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Slovo pred predhovorom
Ak hľadáš pravdu a odpovede na ňu, tak práve tebe je
určená táto kniha
Aj ty hľadáš skutočný zmysel života? Ocitol si sa
v neriešiteľnej životnej situácii? Hľadáš pravdu?
Ako uskotočnovať to, na čo som bol stvorený? Tak
práve pre teba je určená táto kniha. Ak budeš žiť
v pravde, ona ťa oslobodí. Skutočnosť je taká, že
každý kto sa narodil je čakateľom na smrť a táto
istota je základ, na ktorom sa dá stavať naša
šťastná budúcnosť. Táto kniha ti má pomôcť nájsť
seba samého a dôstojnosť, ktorá ti prináleží tvojim
narodením na tomto zázračnom svete.
Prečo vznikla táto kniha. Rád by som sa podelil
o svoje životné skúsenosti a radosti tohto
nádherného života. Pochádzam s jednoduchej
robotníckej rodiny a životom som sa musel
ťažko prebíjať. Nič nebolo zadarmo! Prežil som
komunistický režim, perestrojku a dva roky
vojenskej služby. Ťažko som pracoval od svjich 17
rokov a žil som bohémskym životom, až do chvíle
keď všetko svetské prestalo mať pre mňa zmysel.
Všetko bola márnosť nad márnosť. V tedy zasiahol

Ježiš, ukázal mi, že všetko čo má zmysel je jedine On.
Skoro dva roky som pracoval v reholi Milosrdných
bratov. Odtiaľ ma poslali späť, že toto nie je moja
cesta. Staral som sa o starých a postihnutých
ľudí v podomovom ošetrovaní. Vyštudoval som
Teologickú bohosloveckú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave. Oženil som sa a mám
krásnu a milujúcu rodinu. Stále sa snažím počúvať,
čo odomňa Ježiš očakáva a môžem povedať, že
nič zmysluplnejšie a šťastnejšie ako plniť Božiu
vôlu som nezažil, lebo kto vydrží do konca bude
spasený. Osobne sa pokladám za najšťasnejšie
a najbohatšieho muža na tejto prekrásnej planéte.
„Prekliata naša slobodná vôla.“ Tá nám prekáža
k plnému a dokonalému šťastiu.
Čestne prehlasujem, že som publikáciu vypracoval
samostatne, neporušil som autorský zákon a použitú
literatúru uvádzam na príslušnom mieste.
Bratislava, 28.04.2020
Mgr. Miloš Hlavačka

BOŽIEOKO

« BOŽIEOKO »Vedeli ste, že vo vesmíre, ktorý sme
schopný pozorovať sa nachádza viac ako miliarda
galaxií, každá z nich má priemer milióny biliónov
kilometrov a v nich sú stovky miliárd hviezd.
Vedecky sa to nedá spočítať, lebo množsto hviezd,
presahuje to kognitívne myslenie.

Aký veľký je vesmír? Ak by ste cestovali rýchlosťou
svetla 300-tisíc kilometrov za sekundu tak cesta
POZNANÝM vesmírom, by vám minimálne trvala
28 miliárd svetelných rokov!!!
„Verím, že vesmír a svet povolala k existencii
nekonečná Inteligencia.“ (profesor Antony Flew)
(Veda a viera, Milujte sa!, 1/2020)

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým
školiteľom, duchovným vodcom a celej rodine za
vedenie, cenné rady a pripomienky, ktoré mi pomohli
pri vypracovaní tejto knižnej publikácii.

PREDHOVOR
Stúpajúce počty ľudí v psychickej kríze, depresiách,
nezmyselnosti bytia vravia o tom, že správne riešenie
životných situácii sa nestáva bežnou súčasťou
každodenného života. Života, ktorého tempo je stále
rýchlejšie a kladie nároky nielen na jednotlivcov, ale
i na celú rodinu a spoločnosť. U väčšiny z nás slová
kríza, pandémia, podráždenosť, neschopnosť... dnes
tak aktuálne, vyvoláva obavy z toho, ako sa dokázať
úspešne vyhnúť týmto moderným fenoménom.
Osobná, spoločenská a rodinná kríza je len iné
meno pre mravnú biedu. Hlavná príčina krízy
je morálny úpadok jednotlivca a následne celej
spoločnosti, ktorý v histórii zničil najvyspelejšie
kultúry. Epidémia a recesia je len jej následkom.
Preto potrebujeme jasne špecifikovať mravné
stanoviská k ľudom, k práci, k verejnému majetku
a k celej spoločnosti.
Ťažká životná dilema sa však prihodí každému
a našou úlohou je zabezpečiť to, aby sme ju úspešne
zvládli a mohli prejsť do novej kvality života. Téma
správneho rozhodnutia je dôležitá najmä z dôvodu,
že za správne alebo nesprávne rozhodnutie nesieme

všetky dôsledky, dokonca sme aktérmi rozhodovania
my a jedine len my. Denne sa rozhodujeme asi tisíc
krát. Doba je veľmi rýchla a čas na rozhodovanie je stále
obmedzenejší. Oboznámenie sa s týmto návodom
na správne riešenie a postoj k šťastnému životu
Vám poskytne táto publikácia, aby ste ochránili seba
a svojich najbližších od ešte väčšieho chaosu, ktorý
nás často stretáva na našej životnej ceste.

Prosba:
Nech oči, ktoré čítajú túto knihu, vidia viac iných
ako seba,
Nech ruky, ktoré držia túto knihu, nepracujú
nadarmo,
Nech ústa, ktoré rozprávajú o tejto knihe, smejú sa
naveky. Amen

1. ÚVOD
1.1 Ľudia na križovatke života
Čo je skutočným zmyslom života pre mňa samotného?
Je všetko v mojom živote náhoda, alebo je všetko
dokonale organizované? Prečo som sa narodil na
tomto svete, mieste a v čase? Ak viete odpoveď na
tieto otázky, váš život sa stáva radostným, pokojným
a zmysluplným.
Kniha je obsahovo zameraná na všetkých ľudí, ktorí
sa zastavili na jednej z mnohých križovatiek života
a chcú sa zamyslieť nad skutočnou podstatou života.
Prečítanie knihy nás ľahšie prenesie cez Tajomstvo
života a nástrahy na jeho ceste. Jednotlivé kapitoly
sa venujú konkrétnej problematike troch otázok
rozumového, filozofického a duchovného aspektu
života od jeho podstaty a až po jeho koniec. Čo je
skutočným zmyslom života pre mňa samotného?
Ďalej vykresľuje mozaiku pocitov, ktoré prevádzajú
človeka životom a v širokom kontexte vykresľuje
ich pôsobenie v živote ľudí, vrátané negatívnych
aspektov. Jadro knihy sa priamo sústredí na
racionálne a intelektuálne argumenty, ktoré

vykresľujú život v procese pred, počas a po jeho
skončení. Súčasťou sú aj osobné skúsenosti a práca
s ľuďmi na začiatku a konci ich života.
Určite veľa z Vás sa stretlo s knihou The Secred,
(Tajomstvo) od autorky Rhondy Byrneovej, ktorá
podáva skvelý návod na šťastný a úspešný život
pre každého. Kniha je veľmi príjemná, ľúbivá a vo
„veľkej časti aj pravdivá“, ale môžeme povedať, že
v polovičnej pravde sa ukrýva celá lož. Sklamanie
však príde hneď vo chvíli, keď človek začne
s konkrétnymi krokmi pri realizácii. Kniha je písaná
v štýle New Age, čo je jednoducho povedané pozitívne
myslenie, čo sa javí ako byť navonok usmiaty, ale
vnútorne pociťovať nepokoj. Ďalším zavádzajúcim
prvkom je nový štýl Panteizmu, čo označuje žiť
v súlade so sebou, s prírodou a celým vesmírom.
Chceme byť O. K., ale nie sme! Potrebujeme niekoho,
kto nás denne objíme a povie: „Ja viem, že nie si O.
K., ale aj tak ťa milujem!“.
Nahovárať si, že je všetko v poriadku aj keď nie
je, sa mi javí prinajmenšom klamlivé. Stále tu
zostáva podstatný fenomén a tým je smrť každého
jednotlivca, lebo ak by život končil smrťou, tak pre
mňa ako jedinca stráca úplný zmysel všetko čo robím.

To je situácia mnohých ľudí, ktorý začnú premýšľať
o sebevražde, lebo nenašli skutočný zmysel života.
Ďalej treba zobrať do úvahy aj negatívne pocity,
ktoré majú pre mňa veľký význam a chcú mi niečo
povedať, alebo ma pred niečím vystríhať. Nechcem
tým povedať, že máme byť skeptici, ale dôležité je
byť realistami a nohami stáť pevne na zemi. Ak sa
človek snaží žiť v pravde, tak hneď zakúsi svoje limity
a dostáva sa späť na začiatok. Pre porovnanie je to
ako nezvládnutí level (úroveň) v počítačovej hre a vy
musíte začať od začiatku, s tým rozdielom, že už
máte skúsenosť s touto úrovňou. Napriek tomu stále
stretávam ľudí, ktorí stále žijú na tej istej úrovni a nie
a nie sa posunúť dopredu, ako keby zaspali.
Táto kniha nie je len podrobnejšou analýzou
tajomsva života, ktoré by všetko idealizovalo
a v konečnom dôsledku by všetko viedlo k frustrácii
alebo seba klamu. Môže vám pomôcť ulahčiť žívot
v každodenných skúškach, aby nám prinieslo to,
po čom v skutočnosti túžime. Kniha je písaná aj pre
ľudí neveriacich, presnejšie pre tých, ktorí chcú žiť
v duchu a pravde. Stvoriteľa je možné spoznávať aj
zo stvorených vecí a hmota okolo nás nie je trvalá.
Je to len usporiadanie atómov, neutrónov, ktoré sú
v skutočnosti vyplnené vzduchom.

Pre každého z nás predstavuje základnú súčasť života
zázemie ľudí, ktorým bezvýhradné veríme. Milujúci
manžel, otec, šťastné a zdravé deti, chápajúca,
milujúca manželka a matka. Môže sa toto naozaj
stať podstatou a skutočným zmyslom života? „8
Lebo lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na
človeka. 9Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať
na mocnárov.“ (Ž118). Prekliaty je človek, ktorý sa
spolieha na človeka. Ak hľadáš pravdu a odpovede
na ňu, tak práve tebe je určená táto kniha.
Preto nech sa táto kniha stane pre všetkých
každodenným svetlom, ktoré ti ukáže, pre čo a pre
koho sa rozhodnúť na neprehľadnej križovatke
myšlienok, aby si dosiahol „dokonalé“ šťastie na
ceste života!!!!!!!!!
Dobro reč a budeš obľúbený,
Dôveruj a dostaneš čo je potrebné,
Miluj a objavíš bezhraničnú lásku.
TEN, KTORÉMU NA TEBE ZÁLEŽÍ
Prijatie života ako dar
„Ľudský život je posvätný, pretože už od svojho
začiatku vyžaduje stvoriteľské pôsobenie Boha

a navždy zostáva v osobitnom vzťahu k Stvoriteľovi,
svojmu jedinému cieľu. Jedine Boh je Pánom života od
jeho začiatku až do jeho konca: nikto a za nijakých
okolností si nemôže nárokovať právo priamo zničiť
nevinnú ľudskú bytosť.“
Predpokladáme, že človek, ktorý vstupuje do života,
nemyslí na možnosť, že práve jeho život by mohol
skončiť smutným koncom. Môže si takúto možnosť
pripustiť, ale taktiež si môže povedať, že jemu sa to
nemôže stať. Ale napriek všetkému sme svedkami
každodenných životných tragédii, zlyhaní a omylov,
ktoré ľudia nedokážu pochopiť a pýtajú sa: „Prečo
práve ja?“ „Kde bol práve Boh?“ „Ako to mohol
dopustiť?“.
Skutočný život začína až vtedy, keď si ho začneme
vážiť a uvedomovať. Na začiatku si každý musí
položiť otázku: „Prečo som sa narodil?“, veď som
o to nepožiadal a ani to nebola moja vôľa. Muselo
sa to stať z vôle niekoho iného, takže ja – ako osoba
nemám na tom žiadnu zásluhu. Poviete, rodičia
ma splodili z lásky alebo z vášne a mne nezostáva
nič iné ako prijať túto skutočnosť ako „Dar“ a dar
má prinášať radosť. Prináša ti tvoj život skutočnú
nefalšovanú radosť?

Na konci života je to podobné, zasa sa ma nikto nepýta
a ja musím zomrieť. Najväčším umením života je
dokázať prijať smrť ako dar vykúpenia. Každý človek
má prinajmenšom rešpekt pred smrťou, ale často som
sa vo svojej práci stretol s ťažko chorými, ktorí trpeli
5, 10 a viac rokov na „smrteľnej posteli“. Títo ľudia sa
modlili, aby boli od tohto utrpenia oslobodení. Smrť
chápaná v týchto súvislostiach je skôr synonymum
pre slovo „prechod“ z jednej dimenzie do druhej.
Čo potvrdzuje aj rozprava z Biblie medzi diablom
a Evou, kde presnejší preklad hovorí, že nezomriete
zomretím. Kde aj sám diabol rozlišuje telesnú
a duchovnú smrť alebo dočasnú a večnú!!!
Práca s hendikepovaními a starými ma presvedčila
o potrebe, aby každému mladému človeku bolo
umožnené, ak nie povinné na určitý čas slúžiť
týmto ťažko chorým a tak môcť byť konfrontovaní
s myšlienkou začať si vážiť svoj život a zdravie. Pre
mladých je podstatná služba starším. Môžu si pri nej
ľahšie uvedomeť svoj zmysel života ako službu tým
najbiednejším.
Veď filozofia a zdravý rozum mi hovoria, že keď
život končí smrťou, tak pre mňa osobne nemal
žiadny význam. Všetko sa stráca vo víre ničoty, lebo
čo nie je trvalé je len akási ilúzia. Ak nič nie je po

smrti, tak prečo by ľudia dodržiavali nejaké morálne,
etické alebo spoločenské konvencie. Dnes sa ale
dá už s vedeckými, fyzikálnymi, matematickými
dôkazmi prísť ku skutočnosti ďalších neviditeľných
dimenzií okolo nás. Tu sa nás Ježiš (Láska) jasne
pýta: „Ako ma chceš nájsť po smrti, keď si ma
nehľadal počas života?“. Na šťastie pre človeka, aj keď
neverí má v sebe zakódované nejaké tušenie: „Čo ak
náhodou po smrti niečo je?“. Tu bude namieste, ak
si objasníme: „Načo som ako človek stvorený?“, aby
sme lepšie pochopili našu úlohu v živote.
Potom im Pán, Boh, povedal: “Hľa, človek sa stal
ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz
nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol
a nežil naveky!” (Gn 3, 22).
Problém nastáva pri tom, že sme s poznaním
zla stratili nepoškvrnenosť, to jest schopnosť
prirodzene konať dobro, alebo povedané inak, je
to náklonnosť k hriechu (ku zlu). Mohli by sme
povedať, že človeka si hriech podmanil, pritiahol
na svoju stranu a človek potrebuje vedieť ako
odolávať tejto príťažlivosti zla a dosiahnuť od neho
oslobodenie.

Keď uvidíte zviera hrať na gitare skladbu Michaela
Jacksona, môžete si byť istý, že ide o nadprirodzený
jav, lebo v prirodzenosti zvierat nie je hrať na gitare.
Človek stratil vo svojej prirodzenosti konať dobro
s veľkým „D“. Ak sa stretnete s človekom, ktorý koná
dobro je isté, že takto činí len na základe milosti
a nie sám zo seba. „Bezo Mňa nemôžete nič dobrého
urobiť!“ Konáme dobro na základe vnuknutia
a následného rozhodnutia. Vnuknutia prichádzajú
od Dobrého alebo Zlého.
Sme stvorený na Boží obraz a na Jeho slávu, čo
znamená, že našou životnou úlohou je tvoriť, oslavovať
a chváliť ako Stvoriteľ. Je to najpodstatnejšia hĺbka
ľudskej existencie, byť vďačný a chváliť (dobrorečiť).
Preto máme problémy chodiť do práce, lebo nie je
našou podstatou (prirodzenosťou) pracovať, ale
chváliť a oslavovať. Naša práca má byť oslavou Boha,
to znamená príjemná a hlavne radostná. „Lebo v pote
tváre si budeš dorábať svoj chlieb.“ Je to prekliatie,
ktoré si nesieme celé ľudstvo ako dedičstvo. Pre
lepšie pochopenie tejto skutočnosti je príklad, ak
moji rodičia opustili nútene Ameriku a museli sa
presťahovať na Antarktídu, tak ja ktorý som sa
tam narodil, musím znášať všetky dôsledky ich
rozhodnutia.

1.2 Čo je skutočnou podstatou života
Najpodstatnejším a hlavným aspektom pre život
je V I E R A! Veľa ľudí si povie „Ja neverím!“,
ale aj ateista má svoju vieru a tá je v človeku
zakomponovaná tak ako je pud sebazáchovy alebo
sexuálny pud. Môžeme ho pokojne nazvať pud viery
alebo pudom tušenia. Som presvedčený, že viera hrá
prím vo všetkom, je silnejšia ako pud sebazáchovy,
sexuálny pud, všetko ostatné a pokúsim sa vysvetliť
prečo práve viera.
Jedna z definícií o viera hovorí: „Viera je istotou
o tom, čo nemôžeme vidieť, na základe toho, čo
vidieť a chápať môžeme.“ Každý z nás musí veriť, že
zajtra vyjde slnko, že vynájdu liek na moju chorobu,
že sa mi nič vážne nestane a stále potrebujeme veriť,
že „zajtra“ bude lepšie. Čím slabšia viera, tým hlbšie
obavy, strach zo zlyhania a bezmocnosť. Následne
depresie, psychické poruchy, strata duševného
zdravia...
Preto strata viery vedie k zúfalstvu a to je horšie ako
smrť sama. Bez viery niet života a to vo fyzickej ako
aj v metafyzickej forme. Človek silnej viery dokáže
robiť zázraky a to doslovne. Vedec verí, že objaví liek,

