
vstúpi do hlavy Jednému sa do duše vkradne nepokoj, ďalšiemu sa do srdca
vlúdi pokora Komusi čosi vhupne do mysli, na niekoho preskočí šliach,
iného posadne túžba V duši sedí spokojnosť, v hlave sa preháňajú myšhen-
ky_. Tie sa potom môžu rozpfchnuť, rozbehnut, roztratil, zaletieť niekam
Často sa dvom ľuďom myšlienky stretnú Niekedy myšlienka hlavou iba pre-
behne či preletí, inokedy neschádza z mysle

Stáva sa, že sa entity nielen samostatne pohybujú, ale nútia k pohybu aj
človeka pohne nami svedomie, prenasleduje nás neštastie, sme hnaní nepo-
kojojn, neustále nás pohana túžba čo najviac dokázať Všeličo nám naháňa
strach, všeličo nás štve. Štvavé reči nás môžu dokonca až umoriť.

Entity schopné manipulovať s človekom, to znamená mať s ním fyzický
kontakt bez nari ? -ma celistvosti, sa v prvom rade pokúšajú človeka uchopiť.
Tak ľudí chytajú .\ciabole. chytá sa ich závisť, niekedy ich pochytí túžba.
podchvíľou ich schváli zvedavost Dotyk takejto entity pôsobí rôzne Vyčit-
ka sa človeka iba nepríjemne dotkne, ale duševná úzkost mu už stíska prsia,
choroba ho pevne drží v pazúroch, výčitky mu zvierajú srdce ako klieštami,
hnus ním otriasa, zúfalstvo ním lomcuje, hrôza ho ováli, musí sa preberať
z citového omráčenia a znášať osudné údery

Oveľa šetrnejšie sa správajú entity, ktoré nás dokážu premiestniť Dávame
sa unášal predstavami, blažený pocit nás uchvacuje, láska nás nesie vysoko,
niekedy nás sal celkom unesie a keď nevládzeme dalej, m len nádej nás nesie

V príkrom protiklade k nim vystupujú entity, ktoré manipulujú s člove-
kom tak, že mu spôsobujú fyzické zranenia prostredníctvom zubov, pazúrov,
kJepiet, žihadiel alebo pomocou tržných, sečných a bodných /raní Púť život-
ným pnestorom nám poriadne strpčuje žravá nenávtst. hrýzavý bôL hlodavá
myšlienka Žene nás svedomie, hryzie záy_iií, myšlienky utierajú srdce
Doká/e sa do nás zahryznút pochybnosť, uhrýza nás pocit menejcennosti.
v duši hlodá bolesí Srdce sa nám pokúša rozhlodat cudzia nenávisť, môže sa
doň zaryl výčitka Hruď nám preryva úzkosť, srdce je rozorvané bôľom
fiáiek sa vrezáva do srdca ako nôž, hlboko a dravo sa vrype do duše smútok
Srdce krája žial, hrdusia nás storaké starosti Slová pichajú ako žihadlo včely,
bodajú nás pichlavé poznámky, cítime bodnutie svedmia V duši bolestne
vŕta spomienka, dušu i srdce para bol, do hlboká zodiera lubflSl, zdiera a týra
sebectvo, šlahá žiaľ, švihá osud, rána sklamanie, jatria nedostatky

Ešte štastie, že človek nie je týmto násilníckym entitám vydaný napo-
spas, môže potlačil mrzutosť, vzoprieť sa proti odpornému citu, zapudit žiar-
llYOSÍ, odrazil všetko lákanie, odhodiť nenávisť, rozohnal lúlosť. veselým
smiechom, zahnal podozrenie, chytil sa nádeje

Životnú púť človeku sťažujú aj predmety, ktoré pôsobia na neho svojou
váhou Padajú výčitky, tvrdé otázky, na niekoho dopadajú prísne ie£l, na
niekoho padá íieseJL na ďalšieho môže dopadnúť celou svojou váhou ťarcha
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spravodlivosti, niekomu sa zasype na hlavu pohroma Jedného zavarí" žiaľ, na
druhého doľahne nešťastie, ďalšiemu úzkosí zaľahne na dušu, niekto uvalínu
seba mečí hnev Niekomu niečo leží na srdci, na niekoho dolieha ťarcha do-
by, ďalšieho gniavi hanba, iného tlačí pocit vlastnej chudoby alebo má sve-
domie založené zlým činom Jeden ťažko nesie knydu, druhý klesá pod ťar-
chou starostí, niekto neunesie toľko nenávisti, ďalší sa zvýa v bolestiach pod
ťažkými výčitkami alebo hynie pod tiažou svojich bôľov V takýchto pnta-
fujúcich okolnostiach je niekedy primerané zbaviť sa bremena ako zbytočne]
zavádzajúcej príťaže — striasť zo seba ťarchu holú či poodhadzoval ilúzie
a s ľahkým srdcom kráčať ďalej, inokedy je primeranejšie bremeno prijať —
vziať na seba zodpovednosť za niečo a niesť ju Ľudia sa v takýchto zatažká-
vajúcich skúškach zachovávajú rôzne Buď druhým pomáhajú zložít larchu
z duše, snažia sa odvalil' niekomu kameň zo srdca, alebo naopak, druhým
priťažievajú, váľajú všetko svoje nešťastie na druhých, snažia sa «va/iŕ na
niekoho potupu, zvaliť rozhodnutie na plecia niekoho iného, pokúšajú sa
hodiť povinnosť niekomu na krk či naveSal niekomu na krk slarosí

Neoddeliteľnou súčasťou vnútorného sveta človeka je vegetácia Jazyk
nám ju predstavuje v celom jej vývinovom oblúku od semienka po hnilobný
proces, od sejby po žatvu možno siať djablQ a klasu, možno však rozsievať
aj hrozil, strach, nedôveru, nešťastie, nepokoj, nenávisť a bledli Zlo treba
zmeniť od koreňa Ťažko je však vykorenil ho, ak má už pnhlboko zapuste-
né korene Treba si vštepiť do srdca mravné zásady a vypestovať v sebe pocit
samostatného úsudku, inak všetky cnosti môžu byť vypestované iba krutým
životom Nedá sa hneď zistiť, či slová padajú na úrodnú pôdu Treba čakať,
čo z toho vzíde. Medzi ľuďmi môžu /ačať klíčil dve mienky, môžu vyrásť
klíčky nedôvery alebo náklonnosti, v niekom môže vzklíčil lužha, v niekom
vyrastú nádej Rozvíja sa všetko, čo v ľuďoch drieme v puku V niekom sa
rozvíja ešte väčšmi skúposť, niektoré myšlienky rastú ako pustokvet, nema-
júc v sebe plodný zárodok Rozrastá sa nadšenie, rozkvitá láska, niekto pre-
kvitá šťastím Niekedy nádej, ktorá v niekom vykvitla, zrazu vadne Dozrie-
vajú myšlienky, až kým nie sú zrelé na realizáciu Po čase trháme plody
našich úmyslov i výplody našej fantázie Očakáva nás bohatá žatva dojmov
a zážitkov, žneme sláy_ji, úspechy, ale aj nenávisť Vegetačný oblúk sa uza-
viera ako bútľavina sa rozpadajú posledné nádeje, rozpadá sa práchnivejú-
ca národná myšbenka, rúca sa prehnitá morálka.

Kolorit vnútorného sveta dotvára vzdušný, ohňový a tekutý živel
Ovanú nás staré rozpomienky, obdivujeme, koľký pôvab vanie z obra-

zov starých majstrov, niekedy pociťujeme závan sklamania Často však vanú
aj prudšie vetry Môžu nás schýliť víchry žĽŕQla, náruživosť trhá nami ako
víchor, strháva nás povíchrica nadšenia, zmietame sa vo zvíchremach citov.
ako divý orkán sa v nás búri hnev Láska je uragán, ktorý trhá hate
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