
_______________________________________________________________________________________________ 

2. november 2019 

DUŠIČKY 

 

Návštevy cintorínov, nákupy vencov, kvetov, kahancov a sviečok, sú už na Slovensku v plnom 

prúde. Oslavujeme „Dušičky“ a pripomíname si tých, ktorí nám boli drahí a zomreli skôr než 

my. Snažíme sa uctiť si ich, prejaviť im lásku, niečo pre nich urobiť. 

Poďme sa pozrieť na naše zvyky z hľadiska Večných zákonov, ktoré nám boli prinesené 

v Slove Pravdy. 

V prvom rade by malo odpadnúť akékoľvek dodržiavanie zvykov iba kvôli tradícii. Taktiež nie 

je potrebné investovať do výzdoby hrobov veľké financie a už vôbec nie preto, lebo to tak 

robia druhí! Tieto sviatky sa tak, ako aj ostatné, stávajú vinou samotných ľudí, sviatkom 

komerčným. Navyše majú neblahý dopad na životné prostredie. Toho odpadu, najmä 

plastového, ktorého sa po tieto dni vyprodukuje! A poväčšine je to odpad, ktorý nie je 

následne ani recyklovaný. Tu sa tiež ukazuje, kto je skutočný ochranca prírody, aktívny –

dokazuje vzťah k prírode činmi a kto ochranár iba pasívny – rečami. 

Aby sme si skúsili priblížiť, ako nezdravo sú ľudia upnutí na svoje tradície a nechcú sa ich 

vzdávať, ani o ich význame hlbšie premýšľať, uvedieme dva príklady iných rituálov z cudziny, 

o ktorých bol odvysielaný TV dokument.  

Prvý prípad bol z jednej oblasti Etiópie, kde je u tamojších kresťanov vytesaný kostol a aj 

kaplnka do brala, ktoré má výšku 400 metrov a ten kostol je vo výške 200 metrov. Tam veria, 

ba berú to ako nutnosť, že po narodení dieťaťa, teda 40 dní po tomto akte, musí byť dieťa 

pokrstené v tom kostole v brale, lebo je to vysoko, teda „blízko k Bohu“. A tak sa celá rodina 

šplhá po tom brale, čo je nebezpečný výstup, ako pre horolezcov, pričom ešte slabá rodička 

má niesť na chrbte narodené dieťa. Vraj pri tom už zahynulo viac ľudí, nakoľko to bralo je 

skutočne úplne kolmé a nebezpečné. Ale oni veria, že bez tohto aktu, by ich Boh 

neochraňoval, ale práve trestal. 

Druhý prípad bol z Gruzínska, kde je zas taká tradícia, že robia oslavy narodením pradedovi, 

ktorý sa narodil pred 180 rokmi. Na tej oslave sa zíde celá rodina a je to v takej polohe, ako 

u nás bežná, ale väčšia oslava narodenín. Keď si predstavíte, že sa tam zíde aj viac ako 

dvadsať 

ľudí, z ktorých ešte každý má aj starého otca, ba aj otca a teda budú oslavovať všetky 

narodeniny, to znamená každú chvíľu nejakú oslavu. No a skúste to takýmto ľuďom vyhovoriť 

a tvrdiť im, že je to hlúposť! To sa jednoducho nemôže dosiahnuť.  

A presne v takej polohe je to aj v našom prípade s  „Dušičkami“! 

Čo je teda tradícia z pohľadu Večných zákonov? 

TRADÍCIA - JE UCTIEVANIE SVOJEJ VLASTNEJ HLÚPOSTI, 

KTOREJ SME SA 

DOPUSTILI V MINULOSTI! 

A čo má z našich zvykov na „Dušičky“ duša zosnulého? 

Na druhom svete mu nič nepomôže, keď je jeho hrob najhonosnejší a s najbohatšou 

výzdobou! 



Keďže naši zosnulí sa nachádzajú „inde“, teda na onom svete, v záhrobí..., preto 

dávať im v pravom zmysle môžeme tiež len na inej – jemnejšej úrovni bytia. 

Čo teda môžeme pre zosnulých urobiť? 

Najviac môžeme zosnulým pomôcť našou úprimnou, neúnavnou snahou o duchovný 

vzostup. Nie náboženským horlením, ale skutočným hľadaním a spoznávaním Pravdy. 

Tí, ktorí už v živote našli Slovo Pravdy – Posolstvo Grálu, kde sú dokonale vysvetlené Božie 

zákony, ktoré dávajú odpovede na všetky otázky, pre nich to platí rovnako! 

Duchovný vývoj musí napredovať, inak nastáva stagnácia. 

Keď budeme v pokore my sami neustále objavovať nové súvislosti v Slove a najmä ich 

následne uvádzať v čin v našich životoch, budeme vytvárať svetlé citové a myšlienkové 

útvary. To znamená, že prispejeme ku trochu svetlejšiemu svetu v záhrobí. A tiež budeme 

konať dobré skutky, ktoré budú ku pomoci blížnym v tomto hrubohmotnom svete.  

Neznamená to však, že v štádiu v akom sa momentálne ako ľudstvo nachádzame, zmôžeme 

zásadnú zmenu na Zemi, tu už pomôže ozaj iba zásah z hora, ako bolo zasľúbené – 

Posledným Súdom! 

Ale môžeme úspešne bojovať o záchranu vlastnú – a rovnako o záchranu všetkých duší ku 

Svetlu usilujúcich! 

Taktiež môžu duše z jemnejšieho sveta za nami prichádzať a počúvať, vnímať, vyciťovať 

jemnohmotných sluchom, keď si budeme čítať Posolstvo Grálu! 

Čiže môžeme Slovo hľadajúcim dušiam sprostredkúvať – predčítať na jemnejšej úrovni! 

Ak sa takáto pomoc podarí, je to väčšia pomoc, než záchrana pozemského života! 

Pretože ako je v Slove napísané: 

„Druhý svet je všetko to, čo je za poznávacou schopnosťou nášho telesného zraku. Ale medzi 

týmto a záhrobným svetom niet odlúčenia alebo oddelenia! Ani žiadnej priepasti! Všetko 

je jednotné ako celé stvorenie. Jediná sila prúdi týmto a tiež oným svetom, všetko pôsobí a 

žije z tohoto jediného prúdu života, tým je celkom nerozlučne spojené.“ 

A mŕtvym nie je ten, kto práve opustil svoje hrubohmotné telo, ale len ten, kto ustrnul 

duchovne! 

Preto myslime na to neustále, že môžeme dávať blízkym - zosnulým, 

ale dávajme im tým správnym spôsobom,  

aby im to bolo ku pomoci a ku spáse! 

 


