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Poznámka vydavatele
Pozoruhodné dílo amerického autora Michaela Newtona tvořily původně dvě knihy, nazvané Putování duší
a Osud duší. Rozhodli jsme se udělat z těchto dvou knih
knihy čtyři – Cesty duší, Osudy duší, Učení duší a Vztahy
duší ve víře, že materiál takto rozdělený bude čtivější, přehlednější a v neposlední řadě i ekonomicky přístupnější.
I přes toto rozdělení jsme se rozhodli zachovat strukturu celého díla. U prvních dvou knih Cesty duší a Osudy duší
jsme zopakovali původní společný úvod autora. Stejně je tomu
i v případě dalších dvou dílů Učení duší a Vztahy duší. Protože
se autor v textu často odvolává na jednom místě na místo jiné,
přičemž tato místa původně patřila do jedné knihy, rozhodli jsme
se pro snazší orientaci nedělit číslování kapitol a jednotlivých
případů, které byly původně v jednom celku. Cesty duší končí
VIII. kapitolou 19. případem, a Osudy duší tudíž začínají
IX. kapitolou a 20. případem. Obdobně Učení duší – které
začíná opět od začátku první kapitolou, protože se v originále
jednalo o další knihu – končí VI. kapitolou a Vztahy duší začínají
VII. kapitolou. Doufáme, že toto dělení nebude pro čtenáře matoucí. Zároveň jsme přesvědčeni, že knihy lze číst i jednotlivě bez
zachování pořadí. Přestože autor právem chápe své dílo jako
postupně vznikající, na sebe navazující a vzájemně se doplňující
celek, uvedený materiál je tak pestrý a informačně ohromující, že
čtenáře jistě zaujme a obohatí i jeho „pouhá“ část.
Přejeme Vám krásný čtenářský zážitek, který povzbudí
a potěší vaši duši.
Vydavatelství EUGENIKA

