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Poznámka vydavateľa 
Pozoruhodné dielo amerického autora Michaela 

Newtona tvorili pôvodne dve knihy, nazvané Putova-
nie duší a Osud duší. Z týchto dvoch kníh sme sa roz-
hodli urobiť knihy štyri – Cesty duší, Osudy duší, Uče-
nie duší a Vzťahy duší – vo viere, že takto rozdelené 
dielo bude čítavejšie, prehľadnejšie a, v neposlednom 
rade, aj finančne prístupnejšie. 

Štruktúra celého diela pritom zostáva tá istá. Pri 
prvých dvoch knihách (Cesty duší a Osudy duší) sme 
zopakovali pôvodný spoločný úvod autora. Tak je to aj 
v prípade ďalších dvoch dielov Učenie duší a Vzťahy 
duší. Pretože sa autor v texte často odvoláva na jednom 
mieste na miesto iné, pričom tieto miesta pôvodne patrili 
do jednej knihy, rozhodli sme sa kvôli ľahšej orientácii 
nedeliť číslovanie kapitol a jednotlivých prípadov, kto-
ré boli pôvodne v jednom celku. Cesty duší sa končia 
VIII. Kapitolou a 19. prípadom, ďalšia kniha Osudy 
duší sa teda začína IX. kapitolou a 20. prípadom. Ob-
dobne Učenie duší – ktoré sa začína opäť od začiatku,  
I. kapitolou, keďže v origináli išlo o ďalšiu knihu – sa 
končí VI. kapitolou a Vzťahy duší sa začínajú VII. kapi-
tolou. Dúfame, že toto delenie nebude pre čitateľa mä-
túce. Zároveň sme presvedčení, že knihy sa dajú čítať aj 
jednotlivo, bez zachovania poradia. Aj keď autor prá-
vom chápe svoje dielo ako postupne vznikajúci, na seba 
nadväzujúci a vzájomne sa dopĺňajúci celok, uvedený 
materiál je taký pestrý a informačne taký ohromujúci, že 
čitateľa iste zaujme a obohatí hoci len jedna jeho časť. 

Prajeme Vám krásny čitateľský zážitok, ktorý po-
vzbudí a poteší vašu dušu. 

Vydavateľstvo EUGENIKA 
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