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Zapojenie do prúdu

Obaja kňazi odišli späť do domu a ja 
som strávil ešte niekoľko minút po-
zorovaním krásy hôr v snahe získať 
viac energie. Potom som sa prestal 

sústrediť a do mysle mi voľne vstúpili myšlienky na 
Wila. Kde je teraz? Priblížil sa nájdeniu Deviateho 
vhľadu?

Predstavil som si ho, ako beží džungľou s Deviatym 
vhľadom v ruke a všade okolo neho sú vojaci, ktorí ho 
prenasledujú. Myslel som na Sebastiána, ktorý riadil ten 
lov. Aj v tomto snívaní mi bolo jasné, že Sebastián so 
všetkou svojou autoritou sa mýli. Že zle pochopil, aký 
vplyv by mali vhľady na ľudí. Cítil som, že niekto by 
ho mohol presvedčiť, aby sa na to pozrel z iného uhla 
pohľadu, len keby sme dokázali zistiť, ktorou časťou 
Rukopisu sa cíti taký ohrozený.

Ako som o tom rozmýšľal, v mysli mi naskočil ob-
rázok Marjorie. Kde teraz je? Predstavil som si, že sa 
s ňou znova stretávam. Ale ako by sa to mohlo stať?

Zvuk zatvárajúcich sa predných dvier domu ma 
preniesol späť do reality. Znova som sa cítil slabý 
a nervózny. Sanchéz prichádzal okolo domu k miestu, 
kde som sedel. Jeho kroky boli rýchle a cieľavedomé.

Sadol si vedľa mňa a potom sa opýtal: „Rozhodol 
si sa, čo budeš robiť?“

Pokrútil som hlavou.
„Nevyzeráš veľmi silne,“ povedal.
„Necítim sa veľmi silne.“
„Asi si svoju energiu nezvyšoval veľmi systema-

ticky.“
„Čo tým myslíš?“
„Vysvetlím ti spôsob, ako ja osobne získavam 

energiu. Možno ti moja metóda pomôže pri vytváraní 
vlastného postupu.“

Prikývol som, aby pokračoval.
„Prvá vec, ktorú urobím,“ povedal, že sa sústredím 

na okolie, čo, myslím, robíš tiež. Potom sa snažím spo-
menúť si, ako všetko vyzerá, keď som naplnený ener-
giou. Robím to tak, že si znova vybavujem ako všetko 
vyžaruje, jedinečnú krásu a tvar všetkého, zvlášť rast-
lín, a spôsob, ako farby svietia a sú jasnejšie. Sleduješ 
ma?“

„Áno, pokúšam sa robiť to isté.“
„Potom,“ pokračoval, „sa snažím precítiť ten pocit 

blízkosti. Pocit, že bez ohľadu na to, ako ďaleko niečo 
je, sa toho môžem dotknúť, byť s tým v spojení. A po-
tom to vdychujem.“

„Vdychuješ to?“
„Vari ti toto otec John nevysvetlil?“
„Nie, nevysvetlil.“
Sanchéz vyzeral zmätene. „Možno mal v úmysle 

vrátiť sa a povedať ti o tom neskôr. Často je veľmi 
dramatický. Ide preč a nechá svojich žiakov samých, 
aby zvažovali, čo ich naučil, a potom sa objaví neskôr 
presne v správny čas, aby k svojim inštrukciám niečo 
ďalšie pridal. Predpokladám, že s tebou chcel hovoriť 
neskôr, ale odišli sme veľmi rýchlo.“
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„Rád by som o tom počul,“ povedal som.
„Spomínaš si na pocit vznášania, ktorý si zakúsil 

na vrcholku hory?“ opýtal sa.
„Áno,“ odpovedal som.
„Aby som znova získal ten povznášajúci pocit, po-

kúšam sa vdychovať do seba energiu, s ktorou som si 
vytvoril spojenie.“

Sledoval som Sanchézovo vysvetľovanie. Iba to, 
že som načúval jeho reči, už zvyšovalo moje spoje-
nie. Všetko okolo mňa získalo na fyzickej prítomnos-
ti a kráse. Dokonca aj skaly ako keby žiarili nabielo 
a Sanchézovo energetické pole bolo široké a modré. 
Teraz sa nadychoval zhlboka a cieľavedome a zakaž-
dým zadržal dych asi päť sekúnd, kým vydýchol. Na-
sledoval som jeho príklad.

„Keď si predstavíme,“ povedal, „že každé vdých-
nutie do nás vtiahne energiu a naplní nás ako balón, 
skutočne sa stávame vnútorne usporiadanejšími, cíti-
me sa oveľa ľahší a vznášame sa.“

Po niekoľkých nadýchnutiach som sa začal cítiť 
presne tak.

„Keď do seba nadýchnem energiu,“ pokračoval 
Sanchéz, „overím si, či cítim tú správnu emóciu. Ako 
som ti povedal predtým, považujem to za ukazovateľ 
toho, či mám skutočné spojenie.“

„Hovoríš o láske?“
„Presne tak. Ako sme o tom hovorili v misii, lás-

ka nie je abstraktný pojem, morálna povinnosť alebo 
niečo také. Láska je základná emócia, ktorá existuje, 
keď je človek spojený s energiou vo vesmíre, ktorá, 
samozrejme, je energiou Božou.“

Otec Sanchéz sa na mňa uprene pozrel a oči mal 
trochu rozostrené. „Tam,“ povedal, „si to dosiahol. To 
je úroveň energie, ktorú potrebuješ mať. Trochu ti po-
máham, ale ty si pripravený udržať ju sám.“

„Ako to myslíš, že mi trochu pomáhaš?“
Otec Sanchéz potriasol hlavou. „S tým si teraz nerob 

starosti. Dozvieš sa o tom neskôr, v Ôsmom vhľade.“
Otec Carl kráčal okolo domu a pozrel sa na nás 

oboch, ako keby sa tešil. Keď sa priblížil, uprel na 
mňa zrak. „Už si sa rozhodol?“

Jeho otázka ma podráždila. Musel som bojovať, 
aby som v dôsledku toho nestratil energiu.

„Neupadaj späť do svojej drámy rezervovanosti,“ 
povedal otec Carl. „Nemôžeš sa vyhnúť tomu, aby si 
tu zaujal nejaký postoj. Čo si myslíš, že máš robiť?“

„Nemyslím si nič,“ povedal som. „V tom je prob-
lém.“

„Si si istý? Myšlienky vyzerajú inak, keď raz 
nadviažeš spojenie s energiou.“

Udivene som sa na neho pozrel.
„Slová, ktoré tvoria myšlienky v hlave v snahe lo-

gicky ovládať udalosti,“ vysvetlil, „sa zastavia, keď 
sa vzdáš svojej ovládacej drámy. Keď sa naplníš vnú-
tornou energiu, vstúpia ti do mysle iné druhy myšlie-
nok, z vyššej časti tvojej bytosti. To je tvoja intuícia. 
Cítiš ich inak. Jednoducho sa ti vynoria vzadu v mys-
li, niekedy v podobe snívania alebo miniatúrnej vízie, 
a prídu, aby ťa viedli, aby ťa sprevádzali.“ Stále som 
nerozumel.

„Povedz nám, na čo si myslel, keď sme ťa tu pred 
chvíľou nechali osamote,“ povedal otec Carl.
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„Nie som si istý, že si na to všetko spomeniem,“ 
povedal som.

„Skús to.“
Pokúsil som sa sústrediť. „Myslel som na Wila, na 

to, či sa priblížil k nájdeniu Deviateho vhľadu, a na 
Sebastiánovu krížovú výpravu proti Rukopisu.“

„Na čo ešte?“
„Spomínal som na Marjorie, čo sa s ňou asi stalo. 

Ale nechápem, ako by mi toto pomohlo, aby som ve-
del, čo mám teraz robiť.“

„To ti vysvetlím,“ povedal otec Sanchéz. „Keď si 
získal dostatok energie, si pripravený vedome sa za-
pojiť do evolúcie, odštartovať jej prúd, aby vytvárala 
zhody okolností, ktoré ťa povedú dopredu. Do svo-
jej evolúcie sa zapojíš veľmi špecifickým spôsobom. 
Najskôr, ako som povedal, si vybuduješ dostatočnú 
energiu, potom si spomenieš na základnú otázku svoj-
ho života. Na tú, ktorú ti dali tvoji rodičia, pretože táto 
otázka poskytuje celkový kontext pre tvoj vývoj. Po-
tom sa sústredíš na svoju cestu tým, že objavíš okam-
žité, menšie otázky, s ktorými sa stretávaš vo svojom 
súčasnom živote. Tieto otázky sa vždy dotýkajú tvojej 
väčšej otázky a definujú, kde práve si vo svojom celo-
životnom hľadaní.

Keď si raz uvedomíš, aké otázky sú v danom oka-
mihu aktívne, vždy dostaneš nejaký smer intuitívne-
ho smerovania, čo robiť alebo kam ísť. Získaš tuše-
nie ďalšieho kroku. Vždy. Toto sa nestane, iba keď 
máš v mysli zlú otázku. Vidíš, problém v živote nie 
je v dostávaní odpovedí. Problém je v identifikácii 
tvojich súčasných otázok. Keď raz určíš svoje otázky 
správne, odpovede vždy prídu.

Keď získaš intuitívnu znalosť toho, čo sa stane ďa-
lej,“ pokračoval, „potom ďalší krok je byť veľmi bdelý 
a pozorný. Skôr alebo neskôr ťa stretnú zhody okol-
ností, ktoré ťa posunú v smere naznačenom intuíciou. 
Sleduješ ma?“

„Myslím, že áno.“
„Tak,“ pokračoval, „nemyslíš, že tie myšlienky na 

Wila, Sebastiána a Marjorie boli dôležité? Rozmýšľaj 
o tom, prečo k tebe tieto myšlienky prichádzajú práve 
teraz, keď zoberieš do úvahy celý svoj životný príbeh. 
Vieš, že si vyšiel zo svojej rodiny a hľadal si, ako uro-
biť z duchovného života dobrodružstvo, ktorým by si 
sa sám povzniesol, je to tak?“

„Áno.“
„Postupne, ako si vyrastal, ťa začali zaujímať ta-

jomné témy, študoval si sociológiu a pracoval si s ľuď-
mi, aj keď si ešte nevedel, prečo tie veci robíš. Potom, 
ako si sa začal prebúdzať, si počul o Rukopise, prišiel 
si do Peru a našiel si vhľady jeden za druhým. Každý 
z nich ťa naučil niečo o type duchovnosti, ktorú hľa-
dáš. Teraz, keď si si to ujasnil, môžeš získať vyššiu 
úroveň vedomia o tejto evolúcii tým, že budeš defi-
novať svoje súčasné otázky a potom budeš pozorne 
sledovať prichádzajúce odpovede.“

Iba som sa na neho pozeral.
„Aké sú tvoje súčasné otázky?“ opýtal sa.
„Myslím, že by som chcel spoznať ostatné vhľa-

dy,“ povedal som. „Zvlášť by som chcel vedieť, či Wil 
nájde Deviaty vhľad. A chcem tiež vedieť, čo sa sta-
lo s Marjorie. A rovnako by som chcel lepšie spoznať 
Sebastiána.“
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„A čo ti navrhovala tvoja intuícia, aby si urobil pre 
zodpovedanie týchto otázok?“

„Neviem. Myslel som na to, že znova uvidím Mar-
jorie, a na Wila, ako uteká a naháňajú ho vojaci. Čo to 
znamená?“

„Kde Wil utekal?“
„V džungli.“
„Možno to naznačuje, kam by si mal ísť. Iquitos je 

v džungli. A čo Marjorie?“
„Videl som, že sa s ňou znova stretávam.“
„A Sebastián?“
„Predstavoval som si, že je proti Rukopisu preto, 

lebo ho zle pochopil, že jeho názor by sa dal zmeniť, 
keby niekto prišiel na to, čoho presne sa v Rukopise 
bojí.“

Obaja muži sa pozreli jeden na druhého v úplnom 
úžase.

„Čo to znamená?“ opýtal som sa.
Otec Carl odpovedal ďalšou otázkou: „Čo si myslíš 

ty?“
Prvýkrát od momentu na vrcholku horského hrebeňa 

som sa začínal cítiť znova plný energie a sebadôvery. 
Pozrel som sa na nich a povedal som: „Myslím, že to 
znamená, že by som mal ísť smerom k džungli a po-
kúsiť sa objaviť, aké aspekty Rukopisu sa cirkvi nepá-
čia.“

Otec Carl sa usmial. „Presne! Môžeš si vziať moje 
auto.“

Prikývol som a vydali sme sa pred dom, kde boli 
zaparkované obe vozidlá. Moje veci, spoločne so zá-
sobou potravy a vody, už boli zbalené v aute otca Car-
la. Nákladiak otca Sanchéza bol tiež už naložený.

„Chcem ti povedať toto,“ povedal otec Sanchéz. 
„Pamätaj, aby si zastavoval dosť často a aby si obno-
voval svoje spojenie s energiou. Ostaň naplnený, ostaň 
v stave lásky. Pamätaj, že keď raz dosiahneš tento stav 
lásky, nič a nikto ti nemôže zobrať viac energie, ako do-
kážeš nahradiť. V skutočnosti energia, ktorá z teba prú-
di, svojím tokom do teba rovnakou rýchlosťou energiu 
vťahuje. Nikdy ti nemôže chýbať. Ale musíš si udržať 
vedomie tohto procesu, aby to fungovalo. To je zvlášť 
dôležité, keď si v kontakte s ľuďmi.“

Odmlčal sa. Súčasne otec Carl prišiel bližšie a po-
vedal: „Čítal si všetky vhľady až na dva: siedmy a ôs-
my. Siedmy rozoberá proces vedomého vývoja samé-
ho seba. To, ako má človek ostávať vnímavý ku každej 
zhode okolností, ku každej odpovedi, ktorú mu vesmír 
poskytuje.“

Podal mi tenké dosky. „Toto je siedmy. Je veľmi 
krátky a všeobecný,“ pokračoval, „ale hovorí o tom, 
ako sa nám veci zrazu ukážu, o spôsobe, ako k nám 
prichádzajú isté myšlienky, aby nás viedli. Čo sa týka 
ôsmeho, nájdeš ho sám, až nadíde správny čas. Vy-
svetľuje, ako môžeme pomáhať iným ľuďom, pretože 
nám prinášajú odpovede, ktoré hľadáme. A ďalej opi-
suje celé nové etické spôsoby, ako by ľudia mali spo-
lu navzájom komunikovať tak, aby uľahčili evolúciu 
každého z nich.“

„Prečo mi nemôžete dať Ôsmy vhľad teraz?“ opý-
tal som sa.

Otec Carl sa usmial a položil mi ruku na plece. 
„Pretože necítime, že by sme mali. Musíme sa tiež 
riadiť svojou intuíciou. Dostaneš Ôsmy vhľad, keď si 
položíš tú správnu otázku.“ Povedal som mu, že rozu-
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miem. Potom ma obaja kňazi objali a zaželali mi všet-
ko dobré. Otec Carl zdôraznil, že sa čoskoro stretneme 
znovu a že skutočne nájdem odpovede, pre ktoré som 
tu.

Už-už sme chceli nasadnúť do vozidiel, keď sa  
ku mne Sanchéz zrazu obrátil. „Mám intuitívne tuše-
nie, že by som ti mal niečo povedať. Dozvieš sa o tom 
viac neskôr. Dovoľ svojmu vnímaniu krásy a duchov-
nej žiarivosti, aby ťa viedlo na tvojej ceste. Miesta 
a ľudia, ktorí majú pre teba odpovede, sa ti budú zdať 
žiarivejší a príťažlivejší.“

Prikývol som a naskočil som do nákladiaka otca 
Sanchéza. Potom som niekoľko míľ išiel za nimi dole 
po kamenistej ceste až sme došli k rázcestiu. Sanchéz 
mi zakýval zo zadného okienka a zamierili s otcom 
Carlom na východ. Pozeral som sa chvíľku za nimi 
a potom som stočil starý nákladiak na sever smerom 
k amazonskej panve.



Zdvihol sa vo mne nával netrpezlivosti. Viac ako 
tri hodiny som tu získaval energiu a uvádzal som sa 
do zmeneného stavu, no stále som sa nevedel pohnúť  
z križovatky a nebol som schopný rozhodnúť sa me-
dzi dvomi cestami.

Po ľavej strane bola jedna možnosť. Súdiac podľa 
mapy viedla táto cesta stovky míľ na sever pozdĺž úpä-
tia hôr a potom sa stáčala prudko na východ smerom 
k Iquitos. Druhá cesta viedla napravo a udržiavala si 
stále rovnaký severovýchodný smer. Viedla džungľou 
do rovnakého cieľa.

Zhlboka som sa nadýchol a pokúsil som sa uvoľ-
niť, potom som rýchlo skontroloval spätné zrkadlo. 
Nikto nebol v dohľade. Ani predtým som nikoho ne-
videl – žiadne auto, žiadnych miestnych ľudí, ktorí by 
išli po ceste – už vyše hodiny. Pokúsil som sa zbaviť 
záchvatu úzkosti, aby som mohol teraz urobiť správne 
rozhodnutie.

Sústredil som sa na výhľad. Cesta džungľou po 
mojej pravici pokračovala medzi skupinu veľkých 
stromov. Medzi nimi čnelo zo zeme niekoľko skál, 
väčšinou obrastených veľkými tropickými kríkmi. 
Druhá cesta horami sa zdala pomerne pustejšia. V tom 
smere rástol jeden strom, ale zvyšok krajiny bol skal-
natý a bolo v ňom veľmi málo rastlinného života.

Pozrel som sa znova doprava a pokúsil som sa na-
vodiť si stav lásky. Stromy a kríky mali šťavnatú zele-
nú farbu. Pozrel som sa naľavo a skúsil som rovnaký 
postup. Okamžite som postrehol kvitnúcu trávu, ktorá 
lemovala cestu. Steblá trávy boli bledé a škvrnité, ale 
biele kvety, vnímané dokopy, vytvárali v diaľke jedi-
nečný vzor. Čudoval som sa, prečo som si kvetiny ne-
všimol skôr. Teraz sa zdalo, že skoro svietia. Rozšíril 
som svoj pohľad, aby obsiahol všetko v tom smere. 
Malé skaly a hnedé škvrny štrku sa zdali výnimočne 
farebné a zreteľné. Odtiene jantárovej, fialovej a do-
konca aj tmavočervenej bežali cez celý výhľad.

Pozrel som sa späť doprava na stromy a kríky. Aj 
keď boli krásne, teraz vybledli v porovnaní s druhou 
cestou. Ale ako je to možné, pomyslel som si. Pôvod-
ne sa cesta napravo zdala oveľa príťažlivejšia. Pozrel 
som sa späť naľavo a moja intuícia zosilnela. Bohatosť 
tvarov a farieb ma uvádzala do úžasu. Presvedčilo ma 
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to. Naštartoval som motor a zamieril doľava, ubezpe-
čený o správnosti svojho rozhodnutia. Hrboľatú cestu 
tvorili kamene a vyjazdené ryhy. Ako som poskako-
val na sedadle, vlastné telo sa mi zdalo ľahšie. Moja 
hmotnosť sa sústredila v bedrách, takže chrbát a krk 
držali bez námahy vzpriamene. Paže držali volant, ale 
neoddychovali na ňom.

Dve hodiny som išiel bez zvláštnych príhod, odo-
beral som z košíka s jedlom, ktoré mi zabalil otec 
Carl, a zasa som nikoho nevidel. Cesta sa vinula hore 
a dole z jedného malého kopčeka na druhý. Na vŕšku 
jedného kopca som spozoroval dve staršie autá, za-
parkované po mojej pravej ruke. Zišli ďaleko k strane 
cesty pod malé stromčeky. Nevidel som v nich nikoho 
a usúdil som, že sú asi opustené. Vpredu sa cesta ostro 
stáčala doľava a vinula sa dole do širokého údolia. 
Zvrchu som videl do vzdialenosti niekoľkých míľ.

Prudko som zastavil. V polovičke cesty cez údo-
lie stáli po jej oboch stranách tri alebo štyri vojenské 
vozidlá. Medzi nákladiakmi som zbadal malú skupin-
ku vojakov. Po chrbte mi prebehol mráz. Znamenalo 
to, že cesta je zablokovaná. Vycúval som z hrebeňa 
a zašiel som autom medzi dve veľké skaly, potom som 
vystúpil a šiel som späť k vyhliadke, aby som znova 
pozoroval dianie v údolí. Jedno auto išlo späť k ostat-
ným. Zrazu som za sebou niečo počul. Rýchlo som 
sa obrátil. Bol to Phil, ekológ, s ktorým som sa zišiel  
vo Viciente.

Bol tiež v šoku. „Čo tu robíš?“ opýtal sa a ponáhľal 
sa ku mne.

„Pokúšam sa dostať sa do Iquitos,“ odvetil som.

Tvár mal plnú obáv. „To my tiež, ale vláda už úplne 
šalie pre ten Rukopis. Snažíme sa rozhodnúť, či risko-
vať a prejsť okolo tej zablokovanej cesty. Sme štyria.“ 
Pokýval vľavo. Cez stromy som videl niekoľko ľudí.

„Prečo ideš do Iquitos?“ opýtal sa.
„Pokúšam sa nájsť Wila. Oddelili nás v Cule. Ale 

počul som, že možno išiel do Iquitos a hľadá tam zvy-
šok Rukopisu.“

Vyzeral vydesene. „To by nemal robiť! Vojaci za-
kázali komukoľvek vlastniť kópie. Nepočul si, čo sa 
stalo vo Viciente?“

„Áno, niečo áno, ale čo si počul ty?“
„Nebol som tam, ale pochopil som, že úrady vtrhli 

dovnútra a uväznili každého, kto mal kópie. Všetkých 
hostí zadržali a vypočúvali. Mnohých vedcov odvliek-
li. Nikto nevie, čo sa im stalo.“

„Vieš, prečo vládu ten Rukopis tak znepokojuje?“ 
opýtal som sa.

„Nie, ale keď som počul, aké nebezpečné to začína 
byť, rozhodol som sa vrátiť do Iquitos po svoje vý-
sledky výskumu a potom odísť z krajiny.“

Rozprával som mu podrobnosti toho, čo sa stalo 
Wilovi a mne, keď sme odišli z Viciente, zvlášť o pre-
strelke na hrebeni hôr.

„Dočerta,“ povedal. „A to tu ešte stále kvôli tej veci 
šaškuješ?“

Jeho výrok otriasol mojou sebadôverou, ale pove-
dal som: „Pozri, keď nič neurobíme, vláda potlačí Ru-
kopis úplne. Svet príde o tieto poznatky a ja si mys-
lím, že vhľady sú dôležité!“

„Dosť dôležité, aby pre ne človek zomrel?“ opýtal 
sa. 




