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Rozpomínanie

Nasledujúce ráno ma zobudil preni-
kavý krik sokola vysoko na oblo-
he. Niekoľko minút som pozorne 
počúval a predstavoval som si 

jeho vznešený let. Ešte raz zakričal a potom stíchol. 
Rýchlo som si sadol a pozrel sa von zo stanu. Bolo 
zatiahnuté, ale teplo, a vrcholky stromov sa nakláňali 
v miernom vetre.

Vybral som z batohu obväz a veľmi opatrne som 
si zaviazal členok. Necítil som skoro žiadnu bolesť. 
Potom som vyliezol zo stanu a postavil sa. Po chví-
li som presunul váhu celého tela na poranenú nohu 
a urobil pokusný krok. Cítil som, že členok je slabý, 
ale aj keď som trochu kríval, zdalo sa, že ma udrží. 
Pomohla mi Maya, alebo som sa nezranil tak vážne? 
Nevedel som.

Vybral som z batohu čisté šaty, potom som zo zeme 
pozbieral špinavý riad a opatrne šiel k rieke. Keď som 
našiel miesto, kde ma nebolo vidieť, vyzliekol som sa 
a vstúpil do vody. Bola chladná a osviežujúca. Ležal 
som tam a na nič nemyslel, pozoroval som lístie nad 
hlavou a snažil sa zbaviť strachu.

Zrazu sa mi začal vybavovať sen z predchádzajúcej 
noci. Sedel som na kameni... niečo sa dialo... bol tam 
Wil... a ostatní. Nejasne som videl pole modrej a jan-

tárovej farby. Ešte chvíľu som sa snažil, ale nemohol 
som si už na nič spomenúť.

Keď som zo škatuľky vyberal mydlo, všimol som 
si, že stromy a kríky okolo mňa sú jasnejšie. Skutoč-
nosť, že som si spomenul na svoj sen, nejakým zá-
hadným spôsobom zvýšila moju energiu. Cítil som sa 
ľahší, rýchlo som sa okúpal a umyl riad. Potom som si 
uvedomil, že veľký kameň po mojej pravej ruke vyze-
rá ako kameň, na ktorom som sedel vo sne. Dobre som 
si ho prezrel. Bol plochý, mal asi tri metre v priemere 
a jeho farba aj tvar vyzerali tiež rovnako.

Za pár minút som zložil stan, zbalil svoje veci 
a ukryl ich pod popadané konáre. Potom som sa vrátil 
ku kameňu, sadol som si a snažil sa predstaviť si mod-
ré pole a presné miesto, kde bol v mojom sne Wil. Stál 
naľavo za mnou. V tej chvíli som uvidel jasný obraz 
jeho tváre, ako na fotografii. Udržiaval som v mysli 
všetky detaily a obklopil obraz modrým poľom.

O niekoľko sekúnd neskôr som pocítil čudný tlak 
v žalúdku a potom som už iba letel farebným tunelom. 
Keď som sa zastavil, všetko okolo mňa bolo svetlo-
modré a žiarivé a Wil stál vedľa mňa.

„Vďaka Bohu, že si sa vrátil!“ povedal a pristúpil 
bližšie. „Stal si sa takým hustým, že som ťa nemohol 
nájsť.“ „Čo sa stalo predtým?“ opýtal som sa. „Prečo 
ten hukot tak zosilnel?“

„Neviem.“
„Kde som teraz?“
„Je to úroveň, na ktorej sa odohrávajú sny.“
Pozrel som sa do tej modrej. Nič sa nehýbalo. „Ty 

si tu už niekedy bol?“
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„Áno, bol som tu predtým, kým som ťa našiel pri 
vodopádoch, aj keď vtedy som nevedel prečo.“

Chvíľu sme obaja skúmali naše okolie, potom sa 
Wil opýtal: „Čo sa ti stalo, keď si sa vrátil?“

Vzrušene som mu začal všetko rozprávať, začal 
som Joelovou predpoveďou ekologického a občian-
skeho zrútenia. Wil sústredene počúval, aby mu nič 
neuniklo.

„Joel hovoril o Strachu, “ poznamenal.
Kývol som hlavou. „Tiež sa mi zdá. Myslíš, že všet-

ko, o čom hovoril, sa skutočne deje?“ opýtal som sa.
„Za najhorší považujem fakt, že je veľa ľudí, kto-

rí tomu začínajú veriť. Spomeň si, čo hovorí Deviaty 
vhľad. Pokračujúca duchovná renesancia bude musieť 
prekonať polarizáciu Strachu.“

Pozrel som sa na Wila. „Stretol som ešte niekoho 
iného, jednu ženu.“

Wil pozorne načúval, keď som mu rozprával o svo-
jom stretnutí s Mayou a najmä o svojom poranení 
a Mayinom spôsobe liečenia.

Keď som skončil, Wil sa zapozeral do diaľky a roz-
mýšľal.

„Myslím, že Maya je tá žena z Williamsovej vízie,“ 
dodal som. „Tá žena, ktorá chcela zabrániť vojne s In-
diánmi.“

„Možno, že jej spôsob liečenia je kľúčom k tomu, 
ako prekonať Strach,“ poznamenal Wil.

Kývnutím hlavy som mu naznačil, aby pokračo-
val.

„To všetko je veľmi zrozumiteľné,“ povedal. „Po-
zri sa, čo sa už stalo. Prišiel si sem hľadať Charle-
ne a stretol si Davida, ktorý ti povedal, že Desiaty 

vhľad hovorí o lepšom pochopení duchovnej zmeny, 
odohrávajúcej sa na Zemi, o pochopení nášho vzťahu 
k posmrtnej dimenzii. Tvrdil, že tento Vhľad sa týka 
objasnenia povahy intuícií, ich udržiavania v našej 
mysli a hlbšieho pochopenia našej súčasnej cesty.

Keď si sa naučil udržiavať svoje intuície, našiel si 
ma pri vodopádoch a ja som ti potvrdil, že udržiavanie 
intuície je operatívnym spôsobom v posmrtnej dimen-
zii a že sa k tejto dimenzii ľudia približujú. Krátko  
na to sme pozorovali rekapituláciu Williamsovho ži-
vota, jeho utrpenie prameniace z jeho neschopnosti 
rozpomenúť sa na niečo, čo chcel urobiť – totiž zísť sa 
s istou skupinou ľudí a pomôcť im prekonať Strach, 
ktorý brzdí naše duchovné prebudenie.

Potom si stretol ženu, ktorá zasvätila svoj život lie-
čeniu. Jej spôsob liečenia spočíva v tom, že uľahčuje 
ľuďom odstraňovať zablokovaný strach tým, že im 
pomáha rozpomenúť sa, prečo sú na Zemi. Toto roz-
pomínanie musí byť kľúčom.“

Náhly pohyb zaujal našu pozornosť. Asi tridsať 
metrov od nás sa začala vytvárať ďalšia skupina duší.

„Sú tu pravdepodobne preto, aby niekomu pomohli 
s jeho snami,“ povedal Wil.

Pozrel som sa na neho. „Tieto duše nám pomáhajú 
snívať?“

„Áno, v istom zmysle. Keď sa ti včera sníval tvoj 
sen, boli tu nejaké iné duše.“

„Ako si sa dozvedel o mojom sne?“
„Keď si bol vrhnutý späť do materiálnej dimen-

zie, snažil som sa ťa nájsť, ale nedarilo sa mi to. Po-
tom som začal vidieť tvoju tvár a prišiel som na toto 
miesto. Keď som tu bol predtým, dobre som nechápal, 



– 86 –

James Redfield – Desiaty vhľad


– 87 –

– Rozpomínanie –


čo sa deje, ale teraz si myslím, že už rozumiem tomu, 
čo sa deje, keď snívame.“ Nerozumel som mu.

Wil ukázal na duše. „Je zrejmé, že sa to všetko odo-
hráva synchronicky. Tieto bytosti sem prišli rovnako 
ako ja zhodou okolností a teraz pravdepodobne čaka-
jú, aby videli, kto sa objaví v ich snívajúcom tele.“

Hukot zosilnel a ja som nemohol odpovedať. Bol 
som zmätený. Wil mi znovu položil ruku na kríže. 
„Ostaň tu so mnou!“ povedal. „Musíme to z nejakého 
dôvodu vidieť.“

Snažil som sa prečistiť si hlavu a potom som si vši-
mol, ako sa v priestore vedľa duší začína materiali-
zovať nejaká forma. Spočiatku som si myslel, že sa 
objavujú ďalšie duše, ale potom som si uvedomil, že 
táto nová forma je oveľa väčšia ako čokoľvek, čo som 
doposiaľ videl. Pred nami sa premietala celá scéna, 
niečo ako hologram, zároveň s postavami, dejiskom 
aj dialógmi. Uprostred stál nejaký muž, ktorý mi bol 
povedomý. Po chvíľke som si uvedomil, že to je Joel.

Zatiaľ čo sme scénu sledovali, dej sa začal rozvíjať 
ako filmová zápletka. V hlave som ešte nemal jasno 
a dobre som nechápal, čo sa deje. Ako dej pokračo-
val a dialóg sa stával intenzívnejším, duše sa priblíži-
li k Joelovi. Po niekoľkých minútach dráma skončila 
a všetko zmizlo.

„Čo sa tu dialo?“ opýtal som sa.
„Mužovi uprostred scény sa sníval sen,“ odpovedal 

Wil.
„Bol to Joel, ten novinár, o ktorom som ti rozprá-

val,“ povedal som. Wil sa ku mne prekvapene obrátil. 
„Si si istý?“

„Áno.“

„Rozumel si tomu snu, ktorý sa mu práve sníval?“
„Nerozumel. Čo sa stalo?“
„Bol to sen o vojne. Muž utekal z nejakého mesta, 

okolo neho padali bomby a on sa snažil zachrániť si 
život. Keď sa mu podarilo uniknúť a dostať sa na akú-
si horu, odkiaľ sa pozeral dolu na mesto, spomenul si, 
že sa mal stretnúť so skupinou vojakov, ktorým mal 
odovzdať tajnú súčasť účinnej zbrane, ktorá by vyra-
dila z činnosti nepriateľské sily. S hrôzou si uvedomil, 
že to neurobil a preto je teraz celé mesto aj s vojakmi 
pred jeho očami systematicky ničené.“

„Zlý sen,“ povedal som.
„Áno, ale má zmysel. Keď sa nám niečo sníva, pod-

vedome prechádzame na túto úroveň snov, kde nám 
pomáhajú ostatné duše. Nezabúdaj, akú funkciu majú 
sny. Ukazujú nám, ako zvládať naše súčasné životné 
situácie. Siedmy vhľad nás učí interpretovať sny tým, 
že ich porovnáme so svojou súčasnou životnou situá-
ciou.“

Pozrel som sa na Wila. „Ale akú úlohu v tom hrajú 
duše?“

Vtom sme sa začali znova pohybovať. Wil mi držal 
ruku na chrbte. Keď sme sa zastavili, svetlo sa meni-
lo na tmavozelenú farbu, ale okolo nás sa pohybovali 
krásne vlny jantárovej žltej. Keď som sa pozorne sú-
stredil, jantárové vlny sa zmenili na jednotlivé duše.

Pozrel som sa na Wila, ktorý mal na tvári šťastný 
úsmev. Atmosféra tohto miesta bola radostnejšia. Ako 
som scénu pozoroval, niekoľko duší pred nami utvori-
lo skupinu. Mali široké a usmievavé tváre, aj keď bolo 
ťažké sústrediť sa na ne.

„Sú také láskyplné,“ povedal som.



– 88 –

James Redfield – Desiaty vhľad


– 89 –

– Rozpomínanie –


„Snaž sa od nich niečo naučiť,“ poradil mi Wil.
Keď som sa na duše s týmto úmyslom pozorne po-

zeral, uvedomil som si, že majú istú spojitosť s Mayou. 
Boli nadšené jej nedávnym sebapoznaním, najmä tým, 
že pochopila, akým spôsobom ju matka a otec pripravili 
na život. Ako keby vedeli, že Maya prežila úplnú reka-
pituláciu svojho života, ako o tom hovorí Šiesty vhľad, 
a že sa čoskoro rozpomenie, prečo sa narodila.

Pozrel som sa na Wila, ktorý mi potvrdil, že obrazy 
tiež vidí.

V tú chvíľu som znova počul známy hukot a žalú-
dok sa mi stiahol. Wil mi pevne zvieral plecia. Keď 
zvuk ustal, moje vibrácie rýchlo klesli a ja som sa sna-
žil otvoriť svoju myseľ a spojiť sa s energiou duší, aby 
som posilnil vlastnú energiu. Na moje prekvapenie sa 
mi duše pred očami rozmazali a vzdialili sa dvakrát 
tak ďaleko, ako boli predtým.

„Čo sa stalo?“ opýtal som sa.
„Snažil si sa s nimi spojiť, aby si zvýšil svoju vlast-

nú energiu,“ odpovedal Wil, „namiesto aby si sa sú-
stredil do svojho vnútra a spojil sa priamo s Božou 
energiou. Tiež som to raz urobil. Duše ti nedovolia, 
aby si si ich plietol s Božím zdrojom. Vedia, že to ne-
pomáha tvojmu vývoju.“

Sústredil som sa do svojho vnútra a energia sa mi 
vrátila. „Ako ich dostaneme späť?“ opýtal som sa.

Keď som prehovoril, duše sa vrátili tam, kde boli 
predtým.

Pozreli sme s Wilom jeden na druhého a on sa po-
tom začal pozerať sústredene a prekvapene na skupi-
nu duší.

„Čo vidíš?“ opýtal som sa.

Kývol smerom k nim, neprestával ich sledovať, 
a ja som sa na ne tiež sústredil a snažil sa niečo od 
nich dozvedieť. O niekoľko sekúnd som uvidel Mayu. 
Bola obklopená zelenou farbou. Črty jej tváre sa tro-
chu zmenili a jasne žiarili, ale ja som si bol s určitos-
ťou istý, že je to ona. Keď som sa sústredil na jej tvár, 
objavil sa pred nami holografický obraz – obraz Maye 
v čase vojny z devätnásteho storočia. Stála v nejakej 
chate a vzrušene hovorila s niekoľkými ďalšími ľuď-
mi o ukončení vojny.

Zdalo sa, že si uvedomuje, že dosiahnuť niečo také 
je možné iba vtedy, keď si spomenieme, ako nadobud-
núť energiu. Verila, že to je možné urobiť, iba keď sa 
spoja vhodní ľudia, ktorí majú spoločný cieľ. Najpo-
zornejší bol akýsi mladý muž v krásnych šatách. Spo-
znal som, že to bol ten veľký muž, ktorý s ňou bol ne-
skôr zabitý. Dej sa rýchlo preniesol k jej neúspešnému 
pokusu stretnúť sa s generálom a potom do divočiny, 
kde ona aj mladý muž zahynuli.

Pozorovali sme ju, ako sa po smrti zobudila v po-
smrtnej dimenzii, kde zrekapitulovala celý svoj život 
a zhrozila sa, ako naivne sa snažila ukončiť vojnu. Ve-
dela, že tí ostatní mali pravdu: čas ešte nedozrel. Ľudia 
nevedeli dosť o posmrtnej dimenzii, aby boli niečoho 
takého schopní. Ešte nie.

Po rekapitulácii svojho života prešla do zeleného 
prostredia, kde ju obklopila tá istá skupina duší, ktorá 
teraz stála pred nami. Všetky duše mali na tvári rovna-
ký výraz. Na istej úrovni, pod svojimi individuálnymi 
črtami, sa všetky podobali Mayi.

Pozrel som sa s otázkou na Wila.
„Toto je jej skupina duší,“ povedal.
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„Čo tým myslíš?“ opýtal som sa.
„Je to skupina duší, ktoré majú podobnú vibráciu,“ 

vysvetľoval vzrušene. „Je to dokonale zrozumiteľné. 
Na jednej svojej ceste, kým som ťa našiel, som sa stre-
tol s istou skupinou, ktorá vyzerala ako ty. Myslím, že 
to bola tvoja skupina.“

Kým som mohol odpovedať, všimol som si akýsi 
pohyb vo vnútri skupiny pred nami. Znova sa začal 
objavovať obraz Maye. Bola stále obklopená svojou 
skupinou v zelenom prostredí, ale zdalo sa, že stojí 
pred ostrým bielym svetlom, podobným svetlu, ktoré 
sme už videli pri rekapitulácii Williamsovho života. 
Uvedomovala si, že sa deje niečo veľmi dôležité. Jej 
schopnosť pohybovať sa v posmrtnej dimenzii sa zní-
žila a jej pozornosť sa začala znova sústreďovať na 
Zem. Videla, ako jej matka, ktorá sa práve vydala, sedí 
na verande a rozmýšľa o tom, či je dosť zdravá, aby 
mohla mať dieťa.

Maya si začala uvedomovať, aký pokrok by dosiah-
la, keby sa narodila tejto matke. Žena si robila veľké 
starosti o svoje vlastné zdravie, čo by mysli dieťaťa 
veľmi skoro priblížilo problematiku zdravia. Bolo by 
to ideálne miesto pre rozvinutie záujmu o lekárstvo 
a liečenie a keby vyrástla s touto ženou, získala by 
oveľa viacej ako rozumové, teoretické znalosti, ne-
potvrdené praktickou životnou skúsenosťou. Maya si 
uvedomovala, že ona samotná má tendenciu pozerať 
sa na život nerealisticky a reagovať impulzívne a že za 
to už draho zaplatila. To by sa už neopakovalo, zvlášť 
vďaka nevedomým spomienkam na to, čo sa stalo 
v devätnástom storočí, ktoré jej pripomínali, aby bola 
veľmi opatrná. Nie, postupovala by oveľa rozvážnej-

šie, viacej by sa izolovala a prostredie vytvorené touto 
ženou by bolo ideálne.

Wil sa na mňa pozrel. „Sledujeme, čo sa stalo, keď 
začala rozmýšľať o svojom súčasnom živote.“

Maya si teraz predstavovala, ako by sa mohol vyví-
jať jej vzťah k matke. Žila by v prítomnosti matkinej 
negativity, obáv a tendencií obviňovať lekárov, čo by 
prebudilo jej záujem o vzťah medzi mysľou a telom 
a o pacientovu zodpovednosť za liečenie, a poučila by 
matku, ktorá by sa potom aktívne podieľala na svo-
jom vyliečení. Jej matka by bola jej prvým pacientom 
a neskôr hlavným prívržencom – vynikajúcim príkla-
dom blahodarného vplyvu nového lekárstva.

Maya teraz sústredila svoju pozornosť na svojho 
otca, ktorý sedel vedľa ženy na hojdačke. Občas sa ho 
žena na niečo opýtala a on jej odpovedal jednou vetou. 
Nechcelo sa mu hovoriť, chcel iba sedieť a rozmýšľať. 
Jeho myseľ doslova pretekala výskumnými možnosťa-
mi a exotickými biologickými otázkami, ktoré nikdy 
neboli položené – najmä otázkami vplyvu inšpirácie 
na imunitný systém. Maya si uvedomovala prednosť 
jeho rezervovanosti. S ním by bola schopná prekonať 
svoju tendenciu k sebaklamu. Musela by od samého 
začiatku myslieť realisticky sama za seba. Nakoniec 
by s otcom mohla komunikovať na vedeckej báze 
a on by jej poskytol množstvo technických informá-
cií, ktoré by jej pomohli zdokonaliť jej nové metódy. 
Uvedomila si tiež, že jej narodenie týmto rodičom by 
bolo výhodné aj pre nich. Zatiaľ čo by stimulovali jej 
záujem o liečenie, ona by im bola tiež nápomocná. 
Matke by pomáhala prijať zodpovednosť za jej lie-
čenie a otcovi prekonať jeho sklony skrývať sa pred 
druhými a žiť iba sám so sebou.
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Pozorovali sme, ako sa jej vízia preniesla do det-
stva. Videla veľké množstvo ľudí, ktorí sa objavovali 
v jej živote v pravý čas, aby stimulovali jej vývoj. Na 
lekárskej fakulte sa stretla s tými pravými pacientmi 
a lekármi, ktorí prebudili jej záujem o alternatívne 
metódy liečenia.

Teraz sa jej vízia preniesla do čias, keď sa stretla 
so svojím lekárskym partnerom a vypracovala nový 
model liečenia. Potom odhalila ešte niečo iné: bude 
pomáhať globálnejšiemu osvieteniu. Videli sme, ako 
objavila Celestínske proroctvo a ako sa spojila s jed-
nou z mnohých nezávislých skupín, ktoré sa začnú 
vytvárať na celom svete. Tieto skupiny sa rozpomenú, 
čím sú na vyššej úrovni, a pomôžu prekonať polarizá-
ciu Strachu.

Videli sme, ako hovorí s nejakým mužom. Bol to 
muž veľkej, atletickej postavy a mal na sebe vojenskú 
uniformu. S prekvapením som si uvedomil, že Maya 
vie, že to je ten istý muž, s ktorým bola zastrelená 
v devätnástom storočí. Pozorne som sa naňho sústre-
dil a bol som šokovaný. Bol to ten istý muž, ktorého 
som videl v rekapitulácii Williamsovho života, bol to 
jeho kolega, ktorého Williams nedokázal prebudiť.

A vtedy jej vízia prekročila hranice môjho chápa-
nia a jej telo splynulo s oslnivým svetlom v pozadí. 
Chápal som iba, že jej osobná vízia je súčasťou širšej 
vízie, ktorá obsahovala minulosť aj budúcnosť celé-
ho ľudstva. Zdalo sa, že Maya vidí môj možný život 
z hľadiska vývoja ľudstva. To všetko som iba cítil, ale 
nevidel som jednotlivé obrazy.

Nakoniec jej vízie skončili a znova sme ju videli 
v zelenom prostredí, uprostred svojej skupiny duší. 

Duše teraz pozorovali akúsi scénu na Zemi. Mayi-
ni rodičia sa zrejme skutočne rozhodli splodiť dieťa 
a práve boli uprostred milostného aktu, ktorý mal za-
ručiť jej počatie.

Skupina duší, ktorá teraz zosilnila svoju energiu, 
vyzerala ako veľký žiarivý vietor jantárovo žltej farby, 
ktorý čerpal svoju intenzitu z jasného svetla v poza-
dí. Sám som tú energiu cítil, takmer ako orgazmickú 
úroveň lásky a vibrácie. Dole na Zemi sa milenecký 
pár objal a v okamihu orgazmu do nich zo svetla ob-
klopujúceho duše a Mayu začala prúdiť jasne zelená 
energia. S orgazmickou rýchlosťou prenikla ich tela-
mi a osudovo spojila vajíčko a spermiu.

Videli sme okamih počatia a zázračné spojenie 
dvoch buniek v jednu. Bunky sa spočiatku pomaly 
a potom rýchlejšie začali deliť, až nakoniec vytvorili 
tvar ľudského zárodku. Keď som sa pozrel na Mayu, 
videl som ju stále nejasnejšie. A ako zárodok rástol, 
Maya sa mi úplne stratila. Ostala iba jej skupina duší.

Mohol som sa dozvedieť ešte viac, ale stratil som 
koncentráciu a ďalšie informácie mi unikli. Potom 
zrazu zmizla aj skupina duší a my s Wilom sme poze-
rali jeden na druhého. Zdalo sa, že Wil je veľmi roz-
rušený.

„Čo sme to videli?“ opýtal som sa.
„Bol to celý proces Mayinho zrodenia do jej sú-

časného života,“* odpovedal Wil, „ako je zachovaný 
v spomienkach jej skupiny duší. Videli sme všetko: 
ako si uvedomuje svojich budúcich rodičov, čo si 
myslí, že môže dosiahnuť, a nakoniec spôsob, akým 

* viď Plán vaší duše: R. Schwartz, Eugenika 2010
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bola vtiahnutá do materiálnej dimenzie v okamihu po-
čatia.“

Kývnutím hlavy som Wilovi naznačil, aby pokra-
čoval. „Milostný akt otvára bránu z posmrtnej dimen-
zie do dimenzie pozemskej. Skupiny duší sú v stave 
extrémnej, takmer orgazmickej lásky, akej my nie sme 
schopní. Vyvrcholenie pohlavného aktu nám otvára 
dvere do posmrtnej dimenzie a to, čo prežívame ako 
orgazmus, je iba nahliadnutím do posmrtnej úrovne 
lásky a vibrácie, zatiaľ čo energia prúdi a potenciálne 
prináša novú dušu. Videli sme, ako sa to deje. Pohlav-
né spojenie je posvätným okamihom, v ktorom ener-
gia prúdi z Neba na Zem.“

Kývol som hlavou, zatiaľ čo som rozmýšľal o dô-
sledkoch toho, čo sme videli, a potom som povedal: 
„Zdalo sa, že Maya vie, ako sa bude vyvíjať jej život, 
keď sa narodí týmto rodičom.“

„Áno, pred narodením má každý z nás víziu, kto-
rá nám ukazuje, ako sa bude vyvíjať náš život, akých 
budeme mať rodičov. Vidíme svoje tendencie k istým 
ovládacím drámam, aj to, ako tieto drámy prekonáme 
práve s týmito rodičmi, aby sme dosiahli to, čo chce-
me.“

„Väčšinu som videl,“ povedal som, „ale zdá sa mi 
to čudné. Z toho, čo mi Maya povedala o svojom sku-
točnom živote, súdim, že jej pôvodná vízia bola oveľa 
lepšia ako to, čo sa stalo – napríklad jej vzťahy k ro-
dičom. Neboli presne také, ako si želala. Jej matka jej 
nikdy nerozumela a nikdy sa nepokúsila liečiť samú 
seba a jej otec bol taký rezervovaný a vzdialený, že až 
po jeho smrti zistila, čím sa zaoberal.“

„Ale to je dokonale zrozumiteľné,“ povedal Wil. 
„Táto vízia nám ukazuje, čo chce naše najvyššie ja 
v živote dosiahnuť. Ukazuje nám, ako by sa všetko 
vyvíjalo, keby sme sa riadili svojim intuíciami. Sku-
točnosť je iba približnou kópiou tejto vízie, je tým 
najlepším, čo môžeme dosiahnuť za skutočných okol-
ností. Ale toto všetko sú informácie Desiateho vhľa-
du o posmrtnej dimenzii, ktorá nám objasňuje naše 
duchovné skúsenosti na Zemi, najmä naše vnímanie 
zhôd okolností a synchronicity.

Ak nám nejaký sen alebo intuícia hovorí, aby sme 
za niečím išli, potom sa začnú diať isté udalosti, ktoré   
sa nám zdajú ako zázračné zhody okolností. Cítime 
sa plní života a vzrušení. Zdá sa, že také udalosti sú 
akoby predurčené osudom.

To, čo sme práve videli, začleňuje všetko do širšie-
ho kontextu. Intuícia alebo obraz možnej budúcnosti 
je vlastne zábleskom spomienky na Víziu zrodenia, na 
to, čo sme chceli urobiť so svojím životom v istom 
bode našej cesty. Možno že to nie je presné, pretože 
človek má slobodnú vôľu, ale keď sa stane niečo, čo 
je veľmi blízke našej pôvodnej vízii, cítime sa inšpi-
rovaní, pretože si uvedomujeme, že sme na osudovej 
ceste, ktorou sme vždy chceli ísť.“

„Ale čo s tým má spoločné naša skupina duší?“
„S tými dušami sme spojení. Tie duše* nás pozna-

jú. Zdieľajú s nami našu Víziu zrodenia, sprevádzajú 
nás po celý život a ostávajú s nami, keď rekapitulu-
jeme všetko, čo sme prežili. Sú rezervoárom našich 
spomienok a udržiavajú naše vedomie toho, čím sme, 
zatiaľ čo sa vyvíjame.“

* viď knihy M. Newtona vydané Eugenikou: Cesty duší, Osudy duší 
(2002), Vztahy duší, Učení duší (2003)
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Na okamih sa odmlčal a pozrel sa mi priamo do 
očí. „A keď sme v posmrtnej dimenzii a jedna z duší 
sa narodí do dimenzie materiálnej, my sa k nim sprá-
vame rovnako. Staneme sa súčasťou skupiny duší, 
ktorá ju podporuje.“

„Takže keď sme na Zemi,“ povedal som, „naša 
skupina duší nám dáva intuície a vedenie?“ „Nie, vô-
bec nie. Podľa toho, čo som sa naučil od skupín duší, 
s ktorými som sa stretol, prichádzajú intuície a sny 
z hlbšieho spojenia s Bohom. Skupiny duší nám iba 
dodávajú energiu a povznášajú nás istým spôsobom 
– spôsobom, ktorému ešte dobre nerozumiem. Tým, 
že nás povznášajú, nám pomáhajú rozpomenúť sa na 
to, čo sme už poznali.“

Bol som fascinovaný. „Takže to vysvetľuje, čo sa 
dialo s mojím a Joelovým snom.“ „Áno. Keď máme 
nejaký sen, spájame sa so svojou skupinou duší a to 
nám pomáha rozpomenúť sa, čo sme chceli urobiť 
v súčasnej životnej situácii. Vidíme záblesky nášho 
pôvodného zámeru. Keď sa potom vrátime do materi-
álnej dimenzie, tieto spomienky si udržiavame, aj keď 
sú niekedy vyjadrené symbolicky. V prípade tvojho 
snu, pretože si otvorenejší duchovnému významu, pa-
mätal si si informácie zo sna veľmi doslovne. Spome-
nul si si, že tvojím pôvodný úmyslom bolo znova sa 
so mnou zísť, keď si predstavíš moju tvár, a preto sa ti 
to skoro presne tak snívalo.

Na druhej strane Joel bol menej otvorený a preto 
jeho sen bol zmätenejší a viacej symbolický. Jeho spo-
mienky boli hmlisté a jeho vedomá myseľ vyjadrila 
posolstvo sna symbolikou vojny, čo mu dalo iba vše-
obecné porozumenie, že vo svojej Vízii zrodenia chcel 

ostať v údolí a pomôcť so súčasným problémom. Tiež 
pochopil, že keby utiekol, neskôr by to ľutoval.“

„Takže naše skupiny duší nám vždy dávajú ener-
giu,“ povedal som, „a dúfajú, že sa rozpomenieme na 
svoju Víziu zrodenia,“

„Správne.“ „A preto bola Mayina skupina taká 
šťastná?“

Wil sa zatváril vážne. „Jej skupina bola šťastná, 
pretože sa Maya rozpomenula, prečo sa narodila svo-
jim rodičom a ako ju jej životné skúsenosti pripravili 
na lekársku kariéru. Ale... to bola iba prvá časť jej Ví-
zie zrodenia. Musí sa rozpomenúť ešte na niečo iné.“

„Videl som, ako sa v tom živote stretla s mužom, 
s ktorým bola zabitá v devätnástom storočí. Ale ostat-
ným častiam som nerozumel. Čomu všetkému si rozu-
mel ty?“

„Všetkému nie. Bolo tam viacej o vzrastajúcom 
Strachu. To potvrdzuje, že Maya je členom skupi-
ny siedmich, ktorú Williams videl prichádzať naspäť. 
A uvedomila si, že jej skupina je schopná rozpomenúť 
sa na istú väčšiu víziu, ktorá je za našimi individuálny-
mi úmyslami, čo je nutné, ak máme prekonať Strach.“

Wil a ja sme sa dlho pozerali jeden na druhého; po-
tom som ucítil ďalšiu vibráciu. V tom okamihu som 
zbadal obraz toho veľkého muža, s ktorým sa Maya 
stretla. Kto to bol?

Práve som o tom chcel povedať Wilovi, keď mi 
zvieravá bolesť v žalúdku vyrazila dych. Ďalší preni-
kavý zvuk ma odhodil dozadu. Práve tak ako predtým, 
aj teraz som sa natiahol po Wilovi, ale videl som, ako 
mi mizne. Ešte raz som sa pokúsil nájsť ho, ale potom 
som úplne stratil rovnováhu a začal som padať.




