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Wil sa na mňa pozrel a mne bolo jasné, čo si mys-
lí. Nebol to dobrý nápad. Nemali sme žiadnu zbraň a tá 
medvedica bola poriadne veľká. A možno mala aj mlá-
ďa.

Vydali sme sa späť ku stanom a Wil vytiahol varič 
a začal pripravovať zvyšné jedlo. Vzduch bol chladný 
a začalo popŕchať.

„Otázka je,“ vyhlásil Wil, „čo ďalej? Nemáme už 
jedlo, tak sa musíme rozhodnúť. Je možné, že v divo-
čine strávime niekoľko dní. Potrebujeme nejaké záso-
by. Ale na druhej strane, ak pôjdeme nakúpiť, mohli 
by sme naraziť na tých chlapov.“

„Máme nejakú inú možnosť?“ opýtal som sa.
„Môžeme ísť ďalej. A uvidíme, ako sa to vyvinie.“
To sa mi veľmi nepáčilo. „Nemôžeme tu ostať bez 

jedla.“
Wil sa na mňa pozrel. „Je to síce náročné, ale nie je 

to presne to isté, čo sa deje v tomto svete? Zamysli sa. 
Milióny ľudí sa nachádzajú v tej istej situácii. Jedné-
ho dňa prídu do práce a dozvedia sa, že majú padáka, 
a zrazu nemajú peniaze na jedlo. Ocitnú sa v rovnakej 
situácii, ako teraz my, alebo sú na tom ešte horšie.“

„Čo ale budeme jesť? Sú tu niekde blízko tvoji 
priatelia Hopiovia?“

„Nie,“ odpovedal Wil. „Tí sa vydali ďalej na sever 
hľadať štvrtú integráciu. Pokúsime sa získať jedlo od 
ľudí, ktorých stretneme.“

Úkosom som sa na neho pozrel. „To nebude ľahké.“
„To nie, ale nie je práve toto tá realita, ktorú mu-

síme brať do úvahy? Všetci robíme nejakú prácu. Aj 
keby sme pracovali pre vládu, ak by ostatní nekupo-
vali, čo predávame, alebo by už nepotrebovali naše 

služby, nedokázali by sme prežiť. Takže do istej mie-
ry musíme všetci mať tak trochu šťastie. Keby sa na 
teba vesmír neusmieval, keby si nemal šťastie, bol by 
si v poriadnom maléri. Hlavne v takých chvíľach si 
uvedomujeme, že sme závislí na neznámych ľuďoch, 
ktorí sa objavia a nasýtia nás.“

Nikdy som sa na to nepozeral takto vecne, ale ve-
del som, že Wil má pravdu. V podstate sme skutočne 
vydaní na milosť druhým.

„Z čoho vyplýva,“ pokračoval Wil, „že v poza-
dí fungujú isté ezoterické pravidlá, určujúce, či sa tu 
niekto objaví, alebo nie – pravidlá, ktoré môžeme obja-
viť a zjednotiť sa s nimi. Hovorím o tom, pretože pres-
ne toto hovorí tretia integrácia.“

„Dobre,“ povedal som, „tak zistíme, ako sa to bude 
odvíjať.“

Za pár minút sme dojedli dusené mäso, dali sme 
stany a vodu do batohov a zamierili k ceste. Po chvíli 
sa Wil obzrel.

„Je tu ešte jedna vec. Uvedom si, že aj iné kultú-
ry v priebehu dejín precitli rovnakým spôsobom, ako 
teraz my. Boli to vždy menšie spoločenstvá, žijúce 
v istej izolácii, ale všetky objavili rovnaké základné 
duchovné princípy, fungujúce v tomto vesmíre.“

Pridal som do kroku, aby som šiel vedľa neho. 
„Takže ty si presvedčený, že tretia integrácia nám po-
vie, aké sú to zákony?“

„Áno, tie základné zákony sú známe. Hopiovia mi 
povedali, že niektoré ich aspekty nie sú doposiaľ úpl-
ne jasné a ich vierohodnosť sa musí preveriť priamo  
v živote. Ale tie základné zákony už poznáme a je 
dobré začať tým, ktorý už vlastne používame.“
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„Aký to je?“
„Zákon pravdy. Používame ho pri udržiavaní syn-

chronicity a tiež v situácii, keď si navzájom oznamu-
jeme svoju pravdu počas vedomej konverzácie. Maj na 
pamäti, že hovoriť pravdu je ľahšie, pokiaľ ti pomáha 
prúd synchronicity. Oveľa ťažšie to ide za náročnej 
ekonomickej situácie.“

Zrazu som v diaľke zbadal dve osoby kráčajúce 
pred nami po cestičke.

„Tamto niekto je,“ povedal som Wilovi.
Pridali sme do kroku a o chvíľu sme ich videli zre-

teľnejšie. Boli to dvaja muži v športovom oblečení, 
na hlavách mali plstené klobúky a na chrbtoch veľké 
drahé ruksaky.

Pozrel som sa na Wila. „Čo ty na to?“
Pokrčil plecami. „Podľa mňa sú v pohode. Myslím, 

že sa nie je čoho báť.“
„Tak dobre,“ povedal som s pocitom, že to neja-

ko zvládnem. „Pôjdem napred a požiadam ich, či nám 
môžu predať trochu jedla.“

Wila zrejme prekvapilo, že som sa ujal iniciatívy, 
ale usmial sa a prikývol.

Vedel som, že táborníci bývajú priateľskí a ochotní 
ľudia. Bolo mi jasné, že pokiaľ nevycítia, že by som 
ich mohol nejako ohroziť, podelia sa s nami o jedlo. 
Keď som k nim došiel, obaja sa obzreli. Zoširoka som 
sa na nich usmial, predstavil som sa a oni mi povedali, 
že sa volajú Paul a David a sú z Kalifornie. Hneď mi 
bolo jasné, že sú to turisti a najskôr nemajú o doku-
mente najmenšie tušenie.

Spočiatku sa tvárili veľmi milo, ale keď som začal 
rozmýšľať, ako ich mám požiadať o jedlo, pozreli sa 
na mňa veľmi podozrievavo a začali cúvať. 

„Viete, stala sa nám veľmi nepríjemná vec,“ povedal 
som. „mali sme doniesť jedlo priateľom, ktorí tu stanu-
jú, ale niekto nám ho ukradol. A my sa k nim musíme 
dostať čo najskôr.“ Vytiahol som z vrecka peňaženku. 
„Napadlo mi, či by ste nám nejaké jedlo nepredali.“ 
„My už musíme ísť,“ povedal nervózne Paul. A jeho 
priateľ David rýchlo dodal: „Po tejto ceste často cho-
dia správcovia parku. Istotne sa tu každú chvíľu neja-
ký objaví.“

Obaja rýchlo vyrazili dopredu a obzerali sa, ako 
keby ich niekto naháňal. Išli rýchlym krokom po ces-
te, až nám úplne zmizli z dohľadu.

Wil sa objavil vedľa mňa a tváril sa veľmi rozpa-
čito.

„Zrejme sa to veľmi nepodarilo,“ povedal. „Čo sa 
stalo?“

Prekvapilo ma to rovnako ako jeho, a tak som mu 
zopakoval celý rozhovor. Krútil hlavou a usmieval sa. 
Keď som mu začal opisovať, že som im povedal, ako 
nám niekto ukradol jedlo a že musíme nejaké potravi-
ny doniesť svojim priateľom, viditeľne sa pousmial. 
Zahanbil som sa, ale odôvodnil som lož tým, že by si 
inak mohli myslieť, že sme čudní, keď si jedlo jedno-
ducho nezájdeme kúpiť.

Wil sa na mňa uprene pozeral, mlčal a ďalej krútil 
neveriacky hlavou. A ja som si uvedomil, aký som sla-
bý a nervózny. Úplne som stratil koncentráciu.

„Pred chvíľou sme hovorili, aké dôležité je hovoriť 
pravdu,“ povedal Wil.
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„Tak toto som teda nezvládol,“ povedal som. „Mám 
z toho veľmi zlý pocit.“

Súcitne sa na mňa pozrel. „Keď sa tvoja čistá ener-
gia dostane prirodzeným spôsobom na vyššiu úroveň, 
má každá lož veľmi dramatické účinky. Ihneď sa to 
negatívne prejaví.“

Kúsok som prešiel a potom som sa posadil na skal-
ný výčnelok. Wil si sadol vedľa mňa.

„Počúvaj,“ povedal, „toto je kaňon. Všetko sa tu 
deje oveľa rýchlejšie. Možno to nie je veľmi príjem-
né, ale to, čo sa stalo, bola tiež nápomocná sila syn-
chronicity. Práve si videl, čo ti chce ukázať. V tejto 
modernej dobe prispôsobujeme pravdu svojim osob-
ným ziskom, prípadne nejakým politickým cieľom. 
Preto po precitnutí vidíme všade okolo seba korupciu 
a chamtivosť.

Ale ako si práve sám zistil, na vyšších úrovniach 
vedomia sa nedá klamať alebo prekrúcať veci. Zákon 
pravdy platí bez výnimky. Pokiaľ nekonáme čestne 
a pozorne, ubližujeme všetkým. Tak sebe, pretože 
tým narúšame svoju energiu a jasnosť pohľadu, ako aj 
ostatným, pretože sa s nimi nedelíme o prínosy našej 
pravdy a pozitívneho vplyvu.“

Vstal a znova si to namieril k cestičke a ja som sa 
vydal za ním.

A potom Wil povedal: „Tým sa dostávame k ďal-
šiemu duchovnému zákonu, o ktorom mi rozprávali 
Hopiovia: k zákonu spojenia.“



V tom okamihu sme pred sebou zbadali skupinu 
ľudí. Keď sme prišli bližšie, všimli sme si, že sa všetci 
pozerajú jedným smerom, ďalej do kaňonu. A potom 
sme začuli to, čo upútalo ich pozornosť: bol to vzdia-
lený zvuk vrtuľníka. 

Wil sa na mňa pozrel a obaja sme pomaly došli 
bližšie k skupine. Z toho miesta bolo vidieť vrtuľník, 
vznášajúci sa nejakých sto metrov pred nami. Ešte 
chvíľu visel vo vzduchu, potom sa pomaly zniesol na 
zem a motor utíchol.

Wil sa ku mne naklonil a zašepkal: „Ten vrtuľník 
nevozí turistov. Patrí armáde.“

Od skupiny sa oddelilo zopár osôb. Boli to turis-
ti a pokračovali ďalej v ceste. Na mieste ostali dve 
menšie skupinky: my dvaja a niekoľko ľudí, ktorí 
mali rôzne kultúrne zázemie. Niektorí z nich boli Eu-
rópania a Američania, ale keď sme ich počuli hovoriť, 
bolo jasné, že väčšinou pochádzajú aj z iných krajín, 
najskôr odniekiaľ z Blízkeho východu. Keď sa trochu 
rozostúpili, všimol som si, že sú tam aj dve ženy.

Jedna z nich sa k nám obrátila a ja som ju okam-
žite spoznal. Bola to Rachel, žena, ktorú som videl 
v krčme. Potom podišla kúsok bokom a začala sa roz-
právať s druhou ženou jazykom, znejúcim ako hebrej-
čina. Pozoroval som ju a zrazu som k nej rovnako ako 
predtým pocítil veľmi silné emócie.

Rýchlo som sa odvrátil a v tej chvíli ma Wil chytil 
za plecia. Muži zo skupiny, v ktorej bola Rachel, si 
všimli, že sa na nich pozeráme, a uprene sa zahľadeli 
naším smerom.

„Ideme ďalej,“ zašepkal Wil.
Namierili sme si to ďalej do kaňonu, aby sme nebo-

li tak blízko nich. Kútikom oka som zbadal, ako sledu-
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jú, kam ideme. Keď sme ich úplne stratili z dohľadu, 
odbočil Wil nečakane doprava.

„Bude lepšie túto cestu opustiť,“ povedal a viedol 
nás asi tridsať metrov hore po úpätí, až sme sa dostali 
za veľkú skalu. Hneď som sa cítil bezpečnejšie, a pri-
tom sme videli dolu na cestu točiacu sa medzi borovi-
cami a borievkami. Za nami sa týčila východná stena 
kaňonu.

Povedal som Wilovi, že som videl Rachel.
„Vážne?“ opýtal sa. „Tak to bola ona? Zaujímalo 

by ma, kto sú tí ľudia, s ktorými tu je.“
„Nevyzerali veľmi priateľsky,“ poznamenal som.
Sedeli sme dosť dlho a pod nami po ceste prešlo 

niekoľko osôb. Nepočul som zvuk vrtuľníka, tak som 
si povedal, že je istotne stále tam, kde pristál. Kládol 
som si otázku, kto v ňom bol? A kde sú tí ľudia teraz? 
Že by to boli muži, ktorí nás sledujú?

Potom Wil povedal: „Počuj, mal by si pochopiť, čo 
mi Hopiovia prezradili o zákone spojenia.“

„Dobre.“
„Povedal si, že tí dvaja muži, ktorých si požiadal 

o jedlo, začali cúvať ešte skôr, ako si začal hovoriť.“
„Presne tak.“
„A tušíš prečo?“
„Ani nie.“
„Je to tým, že medzi všetkými ľuďmi existuje isté 

spojenie. Máme ho zabudované v mozgu. Dokument 
hovorí, že sme všetci navzájom prepojení a preto do-
kážeme vnímať, čo si druhí myslia a čo cítia. A ďalej 
sa tam hovorí, že pri prechádzaní integráciami sa táto 
schopnosť ešte umocňuje. Základný spôsob tohto vní-
mania je ale daný každému.“

„Chceš tým povedať, že vopred odhadli, že im 
nebudem hovoriť pravdu? Ja som im nechcel nijako 
ublížiť. Chcel som im za jedlo zaplatiť. Iba som vyne-
chal isté detaily.“

Pokrútil hlavou. „Nejde o to, že by presne vedeli, 
čo robíš. Iba cítili, ako si sa cítil ty, a ako si si vymýš-
ľal tú lož. Tiež sa zrazu necítili dobre, podľahli zmätku 
a nevedeli, čo sa presne deje – a to bol pre nich pod-
vedomý signál, že niečo nie je v poriadku a že možno 
nemáš najlepšie úmysly. Preto začali cúvať.“

Na chvíľu sa odmlčal, aby som mohol jeho slová 
vstrebať.

„Táto citlivosť,“ pokračoval Wil, „sa zvyšuje so 
zvyšovaním úrovne nášho vedomia. Ľudstvo sa do-
stáva k bodu, keď je lepšie neklamať, a to ani trochu, 
pretože pokiaľ to budeš robiť, bude zároveň stále viac 
ľudí, ktorí to vycítia. Klamanie už čoskoro prestane 
fungovať.“

Znova sme zmĺkli, pretože sme si všimli ďalšie 
skupinky, kráčajúce dole po ceste.“

„Sem do kaňonu chodí veľa ľudí,“ povedal zrazu 
s veľkým zaujatím Wil. „Je vidieť, že mnohí tu chcú 
dlho kempovať, ale zrejme nemajú povolenie. Nako-
niec aj tak vždy prilákajú pozornosť správcov parku. 
Bude lepšie obzrieť situáciu, kým sa tu objavia. Je na-
čase vydať sa ďalej.“

Zatváril sa vážne. „Buď v strehu. Pozorne sleduj 
všetko, čo sa bude diať.“

Opatrne sme znova zišli na cestičku. Skupinka, 
v ktorej bola Rachel, nebola nikde v dohľade. Pomaly 
sme kráčali priamo do stredu kaňonu a zrazu sme uvi-
deli, že neďaleko sedí hlúčik ľudí a rozprávajú sa me-
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dzi sebou. Odbočili sme kúsok z cesty a našli si dobré 
miesto na pozorovanie.

„Počuj,“ povedal Wil, „mám pocit, že by som mal ísť 
vopred a zistiť, či niekto niečo nevie o tom vrtuľníku. Ty 
tu stráž veci, ja tam zájdem a o chvíľu som späť.“

Prikývol som a posadil sa. Bol som rád, že tam mô-
žem ostať, pretože som chcel trochu rozmýšľať o zá-
kone spojenia. Ak to bol skutočný duchovný zákon, 
potom to znamená, že platí pre každého z nás. Napa-
dlo mi, nakoľko asi môžeme rozvíjať spojenie s ostat-
nými. Že by sme nakoniec zvládli telepatiu? Dlho som 
uvažoval, aké by to asi bolo.

Zrazu som za sebou započul kroky, a keď som sa 
obzrel, uvidel som asi tridsaťročného sympatického 
muža, ktorý sa usmial a podal mi ruku.

„Som Jeff,“ povedal. „Ako sa darí?“
Potriasol som mu rukou a predstavil sa. Spočiat-

ku som cítil mierny pokles energie, ale ako postupne 
s ohromným nadšením hovoril o krásach kaňonu, ho-
voril som si, že je všetko v poriadku.

V jednom okamihu som sa ho dokonca opýtal, či 
nevie o dokumente, ale odpovedal, že netuší, o čo ide. 
Trochu sme sa rozprávali o Sedone a on potom povedal: 
„Vidím, že máte nôž. Mohol by som si ho na chvíľu po-
žičať?“ A ukázal na môj úžasný dvadsaťcentimetrový 
lovecký nôž, ktorý som so sebou vždy nosil do lesa.

„Táboríme kúsok odtiaľ,“ pokračoval Jeff, „a po-
treboval by som ho iba na niekoľko minút, aby som 
mohol prerezať povraz.“

Pozrel som sa k neďalekému krovisku a uvidel som 
muža a ženu, ktorí práve stavali stan. Povedal som si, 
že na neho odtiaľto uvidím, tak som vytiahol nôž a po-

dal som mu ho aj s puzdrom – a sledoval ho, ako od-
chádza a potom tam s tými ľuďmi niečo robí.

Začal viať svieži vánok a ja som sa zhlboka nadý-
chol. Ranný dážď už ustal a na nebi sa rozžiarilo sln-
ko. Cítil som, ako do mňa pomaly prúdi energia, a vší-
mal si, aká je okolitá krajina nádherná. Celý kaňon bol 
posiaty nízkymi borovicami a borievkami.

V tej chvíli prišiel Wil a posadil sa vedľa mňa.
„Vyzerá to, že nikto netuší, prečo tu ten vrtuľník 

je,“ povedal. „Udržiaval som si od neho odstup, ale 
zdá sa, že v ňom nikto nie je. A istotne patrí armáde.“

Sedel na svojom batohu. „Chvíľu tu počkáme.“
Usmial som sa. „Môžeš mi povedať niečo o ďal-

šom duchovnom zákone.“
Wil si rovnal myšlienky v hlave a ja som medzi-

tým skontroloval pohľadom táborisko, kde predtým 
pracoval ten muž, ale nikde som ho nevidel. Vysko-
čil som, utekal k táborisku a opýtal sa toho páru, kam 
muž zmizol. Povedali mi, že to nevedia, pretože k nim 
vlastne nepatrí.

„Prišiel sa k nám iba porozprávať,“ povedala mi tá 
žena. „Ponúkol nám, že dôjde požičať nôž, aby sme 
mohli prerezať povraz. Vyzeralo to, že nie je veľmi 
v pohode.“

Chcel som ho ísť hľadať, keď sa zrazu objavil Wil 
a ja som mu v stručnosti povedal, čo sa stalo.

„On ti ukradol nôž?“ opýtal sa Wil s mierne udive-
ným výrazom v tvári, ako keby sa stalo niečo veľmi 
významné. Prehľadal som okolie a potom som sa vy-
dal ešte o kus ďalej. Ale toho muža nebolo nikde ani 
vidieť ani počuť. O dvadsať minút som sa vrátil k na-
šim veciam a Wil tam trpezlivo sedel a čakal na mňa.




