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Půlnoční oblohou proplouvalo staré leta-
dlo barvy šedi. Před mnoha a mnoha lety 
bývalo jedním z těch proslulých letadel 
nazývaných Královny nebes, co křižo-

valy zeměkoulí křížem krážem a nesly na svých pa-
lubách tehdejší obchodní elity a hvězdy divadelního 
či filmového světa. Tehdy byl let někdejší Králov-
nou nebes považován za symbol prestiže. Dnes už 
je její tělo spíše jakýmsi pozůstatkem z dob dávno 
minulých a nahrazeno řvoucími tryskáči a šílenou 
touhou „dostat se na místo“ rychleji a rychleji. Ale 
proč vlastně? Co lidé dělají se vším tím časem, co 
„ušetří“?

Stará dvoumotorová letadla, mezi něž řadíme  
i Královnu nebes, se vyznačují jemným zvukem 
připomínajícím trochu větší včely poletující na lou-
ce. To naše se nyní nacházelo na svém klidném letu 
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z Vancouveru do Calgary. Minulý týden snad pro-
létávalo severními teritorii, kde se teploty pohybo-
valy hluboko pod nulou a kde oslepující sníh neu-
možňoval nic jiného než let podle přístrojů. Příští 
týden možná ponese hledače ropy někam k dalekým 
ropným pískům, kde budou pátrat po větší a větší 
moci, poháněni posedlostí chtivého světa. Z někdej-
ší Královny nebes se totiž stalo letadlo k pronájmu, 
starý ubohý kůň, kterého si můžete, pokud máte pár 
dolarů v kapse, odvézt kamkoliv.

Ale zpátky k příběhu. Na obzoru se brzy vyloup-
lo podhůří Skalistých hor a později se objevilo v ce-
lé své kráse, aby vzápětí opět zmizelo z dohledu, jen 
co letadlo vplulo mezi nejvyšší vrcholky rozsáhlého 
pohoří. Vzduch zde byl rozbouřený a letoun se zmí-
tal uprostřed zasněžených horských hřebenů, kde 
sníh netaje po celý dlouhý rok.

Slečna Taddy Rampy ze sebe vydávala pobouře-
né protesty a vypadala, jako by nastávala její posled-
ní hodinka. Slečna Cleo Rampy jen polkla, nasadi-
la svůj výraz Já to zvládnu a se široce otevřenýma 
očima sledovala kamenný terén, který byl prozatím 
hluboko pod nimi.

Ptáte se, proč Královna nebes letěla právě tudy 
a teď? Vše začalo pár měsíců zpátky ve Vancouve-
ru…

Tehdy byl červen a ten je ve Vancouveru obvyk-
le příjemným měsícem, obdobím, kdy se příroda 
naplno probouzí, moře se třpytí a lidé se zabývají 
svými loďkami. Začínají přijíždět turisté, a to je ob-
vykle signál pro maloobchodníky, aby zahájili lov. 
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Napnou veškeré své schopnosti a důvtip, aby uza-
vřeli co nejvíce obchodů. Ale toho června se jednou 
přihodilo něco zvláštního. Určitě znáte ty dny, kdy 
všechno, ale úplně všechno jde špatně. Zůstáváte 
však klidní, protože se to jednou za uherský rok pro-
stě přihodí. Dokážete si ale představit, že to může tr-
vat třeba celý týden, měsíce, a někdy dokonce i roky 
za předpokladu, že jednotlivé dny v sobě mají něco 
děsivě se opakujícího? V případě známých osob to 
s největší pravděpodobností znamená, že se dostaly 
do křížku s někým, kdo má na tomto světě evident-
ně jediné poslání – škodit druhým.

 Jeden můj známý, řidič autobusu, se mi svěřil, 
že je spolu se svými kolegy pronásledován frigidní-
mi stařenkami, které si o sobě myslí, že jsou „Bo-
hem pomazané“, a mají tudíž právo na mimořád-
nou ohleduplnost, zvláště co se řidičů autobusů týče  
– ke všemu mají za to, že autobus je jakýmsi jejich 
majetkem. A pokud daný řidič slušně poukáže na to, 
že autobusy slouží všem, stařenky si běží okamžitě 
postěžovat a neváhají připravit chudáka o místo. 

Mimochodem spisovatelé jsou svou povahou ve-
lice často terčem takovýchto osob, které je později 
rády obtěžují či jinak „chrání“ před spokojeností. 
Původně jsem vám ze všeho nejdřív chtěl vyprávět 
o sérii událostí, které mě přiměly opustit Britskou 
Kolumbii (provincie na jihozápadě Kanady – pozn. 
překl.), ale okolnosti určily, že začnu něčím jiným. 

Tehdy seděl starý spisovatel ve svém invalidním 
vozíku a spokojeně sledoval, jak je jeho rukopis 
svazován. Další kniha u konce, tentokrát již patnác-
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tá v řadě, a stařec, který se zrovna vrátil z nemocni-
ce, se spokojeně usmíval, neboť toto byla kniha, jež 
rozhodně nebyla kontroverzní a kterou vydavatel 
vezme bez obav, že by rozvířil klidné vody tohoto 
mírného kraje. Kniha, jíž jsou všichni vydavatelé 
nakloněni.

Rukopis – pro další zemi taktéž zajímavý – mu 
zmizel z očí, aby byl odeslán, a starý spisovatel se 
šel mezitím srovnávat s poněkud nelehkými úkony 
běžného života a doufal, že již brzy začne přemýš-
let o sepsání díla nového tak, jak byl již mnohokrát 
předtím žádán svými čtenáři.

Čas mezitím plynul svým obvyklým tempem, až 
konečně přišla zpráva z Anglie. Byla od agenta knih 
a sdělovala mu, že zaslaný rukopis není pro jeho 
zemi vhodný. Starému spisovateli se Anglie vždy 
jevila jako fantastické místo, jež zažívá mnoho afér, 
neboť zde bylo zvykem dát každý zaslaný rukopis 
předem přečíst porotě dvanácti osob, jež zjišťova-
la, zda se v díle nevyskytuje něco, co by zasáhlo  
i ty nejkřehčí povahy ze všech, a teprve pokud kni-
ha prošla u všech dvanácti porotců, byla prohlášena  
za vhodnou. Ale velkému Božskému vydavateli, 
jenž seděl na svém zlatém trůně a byl vychován sta-
rou školou, se ani poté kniha nelíbila. Ačkoliv už 
byla celá záležitost pokládána za hotovou věc, pro-
tentokrát přišel verdikt přímo „shora“. Žádná politi-
ka, žádný sex, žádní trestanci, potraty ani nábožen-
ství – nic z toho v knize za žádnou cenu stát nesmí. 
A to vcelku způsobilo problém.
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V té chvíli však naštěstí přišlo záchranné lano  
od dalšího vydavatele, jenž byl rukopisem nadšen. 
Působil velice spokojeně, přišel od něho telegram, 
že by chtěl podepsat smlouvu tehdy a tam. A i násle-
dující vydavatel by knihu, a to dokonce bez jakých-
koliv úprav, rád vydal. No, zdá se, že tahle doba 
prostě jemnocitným Angličanům nic kontroverzněj-
šího nedopřeje. Ale teď se nad tím nepozastavujme. 
Bylo mi řečeno, že vydavatel chce znát odpovědi na 
pár otázek, tak co se nyní s některými z nich vypo-
řádat?

Slyšte, třeba tahle: 
„Proč jsou lidé náměsíční?“
Pravdou je, že každý z nás během spánku astrál-

ně cestuje. Astrální tělo odchází a tomu fyzickému 
nezbývá než být víceméně pasivní. Může se samo-
zřejmě různě vrtět a otáčet, to aby svaly nezůstaly 
příliš dlouho v jedné pozici. Avšak občas se cestují-
cí duši stane, že se až příliš ponoří do svého astrál-
ního světa a nevědomky upustí od kontroly nad čás-
tí, kterou zanechala na Zemi. A v jakési „soucitné 
reakci“ se ta fyzická část rozhodne následovat onu 
astrální, a tím se dostáváme k somnambulismu ne-
boli náměsíčnosti. Člověk vstává z postele a jen tak 
se prochází kolem. Je lepší ho neprobouzet, protože 
pokud je probuzen, může mu náhlý šok přinést as-
trální tělo, taktéž poznamenané šokem, nazpět, což 
astrálnímu a fyzickému spojení vůbec neprospívá. 
Náměsíční chodci, kteří byli probuzeni, se mnou 
budou jistě souhlasit. 
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Další otázka zní: „Je země Zlatého světla světem 
čtvrté dimenze?“

Ano, skutečně se jedná o svět čtvrté dimenze, za-
tímco my se stále nacházíme v té třetí. Ale až se bu-
deme nacházet ve světě čtvrté dimenze, země Zlatého 
světla bude dimenzí pátou a tak dále. Vidíte, zatím-
co postupujete pořád nahoru a nahoru, vždy se nad 
vámi bude tyčit ještě další rovina, která bude mít čím 
dál tenčí atmosféru a čím dál větší frekvenci kmitání 
(proč to prostě nenazvu „vibrace“?)

Někteří se o čtvrtou dimenzi velice zajímají a táží 
se: „Pokud zemřeš ve třetí dimenzi a znovu se zro-
díš do čtvrté, kam půjde tvé astrální tělo?“

Vždycky musíme mít tělo, to je snad jasné. Jen 
si pomyslete, jak pitomé by bylo potácet se životem  
a být jen pouhá myšlenka. To by asi nebylo moc 
přínosné, že? Takže proto tady na Zemi to fyzické 
tělo máme. A teď si představte, že tohle tělo z masa 
a kostí bylo ještě v dobách, kdy jsme se pohybovali 
ve druhé dimenzi, tělem astrálním. Bytosti z druhé 
dimenze přesídlily sem na Zemi, což je dimenze tře-
tí, a usídlily se v pozemském těle, jež mělo v před-
chozí dimenzi funkci astrální. Takže až jednou ode-
jdeme ze Země, i naše pozemské tělo pomine, a my 
budeme moci vstoupit do astrálního světa, kde se 
naše dosavadní astrální tělo promění ve fyzické. Už 
rozumíte? Během pozemského života jsme kdekoliv  
a po celou dobu „majiteli“ fyzického těla, a to je stejně 
tak prostorové a pevné jako kterákoliv jiná těla kolem 
nás. Pro nové astrální tělo v sobě hromadíme energii  
a to podle toho, co zrovna děláme, a tímhle stylem se 
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klidně můžeme dostat i do osmé dimenze, budeme-li 
chtít. Tam se ocitneme opět v určitém fyzickém těle, 
zatímco se v nás za pomocí různých činností a života 
bude formovat tělo deváté dimenze, které toho času 
bude samozřejmě pouze astrální. A to astrální tělo bude 
v těsném kontaktu s Nadjá, které je mnohem, mnohem 
výš.

A u astrálního cestování zůstaneme i v další otáz-
ce a ta zní: „ Jak se při svém astrálním cestování vy-
pořádat s hledáním pásem, v nichž existují astrální 
kočky, psi, koně apod.?

Tak tedy, nemusíte se s tím vypořádat nijak. Jste-
-li milovníkem některého z těchto druhů, přijdou 
tam zvířata za vámi sama a pozvou vás, abyste do 
některého z jejich pásem zavítal. Pamatujte, že věci 
za pozemským životem jsou úplně, ale úplně jiné. 
Zvířata nejsou jen hloupými tvory neschopnými řeči 
či čehokoli jiného. Ve skutečnosti je to právě člověk, 
kdo se zde podobá hlupákovi, neboť zvířata mluví 
– telepaticky. Zatímco lidé mezi sebou komunikují 
pomocí mnoha složitých systémů zvaných jazyky, 
zvířata se telepaticky domluví jakkoliv. Abych to 
trochu ujasnil - pokud se chcete dostat do jakého-
koliv pásma a máte k tomu své důvody, stačí, pokud 
na to jen pomyslíte. Tak jednoduché to je.

A teď si najednou vzpomínám, že předtím jsem 
chtěl říci něco o tom, jak jsme opustili Britskou Ko-
lumbii. Dostali jsme se tam totiž do mnoha potíží  
a pak je vždy lepší vydat se hledat nové místo. A to 
jsme také udělali.


