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odejít. Je to jenom na tobě. Však víš – svobodná vůle 
a tak.“ 

„Tak pojď, Joe,“ řekl jsem přesvědčivě, „půjdeme 
spolu. Nemá smysl tady zůstávat. Jenom se tady v té 
sféře ještě více zasekneš a bude to pro tebe ještě větší 
peklo, kterého se tak bojíš. Jsem si jistý, že všechno 
bude v pořádku. Pojďme.“ 

Smrt trpělivě čekala, zatímco Joe v sobě sváděl ur-
putný vnitřní boj. Nakonec se rozhodl. „Fajn, ale drž 
se u mě, parťáku, já jsem úplně ztuhlý hrůzou.“ 

„Budu, slibuju,“ odpověděl jsem a všiml jsem si, že 
i mě ovládá podobný pocit: směsice obav z budouc-
nosti a nádherného očekávání. 

6. kapitola 

Jízda mé smrti 

VRRRRRN! Najednou nás něco popadlo a letěli 
jsme šílenou rychlostí vzhůru tunelem světla. 

Světlo bylo úplně oslepující, ale zároveň i hřejivé  
a přívětivé. Joe a já jsme se hnali tunelem závratnou 
rychlostí stále výš. A světe, div se, jeli jsme na mo-
torce! Nebylo to nic menšího než Harley Davidson  
a já byl u řidítek. Joe seděl za mnou na tandemu  
a držel se jako o život (samozřejmě jen obrazně řečeno), 
zatímco já jsem zjevně řídil. Je otázka, jestli jsem 
doopravdy řídil, ale cítil jsem se tak. Bylo příjemné 
opět sedět na mašině. Paní Smrt měla očividně smysl 
pro humor. Musela vědět, že do nebe bych chtěl jet  
na Harleyi. Joe z toho zas tak nadšený nebyl, ale ro-
zhodl se ke mně přidat až na poslední chvíli, takže 
neměl moc na výběr. 

Časově se nejednalo o dlouhou jízdu. Vlastně se 
zdálo, že jsme tam dorazili, jen co jsme vyjeli, ale 
euforie, kterou jsem zažíval, zatímco jsme se blíži-
li ke světlu, byla mnohem silnější než jakákoliv jiná 
emoce, kterou jsem kdy v životě zažil. Začal jsem si 
uvědomovat, že to, co jsem cítil, byla reakce na neu-
věřitelnou lásku, jež vyzařovala ze světla před námi. 
Čistou lásku, jakou jsem nikdy dřív nepocítil. Bylo to 
nepopsatelné. Zkrátka neexistují slova, jež by to vy-
jádřila. 
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Přibližně ve středu světla se nacházelo sotva zře-
telné cosi, co bych popsal snad jedině jako podstata. 
Nemělo to žádnou skutečnou podobu, ale bezpochy-
by to tam bylo. A vyzařovalo z toho jak světlo, tak  
i všeobjímající láska. Byl to Bůh? Nevím. Ale na tom 
nezáleželo, prostě jsem věděl, že jsem přišel domů. 

„Vítej zpět!“ řekl Harley. „Přesně na čas. Připravo-
vali jsme se na tvůj návrat. Členové tvé skupiny duší 
jsou zde a těší se, až se s tebou opět setkají, alespoň 
tedy ti, kteří už se také vrátili. Kromě toho jsou tu  
i další tví přátelé a blízcí, které už jsi chvíli neviděl. Ale 
dřív, než se s nimi opět shledáš, musíš projít procesem 
přezkoumání svého života. Jsi na to připraven?“ 

Najednou jsem si na všechno vzpomněl. Celý můj 
uplynulý život byl jen výlet do sféry Země, který byl 
kompletně naplánovaný dopředu.* A na cestu mě při-
pravoval můj anděl vtělení jménem Harley. Vysvětlil 
mi předem, co všechno můžu ve sféře Země očekávat, 
a také mě seznámil s několika dalšími dušemi, které 
pak v mém pozemském životě představovaly různé 
postavy a jejichž úkolem bylo to, abych lépe pochopil 
to, co jsem se měl během života naučit. 

Jak se mi všechny vzpomínky vracely, tak jsem si 
uvědomil jistou ironii v tom, že během svého vtělení 
jsem vždy dychtil po motorce Harley Davidson. Bylo 
zde nějaké spojení? Možná, že Harley byl v jednom  
ze svých vtělení motorkářem! 

Harley okamžitě vycítil mou myšlenku: „Jak se 
ti líbil Harley? Napadlo mě, že bych tě mohl dovézt 
domů hezky stylově. Motorky byly vždy tvá slabost, 
že? Moje také, jak asi chápeš. Je to jedna z věcí, která 

mi tady nahoře vážně chybí. Čas od času uvažuju, že 
bych se do někoho převtělil jen proto, abych měl Har-
leye a mohl si vyjet s dalšími motorkáři. Jenže pak si 
uvědomím, co všehno s tím souvisí, a radši se spoko-
jím jen se svou představivostí. Já už jsem absolvoval 
všechny inkarnace, jež jsem potřeboval. Teď už jen 
připravuju duše, jako jsi ty, na to, aby dobře zvládly 
ty svoje.“ 

Skutečnost byla taková, že Harley byl vysoce po-
stavený strážný Anděl* a já si uvědomoval, že mám 
ohromné štěstí, že se mým rádcem stal právě on. Pů-
sobil úžasně soucitně a cítil jsem se s ním v bezpečí. 
Později jsem zjistil, že Harley je zodpovědný za řízení 
některých velmi vyspělých duší, které čekaly extrém-
ně obtížné úkoly. Jako třeba ta, která se stala Adolfem 
Hitlerem, nebo ta, co se inkarnovala do Saddáma Hu-
sajna. Byl ale i rádcem duší, ze kterých vzešli Martin 
Luther King nebo Nelson Mandela. A, věřte nebo ne, 
také George W. Bush. Nedokázal jsem pochopit, proč 
zaučoval mě. Vážně mi to vrtalo hlavou. 

„Je docela příznačné, že jsi zemřel na motorce, ne-
myslíš? Musíš uznat, že technický stav tvé mašiny ne-
byl úplně připravený na to, abys zvládl projet tu zatáč-
ku v tak vysoké rychlosti, ale to nám vlastně pomohlo. 
Když se ukázalo, že nastal tvůj čas, tak jsme dohlédli 
na to, aby ses pořádně rozčílil. Věděli jsme, že když 
jsi naštvaný, tak jezdíš jako blázen. Postarali jsme 
se o to, aby byla ta zatáčka ještě kluzčí než obvykle,  
a popostrčili jsme tě, abys jel ještě o něco rychleji, než 
bylo vzhledem k podmínkám rozumné. A šlo to jako 
po másle, že?“ 

* viz Plán vaší duše, R. Schwartz, Eugenika 2010
* viz Duchovní průvodci, ochránci a andělé, D. J. Conway, Eugenika 
2010
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za následek, že jste došli k rozhodnutí, jež pak 
řídilo celý váš život. 

Ve věku ____ let se mi přihodilo následující: 

Je pravděpodobné, že kvůli této zkušenosti jsem 
učinil nějaká rozhodnutí nebo jsem si vytvořil určité 
názory (ať už o sobě či jiných lidech), které jsem pak 
v sobě nesl po celý život a které se později projevily 
v mnoha situacích. Jde o tato rozhodnutí a názory: 

Poznámka: Jak dobře víte, tyto vaše názory měly 
svůj smysl, protože znásobovaly bolest z původní 
rány. Teď jste však dosáhli bodu, kdy již dál neplní 
svůj účel, a vy byste nyní měli využít nástroje Radikál-
ního odpuštění, abyste od nich osvobodili svou mysl  
a vytvořili si na základě svých současných vědomostí 
a porozumění tomu, kým jste a o čem život skutečně 
je (viz čtvrtá část knihy), nástroje nové. 

6. výzkumný úkol 

Průzkum partnerských 
vztahů 

Předtím, než se pustíme do analýzy údajů, které 
jste právě sepsali ve čtvrtém a pátém výz-

kumném úkolu, stojí za to vyplnit ještě následující 
dotazník. Je užitečné si jej nyní vypracovat, protože 
vám to pomůže při zkoumání toho, jak jste si už 
od narození utvářeli svůj život – především jakým 
způsobem vám sloužily vztahy k tomu, abyste pocítili 
bolest z odloučení a nashromáždili potřebný počet 
karmických jednotek. 

Dotazník 
1. Které z následujících tvrzení platí pro všech-

ny vaše milostné vztahy od střední školy dál: 
• Všechny mé vztahy trvaly předtím, než skonči-

ly, pokaždé přibližně stejně dlouho. A/N 
• Můj choť má stejné povahové rysy a chování 

jako můj rodič stejného pohlaví. A/N 
• Zdá se, že osoby, které mě přitahují, mají vždy 

podobné vlastnosti. A/N 
• Zdá se, že je pro mě nemožné udržet si dlouho-

dobý vztah. A/N 
• Každý vztah mi způsobí bolest. A/N 
Pokud jste odpověděli ANO na kteroukoliv z těch-

to otázek, znamená to, že vaše duše si někde v hlou-
bi vytvořila energetický vzorec, který způsobuje, že 
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si tyto situace vytváříte vy sami, abyste tak znásobili 
svou bolest z odloučení. Díky tomu jste byli schopni 
sbírat karmické jednotky efektivněji. 

Poznámka: Teď, když jste dosáhli bodu Procitnutí, 
již není zapotřebí v tom pokračovat. Použitím nástro-
jů Radikálního odpuštění automaticky ukončíte tyto 
vzorce, což vás osvobodí od potřeby nadále vytvářet  
ve vztazích napětí. 

2. Objevily se ve všech vašich vztazích opakova-
ně některé z těchto situací? 

• Zrada 
• Opuštění 
• Naprostá neúcta 
• Přehlížení a ignorování 
• Lhaní a zatajování informací 
• Ovládání a manipulace 
• Podvádění 
• Fyzické týrání 
• Citové zneužívání 
• Tvrdé odvrhnutí 
• Trestání 
• Jiné 

Pokud ano, tak se jedná o důsledek vašich základ-
ních negativních přesvědčení, které jste si v životě 
vytvořili proto, abyste prožili dostatek právě těchto 
situací! Právě v těchto situacích jste mohli maximálně 
pocítit bolest z odloučení, takže z tohoto hlediska to 
bylo hospodárné využití vaší energie. Při vynaložení 
malého množství energie jste díky tomu mohli nashro-
máždit velké množství karmických jednotek. 

Poznámka: Teď, když jste dosáhli bodu, kdy již 
není zapotřebí v tomto chování pokračovat, byste měli 
využít nástroje Radikálního odpuštění ke zneškodnění 
svých základních negativních přesvědčení, aby se toto 
chování již neopakovalo (viz čtvrtá část knihy). 




