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„Rozumiem dobre tomu, že keď ste plánovali Dorisin život, mohli 
ste si vybrať akúkoľvek dobu a geografickú polohu?“ 

„Čas je sieť, nie čiara. Je to tak.“ 
„Ako a prečo ste si vybrali Spojené štáty a túto dobu?“ 
„Bola to súhra s ďalšími dušami. Keďže pre nás bola táto časť plánu 

flexibilná, súhlasili sme so Spojenými štátmi. Čo sa týka učenia, o ktoré 
bola táto duša požiadaná, Spojené štáty boli logickou voľbou, keďže tu 
panuje väčšia sloboda a keďže majú väčší fyzický vplyv než množstvo 
iných štátov. Táto duša má sklon prichádzať do štátov, ktoré stoja v popre-
dí danej doby. Napríklad tým nemeckým vojakom bola ku koncu Tretej 
ríše. Počas Vojny ruží, keď došlo k zmene dynastií, bola anglickým rytie-
rom. Sú tu aj iné životy, ktoré sú menej v popredí. Tesne pred týmto bol 
jeden pomerne neškodný život v Spojených štátoch v Chicagu. Keď má 
duša zohrať významnejšiu rolu, je v náš i jej prospech, aby šla tam, kde sa 
práve sústreďuje najvyššia miera svetovej pozornosti.“ 

„Ale mohli ste si vybrať napríklad aj Atlantídu, staroveký Egypt ale-
bo Spojené štáty v roku 3000.“ 

„Áno.“
„Mohli ste si vybrať aj inú fyzickú planétu?“ 
„Áno, ale zisťujeme, že táto duša funguje mimoriadne dobre v dvoj-

nohej ľudskej podobe, a Zem je teda jej obľúbenou školou.“ 
Tu do toho vstúpila Staci. „Vidím záblesky života v Nemecku. Terajšia 

skúsenosť s rakovinou prsníka pomohla aj podstate osobnosti z tamtoho 
života odstrániť pocit viny.“ 

„Je to tak,“ povedala na to Dorisina duša. „Z tamtoho života vychá-
dzajú dve lekcie, ktoré priamo súvisia s týmto životom. Prvý z nich je 
silný sklon k antisemitizmu, a práve preto sa osobnosť [Doris] narodila 
do židovskej rodiny, pričom mala vždy pocit, že tam nepatrí. Keď v tomto 
smere dosiahla porozumenie, život v Nemecku – tamten karmický uzol 
– sa rozviazal. 

V onom živote mala táto duša ako muž veľké ťažkosti v intímnych 
vzťahoch so ženami. V živote toho nemeckého vojaka boli tri dôležité 
ženy. Prvou z nich bolo dievča, ktoré stretol, keď mal dvadsať. Mal ju 
veľmi rád a robil si veľké plány, ktoré však boli veľmi kruto zmarené. 
Druhý prípad sa odohral, keď táto osobnosť pôsobila ako inžinier v Af-
rike. Jeho láska k dievčaťu mu pôsobila strašné pocity viny a sebaopovr-
hovania, pretože prekročil rasovú bariéru. Treťou bolo dievča, s ktorým 
sa zasnúbil mesiac predtým, než ho zabili. Je zaujímavé, že tá snúbenica 
sa výrazne podobala inkarnácii Dorisinej matky.” 
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„Zúčastnila sa tamtá osobnosť v Nemecku vojny? Bola pilotom?“ 
spýtala sa Staci. 

„Áno,“ povedala Dorisina duša. 
Staci vysvetlila: „Rakovina prsníka sa snaží odstrániť pocit viny z toho, 

že pripravila o život nevinných ľudí. Za života tamtej osobnosti bol tento 
pocit viny potlačený, ale aj tak ho cítila. Po prekročení hranice smrti šlo 
o to, že tá osobnosť si neodpustila natoľko, aby sa zbavila všetkej emoci-
onálnej záťaže.“ 

„Je to tak,“ potvrdila duša Doris. 
Stacine náhľady doplnili posledné kúsky skladačky. S pocitom, že 

teraz už plne chápeme, prečo Doris prešla takou náročnou skúsenosťou, 
som položil ešte jednu otázku. 

„Čo by ste povedali tomu, komu práve zistili rakovinu prsníka, ale 
on/ona v tom nevidí hlbší duchovný zmysel a kladie si otázku, prečo to 
Boh dopustil?“ 

„Všetko je voľba. Všetko je uhol pohľadu. To však neznamená, že 
osobnosť nemá právo cítiť strach alebo žiaľ, ale všetko, čo sa stane, i to 
najťažšie, obsahuje semienka pochopenia a krásy. Zážitok rakoviny prs-
níka môže zjemniť zmysly, môže vám do života priviesť ľudí, ktorí by sa 
s vami inak nestretli, a možno môže i prebudiť určitý talent a silu, o kto-
rých ste netušili, že ich máte. Ak človek vidí rakovinu ako krutosť, potom 
ju nemôže prekonať. Už je porazený. Ak sa človek dokáže na rakovinu 
pozrieť neutrálne, tak ako sa dá pozerať na oheň pozitívne, negatívne ale-
bo neutrálne, potom je lepšie pripravený počuť ponaučenie, ktoré mu je 
oznamované. 

Choroba je vrcholný prejav emocionálnych alebo mentálnych ťaž-
kostí. Je to jednoducho ďalšia úroveň učenia sa. 

Nejde pritom o žiadnu chybu či zlyhanie. Nie je to žiadny trest. Nie 
je to znak nedostatku lásky Boha, anjelov či vašich duchovných sprie-
vodcov. Je to súčasť ľudskej existencie, tak ako spánok, teplo a chlad. 
Až sa ľudstvo naučí prejavovať sa na vyššej vibračnej úrovni, choroby 
už nebudú plniť svoj účel a vymiznú.“ 

„Ďakujeme vám za to, že ste sa s nami dnes rozprávali.“ 
„My ďakujeme vám, že ste nám poskytli ďalší priestor na učenie. Ste 

úplní. I my sme úplní.“ 
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Plánovanie Dorisinho života
Doris – Stacino videnie 

Po rozhovore s Dorisinou dušou som požiadal Staci, aby sa pozrela 
na plánovacie sedenie Dorisinho života. 

„Som v miestnosti s množstvom duší,“ začala Staci. „Sústredím sa na 
Doris a jej matku. Duša matky súhlasí, že sa obetuje. Je to naozaj láskyplná a 
veľkorysá duša, ale súhlasí, že bude hrať rolu, ktorú jej vymyslela Dorisina 
duša. Určité aspekty matkinej osobnosti slúžia matkinmu vlastnému ras-
tu, ale hovorí sa o tom, ako matkina duša zmäkčí niektoré svoje vlastnosti  
a zatvrdí iné, aby pomohla Doris dosiahnuť to, čo potrebuje. Stále po-
čujem slovo obeť, akoby sa vzdávala určitých vlastných väčších cieľov  
a nechala si ich až na ďalší život. 

Možnosť, že príde rakovina, je Doris predložená ako vedľajší pro-
dukt rozhodnutia, ktoré môže urobiť v snahe vysporiadať sa s určitými 
karmickými problémami. Je jej to vysvetlené pri rozhovore aj na dia-
grame. Vidím, ako sa Doris pozerá na zem. Vidím jej troch duchovných 
sprievodcov. Na zemi je diagram. Je to nákres zobrazujúci cestu, po 
ktorej sa má vydať, a odbočky, ktoré cestou môže urobiť. Názorne sa tu 
načrtáva, aké voľby povedú k akým dôsledkom. 

Vidím Doris, ako prikyvuje, že dobre chápe, čo jej vysvetľujú. Vi-
dím, že súhlasí s rakovinou a tvrdí, že ju zvládne, ak sa objaví, a súhlasí 
aj s tým, že ju bude považovať za budíček. 

Je mi povedané, že Doris pochádza zo skupiny učiteľov. To je jej 
hlavný cieľ, čo sa týka služby druhým.“ 

Záver 

Tak ako pri Jonovej chorobe, aj u Doris vznikla rakovina prsníka na zá-
klade toho, čo si o sebe myslela, a tieto myšlienky spustili udalosti, ktoré si 
naplánovala ešte pred narodením. Naše myšlienky sa silne prelievajú cez 
naše telo, ako vlny narážajúce na pobrežie. A tak ako príboj presúva kaž-
dé zrnko piesku, naše myšlienky víria okolo aj vnútri každej našej bunky  
a formujú ju svojou energiou. Aj keď sa môže zdať, že naše myšlienky sú 
reakciou na fyzickú skutočnosť, pravda je taká, že skutočnosť je utváraná 
myšlienkami. Každá bunka ľudského tela má svoje vlastné vedomie, kto-
ré reaguje na hlas našej mysle. Tento hlas znie v našom tele ako ozvena  
v horách a naše bunky mu venujú pozornosť. 
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Keď si plánujeme svoje životy, uvedomujeme si silu myslenia, ktoré 
má vplyv na naše telá. Vieme aj to, že naše reakcie na naplánované výzvy 
môžu viesť k myšlienkam, ktoré privodia chorobu. Preto Doris a jej matka 
prejavili veľkú odvahu, keď si naplánovali svoje životy. Doris sa snažila 
uzdraviť svoju nevyriešenú energiu nenávisti k ženám a ženskému telu  
a jej matka sa snažila toto uzdravenie umožniť. Z pohľadu duše boli slo-
vá jej matky vyrieknuté z lásky, pretože odzrkadľovali tú Dorisinu časť, 
ktorá potrebovala uzdraviť. Pred narodením Doris vedela, že ju tieto slová 
budú bolieť. Vedela aj to, že jej reakcia na ne môže viesť až k rakovine 
prsníka. Jej statočnosť a túžba uzdraviť sa boli také veľké, že si vybrala 
tento životný plán, nie napriek týmto výzvam, ale práve pre ne. 

Ľudia sa môžu vzájomne zraniť alebo zahanbiť mnohými slovami  
a spôsobmi. Vzhľadom na to, čo chcela Doris vyliečiť, nie je náhoda, 
že si vybrala „bacuľaté“ telo a že jej matka mala opakovane poznámky 
na adresu jej váhy a veľkosti pŕs, alebo že kľúčová udalosť vo veku 
šestnástich rokov zahrnovala zahanbenie slovami kurva a štetka. Vzorec 
Dorisinho života je špecifickou formou problému so sebaláskou. Názory 
jej matky na jej charakter a vzhľad mali Doris ukázať, ako ona sama od-
sudzovala ženy počas svojich minulých životov. Ako povedala Dorisina 
duša, žien si v týchto životoch nevážila a pokladala ich za nerovnocen-
né. Energia týchto predsudkov mohla byť rozpustená a uzdravená, keby 
si vybrala lásku k sebe samej tvárou v tvár matkinmu zatracovaniu. Ale 
keď si Doris namiesto toho vybrala, že sa s matkinými slovami stotožní, 
spustil sa plánovaný potenciál pre rakovinu prsníka. Rakovina môže mať 
mnoho foriem, tak ako je množstvo zraňujúcich slov. Rakovina prsníka 
nebola o nič viac náhodná než akákoľvek iná časť Dorisinho života. 

Ako nám povedala Dorisina duša, jej rakovina nie je ani zlyhanie, ani 
trest. Z pohľadu osobnosti je utrpenie zlé a učiť sa rýchlejšie je lepšie než 
učiť sa pomaly. Pre dušu však nie je žiadny zážitok „zlý“ a nie je dôležité, 
ako dlho potrvá naučiť sa niečo také, ako je láska k sebe samému. Duša 
nikdy nezabúda na svoju večnú povahu a pôsobí v dimenziách, kde nie je 
lineárny čas. A preto ide duši o rast, nie o čas potrebný na rast. 

Dualita, ktorú vidíme v našom svete – správny/nesprávny, dobrý/zlý 
– je vo výraznom protiklade k neutralite duše. Aj keď osobnosť má sklon 
posudzovať všetko, čo plynie riekou života, duša ticho sedí a medituje 
na brehu, sledujúc všetko s odosobneným súcitom a bez súdov. Keď si 
spomenieme na túto neutralitu, zaplaví nás hlboký vnútorný mier. Cieľom 
tejto knihy je do veľkej miery presmerovať vedomie osobnosti k vedomiu 
duše. Aby tento posun mohol nastať, je potrebné pestovať si ochranné 
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odosobnenie od potenciálne zraňujúcich zážitkov. Toto odosobnenie také 
udalosti neodstráni, ale môže zmenšiť utrpenie, ku ktorému vedú. 

Pre osobnosť je posudzovanie prirodzeným dôsledkom utrpenia. Pre 
dušu je utrpenie prirodzeným dôsledkom posudzovania. Keď sa prebu-
díme a spomenieme si, že sme nesmrteľné duše, ktorým nemôže byť 
ublížené, prestaneme posudzovať životné výzvy. Namiesto toho prijme-
me neutralitu, ktorá zmierňuje utrpenie a zosilňuje radosť. 

Ak rozšírime chápanie seba samých od osobnosti k duši, začneme sa 
chápať lepšie. Presunieme tiež pozornosť od bolesti spôsobenej život-
nými výzvami k múdrosti a rastu, ktoré ponúkajú. Tam, kde sme doteraz 
videli nezmyselnosť, teraz vidíme zmysel. Tam, kde sme videli trest, 
teraz vidíme dar. Tam, kde sme videli bremeno, teraz vidíme príležitosť. 
Už nikdy nebudeme obeťami života, ale príjemcami jeho nespočetných 
požehnaní. 

V prípade Jona nám anjel povedal, že AIDS ľudstvo lieči. Podobne 
je z pohľadu duše Dorisina rakovina formou uzdravenia, nie ochorenia. 
Keď sa Jon a Doris zbavili sebanenávisti, a namiesto nej začali mať seba 
samých radi, každému človeku na Zemi tým uľahčili nahradenie seba-
odsudzovania sebaláskou, a to v tom zmysle, že začali vibrovať v súla-
de s láskou, pričom táto vibrácia vyžaruje ďaleko za ich bezprostredný 
okruh. Hovorí sa, že pohyb motýlích krídel dokáže vyvolať hurikán na 
druhej strane zemegule. Práve tak má ďalekosiahle energetické násled-
ky rozhodnutie Jona a Doris milovať seba samých. 

Ak presunieme uhol pohľadu osobnosti k pohľadu duše, pripomenie-
me si to, čo sme vedeli pred narodením – že naše činy, slová a myšlienky 
sa dotýkajú celého sveta. Keď zvládame výzvy, ktoré sme si naplánovali 
pred narodením, vytvárame rezonanciu, ktorá lieči celé ľudstvo. 

Keď si plánujeme svoje životy, rozhodujeme sa, že budeme „spo-
lupracovať“ s inými dušami, ktoré veľmi milujeme a ktoré milujú nás. 
Jonovi rodičia i Dorisina matka vedeli už pred narodením, že budú mať 
so svojím dieťaťom bolestný konflikt. Len duša, ktorá Doris naozaj mi-
lovala a oddane podporovala jej evolúciu, mohla súhlasiť s tým, že bude 
znášať nápor jej hnevu. V tomto zmysle sú našimi najväčšími trýzni-
teľmi často tí, s ktorými nás na duchovnej úrovni spája najväčšia láska. 
Až sa skončí tento život, Doris poďakuje svojej matke za rast, ktorý jej 
umožnila, a matka poďakuje Doris za príležitosť poslúžiť jej. Vďač-
nosť voči tým, ktorí nás vystavujú najväčším výzvam – a teda najviac 
podporujú náš vývoj – je možná, keď sa na to dívame z pohľadu duše, 
a na túto úroveň sa môžeme dostať už počas pobytu v tomto tele. Ak sa 
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tak rozhodneme, z nášho života zmiznú výčitky. Bez výčitiek je potom 
možné odpustenie a s odpustením prichádza uzdravenie. 

Ako nám povedala Staci, Dorisina matka súhlasila s tým, že odloží 
časť svojho vlastného rastu, aby pomohla Doris. Pre duše je bežné odložiť 
bokom vlastné učenie sa kvôli službe druhým. Na úrovni osobnosti je ťaž-
ké predstaviť si, že tí, ktorí s nami „zle zaobchádzajú“, nám vlastne istým 
spôsobom slúžia. A ešte ťažšia môže byť predstava, že toto takzvané zlé 
zaobchádzanie je z ich strany čiastočne i obeť. Na toto všetko, tak dôverne 
známe pred narodením, zabudneme, keď sa sem vtelíme. Spomenúť si 
na to znamená spoznať sa hlbšie a tak, ako by to bez fyzickej inkarnácie 
nebolo možné. 

Doris zvládla väčšinu svojich výzev. Chcela sa naučiť mať sa rada. 
Podarilo sa jej to tak, že sa stotožnila s mohutným prúdom lásky od ro-
diny a priateľov, ktorí pri nej stáli, keď bola chorá. Chcela si vážiť žien 
tak, ako to v minulých životoch nedokázala. Tým, že prežila typ rakovi-
ny, ktorá takmer bez výnimky postihuje predovšetkým ženy, bola nútená 
hľadať podporu u iných žien. Videla ich silu a vážila si ich za ňu. 

Chcela láskyplnejšie prežívať sexualitu. Potreba uzdraviť sa z rako-
viny jej pomohla rozvinúť tvorivosť a odvahu. Keď sa sústredila na tieto 
svoje vlohy, už nemala potrebu alebo túžbu využívať svoju sexuálnu 
energiu tak ako kedysi. Keď sa vráti do duchovných sfér, bude sa tešiť 
z krásy tohto svojho života. Prežité utrpenie jej bude pripadať len ako 
krátky okamih v „čase“, zato získaná múdrosť jej zostane naveky. Keď 
sa nakoniec stane duchovným sprievodcom, ľudia, ktorých bude viesť, 
budú mať z jej múdrosti prospech. A možno medzi nimi budete i vy 
alebo ja. 

Len máločo v živote je také, aké sa to javí, väčšinou je to naopak. Na 
príbehoch Jona a Doris sme si ukázali, že choroba môže byť liečbou. 
Práve tak pocit bezmocnosti, ktorý často vzniká tvárou v tvár vážnej 
chorobe, je v skutočnosti vedľajším produktom života naplánovaného 
mimoriadne silnou bytosťou. Naša moc plánovať si svoje vlastné životy 
a vytvárať si skúsenosti rastu, po ktorom túžime, je vskutku nesmierna. 
A táto moc zahrnuje i možnosť plánovania fyzických chorôb. Ako duša si 
túto skutočnosť uvedomujeme. Ako ľudia ju nevidíme – naschvál – kým 
nás choroba či iné životné výzvy neprivedú k rozpamätaniu sa. Potom si 
uvedomíme, že len tí najmocnejší tvorcovia môžu stvoriť svet, v ktorom 
vyzeráme bezmocní, aby sme tak mali množstvo úžasných príležitostí 
znovu nájsť samých seba, a teda opätovne získať svoju moc späť. 
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3. kapitola 

Postihnuté deti

PRÍBEH JENNIFER STEWARTOVEJ 

Mať postihnuté dieťa patrí k tým najsrdcervúcejším výzvam, akým 
možno čeliť. Každý rodič chce, aby jeho deti boli šťastné a zdravé,  
a okrem toho si prirodzene praje i to, aby mali lepší život, než 

mal on sám. Keď sa dieťa narodí postihnuté alebo sa mu niečo stane, často 
vzniká zlosť na život. Človek si kladie otázku, prečo sa niečo také stalo 
nevinnému dieťaťu. V prípade, že sa dieťa narodí postihnuté, môžu rodičia 
i obviňovať sami seba alebo partnera za „zlé“ gény. Ich zúfalstvo je ne-
smierne. 

Keď som sa rozhodol preskúmať túto životnú výzvu z pohľadu rodi-
čov, vynorili sa rôzne otázky. Ak si niektoré duše plánujú, že sa narodia 
postihnuté, pravdepodobne sa ich plány zhodujú s plánmi ich budúcich 
rodičov. Súhlasí teda duša s tým, že bude rodičom postihnutého dieťa-
ťa? To naozaj túži prežiť niečo také, alebo sa len podriaďuje plánom inej 
duše? A ak je to ten prvý prípad, čo taká skúsenosť ponúka, že to z pohľa-
du duše vôbec stojí za to? 

*** 




