
Dobre, Sally, posuňme sa v čase dopredu. Vidíš
priateľov z vášho vlaku, ako ťa pochovávajú? (hlas je
omnoho istejší)
Áno, pochovali ma. Prišiel čas, aby som sa
rozlúčila. Prichádzajú po mňa, idem do jasnejšieho
svetla.
Mnoho ľudí verí, že sa duše po smrti svojho tela
zaujímajú o to, čo sa s ním stane. Opak je pravdou.
Nejde pritom o ľahostajnosť k situácii a pozostalým,
je to uznanie duší, že úmrtie je konečné. Naplňuje ich
túžba rýchlo prekonať cestu ku kráse duchovného
sveta.
Napriek tomu sa však mnoho duší chce niekoľko
pozemských dní vznášať blízko miesta, kde
zomreli – zvyčajne do chvíle, než sú ich fyzické telá
pochované. Čas sa pre ne zjavne zrýchli a dni na Zemi
môžu byť pre tieto duše len minútami. Je mnoho dôvodov,
prečo chcú duše zostať nablízku svojim telám.
Často sa to stáva napríklad v prípadoch, keď ich telo
zavraždili alebo keď nečakane zomrelo pri dopravnej
nehode – potom takéto duše nechcú odísť okamžite.
Často sú vyvedené z miery alebo i nahnevané.
Syndróm vznášania sa v blízkosti miesta smrti je typický,
ak zomrie mladý človek.
Náhle oddelenie sa od ľudského tela, dokonca
aj v prípade, že mu predchádzala dlhodobá choroba,
je pre dušu takmer vždy otrasom, ktorý môže zdržať
jej odchod. V troj- až päťdňovom čakaní medzi
úmrtím a pohrebom je čosi symbolické. Duša naozaj
netrpí morbídnou zvedavosťou vidieť, ako jej telo pochovávajú
– emócie v duchovnom svete nie sú také,
aké poznáme tu na Zemi. Postrehol som, že duchovné
bytosti si skôr cenia úctu, ktorú prejavujú pamiatke
ich fyzického tela pozostalí príbuzní a priatelia.
Ako sme videli v poslednom prípade, existuje
základný dôvod, prečo nechce mnoho duší okamžite
opustiť miesto fyzickej smrti. Je to túžba mentálne sa
priblížiť k svojim najbližším a upokojiť ich predtým,
než odídu do duchovného sveta. Tí, ktorí práve zomreli,
nie sú svojou smrťou nijako zdeptaní, pretože
vedia, že sa so všetkými pozostalými opäť stretnú
v duchovnom svete alebo možno aj v budúcich životoch.
Avšak trúchliaci na pohrebe majú pocit, že milovaného
stratili navždy.
Počas hypnózy si moje subjekty spomínali
na sklamanie, ktoré prežívali, keď sa im nedarilo
účinne využiť ich energiu tak, aby sa mentálne dotkli
pozostalých, pretože tí boli pre svoj smútok a šok
takému dotyku neprístupní. Emocionálna trauma pozostalých
môže tak zdrviť ich najvnútornejšiu myseľ,
že ich mentálna schopnosť komunikovať s dušami sa
môže narušiť. Ak odchádzajúca duša nájde spôsob,
ako žijúcich pozostalých utešiť – hoci len náznakom
– je zvyčajne spokojná a rýchlo sa snaží opustiť pozemskú
astrálnu rovinu.
Mám vlastnú skúsenosť s duchovnou útechou.
Moja matka náhle zomrela na infarkt. Pri pohrebe



sme ja i moja sestra boli natoľko naplnení smútkom,
že naša myseľ nevnímala ani obrad. Po niekoľkých
hodinách sme sa s našimi blízkymi vrátili do prázdneho
domu matky, aby sme si tu oddýchli. Moja sestra
i ja sme museli zároveň upadnúť do hladiny alfa. Aj
keď sme boli v rôznych miestnostiach, moja matka
prešla cez naše podvedomie ako biely snehový hrebeň
cez naše vlasy. Usmievala sa na nás, akoby nám
chcela povedať, že smrť prijala a teraz je jej dobre.
Potom sa pomaly stratila. Trvalo to len chvíľu, ale bol
to akýsi záver nášho smútku. Potom sme obaja upadli
do uvoľňujúceho spánku v hladine delta.
My ľudia sme schopní vycítiť upokojujúcu prítomnosť
duše blízkeho, ktorého sme stratili. A to zvlášť
v čase pohrebu alebo tesne po ňom. Aby duchovná komunikácia
prekonala šok zármutku, je vhodné sa uvoľniť
a aspoň na chvíľu vyprázdniť svoju myseľ. V takej
chvíli sa otvorí naša vnímavosť a naladí sa na pozitívnu
komunikáciu lásky, odpustenia, nádeje, posilnenia
a uistenia, že sa náš milovaný nachádza na dobrom
mieste.
Keď mi moja klientka-vdova s malými deťmi
povie, že k nej v ťažkých chvíľach prichádza časť jej
muža, verím tomu. Moji klienti mi zo skúseností svojich
duší povedali, že sú schopní tým na Zemi pomôcť
napojiť ich vnútornú myseľ na duchovný svet. A ako
sa múdro hovorí: nezomrel ten, kto zostal v mysliach
pozostalých. V ďalších kapitolách sa o tejto špecifickej
pamäti dozvieme viac. Smrť nepreruší naše spojenie
s nesmrteľnou dušou tých, ktorí nás opustili, len
preto, že stratili svoju fyzickú osobnosť a smrteľné
telo! Napriek ich zaneprázdnenosti sú tieto duše stále
schopné sa k nám priblížiť, ak ich voláme.
Niekedy sa stane, že zmätená duša nechce po fyzickej
smrti opustiť Zem. Stáva sa tak v prípade nejakého
nedoriešeného problému, ktorý mal veľký vplyv
na jej vedomie. V týchto prípadoch je jej k dispozícii
pomoc vyšších bytostí, ktoré s veľkou starostlivosťou
pomáhajú z druhej strany. Viac budem o dušiach, ktoré
sa ocitli v ťažkostiach, hovoriť vo štvrtej kapitole.
Vopred však zabudnite na záhadných duchov, ktorých
opisujú v knihách a zobrazujú vo filmoch! Sú to naozaj
veľmi prehnané predstavy.
Ako sa môžeme najlepšie pripraviť na svoju
vlastnú smrť? Naše životy môžu byť krátke či dlhé, naplnené
zdravím či chorobami, jednako vždy príde čas,
keď sa stretneme so smrťou spôsobom, ktorý je pre nás
vhodný. Ak trpíme ťažkou a nevyliečiteľnou chorobou,
môžeme sa vhodne pripraviť po tom, čo pominú počiatočný
šok, neistota a depresie. Ak prichádza smrť
náhle, prechádza naša myseľ týmto procesom akousi
skratkou. Ako sa blížime ku koncu svojho života,
každý z nás nadobúda schopnosť spojiť sa so svojím
vyšším vedomím. Úmrtie je okamih, keď si najľahšie
uvedomujeme svoje duchovné vedomie a pociťujeme
spojenie svojej duše s večnosťou.
Aj keď mnohí umierajúci prežívajú skôr rezignáciu



než prijatie, ošetrovatelia z ich blízkosti hovoria,
že takmer každý nakoniec dospeje k pokojnému
oddeleniu sa od tela. Verím, že sa umierajúcim otvára
prístup k najvyššiemu poznaniu nekonečného vedomia,
čo je tiež často vidieť na ich tvári. Mnohí v tento
okamih pochopia, že ich čaká čosi úžasné a že všetko,
čo príde, bude dobré.
Umierajúci prechádzajú oddelením duše od fyzického
tela. Smrť spojujeme so stratou životnej sily,
ale pritom opak je pravdou. Odkladáme svoje telo, ale
naša večná životná energia sa spojuje so silou Božskej
podstaty. Smrť nie je temnota, ale svetlo.
Moji klienti po rozpomenutí sa na zážitok s predchádzajúcou
smrťou hovoria o tom, že sú takí naplnení
znovuzískanou slobodou (bez prítomnosti fyzických tiel),
že sa nevedia dočkať, kedy sa znova vydajú na svoju duchovnú
cestu – na miesto pohody a pokoja. V nasledujúcich
prípadoch sa dozviete, ako podľa nich vyzerá život
po živote.

II.
BRÁNA
DO DUCHOVNÉHO
SVETA
Obyvatelia starovekej Mezopotámie po tisícročia
verili, že brány do neba a z neba sa nachádzajú
na opačných koncoch Mliečnej dráhy, ktorú nazývali
Rieka duší. Po smrti podľa nich museli duše čakať,
kým sa neotvorí brána v súhvezdí Strelca, a teda na
jesennú rovnodennosť, keď je deň rovnako dlhý ako
noc. Znovuzrodenie na Zemi je možné len v čase jarnej
rovnodennosti, a to cez bránu v súhvezdí Blížencov,
ako ho poznáme z nočnej oblohy.
Moji klienti mi povedali, že pohyb duší je v skutočnosti
omnoho jednoduchší. Bránou do duchovného
sveta je onen tunelový efekt, ktorý prežívajú, keď
opúšťajú pozemský život. Hoci duše opúšťajú telá veľmi
rýchlo, zdá sa mi, že vstup do duchovného sveta
je veľmi pozorne pripravený proces. Neskôr, keď sa
vraciame na Zem do ďalšieho života, je cesta späť opisovaná
ako omnoho rýchlejšia.
Poloha tunela vzhľadom na Zem je mojimi
klientmi opisovaná rôzne. Niektorí vidia jeho „vchod“
priamo nad sebou, iní tvrdia, že než doň vstúpili,
vzniesli sa vysoko nad Zem. Vo všetkých prípadoch
bol však časový úsek, za ktorý sa po opustení Zeme
dostali k tunelu, zanedbateľný. Tu vám ponúkam ďalšie
opisy pozorovania tohto duchovného miesta.

TRETÍ PRÍPAD
Efekt „tunela“
Teraz opúšťaš svoje telo. Vidíš, že sa vzďaľuješ



viac a viac od miesta, kde si zomrel, od pozemskej
roviny. Opíš, čo prežívaš.
Najprv bolo veľmi jasno, to bolo blízko Zeme.
Teraz, keď vchádzam do tunela, sa stmieva.
Opíš mi ten tunel.
Je to dutina, nejasný otvor. A na jeho druhom
konci je malý kruh svetla.
Čo sa s tebou deje ďalej?
Cítim ťah, jemné zatiahnutie, myslím, že mám
týmto tunelom prejsť. Idem. Je tu stále viac svetla,
pretože žiariaci kruh predo mnou sa zväčšuje. Je to
ako...
... áno?...
Pozývajú ma ďalej.
Rozšír kruh svetla pred sebou na konci tunela
a opíš, čo sa s tebou deje.
Svetelný kruh sa dosť rozšíril, som za tunelom.
Je tu zamračený jas, svetelná hmla. Prechádzam cez
ňu.
Keď opúšťaš tunel, čo vnímaš okrem nejasného
videnia? (subjekt stišuje hlas)
Je to také pokojné miesto, som na mieste duší.
Máš nejaké iné dojmy?
Myšlienka! Vnímam prítomnosť myšlienok všade
okolo. Ja...
Snaž sa čo najviac uvoľniť, nechaj svoje dojmy
ľahko plynúť a opisuj ďalej, čo sa deje.
Je ťažké vyjadriť to slovami. Cítim myšlienky
lásky, súdržnosti, vcítenia. Sú spojené s očakávaním.
Čakajú na mňa.
Máš pocit bezpečia, alebo sa trocha bojíš?
Nie, nebojím sa. V tuneli som bol skôr dezorientovaný.
Áno, cítim sa bezpečne, uvedomujem si myšlienky,
ktoré ku mne prichádzajú. Sú to myšlienky pomoci,
starostlivosti. Je to zvláštne, ale je tu prítomné
pochopenie toho, kto som a prečo tu som.
Vidíš tiež niečo? (tichým hlasom)
Nie. Len cítim – všade okolo je harmónia myšlienok.
Spomenul si svetelnú hmlu, ktorú si videl po
opustení tunela. Si na oblohe nad Zemou? (pauza)
Nie, to asi nie. Ale zdá sa, akoby som sa vznášal
nad oblakmi, ale nie sú také, aké poznáme zo Zeme.
Vidíš Zem? Je pod tebou?
Je to možné, ale nevidel som ju od okamihu, keď
som vstúpil do tunela.
Vnímaš stále nejaké spojenie so Zemou, napríklad
cez inú dimenziu?
Áno, asi áno. V mojej mysli je Zem stále blízko,
stále sa cítim s ňou spojený, ale viem, že som v inom
priestore.
Povieš mi ešte niečo o mieste, na ktorom sa nachádzaš?
Je stále trochu tmavé, ale pomaly ho opúšťam.
Tento subjekt prechádza zážitkom smrti, vstupuje
do tunela, a zatiaľ čo je ťahaný ďalej do duchovného
sveta, pokračuje jeho duša v pokojnom mentálnom
prispôsobovaní sa stavu bez tela. Po počiatočnej
neistote sa jeho prvý dojem nesie v znamení príjemného



očakávania pocitu pohody. Tento pocit je spoločný
všetkým mojim klientom.
Prechodom cez tunel prešli naše duše vstupnou
bránou do duchovného sveta. Teraz si uvedomili, že
naozaj nie sú mŕtve, že len opustili bremeno pozemského
tela, ktoré zomrelo. S týmto vedomím prichádza
prijatie. Rýchlosť a pokoj, s akými toto prijatie
duša prežije, záleží na nej samej. Niektoré subjekty
pozorujú tieto okolnosti s pretrvávajúcim úžasom,
iné – viac realisticky orientované – opisujú, čo vidia.
Veľmi záleží na ich individuálnej zrelosti v súčasnom
živote. Najčastejšou reakciou je pocit úľavy z toho, že
je duša opäť doma na tom prekrásnom mieste.
Duše na vysokej úrovni opúšťajú telo tak rýchlo,
že väčšina z toho, čo tu opisujem, je len rozmazanou
škvrnou na ceste k ich duchovnému domovu. Sú
to „profesionáli“ a podľa môjho názoru je ich na Zemi
veľmi málo. Priemerná duša nepostupuje tak rýchlo,
niektoré sú dokonca dosť váhavé. Ak neberiem
do úvahy zriedkavé prípady duší, ktoré sú zmätené
náhlym úmrtím, a ktoré sa preto snažia zostať v blízkosti
svojich zomrelých tiel, potom sa zdá, že s postupom
váhajú hlavne duše mladé, ktoré majú za sebou
len málo predchádzajúcich životov.
Väčšina mojich subjektov opisuje, že len čo
opustia tunel, vidia všetko veľmi nejasne. Myslím, že
je to spôsobené hustotou najbližšej astrálnej roviny,
ktorá obklopuje Zem a ktorú teozofi nazývajú kamaloka.


