
Po tomto sedení sme s klientkou preberali niektoré rozhodnutia,
ktoré musela urobiť v súčasnom živote a v ktorých šlo predovšetkým
o odvahu. Ešte pred dosiahnutím plnoletosti otehotnela a vzniknuté
ťažkosti musela prekonávať s pomocou školského poradcu a tiež svojej
matky, ktorá v jej predchádzajúcom živote vystupovala v role Iris. Postavili
sa za ňu a povzbudzovali ju, aby sa nenechala odradiť názormi
ostatných. Počas nášho spoločného sedenia sme zistili, že jej duša má
sklon závažné rozhodnutia vopred odsudzovať na neúspech. V minulých
životoch sa stále trápila obavami, že nech sa už v kritických okamihoch
rozhodne akokoľvek, dopadne to vždy zle.
Hoci Amy spočiatku váhala so svojím návratom na Zem, dnes je to
už omnoho sebavedomejšia žena. Medzi predchádzajúcim a súčasným
životom strávila stovky rokov premietaním a rekapitulovaním nielen
tej samovraždy, ale všetkých svojich skutkov za mnoho stovák pozemských
životov. Amy je veľmi muzikálna duša a raz povedala:
„Pretože som premrhala telo, ktoré mi bolo dané, musím teraz robiť
niečo ako pokánie. V čase odpočinku nemôžem chodiť do hudobnej
izby, ktorú zbožňujem, a musím zostať v knižnici osamote. Na obrazovke
si znova prehrávam svoje minulé skutky vrátane tých, keď som
ublížila nielen sebe, ale aj svojim blížnym.“
Ak klient použije slovo „obrazovka“ na priblíženie spôsobu, akým
sleduje minulé udalosti, je tento výraz pomerne presný. Zdá sa, že
v malých miestnostiach i knižnici sú umiestnené stoly s najrôznejšími
knihami s veľkosťou televízie. Tieto takzvané knihy sú v skutočnosti
akési trojrozmerné presvetlené obrazovky. Jeden klient prehovoril za
všetkých, keď povedal: „Tieto knihy vyzerajú ako knihy so stránkami,
ale sú to vlastne listy energie, ktoré vibrujú a vytvárajú živé obrazy
minulých udalostí.“
Rozmer týchto obrazoviek závisí od účelu a miesta použitia. Napríklad
v miestnostiach, kde pred ďalšou inkarnáciou preberáme budúci
život, sú obrazovky omnoho väčšie než v knižniciach a školských
triedach. Duše majú možnosť do týchto obrazoviek v životnej veľkosti
vstupovať. Tieto ohromné trblietajúce sa plochy zvyčajne dušu úplne
obklopia, a preto sa nazývajú Arény osudu. Ešte o nich bude reč v kapitole
IX.
Napriek pôsobivým rozmerom týchto obrazoviek v miestnostiach
na výber budúcich životov strávi duša omnoho viac času prezeraním
výjavov v knižnici. Úlohou menších obrazoviek v knižnici je neustále
monitorovať minulý a súčasný beh udalostí na Zemi. Všetky, či už
malé, alebo veľké obrazovky, mi klienti opísali ako filmové fólie podobné
vodopádu, do ktorých môžeme vstúpiť, pričom časť našej energie
zostáva v miestnosti.
Všetky kozmické obrazovky sú multidimenzionálne a obsahujú
súradnice na zaznamenávanie časopriestorových sledov udalostí, ktorým
sa tiež niekedy hovorí časové priamky. Duše s nimi môžu manipulovať
pomocou myšlienok, aj keď tieto procesy môžu byť riadené aj
odinakiaľ. Pomerne často subjekt opisuje ovládanie mechanických zariadení,
ako sú panely, páky a číselníky. Ide, pochopiteľne, len o ilúzie,
vytvorené pre duše inkarnujúce sa na Zem.
Bez ohľadu na veľkosť umožňujú dĺžka, hĺbka a šírka týchto obrazoviek,
aby do nich duše vstúpili a stali sa časťou prebiehajúceho sledu
príčin a následkov. Môžu duše vstúpiť aj do menších obrazoviek



v Knihách života tak ako do veľkých v Aréne osudu? Aj keď sa zdá, že
v tomto ohľade neexistujú žiadne obmedzenia, väčšina mojich subjektov
používa menšie obrazovky skôr na sledovanie udalostí, na ktorých
sa kedysi podieľali. Duše zvyčajne vezmú jednu časť svojej energie
a druhú nechajú pri ovládacom paneli. Vnútri potom vystupujú dvojakým
spôsobom:
1. Ako pozorovatelia, ktorí sa nevidení pohybujú udalosťami na
Zemi a nemajú na ne žiaden vplyv. Podobá sa to práci s virtuálnou realitou.
2. Ako účastníci, ktorí prijmú rolu v prebiehajúcej scéne, a môžu
tak dokonca pozmeniť jej vývoj.
Len čo sa vybraná scéna skončí, všetko sa vráti do pôvodného stavu,
keďže minulá udalosť, ktorej sa duša na fyzickom svete zúčastnila,
zostáva bezo zmeny.
Počas nasledujúceho rozhovoru začne byť zrejmé, že akási neviditeľná
entita znovu vytvára scénu z minulého života, ale s obmenami.
Tieto úpravy majú duši v tridsiatom prípade poskytnúť ponaučenie
a vyvolať v nej empatickú reakciu. Tento prípad ukazuje, čo majú
moji klienti na mysli, keď hovoria o svetoch pozmenených príčinných
súvislostí, do ktorých vstupujú prostredníctvom knižných obrazoviek,
ovládacích panelov a premietacích sál. Tieto výučbové modely v skutočnosti
nemenia beh pôvodných udalostí na Zemi; pôsobia tu iné sily.
Pripúšťam možnosť, že spomienky mojich subjektov môžu v tomto
procese vstupovať do paralelných vesmírov, ktoré sú presnými duplikátmi
nášho časopriestoru. Napriek tomu v duchovných triedach
a knižniciach nemajú moji klienti pocit, že by boli mimo týchto sku-
točností. Mám také tušenie, že všetko, čo inkarnované duše vidia a sú
schopné mi vysvetliť, je usmerňované rezonanciami ich osobných
sprievodcov. Keď sa potom dostanú do miestnosti na výber životov
s väčšími, takmer kinosálovými plátnami, ktorými nazerajú výhradne
do budúcnosti, zmení sa ich perspektíva, a to z konštantnej reality na
realitu premenlivejšiu.
Udalosťami na všetkých obrazovkách možno pohybovať dopredu
či dozadu. Môžeme ich prehrávanie zrýchliť, spomaliť alebo pozastaviť.
Divák tak môže sledovať všetky možnosti vývoja svojho života,
akoby si ich prehrával na videu. Z tridsiateho prípadu je zrejmé, že minulá
udalosť, ktorá sa uskutočnila vo fyzickom svete, nebola nenávratne
zmazaná či pozmenená, aj keď dotyčná duša existuje v nekonečnom
teraz duchovného sveta. Niektorí ľudia týmto projekciám hovoria „bezčasé“,
pretože minulosť sa tu prelína s pravdepodobnými budúcnosťami
ďalšieho života v rámci večnej prítomnosti duchovného plynutia času.

TRIDSIATY PRÍPAD
V tomto prípade vystupuje duša menom Unthur, ktorá práve ukončila
život plný násilníckeho správania voči druhým. Jeho učitelia rozhodli,
že rekapituláciu tohto života začnú v knižnici scénou z jeho detstva,
odohrávajúcou sa na ihrisku.
Unthur, keď si sa vrátil do duchovného sveta, odohralo sa niečo,
o čom by si mi chcel povedať predovšetkým?
Na chvíľu môžem pobudnúť so svojou duševnou skupinou
a potom na môj sprievodca Fotanious odvádza do knižnice
na nerušené štúdium, kým sú spomienky na môj život stále
čerstvé.



Je to jediný spôsob, ako sa dostaneš do knižnice?
Kdeže, často sem chodíme sami, aby sme študovali alebo sa
pripravovali na ďalší život. Skúmame, či sú naše budúce povolania
a záľuby v súlade s úlohami, kvôli ktorým odchádzame
na Zem.
Dobre, vráťme sa do knižnice. Opíš, prosím, zaradom, čo všetko
vidíš.
Knižnicu tvorí veľká obdĺžniková budova. Všetko tu žiari jasne
bielym, priezračným svetlom. Pozdĺž stien sú poukladané
veľké, objemné knihy.
Sprevádza ťa tu Fotanious?
Len na začiatku. Teraz som tu s jednou ženou, ktorú som
stretol pred chvíľou a ktorá má úplne biele vlasy. V tvári sa
jej zračí veľmi upokojujúci výraz. Prvou vecou, ktorú si pri
vstupe všímam, sú dlhé rady stolov, ktoré sa ťahajú do takej
diaľky, že nevidím ich koniec. Sedí pri nich plno ľudí a číta si
v knihách. Sú medzi nimi dosť veľké rozstupy.
Prečo?
Ide o prejav zdvorilosti a rešpektu k súkromiu druhého.
Pokračuj, prosím.
Môj knihovník vyzerá tak učene... týmto ľuďom hovoríme
Scholastici. (Iní ich nazývajú Archivári.) Pristúpi k neďalekému
regálu a vyberie z neho knihu. Viem, že sa v nej nachádzajú
moje záznamy. (neprítomným hlasom) Sú v nich príbehy
všedné i neslýchané.
(trocha frivolne) Máš čitateľský preukaz?
(smeje sa) Preukazy tu nie sú potrebné – len mentálne naladenie.
Máš viac než jednu Knihu života?
Áno, a dnes budem používať práve túto. Knihy sú uložené
v regáloch podľa mien – viem, kde nájdem tie svoje. Keď sa
na ne z diaľky dívam, slabo žiaria.
Môžeš si knihy brať sám?
Nie... ale myslím, že staršie duše môžu.
Knihovník ti teda priniesol knihu, z ktorej máš teraz študovať?
Áno. Pri stoloch sú veľké podstavce, Scholastik knihu kladie
na jeden z nich a otvára stranu, na ktorej mám začať.
Poznámka: Teraz sme sa ocitli v bode, od ktorého sa ďalší spôsob
používania obrazoviek už líši od prípadu k prípadu. Vedomá myseľ
môže, ale nemusí byť schopná vyjadriť ľudskou rečou všetko, čo jej
nadvedomý náprotivok v knižnici vidí.
Takže ju čítaš z podstavca, miesto aby si si ju vzal k sebe na stôl?
Áno... dívam sa na stránku s nejakými nadpismi, písanými
zlatým písmom...
Môžeš mi ich prečítať?
Nie... neviem ich preložiť... ale viem, že to JE moja kniha.
Neprečítaš aspoň jedno slovo? Pozri sa pozorne.
(pauza) Vidím... grécke písmeno pí ( ).
Predstavuje jedno z písmen gréckej abecedy alebo má pre teba ma-
tematický význam?
Myslím, že to nejako symbolizuje mieru vzájomných súvislostí.
Tie nadpisy sú písané jazykom pohybu a emócií. Vnímam ich
ako... hudobné vibrácie. Tie symboly vyjadrujú príčiny a následky



radu vzájomných vzťahov medzi podobnými a rozdielnymi
okolnosťami môjho života. Je toho viac, ale nemôžem...
(prestane)
To stačí, ďakujem, Unthur. Teraz mi povedz – ako budeš pracovať
s tou knihou?
Než si ju odnesiem k stolu, urobíme spolu jedno cvičenie. Tie
symboly nám hovoria, kde máme otáčať stránky... ale ja ti to
neviem vysvetliť... neviem, ako by som to opísal.
To nevadí, počínaš si veľmi dobre. Povedz mi, ako ti pomáha ten
knihovník.
(zhlboka sa nadýchne) Dostávame sa na stránku, na ktorej
sa ako chlapec hrám na školskom ihrisku. (Subjekt sa začína
triasť.) To... nebude veľmi pekný zážitok... v tom čase som bol
zlé a skazené dieťa... mám to všetko prežiť znova... chcú, aby
som niečo pochopil... časť mojej energie... sama vstupuje do
stránky...
(povzbudzujem) V poriadku, nech sa scéna odvíja. Opisuj všetko,
čo vidíš.
(vrtí sa na stoličke) Len čo sa... vkradne do knihy, stanem
sa okamžite súčasťou deja vo všetkých ohľadoch, akoby sa
to celé v skutočnosti odohrávalo znova. Som... na základnej
škole. Som prchké dieťa, ktoré šikanuje menších, menej agresívnych
chlapcov... mlátim ich a hádžem do nich kamene, keď
som práve mimo dosahu školských kamier. A potom... To nie!
Čo sa deje?
(vydesene) Preboha! Teraz som tým najmenším chlapcom na
ihrisku a som bitý sebou samým! To je neuveriteľné! O chvíľu
som zase sám sebou a všetci ostatní ma zasypávajú kameňmi.
Au, teraz to bolelo!
(Po tom, čo som subjekt utíšil a vrátil ho späť do knižnice.) Ocitol
si sa v rovnakom časovom rámci, ako keď si bol dieťaťom, alebo to
bola nejaká forma pozmenenej reality?
(pauza) V rovnakom čase, ale s pozmenenou realitou. Nič z toho
sa predtým nestalo, aj keď by malo. Celé mi to bolo prehrané
znova, ale s odlišným výsledkom. Môžeme znova prežiť
určitú udalosť, aby sme zistili, či mohla dopadnúť lepšie. Cítil
som rovnakú bolesť, akú som svojou krutosťou spôsoboval
druhým.
Unthur, aké si si z toho vzal ponaučenie?
(dlhá odmlka) Že som bol zlostné dieťa sužované strachom
z vlastného otca – tieto scény ma čakajú ako ďalšie. Ako duša
pracujem na svojom súcite a učím sa zvládať svoju spurnú
povahu.
Aký význam pre teba má tvoja Kniha života a atmosféra tejto knižnice?
Prezeraním svojej knihy sa dozvedám o svojich minulých chybách
a tiež o možných alternatívach. Študovať v tejto tichej
miestnosti, pozorovať pri tom ostatné duše – vieš, pociťujem
s nimi spriaznenosť a kamarátstvo, pretože tým prechádzame
spoločne.
Neskôr sme pri rozhovore zistili, že Unthur sa potreboval naučiť
sebadisciplíne a pozornosti voči druhým. Tento problém sa ťahal mnohými
jeho predchádzajúcimi životmi. Keď som sa spýtal, či je v knižnici



možné študovať budúce životy, odpovedal mi takto: „Áno, môžeme
tu skúmať najrôznejšie časové priamky, ale budúce udalosti sú veľmi
neisté a toto nie je vhodné miesto na to, aby som robil nejaké rozhodnutia
v súvislosti s budúcnosťou.“
Keď počujem takéto vyhlásenia, predstavujem si paralelné vesmíry,
kde sa môžu skúmať všetky možnosti a pravdepodobnosti. Podľa
tohto scenára by sa mohla tá istá udalosť prihodiť s odchýlkami od minimálnych
až po úplne radikálne v mnohých rôznych časopriestoroch,
pričom by účastník existoval v niekoľkých vesmíroch súčasne. Zdroj
všetkého časopriestoru však môže tiež pozmeniť realitu bez toho, aby
použil paralelné vesmíry. V ďalších kapitolách predložím opisy mnohých
vesmírov, ktoré obklopujú ten náš, pričom nie sú jeho presnými
duplikátmi. Zdá sa, že v duchovnom svete sa duše sledujúce scény na
obrazovkách môžu pohybovať z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti
a späť v rovnakom priestorovom rámci.
Duše hovoria, že v knižniciach niekedy určité budúce udalosti vyzerajú
nejasne a ich línie takmer nezreteľne. Na druhej strane v triedach
s väčšími obrazovkami, a najmä v miestnostiach pre výber životov,
kde sa nachádzajú ohromné plátna, sú časové priamky hrubšie. To
dušiam umožňuje ľahšie skúmanie a zasahovanie do budúcich životov.
Aby však toho boli schopné, musia sa najmä mladšie duše naučiť, ako
preľnúť svoje svetelné vlny s líniami na obrazovkách. Sústredením
svojej esencie vyvolajú obrazy, ktoré k nim náležia. Časové priamky sa
na týchto monitoroch pohybujú dopredu a späť a vzájomne sa pretínajú
ako rezonujúce vlny pravdepodobností a možností. Všetko sa odohráva
vo večnom teraz duchovného sveta, kde minulosť a budúcnosť sú spojené
a všetko je spoznateľné.
Prípady dvadsaťdeväť a tridsať – napokon ako všetky moje prípady
– nastoľujú otázku, čo je vlastne skutočná realita. Sú triedy a knižnica
s obrazovkami ukazujúce minulosť a budúcnosť skutočné? Všetky
moje poznatky o posmrtnom živote vychádzajú z pozorovania a opisov
iných ľudí. Duševná myseľ so mnou v tranze komunikuje prostredníctvom
fyzického mozgu a je to práve pozorovateľ, kto definuje povahu
hmotnej a éterickej substancie, či už na Zemi, alebo v duchovnom svete.
Zoberte si napríklad náš posledný prípad. Unthur mi pri druhom
stretnutí povedal, že nemôže zmeniť svoju minulosť, no aj tak sa po
smrti ocitol na ihrisku svojho detstva ako priamy účastník deja. Znovu
bol malým chlapcom hrajúcim sa s ostatnými deťmi, so všetkými vnemami,
pachmi, zvukmi a pocitmi, spojenými s touto udalosťou. Niektorí
moji klienti hovoria, že je to umelo vytvorená realita, ale je to naozaj
tak? Unthur sa stal súčasťou deja, aby šikanoval ostatné deti, a tie
ho potom potrestali. Ich rany opravdivo cítil a v mojom kresle sa zvíjal
od bolesti, ktorú vtedy v detstve nepoznal. Kto hovorí, že pozmenená
realita nemôže existovať pri všetkých udalostiach súčasne, keď príčiny
a následky sú zameniteľné? Duša môže pri štúdiu v duchovnom svete
pracovať s mnohými realitami naraz. Zo všetkých si má vziať ponaučenie.
Pýtame sa, či je náš vesmír len ilúziou. Ak večné myslenie duše
stelesňuje inteligentná svetelná energia, ktorá je nadčasová a beztvará,
neexistujú pre ňu v našom vesmíre žiadne hmotné obmedzenia. Ak teda
akési kozmické vedomie ovláda všetko, čo pozorovateľ na Zemi vidí, je
celé poňatie príčiny a následku v rámci daných časových intervalov len
riadenou ilúziou, ktorá má za úlohu nás učiť. Napriek tomu aj keď uveríme,



že všetko, čo sme doposiaľ považovali za skutočné, je len ilúzia,
nestráca náš život v žiadnom prípade zmysel. Vieme, že keď zovrieme
v dlani kameň, je to pre nás rovnako skutočné ako pre pozorovateľa-
-účastníka vo fyzickom svete. Musíme mať tiež na pamäti, že Božská
inteligencia nás do tohto prostredia umiestnila v záujme nášho rastu
a pre naše dobro. Nikto z nás tu nie je náhodou a to platí aj pre udalosti,
ktoré na nás v tomto časovom úseku a v tejto realite pôsobia.

Farby duší
Paleta farieb v duševných skupinách
Keď ľudia v tranze mentálne opustia priestory energetickej obnovy,
orientácie a knižnice, aby sa zapojili do práce s ostatnými, začne
byť ich farebné rozlíšenie zreteľnejšie. Jednou z podmienok pochopenia
dynamiky duševných skupín je identifikácia každého člena podľa farby.
V Cestách duší a Osudoch duší som predložil svoje zistenia o farbách
duševnej energie. Teraz by som chcel uviesť na pravú mieru niektoré
mylné predstavy, ktoré ľudia o spôsobe rozpoznávania podľa farieb získali.
Pozrime sa na nižšie uvedený obrázok 6.
Na tomto obrázku som znázornil kompletné spektrum základných
farieb, ktoré určujú úroveň duševného rozvoja, ako ju vidia subjekty
v stave hlbokej hypnózy. Navyše som sa pokúsil naznačiť jemné odtienky
a vzájomné prekrývanie duševných farieb v rámci jednotlivých
úrovní. Základné farby, tzn. biela, žltá a modrá, ktoré duše vyžarujú, sú
hlavnými indikátormi ich vývoja. Ako postupujú vyššie, naberajú ich
svetlé vlny hlbšie odtiene od svetlých po tmavé a ich vibračný pohyb
sa stáva stabilnejším a sústredenejším. Tento proces je veľmi pozvoľný
a dochádza počas neho k častému miešaniu a prelievaniu farebných tónov.
Z tohto dôvodu je ťažké určiť akékoľvek pevné pravidlá farebných
zmien.
Na obrázku 6 v políčku 1 vidíme čisto bielu farbu, ktorú vyžaruje
začiatočnícka duša. Je to známka nevinnosti a táto farba je viditeľná pre
všetky duše naprieč celým spektrom. Univerzálnou bielou sa budem
podrobnejšie zaoberať v ďalšom prípade. Biela sa tiež často spája s javom
zvaným svätožiara či halo. Napríklad sprievodcovia môžu náhle
„nadobudnúť“ svoje prirodzene intenzívne, stále svetlo a obklopiť sa
žiarivým halo. Duše vracajúce sa do duchovného sveta často uvádzajú,
že keď pozorujú z diaľky akúkoľvek dušu, vidia biele svetlo.
Jadro energetického tela duší, ktorých základný vývojový stupeň
znázorňujú políčka 1, 5, 9 a 11 je zvyčajne jednofarebné, bez iných
farebných nádychov či prekrývania. Nevídam mnoho klientov, vyznačujúcich
sa výhradne odtieňmi opísanými v kolónke 7. To by mohlo
znamenať, že na Zemi potrebujeme viac liečiteľov.


