
Detskí učitelia, ktorí pracujú s veľmi mladými dušami,
si z mnohých dôvodov neprajú byť sprievodcami
pre bežnú populáciu duší. Práca s detskou dušou je náročná,
lebo, ako sa zdá, mnoho mladých duší nepostupuje
vo svojich inkarnáciách, ako by malo, a potrebuje doučiť.
Dvadsiaty ôsmy prípad nám priblížil duševné prostredie
učiteľov a začínajúcich duší, ktorému sa budem podrobnejšie
venovať v päťdesiatom piatom prípade.
Pri práci so svojimi klientmi musím byť neustále
v strehu a veľmi mi pomáha, keď sa pri opise prostredia
začneme baviť o farbách duší. Muž v prípade päťdesiatom
piatom vstupuje do znalostnej úrovne V a práve dokončil
svoje rozprávanie o rôznych žltomodrých svetlách,
ktoré sa objavujú v jeho špecializovanej skupine, ktorú
tvoria tri duše. Bol som pripravený pokračovať ďalej, keď
mi napadla ešte jedna otázka, ktorá podnietila celý rad
ďalších.

PÄŤDESIATY PIATY PRÍPAD
Sú toto všetky farby, ktoré vidíš okolo seba?
Nie, je tu jedenásť detí – bielych svetielok –,
ktoré sa k sebe chúlia naľavo od nás. Ich energia
je menšia, má kratšie energetické vzorce
a je skôr rozptýlená. Všetky sú veľmi veselé.
Poznámka: V tomto okamihu je môj subjekt veľmi
dojatý, pretože v jednej z duší spoznal svoje dieťa zo súčasného
života. Nechávam ho, aby si túto chvíľu precítil,
a potom opäť pokračujeme.
Vidíš nejaké rozdiely v intenzite svetla, ktoré tieto
duše vyžarujú?
Ani nie. Svetlá veľmi nevinných a plachých detí
sú tlmené. Momentálne tu však žiadne také nemáme.
Aký k nim máš vzťah?
Vyučujem ich spolu s dvoma ďalšími kolegami,
ktorých však veľmi nepoznám, pretože prišli
z iných skupín.
Mali ste na Zemi všetci traja podobnú profesiu, ktorá
by vás pripravila na plnenie počiatočnej úlohy, teda na
výučbu mladých duší?
No, v minulých životoch sme boli učiteľmi, svätými
mužmi, liečiteľmi... a tak podobne. Aby
sme mohli vykonávať túto prácu, musíme byť
ohľaduplní a veľmi trpezliví. (Na chvíľu sa odmlčí
a potom dodáva.) Vieš, aj učitelia sa môžu
od študentov čo-to naučiť.
Tým som si istý. Tak a teraz mi skús priblížiť, kde sa
v duchovnom svete spolu s deťmi nachádzaš.
Poslali nás na neutrálne študijné miesto. Keby
sme s deťmi pobývali blízko normálnych tried,
zbytočne by ich to obmedzovalo.
Čo sa práve teraz odohráva?
(smeje sa) Deti pobehujú všade okolo, a než
aby sa niečo učili, radšej si jeden z druhého
uťahujú. To sa však zmení, len čo sa začnú inkarnovať.
Ďalší z mojich subjektov opisuje svoju prácu s dušami,
ktoré sa práve začali inkarnovať, takto:



„Mám práve plné ruky práce so siedmimi nezbednými
dušami. Vo svojich inkarnáciách sú najčastejšie
playboymi a hýrivcami. Prajú si zostať deťmi, aby život
nemuseli brať vážne. Najradšej majú pozemskú zábavu
a rozhodne sa nechcú zaoberať nejakými vážnejšími vecami.
Ich najväčším záujmom je vyzerať v budúcom živote
krásne. Ulant, môj starší sprievodca, mi ich dal na starosť
a odvtedy ho príliš často nevídam. Musím povedať, že
som k nim neobyčajne zhovievavá. Zahrnujem ich nežnosťou
a láskou. Niektorí učitelia tvrdia, že ich príšerne
rozmaznávam. Poznám učiteľov, ktorí sa rozčuľujú a sú
na svojich mladých žiakov veľmi prísni, najmä na tých
schopných. Radu Starších moje učebné metódy zaujali.
Nekritizujú ma, skôr si chcú moje liberálne teórie preveriť.
Môj učebný postup sa zakladá na predpoklade, že až
tieto moje deti začnú s vývojom, budú pri dospievaní robiť
omnoho väčšie pokroky, pretože ich sebavedomie nebude
narušené veľmi tvrdou výučbou ani prekonávaním
prekážok v príliš útlom veku.“

Etici
Výučbu o etike som dlho pokladal za súčasť celkového
štúdia, a nie za samostatnú špecializáciu. V ďalšom
prípade vystupuje dvadsaťšesťročný mladík V. úrovne
pochádzajúci z Detroitu, ktorého duševné meno je Andarado.
Spočiatku som sa ho snažil od návštevy u mňa odradiť.
Normálne totiž neprijímam klientov, ktorí nemajú
viac než tridsať rokov. Myslím si totiž, že bežný mladý
človek počas svojho životného putovania zatiaľ mnoho
hraničných situácií nezažil. Navyše, jeho psychické bloky
v bezvedomí môžu byť príliš silné. Je tu aj väčšia pravdepodobnosť,
že sa mu počas hypnózy postavia do cesty
sprievodcovia, ktorí môžu byť presvedčení, že je ešte príliš
skoro na to, aby ich študent spoznal niektoré z karmových
ciest. Andarado bol teda výnimkou a som rád, že mi
moje mylné predstavy pomohol vyvrátiť.
Tento klient mi vtedy poslal list, ktorý sa začínal
slovami: „Túžim poznať svoju skutočnú identitu, pretože
už dlho cítim, že viem a dokážem veci, ktoré sú na môj
vek nezvyčajné.“ S podobnými pocitmi som sa stretol už
u mnohých mladých ľudí, ale vo väčšine prípadov ich
úroveň vývoja nebola taká, ako si pred naším sedením
predstavovali. V prípade spomenutého klienta to neplatilo.
Keď som sa zoznámil s Andaradom, prekvapila ma
jeho bystrosť, prenikavé myslenie a samostatnosť, ktoré
boli na jeho vek skutočne veľmi neobvyklé.
Ako sme sa v priebehu hypnózy dostávali ďalej,
zistil som, že sa Andarado po prvý raz ocitol na Zemi v
čase rozmachu Babylonu, čo je podľa môjho názoru nezvyčajne
neskorý čas na dušu modrej farby. Rozprával
mi, že jeho inkarnácie sa začali na ponurom, tichom svete
s inteligentnými životnými formami, ktorým však chýbali
emócie a ktorých druh vymieral. Bol to svet riadený
rozumom a logikou. Nakoniec Andarado požiadal, či
by nemohol byť premiestnený do príjemnejšieho sveta,
v ktorom by sa mohol inkarnovať do citlivejšej bytosti.
Bol teda poslaný na Zem.



Počas zoznamovania sa s jeho minulými skúsenosťami
v duševnej triede narážam na Andaradov záujem
zistiť, akým spôsobom zemská magnetická energia
pôsobí na iných svetoch na inteligentné správanie. Jeho
poslednou úlohou bolo vytvoriť mozgové tkanivo malej
mačkovitej šelmy. Andarado mi vysvetľoval: „Pripravím
si mriežkovú energiu, aby som mohol spoznať a skúmať
reakcie správania. Musím dávať pozor, aby som nezapojil
dvanásťvoltovú batériu do šesťvoltového systému.“
Predpokladal som, že podľa toho, čo študuje, z neho bude
Tvorca. Bol som pripravený nechať sa prekvapiť.

PÄŤDESIATY ŠIESTY PRÍPAD
Andarado, hovorili sme spolu o tom, že v duchovnom
svete pracuješ so žiakmi, ktorí sa zaoberajú učiteľstvom.
Načrtol si mi tiež niečo o svojom štúdiu tvorby
energie so zameraním na myšlienkové procesy nižších foriem
života. To ma vedie k záveru, že sa pripravuješ buď
na profesiu Učiteľa, alebo Tvorcu.
(smeje sa) Ani v jednom si sa netrafil. Bude zo
mňa Etik.
Áno? A aký zmysel potom majú tie dve spomínané
zamerania tvojho predchádzajúceho štúdia?
Boli to nevyhnutné predpoklady na to, aby som
sa stal skutočným Etikom. Práca s morálnymi
zásadami inteligentných bytostí je mojou vášňou.
Nie je však posudzovanie morálky, hodnôt a zásad
správania základom práce všetkých vyučujúcich sprievodcov?
Áno. Ale pretože morálne princípy, ktoré súvisia
s objektívnymi hodnotami, tvoria neodmysliteľnú
súčasť ľudského vývoja, je možné sa
v tomto odbore špecializovať. V každej Rade je
zvyčajne jeden Etik.
Prečo si pred príchodom na Zem strávil toľko času
v inom svete?
Pre každého etika je vynikajúca skúsenosť, ak
má možnosť pochopiť morálku iných inteligentných
spoločenstiev.
Dobre, Andarado, povedz mi – keď si medzi životmi
začínal uplatňovať svoju špecializáciu, koľko študujúcich
duší zo Zeme ti zverili?
Po prvý raz to bol len jeden pár.
Predpokladám, že to boli veľmi mladé duše.
Áno, ale to sa časom zmenilo a teraz sa starám
o osemnásť duší na strednej úrovni.
Ako to, že môžeš pracovať s dušami III. úrovne, keď
si ešte sám nezavŕšil svoj pozemský inkarnačný cyklus?
To je práve dôvod mojej súčasnej roly. Nemám
zatiaľ dostatok skúseností na to, aby som mohol
pomáhať veľmi problematickým, menej vyvinutým
dušiam. Pretože som taký neskúsený, nedostávam
naozaj vážne prípady. Dokážem poradiť
vyspelejším dušiam, pretože to nie je tak dlho,
čo som bol na rovnakej úrovni ako ony.
Pracuješ so svojimi študentmi tak v duchovnom svete,
ako aj počas ich pobytu na Zemi?



(rozhodne) Počas ich pozemských inkarnácií
určite nie. To je výsadou ich sprievodcov. Ja
s nimi pracujem výhradne v duchovnom svete.
V čom spočíva význam etiky pre ľudskú spoločnosť?
Ľudia veľmi ľahko zabúdajú na morálne správanie
a zdôvodňujú si svojej činy logicky.
Myslíš, že je to tým, že priemerný človek je pragmatický
a na ceste k dosiahnutiu individuálneho úspechu sa
riadi úslovím „účel svätí prostriedky“?
Áno, a to je podľa ľudí v protiklade k univerzalizmu.
Vidíš nejaké riešenie konfliktu medzi univerzalizmom
a tvrdým individualizmom v ľudskom prístupe?
Snahou o zlepšenie sveta by sa konečne mohlo
skoncovať s neznášanlivosťou voči tým, ktorí sa
od nás odlišujú. Problémom je osobné postavenie
a elitárstvo, ktoré mylne stotožňujeme so
šťastím.
Ty teda našu dilemu vidíš ako konflikt medzi nadraďovaním
túžby po osobnom šťastí a osobných úspechoch
a snahou o zmiernenie utrpenia ľudstva?
Pre mnohých ľudí na tejto planéte je to dilema
sebectva.
Môžeš to trochu viac rozviesť? Chceš povedať, že
ľudstvo nie je vo svojej podstate rasou rovnostárskych
a veľkorysých ľudí?
Túto dilemu má v sebe každý človek, hoci si
niektorí môžu myslieť, že je im egoizmus úplne
cudzí. Toto je tá veľká skúška pri návšteve
Zeme a dôvod, prečo je moja práca tu taká
ťažká. Duša na Zemi dostáva, čo sa morálky
a etiky týka, lekciu tým, že je uzavretá do tela
bytosti, ktorej inštinkty – a celá podstata – sa
zakladajú na snahe prežiť. Starosti ostatných sú
až na druhom mieste.
Nenachádzaš v ľuďoch prirodzené dobro, ktoré by
súviselo s mravným presvedčením duše?
Samozrejme nachádzam, a je dokonca hlavným
zmyslom mojej špecializácie, aby som toto dobro
rozvíjal, aby sa nakoniec stalo prirodzenou
reakciou v kritických situáciách na Zemi.
Vylučuje sa potreba sebestačnosti s ohľaduplnosťou
voči ostatným na tejto planéte?
Osobné ciele a hodnoty môžu viesť k všeobecnému
šťastiu celej spoločnosti, ak sa úplne stotožníme
so spravodlivou mysľou duše a spravodlivosť
sa stane základnou silou nášho Ja.
Akú najužitočnejšiu radu dávaš svojim študentom
predtým, než sa znovu vrátia na Zem?
(smeje sa na plné ústa) Sú ako dostihové kone,
takže im kladiem na srdce, aby boli trpezliví
a držali sa na uzde. S energiou, ktorú treba na
ovládanie tela, sa musí zaobchádzať opatrne.
Sú vo fáze, keď sa učia byť vo svojom etickom
správaní vyrovnaní. Keď žijú vo fyzickom svete,
ktorý je taký hustý ako Zem, musia si dávať
pozor, aby sa ním nenechali pohltiť a mohli byť
užitoční.



Keď som s týmto klientom skončil, uvažoval som
o tom, koľko fyziológov verí, že je systém nášho zmyslového
vnímania ovplyvňovaný naším primitívnym pôvodom.
Agresia a opatrnosť predstavovali pre človeka už od
doby kamennej spôsob správania, zabezpečujúci prežitie.
Ani v súčasnom štádiu evolučného procesu nie je náš mozog
schopný úplne kontrolovať telesné reakcie. Ak sme
vystavení veľkému emocionálnemu vypätiu, prestávame
byť racionálni. Jung nám hovorí: „Racionálne a iracionálne
existuje vedľa seba a zdravý človek na sebe ich pôsobenie
rozpozná. Mali by sme sa zaoberať svojimi mentálnymi
neurózami a fyzickými zdravotnými ťažkosťami
ako odrazom našich podvedomým hodnôt.“
Väčšina z nás robí na začiatku života zbytočné chyby
a chytrejšími sa stávame vlastne až na konci života.
Zámerom návratov na Zem v opakovaných inkarnáciách
je, že hneď od začiatku budeme žiť správne a povedieme
produktívny život. Pri tomto hľadaní sme často ovplyvňovaní
svojím egom, pričom zabúdame, že čo je dobré
pre nás, je vo všeobecnosti dobré aj pre ostatných. Filozof
Kant mal, bohužiaľ, pravdu, keď tvrdil: „Ak veríme
v nesmrteľnosť duše stvorenej božskou silou, vyžaduje
to slobodnú vôľu, ktorá však nemusí zahrnovať morálne
správanie.“
Etici sú v duchovnom svete veľmi potrební. Možno
povedať, že príčinou zlého správania niektorých ľudí je
spojenie zaostalej duše s narušeným ľudským mozgom.
Tieto okolnosti môžu našej slobodnej vôli brániť, aby sa
správne rozhodla. Snažil som sa však poukázať na to, že
v duchovnom svete nie je tento argument pre duše oprávneným
ospravedlnením toho, prečo sa im nedarí kontrolovať
pocity v hostiteľskom tele.
Všetci sa môžeme zdokonaliť tým, že budeme pokračovať
v procese postupnej evolúcie, počas ktorej sa stávame
lepšími bytosťami, než akými sme. Predtým, než sa našim
duševným sprievodcom podarilo dosiahnuť ich súčasné
postavenie, boli úplne rovnakí ako my. Ako duše sa dostávame
do mnohých hostiteľských tiel a žiadne z nich nie je
dokonalé. Lepšie než lipnúť na svojom tele, ktoré máme
iba jeden život, je zamerať sa na rozvoj svojho duševného
Ja a spoliehať sa na svoju duševnú silu. Ak sa budeme touto
zásadou riadiť, rozvinie sa naša schopnosť porozumieť
druhým, ktorá nakoniec rozrieši dilemu rozdielnych morálnych
postojov, ktoré spomenul Andarado.

Harmonizátori
Táto špecializácia predstavuje veľkú skupinu duší
s mnohými podskupinami. Spoznal som myseľ mnohých
ľudí a myslím si, že medzi všetkými špecializáciami existuje
vzájomná závislosť a prepojenosť. Duše, ktoré pochádzajú
zo všeobecnej skupiny Harmonizátorov, vyko-
návajú počas svojich inkarnácií najčastejšie takú prácu,
v ktorej komunikujú s ľuďmi a odovzdávajú nejaké posolstvo
či odkaz. Ako duše potom majú za úlohu obnovovať
narušenú energiu na povrchu Zeme. Harmonizátori môžu
byť štátnikmi, prorokmi, poslami inšpirácie, vyjednávačmi,
umelcami, hudobníkmi a spisovateľmi. Zvyčajne ide



o duše, ktoré uvádzajú do rovnováhy energiu pozemských
udalostí, ktoré sa týkajú ľudských vzťahov. Môžu byť tak
verejnými, ako neverejnými činiteľmi, ktorí stoja v pozadí
svetových udalostí. Nie sú liečiteľmi, lebo tí tradične
pracujú s jednotlivcami, kým Harmonizátori sa snažia
rozptyľovať negatívnu energiu v širšom meradle.
Vo svojej prvej knihe som písal o Mudrcoch, veľmi
vyspelých dušiach, ktoré sa na Zem stále inkarnujú, aj
keď to pre ich osobný vývoj dávno nie je nutné. Bolo mi
povedané, že sú vynikajúcimi lingvistami so schopnosťou
citlivo formulovať slová, ktoré sa ľudí hlboko dotýkajú.
Pobyt na Zemi je pre tieto múdre bytosti misiou, ktorá
má ľudstvu bezprostredne pomôcť. Sú veľmi skromní
a o pozornosť verejnosti príliš nestoja. Z toho, čo som
o nich počul, ich nebude mnoho. Tieto veľmi vyspelé staré
duše, ktoré sa objavujú medzi nami, všetky udalosti aktívne
pozorujú. Informujú o ľudských tendenciách, ktoré
podľa ich názoru vyžadujú mimoriadnu pozornosť. Z toho
dôvodu ich zaradzujem do skupiny Harmonizátorov.
Mojim subjektom sa zdá, že v duchovnom svete
Mudrcov niečo spojuje s inou skupinou Harmonizátorov,
ktorým hovoria Pozorovatelia. Tieto duše sa neinkarnujú,
ale získavajú informácie o udalostiach na Zemi a iných
svetoch z mnohých zdrojov. Mám o nich len pár vzácnych
informácií. To, čo viem, mi povedala hŕstka klientov,
ktorí sa s nimi stretli počas svojej vlastnej prípravy na postavenie
Harmonizátorov. Pozorovatelia, podľa všetkého,
poskytujú informácie ostatným Harmonizátorom, ktorí na
ich základe zakročia, aby zmiernili pôsobenie sociálnych
a fyzických síl, ktoré na Zemi spôsobujú zmätok. Prípad,
ktorý nasleduje, pochádza od duše úrovne V, ktorá sa volá
Larian a ktorá sa má stať Harmonizátorom.

PÄŤDESIATY SIEDMY PRÍPAD
Larian, môžeš mi povedať niečo viac o tom, čo obsahuje
štúdium, ktoré ťa pripravuje na funkciu Harmonizátora?
Som ešte neskúsený nováčik, ale snažím sa.
Učím sa, ako zladiť nesúrodú energiu na Zemi,
a pomôcť tak ľuďom.
Máš na mysli geofyzikálne živly na Zemi, ako napr.
víchrice, požiare, zemetrasenia a tak podobne?
Moja oblasť štúdia to nie je, ale mám priateľov,
ktorí sa tomu venujú.
No dobre – než sa však dostaneme k tomu, čo je tvojou
úlohou, povedz, čo sa učia tvoji priatelia?
Títo pozemskí obnovitelia majú zmierňovať ničivé
následky prírodných síl, počas ktorých sa
uvoľňuje veľké množstvo negatívnej energie.
Prečo teda sily, ktoré existujú v duchovnom svete,
jednoducho neodvrátia podobné prírodné katastrofy, a neušetria
tak ľudí veľkého utrpenia?
(vrtí hlavou) To už by potom neboli prirodzené
katastrofy, ktoré sú jednou z podmienok života
na Zemi. Pozemskí Harmonizátori by do týchto
javov nezasahovali, ani keby to bolo v ich silách
– čo si myslím, že nie je.



Čo teda robia?
Vnášajú logickú energiu do tej narušenej,
aby neutralizovali veľké množstvá nahromadenej
negatívnej energie. Pracujú s polaritou
a magnetickými silami, a tak ľuďom pomáhajú
s obnovou. (smeje sa na plné ústa) Hovoríme
im Vysávače.
Dobre, Larian, a ako s tým všetkým súvisí tvoja práca?
Ja by som mal pomáhať pri katastrofických
udalostiach, ktoré si ľudia spôsobujú sami.
Koľko žiakov je s tebou v skupine?
Štyria.
Neplánujete so spolužiakmi, že navždy zamedzíte
vojnám?
(vyvedený z miery) Myslím, že mi nerozumieš.
My sa neučíme ovládať myseľ tých, ktorí sú príčinou
ľudského utrpenia.
Prečo nie? Chceš mi tvrdiť, že by si ako Harmonizátor
nechcel nejakým spôsobom zasiahnuť proti hitlerovskému
psychopatickému presvedčeniu?
Myseľ psychopata je pred rozumom uzavretá.
Učím sa, ako udržovať pozitívnu energiu okolo
rozumnejších myslí, ktoré by mohli zmeniť udalosti
na Zemi.
Nie je to ovplyvňovanie slobodnej vôle, príčiny
a dôsledku a všetkých záležitostí, ktoré súvisia s prirodzenými
karmovými vplyvmi?
(odmlčí sa) Podmienky existencie príčiny a dôsledku
boli dávno stanovené. My sa snažíme docieliť
racionálnejšie myslenie tým, že vysielame vlny
pozitívnej energie správnym ľuďom. Nerozhodujeme.
Vytvárame pokojnú atmosféru pre dialóg.
Vieš, Larian, zdá sa mi, že sa stále pohybuješ na tenkej
hranici medzi ovládaním a neovládaním mysle.
Stále nie som schopný ti to vysvetliť. Možnože
keď ti bližšie objasním, čo robím v súčasnosti,
lepšie ten rozdiel pochopíš. Učím sa, ako upraviť
svoj lúč energie, aby som rozptýlil a upravil
silu negatívnej ľudskej energie, ktorá na Zemi
každý deň vzniká. Je to ako otvoriť hrádzu, aby
sa voda mohla rozliať údolím a zúrodnila ho.
No, neviem, či si ma presvedčil, ale pokračuj, prosím.
(trpezlivo) Ideme do veľkého dómu, v ktorom
sa v malých skupinkách zaúčame. Tu sa nachádza
Arlett, naša inštruktorka. Je naozaj skvelá
– dokáže ihneď odhaliť naše chyby. Práve tu si
precvičujeme zručnosť, ako správne vyrovnávať
vibračný nesúlad. Dúfame, že nakoniec budeme
vedieť upokojovať veľké množstvá ničivej
energie na Zemi.
Čo sa deje v dóme?
Poskytuje nám geometrickú základňu pre osciláciu
a intervaly, ktoré majú simulovať kolísavé
vlny ľudského skupinového myslenia. Tie sú zámerne
rozvírené. A my ich máme upokojovať.
... aby ste ďalej rozvíjali prejavy harmonického myslenia?
Áno, myslenia a komunikácie. Tiež skúmame



tóny hlasu a analyzujeme ich význam – proste
skúmame čokoľvek, čo má vplyv na negatívne
myslenie. Chceme pomôcť ľuďom, ktorí chcú
pomôcť sami sebe. Nejde o priame ovplyvňovanie.
No dobre, Larian, ale čo bude tvojou úlohou, až sa
vypracuješ a bude z teba skúsený Harmonizátor?
Budem vysielať utišujúcu energiu a upokojovať
ľudí v časoch hromadného sklamania a rozčarovania.
Melódiou, ktorú ako Harmonizátori
posielame zemskými koridormi, zvestujeme, že
nastanú lepšie časy. Sme poslovia nádeje.


