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Pokousî se vydat nam, ovoce ucenî ze stromu
poznâni NDE» aniz bychom samî bylt zavafeni a
rozdrcenr jeho kmenem, chcerne-lî je ziskat.
PLAN KNIHY
Abychom nastoupili procès asimilace tëchto
zkusenostî a uplatnili jej ve svém vlastnîm zivotë,
musime samozfejmë zacît samotnymi zâzitky.
Proto vâm chci v prvnî kapitole na-bîdnout ukâzky
nëkolika vybranych pfîpadû NDE, abyste si mohli,
pokud to bude nutné, pfipomenout jejich
neuvëfitel-nâ a podmanivâ odhalenî a stejnë tak i
jejich sîlu vyvolat radikâlnî pozitivnï zmëny v
zivotë. Vsechny tyto prîklady byly vybrâny z dosud nepublikovanych vyzkumû.
Repre-zentujî nëkteré z nejvyjimecnëjsîch pfîpadû, s nimiz jsem se v poslednî
dobë setkal a uvâdîm je proto, abych vâm poskytl vîc nez jen poulie inspirativnî
svëdectvî. Mohli byste je také châpat jako podnët k urcitym moznym zivotnîm
zmënâm a jako studnici poznânî, a to prostë tak, ze budete cîst tuto knihu a
pïemyslet o jejîm obsahu.
V druhé kapitole chci zacît se zdûvodnënîm svëdcîcîm o hodnovërnosti
NDE, Zjalozeném na nejnovëjsîch vyzku-mech v této oblasti. Chci je uvést
zpûsobem, ktery by vas ujis-til, ze NDE jsou reâlnymi skutecnostmi a nejenom
urcitym druhem umnë vytvâfenych snû, fantaziî ci halucinacî. V této kapitole
uvedu nëkteré z velmi pfesvëdcivych dûkazû pro toto tvrzenî. Predklâdâm
hlavnë ta sdëlenî o NDE, v nichz se zdâlo umîrajîcîm, ze vidî a slysî vëci, které by
nebylo mozné vnîmat normâlnîm zpûsobem. Tento predmët vyzkumu nâs logicky
pfivâdî ke tfetî kapitole, k mojî nejranëjsî prâci o NDE. Tykâ se zkusenostî z
blîzké smrti, jak je prozïvali ne-vidomî lidé. V nî jsme byli schopni ukâzat, ze u
slepych lidî,
dokonce i od narozeni slepych dochâzî bëhem NDE k vizuâl-nîm zâzitkûm, z
nichz nëkteré se tykajî ovëritelnych jevû v tomto svëtë (a nejen vnîmânî ve
svëtë ,,mimozemském").
Ve ctvrté kapitole pokracuji v predklâdânî pfîpadû, které svëdcî pro
hodnovërnost NDE, a to tak, ze uvâdîm odlisné cesty rûznych vyzkumû ve
studiîch zâzitkû z blîzkosti smrti a prezentuji nëkteré dûkazy, které se tykajî NDE
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dëtï a zvlâst' se soustfed'uji na prozitky z blîzkosti smrti velmi ma-lych dëtî. A
konecnë v pâté kapitole, v posledni z tëch, které se vënujî otâzce hodnovërnosti,
zacînâme se zkoumânîm nâslednych ûcinkû po prozité blîzkosti smrti. At' uz je
povaha NDE jakâkoli, .neni pochyb o tom, ze jsou reâlné ve svém pûsobenî na
lidské zivoty. V této kapitole pak dâle ukâzi, ze existuje odpovîdajïcî
psychologicky profil typicky pro ty, kterï NDE zazili. Aie jâdro této kapitoly je v
podnicenî poznânî, ze tento spolecny a pritazlivy prototyp by se mohl tykat nâs
vsech bez ohledu na to, zda jsme zazili ci neprozili NDE. To, co se stâvalo lidem pri
setkânï se smrtî, se mûze stât tfeba i nâm, nechâme-li na sebe sîlu zâzitkû
pûsobit jednak tim, ze je nâm sdëlovâna a stejnë tak i tîm, ze budeme aktivnè
aplikovat ponaucenî z NDE v nasem dennîm zivotë.
To nâs privâdï k sesté a sedmé kapitole, ve kterych se budeme s veskerou
vâznostî zabyvat tëmi druhy souvislostî, které jsou nutné k zvnitfnovânî obsahu
NDE, aby pro nâs tato znalost mêla prîmou praktickou hodnotu. V tomto smys-lu
se uvedené dvë kapitoly tykajî jednoho z nejvyznamnëjsîch rysû NDE - zpëtného
pohledu na zivot - vlastnë onoho panoramatického pfehrâvânî vseho, co se kdy
v jedincovë zivotë udâlo - spolu s pocetnymi ilustracemi této dosud ne-docenëné
strânky NDE. Uvedené ûdaje jsme zîskali od dota-zovanych osob, s kterymi jsme
sdîleli sledovany udivujîcî fenomén. Ze své ucitelské praxe a z vedenï workshopû
vîm, ze hodiny, které se tykaly dané strânky NDE, dokâzaly dramaticky a trvale
mënit zivot tëch, které v tomto ohledu trâpi-ly pochybnosti. Tato kapitole vâm
poskytne moznost cviceni, abyste dosâhli stejnych vysledkû.
Osmâ kapitola pojednâvâ o jiném dûlezitém poucenï z NDE, jez se
vztahuje k pocitu kladného sebepfijetï. A opët jsem k tomuto pfedmëtu shromâzdil
spoustu pûsobivych svëdectvî, jejichz zâvaznost pro vas osobnî zivot bych vâm râd
objasnil.
Devâtâ kapitola obracî pozornost na urcitâ pfesvëdcenf a hodnoty, jez
pfichâzejf spolu s probuzenîm pod vlivem NDE. Napfîklad nabyvajf na dûlezitosti
(opravdu primârnî dûlezitosti) lâska, sluzba, ûcta k zivotu i k zivotu po smrti.
Abyste postihli souvislosti, které majï vyznam pro vas osob-në, uvâdfm také
nëkteré informace, na nëz jsem jiz upozornil dh've, kdyz jsem se zminoval o vlivu
NDE na ty, kdo sami tuto zkusenost neprozili. Uvâdïm tedy tyto souvislosti proto,
abych ukâzal, jak mûze byt aktivnï a pfemyslivâ aplikace pff-padû popsanych v této
kapitole blahodârnâ pfîmo pro vas, protoze vâm mûze pomoci vyvolat obdobné
posuny v hod-notâch, v pfesvëdcenï a v chovânî, jak o nich vypovïdajî ti, ktefï
NDE zazili.
V tomto kontextu se presunuji v desâté kapitole do oblasti vyssïch lidskych
potencionalit, které, jak se zdâ, jsou vyvolâvâny zâzitky NDE. Obracfm pozornost
zejména k tëm potencionalitâm, které souvisejî s vynofenfm lécitelskych
schopnostf. Uvâdim nëkteré prîklady a vyzkumy, které svëdcî o tom, ze NDE
stimuluje rozvoj lécitelskych schopnostf a které poukazujf na stav rozsîfeného
duchovnfho uvëdomovânf jedince. Diskutuji také o Svëtle jako o lécivé sfle a
pfed-klâdâm nëkolik pffpadû, kde se zdâ, ze NDE napravila zni-ceny zivot a
pfivedla jedince k naplnënf jeho pûvodnfch nadëji. Vzhledem k tomu, ze tyto
ûcinky NDE nemusf byt omezeny jen na ty, kteff tuto blfzkost smrti prozili, stâvâ
se Uvedené vyvrcholeni aie jestë nepfedstavuje zâvër samotné knihy. Mïsto toho
sestoupime z majestâtni nebeské nâdhery tëch, ktefï stanuli na prahu smrti, ke
kazdodenni réalité, kde by se poznânî zalozené na NDE mëlo ovëfovat. Tématem
této krâtké kapitoly je proto pfipomenutî, ze my vsichni se mûzeme a musïme
ucit ze zkusenostî, které se nutnë mohou vyjevit jen mensinë lidi (at' je jakkoli
velkâ). Spîse nez aby tato kapitola shrnovala poznatky v této knize jiz uvedené,
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povzbudî vas, abyste vyuzili specifickych zdrojû k prohloubenî a zvnitfnënî
poznânî, které bylo nashromâz-dëno v pfedchâzejîcïch kapitolâch. Se stejnym
zâmërem jsou uvedeny na konci knihy speciâlni dodatky, dalsï literatura,
audiokazety a videozâznamy, podpûrné psychoterapeutické skupiny pro ty, ktefï
prosli zkusenostî z blîzké smrti, organi-zace zamëfené na problematiku NDE a
vse, co s nî souvisï, konference a jména a adresy tëch, ktefï NDE prozili a jsou
ochotni se kontaktovat. Nechybî ani dostupné internetové zdroje. Doufâm, ze
prostîednictvïm vsech tëchto cest budete pokracovat v rozvîjenî schopnosti
pfiblizovat se k NDE tak, aby obohacovala vas vlastnî zivot a ze vase vlastnî
ûsilî, a z nëho plynoucî dobrodinî, se budou sîfit k mnoha dalsïm lidem. Tîmto
zpûsobem se bude rychleji vyvîjet lidskâ neuha-sitelnâ touha po plnë osviceném
vëdomî a nakonec i kultivace nasî ohrozené planety.
OSOBNI POZNAMKA NA ZAVER
Jak jsem jiz naznacil, zkoumal jsem svët NDE cela dvë desetiletî az po
soucasnost. Po celou tu dobu jsem byl pfede-vsïm ucitelem a badatelem. Aie
zâroven jsem cely ten cas ne-pfestal byt studentem fenoménu, ktery më fascinoval
a upou-tâval vsechny ty roky a je jen pochopitelné, ze od pocâtku
mého vyzkumu se ti, ktefî stâli na prahu smrti a s kterymi jsem se jiz setkal, i ti,
s kterymi se teprve budu potkâvat na této cestë, se budou stâvat mymi uciteli. A
skutecnë se jimi stâvali a jâ jsem se velice mnoho ucil ze zâznamû jejich
prozitkû, z rozjîmânï nad jejich slovy a nad jejich vëdënim.
Kdyz jsem dokoncoval své tfi predchâzejîcf knihy o NDE, byl jsem toho
nâzoru, ze jsem uzavfel svou prâci na zkoumaném poli a ze jsem dozrâl k tomu,
abych presel do jiné oblasti. Co bych mohl jestë doopravdy uvést, co jiz pfed tîm
nebylo feceno v nëkteré z mych knih nebo v nëkterém clânku o NDE? O cem
bych mohl doufat, ze by pfispëlo nëcîm novym nebo nëci'm, co by jiz pfed tim
nevyjâdfili ostat-nî jestë lépe?
Kdyz jsem jednoho dne o tom uvazoval, napadlo me, ze to, co bych skutecnë
râd udëlal, by byl pokus dât ostatnîm nëco z toho, ceho se mi tak stëdf e dostalo
od tëch, ktefi NDE prozili, kdyz jsem pfi prâci s nimi dochâzel k poznâni.
Neznamenalo by to pfidâvat dalsï poznatky z vyzkumû k tëm, které jsem jiz uvedl
ve svych pfedchâzejîcich publikacîch, aie pfedstavovalo by nabîdku oné
nedocenitelné moudrosti jako daru, ktery by se mohl uplatnovat v
kazdodennîm zivotë a ktery bychom nalézali naslouchânim nëkterym tëmto
lidem a sledovânîm jejich chovâni. Ve skutecnosti to znamenâ pfe-dat tyto
zkusenosti z blizkosti smrti, rozsïrit toto ucenî vsude tam, kde je nadëje, ze padne
na ûrodnou pûdu a zapustî své koreny.
Vy jste mé pôle. Pfichâzîm se svymi semînky, zïskanymi od lidî, s nimiz jsem se
potkal, abych se dîval, jestli je mohu zasadit. Samozrejmë, ze vse, co mohu udëlat,
je setrnë je pfed vâmi rozestfît. Budete-li chtit, musîte pecovat o jejich rûst, sami
je udrzovat pfi zivotë a sledovat, zda ve vasï péci prospî-vajf. Jestli bude nakonec
co sklizet, to jiz bude vyzadovat i vase ûsilî.
A ted' vâm mohu pouze popfât bohatou ûrodu. Aie na pocâtku je sémë a sémë
je tvoreno Svëtlem. Moznâ, ze az vstoupîte, budete okouzleni.
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