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Ljubite tako,  
kot ste to načrtovali  

pred rojstvom



Opomba bralcem

ŠTEVILNI LJUDJE si resnično ne morejo privo ščiti 
nakupa knjig. Moje poslanstvo je poskr beti, da 
so informacije o zdravljenju v tej knjigi dostopne 

kar največ ljudem, vključno s tistimi, ki si je ne morejo 
kupiti. Prosim, prosite svojo lokalno knjižnico, naj 
priskrbi izvod (kot tudi knjigi, navede ni na prejšnji 
strani), ali pa svoj izvod podarite knjižnici, ko boste 
knjigo prebrali. To preprosto dejanje prijaznosti se 
bo dotaknilo marsikoga.

Hvala, ker mi pomagate širiti zdravilno sporočilo  
o načrtovanju pred rojstvom.

S hvaležnostjo,

Robert Schwartz

rob.schwartz@yoursoulsplan.com

www.yoursoulsplan.com



Posvečeno

Liesel,

moji ljubeči in ljubljeni sorodni duši,

in  

nesnovni ekipi,  

brez katere 

te knjige ne bi bilo,

ter

Tricii,

Ryanu,

Alexi, Jorgeju in Luci,

Cathy,

Sarah in Jimu

in

njihovim ljubljenim.



Svet je poln čarobnih stvari,

ki potrpežljivo čakajo,  

da se nam bodo izostrili čuti.

– W. B. Yeats
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Zahvale

NADVSE HVALEŽEN SEM pogumnim dušam, 
katerih zgodbe se pojavljajo v tej knjigi. Mo-
tivirala sta jih ljubezen in želja služiti drugim, 

zato so mi odprle srca, da bi vi, dragi bralec, lahko 
bolj odprli srce tako svojim ljubljenim kot sebi.

Barbara Brodsky in Aaron, Pamela Kribbe in Jeshua 
(Ješua), Corbie Mitleid ter Staci Wells in njen duhovni 
vodnik: še enkrat hvala, ker ste svojo ljubezen in mod-
rost delili s svetom. Resnično kažete pot. V veselje in 
čast mi je bilo, da sem potoval z vami.

Liesel, ljubezen mojega življenja, hvala za tvojo 
ljubezen in neomajno podporo. Prav vsak dan me 
navdihuješ, da postajam vse boljši.

Hvala ti, Sue Mann, za tvoje vedno pronicljivo in 
prodorno urednikovanje. Ta knjiga ne bi mogla priti 
v bolj vešče roke. Hvala, Emily Han, za izjemno na-
tančno lekturo, tebi, Sara Blum, pa hvala za čudovito 
postavitev knjige. Hvala, Barbara Hodge, za enkratno 
zasnovo naslovnice.

Hvala, Sylvia Hayse, ker pomagaš, da so moje knji-
ge dostopne po vsem svetu.

Hvala dr. Lindi Backman za dovoljenje za navajanje 
navedkov iz uvajanja, ki si ga zasnovala, uporabil pa 
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sem jih pri ljudeh, ki na pričujočih straneh razkrivajo 
svoje zgodbe.

Te knjige ne bi bilo brez pomoči številnih drugih, ki 
so razkrili svojo modrost in ponudili podporo. Pred-
vsem se zahvaljujem Michelle McCann in Kat Baillie. 

Hvala številnim vodnikom, učiteljem, pomočni-
kom, angelom, mojstrom in drugim nesnovnim bi-
tjem, ki so omogočili nastanek te knjige, vključno 
z bitji svetlobe, ki jih kanalizira moja žena. Ste moji 
učitelji, sodelavci in prijatelji.
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Predgovor

PRI ŠTIRIDESETIH SEM BIL zelo nezadovoljen 
z življenjem. Delo, ki sem ga opravljal v po-
djetju, se mi je zdelo dolgočasno, brez globlje-

ga pomena. Čeprav sem hrepenel po romantičnem 
razmerju, ga nisem bil sposoben ustvariti. Živel 
sem dozdevno brez začrtane smeri, rutinsko, vsak 
novi dan pa je bil enako prazen in brez navdiha kot 
prej šnji. Spraševal sem se, zakaj sem tu, na Zemlji. 
Odgovora nisem imel, prav tako nisem vedel, kako ga 
najti. Včasih sem si želel, da bi se lahko vrnil Domov.

V iskanju smisla sem si privoščil seanso z jasnovidno 
medijko. Kanalizirala je moje duhovne vodnike, ki so 
mi povedali, da sem svoje največje izzive z namenom 
duhovne rasti načrtoval pred rojstvom. Kmalu zatem 
sem spoznal žensko, ki zmore kanalizirati svojo lastno 
dušo. V približno petnajstih urah kanaliziranja mi je 
njena duša podrobno pojasnila, kako deluje proces 
načrtovanja pred rojstvom. Zamisel o načrtovanju pred 
rojstvom se mi je zdela jasna, mogočna in nesporna. 

V tistem obdobju sem doživel izkušnjo, ki me je 
duhovno preobrazila. Nekega dne sem hodil po ulici 
in čutil sem čisto, prežemajočo, brezpogojno ljubezen 
do vsakega človeka, ki sem ga videl. Ta ljubezen je 
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bila temeljno drugačna od tiste, ki jo občutimo do 
starša, otroka ali partnerja; bila je božanska, transcen-
dentna, vseobsegajoča, brezmejna in popolnoma 
sem se potopil vanjo. Intuitivno sem razumel, da je 
bila ta izkušnja dar moje duše, ki me je nagovarjala: 
»Ta ljubezen je to, kar si v resnici.«

Odločil sem se zapustiti svet podjetništva in pisati 
knjige o tem, zakaj pred utelešenjem načrtujemo svo-
je največje izzive. V naslednjih letih sem napisal Načrt 
duše in Dar duše, kot tudi knjigo, ki jo zdaj berete. 
Moje življenje po izidu teh knjig je postalo izjemno 
izpolnjujoče. Pot, po kateri stopam, je zdaj res enkrat-
no moja, česar si pri štiridesetih nisem predstavljal niti 
v najbolj divjih sanjah – tega takrat sploh ne bi mogel 
razumeti. Enako pomembno je dejstvo, da sem ob 
pripravi na pisanje teh knjig spoznal, da človekovo 
trpljenje ni naključno, poljubno ali nesmiselno; je 
izjemno prežeto s smislom. To razumevanje se mi 
je zdelo nadvse zdravilno. Upam in želim, da boste 
podobnega zdravljenja deležni tudi sami.

Pomembno je razumeti, da ni enega, premočrtnega, 
konkretiziranega življenjskega načrta – lahko bi mu 
rekli načrt A – za življenje slehernega posameznika. 
Obstaja načrt A, so pa tudi načrti B, C, D, E in tako 
dalje … Načrtov je toliko, da jih človeški možgani sploh 
ne morejo doumeti. Ti dodatni načrti utelešenemu 
človeku omogočijo sprejemanje odločitev s svobod-
no voljo. Vsakdo ima svobodno voljo in zaradi nje je 
zemeljska šola resnično pomembna. Brez svobodne 
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volje bi bili samo avtomati – v tem primeru resnično 
učenje sploh ne bi bilo mogoče.

Načrt A je načrt, prežet z najvišjimi vibracijami; 
torej je življenje, v katerem osebnost (del energije 
duše v snovnem telesu) sprejema najbolj ljubeče od-
ločitve v vsakem trenutku. V tem primeru ni razlik 
v vibraciji osebnosti in duše. Duša dejansko v celo-
ti biva v telesu in trenutno utelešenje doživlja brez 
blažitev ali sprememb, ki jih ustvarja ego. Svetniki 
in mojstri lahko uresničijo ta načrt, preostali ljudje 
pa neizogibno sprejmemo vsaj nekaj, običajno pa 
precej, neljubečih odločitev. Čeprav lahko neljubeče 
odločitve povzročijo bolečine tako nam kot drugim, 
lahko – če živimo zavestno – prinesejo zdravljenje 
in rast ter izjemno okrepijo sposobnost ljubiti. Zato 
delanje napak ni nekaj slabega. Pravzaprav smo na 
ta svet prišli prav s tem namenom. Naše napake so 
naša rast, in ko rastemo, služimo svetu in soljudem.

Navzočnost in sprejemanje/hvaležnost predstavlja-
ta božansko kombinacijo, ki nam omogoči udejanjiti 
načrte, prežete z višjo vibracijo, ki smo jih zasnovali 
pred rojstvom. Ko smo popolnoma navzoči in hvalež-
ni, oziroma vsaj sprejemamo to, kar se nam dogaja, 
smo v stiku s poljem neskončnih zmožnosti stvarstva. 
To pomeni, da s svojo navzočnostjo in sprejeman-
jem/hvaležnostjo stvarstvu energično rečete Da! Da 
rečete zdravljenju, globljemu razumevanju, vodenju, 
obilju, zdravju, duhovni jasnosti pa tudi ustvarjalnim 
rešitvam v največje dobro vseh.



LJUBEZEN DUŠE

18

Da bi življenju energično rekli Da!, moramo imeti 
vero ter zaupanje v dobroto življenja ter stvarstva. 
Vero lahko gojimo na več načinov; eden od naj po-
membnejših in najkoristnejših je občuteno védenje, 
da so izzivi, ki smo jih načrtovali pred rojstvom, 
prežeti s pomenom in smislom. Ta knjiga naj bi bila 
pot do omenjenega občutenega védenja.

Tisti, ki prejemate moj bilten po elektronski pošti 
(vabim vse, da se naročite nanj na moji spletni strani 
www.yoursoulsplan.com), veste, da objavljam zgodbe 
o kanaliziranjih, ki jih izvaja moja žena Liesel. Kanali-
zira skupnost modrih, ljubečih, nadvse skrbnih ne-
snovnih bitij, ki so v stanju zavesti enosti. Sočutno jim 
praviva bitja svetlobe. O naših načrtih pred rojstvom 
so povedala to:

Všeč nam je, ker s svojim delom poglabljata za-
vedanje sedanjega trenutka.

Na umski ravni se te stvari utegnejo zdeti proti-
slovne; niso nujno takšne. Navzočnost (osredo-
točenost na sedanji trenutek in sprejemanje oziroma 
hvaležnost za to, kar »je« v sedanjem trenutku) vpli-
va na načrtovanje pred rojstvom – omogoči, da se 
uresničijo najplemenitejše različice teh načrtov.

Opisali smo že, da je prevajanje iz našega v vaš 
jezik enako, kot da bi vzeli neskončno število be-
sed in jih skrčili na nekaj sto besed. Načrtovanje 
pred rojstvom zajema neskončno število različic 
dejanskih načrtov. To se lahko človeškemu umu zdi 
protislovno – če je neskončno možnosti, potem te-
ga sploh ne dojema kot načrtovanje. Zagotavljamo 
vama, da vseeno gre za nekakšno načrtovanje.
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Nekateri načrti so najverjetnejši poteki dogod-
kov, drugi pa so zgolj možnosti na skrajnih koncih 
krivulje porazdelitve možnosti. Pri številnih posa-
meznikih sta lahko navzočnost in resnično globoka 
povezanost z njihovimi dušami na skrajnih koncih 
krivulje porazdelitve možnosti. To je primer najbolj 
usklajenega načrta, sprejetega pred rojstvom.

Znotraj krivulje porazdelitve možnosti so načrti, 
sprejeti pred rojstvom, ki se jih stvarstvo veseli bolj 
kot drugih možnosti. Vse odločitve na koncu omo-
gočijo učenje in razsvetljenje, vendar so nekatere 
poti precej manj ovinkaste. 

Izbrane poti, ki so najbolj usklajene z najglobljim 
jazom, z navzočnostjo, duhom in zavestjo, so poti, 
ki so najbolj premočrtne in zato najmanj ovinkaste.

Z drugimi besedami: ogromna večina tega, kar je 
načrtovano, je mišljena kot možnost ali verjetnost, ne 
kot nekaj zanesljivega. Življenjski načrti so fluidni, 
fraktalni in organski. Ali se bo določen načrt uresničil, 
je odvisno od odločitev posameznika, ki temeljijo na 
svobodni volji, od vibracij posameznika v sedanjem 
trenutku ter od zunanjih dogodkov/odločitev na 
podlagi svobodne volje, ki jih sprejemajo dozdevno 
ločeni »drugi«. Če je človek popolnoma navzoč, se 
na zemeljski ravni naravno uresniči načrt z najvišjo 
vibracijo. Ta različica življenjskega načrta je najmanj 
naporna in najmanj boleča pot do samouresničenja 
in poglobljenega služenja, prinaša pa tudi izjemno 
radost ter občutek izpolnjenosti.

Ta knjiga je tretja v nizu, ki preučuje načrtovanje 
glavnih življenjskih izzivov pred rojstvom. Na nasled njih  
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 straneh bomo preučili načrtovanje izzivov na rav ni 
duše, ki se pojavljajo v partnerskih odnosih, pa tudi 
v odsotnosti slednjih. Tako kot v mojih predhodnih 
dveh knjigah, zdravilne vpoglede in razsvetljujoče in-
formacije dobivam v pogovorih z modrimi, sočut nimi, 
nesnovnimi bitji, ki se sporazumevajo skozi medije in 
kanalizatorje. Barbara Brodsky kanalizira Aarona (vne-
bovzetega mojstra) ter Božansko Mater, spoj najvišje 
ženstvene zavesti (Marije, Quan Yin in drugih) v našem 
stvarstvu. Corbie Mitleid kanalizira posameznikovo 
dušo oziroma višji jaz. Staci Wells ka nalizira svojega 
duhovnega vodnika. Pamela Kribbe kanalizira Jezusa, 
ki uporablja svoje hebrejsko ime, Ješua. 

Precej dodatnih modrosti izvira iz regresij v pre-
tekla življenja in regresij v življenje med življenji, 
oblike hipnoze, za katero sem se specializiral. V tej 
različici se lahko človek neposredno pogovarja z izje-
m no razvitimi nesnovnimi bitji (pogosto jim pravimo 
svèt modrecev), ki vedo, kaj je bilo načrtovano za 
trenutno utelešenje in zakaj, kako gre človeku na po-
dročju izpolnjevanja njegovih načrtov in kako lahko to 
počne bolje. Regresija v življenje med življenji zajema 
skrajšano različico regresije v pretekla življenja.

Želim, da bi na pričujočih straneh prepoznali tudi 
sebe in svoje življenje. Naj modrost in zdravljenje, ki 
so ju bile deležne te pogumne duše, postaneta vir 
vaše modrosti in zdravljenja.
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PRVO POGLAVJE

Nezvestoba

RAZISKAVE KAŽEJO, DA SKORAJ VSAK peti 
odrasli v monogamnem razmerju vara svojega 
partnerja. Skoraj polovica vseh ljudi priznava, 

da je že bila nezvesta. Če se nezvestoba razkrije, lahko 
uniči zaupanje in porodi sumničavost, zmedenost, 
bes in občutke izdajstva, nemara tudi nezadostnosti. 
Nezvestega partnerja lahko najeda krivda. Lahko se 
celo prezira. Spone ljubezni, ki so se krepile leta, se 
lahko razkrojijo čez noč.

Glede na to, da je nezvestoba tako pogosta, se mi 
zdi verjetno, da je načrtovana pred rojstvom. Zakaj 
bi si duša želela izdajstva? Zakaj bi se druga duša 
strinjala, da bo zagrešila izdajstvo? Kako lahko tako 
boleča izkušnja služi razvoju? In kako lahko z razu-
mevanjem načrta pred rojstvom zacelimo rane, ki 
jih je povzročilo opustošenje zaradi izdajstva? Da 
bi preučil ta in druga vprašanja, sem se pogovoril  
s Tricio o izdajstvu, ki ga je izkusila v svojem zakonu.
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Tricia

V času najinega pogovora je bila Tricia stara sedem-
deset let. Povedala mi je, kako se je z Bobom, svojim 
zdaj že preminulim možem, povezala na prvem zmen-
ku, ko sta bila oba stara dobrih trideset let.

»Preprosto se nisva mogla nasititi odkrivanja drug 
drugega,« se je spominjala. »Restavracija, v kateri 
sva večerjala, se je zaprla, zato sva se spre hajala, se 
po govarjala in se smejala pozno v noč. Bilo je, kot 
bi našla dom. Ta moški – kako razposajen in ve der 
je bil! Zrla sva v zvezde, potem pa me je vprašal, 
ali me sme poljubiti. O, bog, seveda sem privolila. 
Klecnila sem. Bila sem omotična. Še nikoli nisem 
občutila česa takega. Imela sem občutek, da tega 
človeka poznam. Od prvega zmenka sva bila ne-
razdružljiva.« Tricia in Bob sta se poročila štiri me-
sece pozneje. 

»Nič naju ni motilo,« mi je povedala Tricia. »Na 
mede nih tednih na Havajih so nama ukradli ves de-
nar iz sobe, a sva se samo smejala.«

Naslednjih sedemnajst let sta Tricia in Bob uživala 
v zakonski skladnosti. Odnos je bil zanjo naravnost 
sanjski. Nato se je nenadoma nekaj spremenilo.

»Bob je prišel domov s konference in mi povedal, 
da je spoznal žensko po imenu Claire. Omenjal jo je 
že eden od njegovih sodelavcev, ki je rekel, da je lepa, 
mlada, športna in samska. Bob je bil čisto navdušen, 
ker mu je Claire poslala sporočilo. Rekla sem: ›Zakaj 
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ti je pisala?‹ Osorno, kot še nikoli dotlej, je prhnil: ›Kaj 
pa vem,‹ planil s kavča in odkorakal.

Bili so tudi številni drugi znaki, eden od njih pa 
je bil zelo očiten. Na oblačilih je imel sledi semena. 
Spomnim se, da sem v svoji nedolžnosti in ljubezni 
do njega oprala ta oblačila in pomislila: ›Upam, da je 
dobro. Ničesar ne bom rekla, saj ga ne želim spraviti 
v zadrego.‹ Tako naivna sem bila.«

Tricii se je ponavljala nočna mora, v kateri je bil 
Bob s Claire. V sanjah ji je dejal: »Zapuščam te. Ne 
ljubim te več. Ljubim njo.« Ko mu je povedala o sanjah, 
je odvrnil: »Žal mi je, da prestajaš to,« ni pa rekel, da 
so takšne sanje neutemeljene.

»Nekoč je prišel s sestanka, na katerem je bila tudi 
Claire. Približal se mi je, da bi me poljubil. Dišal je po 
parfumu. Odmaknila sem se in rekla: ›Kako ostudno! 
Kaj je to?‹ Zlagal se je, da je šel na večerjo s prijatelji, 
kjer naj bi ga objela natakarica.«

Kmalu zatem je Bob, ki je bil nesrečen na svojem 
delovnem mestu, Tricii povedal, da bi se rad preselil 
v Oregon. Strinjala se je. Po selitvi si je poiskal službo, 
ki mu je bila všeč. Minilo je deset let, let, v katerih sta 
poustvarila pravljico, kot se je izrazila Tricia. V tem 
obdobju se je zdelo, da so bila težavna znamenja 
pozabljena. 

Nekega večera je Bob pisal dnevnik, Tricia pa se je 
odpravljala spat. »Preplavila so me čustva,« je pojasni-
la. »Izvirala so iz mojega drobovja. Začela sem sopsti. 
Bob je rekel: ›Si dobro?‹ Odvrnila sem: ›Ne, nisem!‹ 
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Glas, ki se je izvil iz mene, se sploh ni zdel moj. Rekla 
sem: ›Občutim ogromno jeze. Nekaj te prosim. Želim, 
da mi poveš vse, kar si počel s Claire.‹ To je bilo de-
set let pozneje. O Claire se sploh nisva pogovarjala; 
bila je davno pozabljena. Nisem imela pojma, zakaj 
sem to rekla. Zdelo se mi je, da sem v drami, v kateri 
moraš reči določene besede. Bob me je pogledal 
neznansko začudeno! Dnevnik mu je padel iz rok in 
trpeče je izdavil: ›Malce sva se poljubljala.‹ Vanj sem 
vrgla telefon in mu primazala klofuto.«

Bob je nato priznal, da je imel enoletno razmerje 
s Claire. 

»Sesedla sem se,« je nadaljevala Tricia. »Mislila sem, 
da bom umrla! Pogovor je trajal vso noč. Bilo mi je tako 
slabo, da sem bruhala. Vpila sem besede, ki jih dotlej 
nisem še nikoli izrekla. Na obrazu mu je bilo videti, 
kako je to vplivalo nanj. V sebi sem slišala glas, ki je 
rekel Objemi ga. Samo ljubi ga., vendar se nisem zme-
nila zanj. Boba sta preplavila obžalovanje in kesanje.«

Tricia je tedne vsak večer vpila na Boba. »Tricia, kaj 
bi rada od mene?« jo je vprašal. »Hočem, da umreš!« 
se je zadrla nanj.

Šest mesecev pozneje se je Bob začel počutiti slabo. 
Bris tkiva je razkril, da ima najagresivnejšo obliko raka 
prostate. Rekli so, da bo živel še tri mesece.

Tricia je potlačila svojo jezo in v dnevno sobo pre-
mestila posteljo za nepokretne bolnike, da je lahko 
Bob gledal televizijo in opazoval ptice skozi okno. 
Spala je na blazini ob vznožju njegove postelje. »Zanj 
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sem storila vse – skrbela sem zanj, ga kopala, mu 
pomagala, ko se je trudil jesti.« Gledala sta stare foto-
grafije in filme ter se pogovarjala o najsrečnejših časih 
v njunem odnosu. Našla sta tudi pot do ozdravljenja.

»Obujala sva spomine in si povedala stvari, ki bi si 
jih morala reči takrat. Pretvarjala sva se, da se je Bob 
pravkar vrnil domov iz službe. Nato mi je povedal, 
da ga mami neko dekle. Dejansko sva imela pogovor, 
ki bi nama prihranil precej časa. Kot bi odpravljala 
napake. Zadeva je bila izjemno mogočna, saj je vsa-
kič, ko sva ravnala tako, manj bolelo.« Tricia je čutila, 
kako ji jeza kopni.

»Bobu sem povedala, da sem mu popolnoma 
odpustila – to je bila resnica. V njem sem videla nekaj, 
čemur dotlej v življenju še nisem bila priča – brez-
pogojno ljubezen, popolnoma brezpogojno ljubezen 
do mene.«

Tri mesece po postavljeni diagnozi je Bob umrl.
»Živi v mojem srcu,« je nežno pojasnila Tricia. »Vem, 

da je tam. Slišim ga. Včasih slišim njegov glas. Včasih 
gre zgolj za občutek.«

Pred tem pogovorom je Tricia rekla, da verjame, da 
so Bob, Claire in ona njegovo nezvestobo načrtovali 
skupaj, preden se je začelo to življenje.

»Tricia,« sem vprašal, »kaj menite, da je želel izkusiti 
vsak od vas?«

»Bobu se je zdelo – to je tudi omenil – da bi se mo ral  
v tem življenju naučiti postaviti zase in reči ne, ka-
dar bi moral, in ne pustiti, da bi drugi manipulirali 
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z njim,« je pojasnila. Spraševal sem se, ali se je Bobu 
zdaj zdelo, da mu je spodletelo v zvezi s tem naukom. 
Bo načrtoval še eno življenje, da bi zadeve opravil 
pravilno?

Sama sem se prišla učit brezpogojne ljubezni,« je 
dejala Tricia. »Bob je bil moj največji učitelj. Z njegovo 
pomočjo sem spoznala, kaj je brezpogojna ljubezen. 
Ko sem bila mlada, sem trla srca. Prekinjala sem raz-
merja z moškimi ali pa sem varala – enkrat tudi s po-
ročenim moškim. Nisem razumela bolečin, ki sem jih 
povzročala. Najmogočnejši nauk je bil spoznavanje 
krutosti, do katerih lahko pride, ko počneš nekaj, ne 
da bi pomislil na druge.

Nekajkrat sem se celo pogovarjala s Claire. Rekla je, 
da se počuti kot žrtev življenja in da je edini način, da 
se izogne vlogi žrtve ta, da premami ljudi – moške in 
ženske, družinske člane – da ravnajo tako, kot želi ona, 
pri čemer se počuti samozavestno in močno. Sem je 
verjetno prišla zato, da bi premagala občutek, da se 
je svet zarotil proti njej. Ko sva se prvič pogovarjali, 
tega po mojem mnenju še ni predelala. Zad njič sva 
se pogo varjali pred nekaj leti; bila je precej modrejša 
in zelo prijazna do mene.

Zdravljenje, ki so ga omogočile te izkušnje – ne 
vem, kako naj pojasnim, kako mogočne so, saj so 
spremenile življenje vseh nas.« 

»Tricia, nekatere bralce tega poglavja so prizadeli 
partnerji, ki so imeli razmerje. Morda bodo bolečine 
ravnokar doživljali najbolj akutno. Lahko bodo brali 
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vaše besede in pomislili: Zdi se, da meni, da je prav, 
ker me je partner prevaral, saj sva to načrtovala, ven-
dar sam nisem takšnega mnenja. Doživljam agonijo! 
Besen sem! Kaj bi jim rekli?«

»Ko sem bila sredi vsega tega,« je odgovorila Tricia, 
»me verjetno ne bi moglo nič prepričati, da ni šlo za 
najgroznejšo, najbolj tragično stvar vseh časov. Če bi 
šlo za film, bi bila to tragedija – konec pa bi prinesel 
preobrazbo.« 

Triciin komentar je odzvanjal to, čemur sem bil 
priča pri strankah, ki so okrevale po svojih najhuj-
ših preizkušnjah. Ko doživljamo takšne stvari, je 
pomembno in nujno, da priznamo, spoštujemo in 
v celoti občutimo svojo bolečino. Tisti, ki so imeli 
pogum in so res ravnali tako, čez leta povedo, kako 
ključna je bila preizkušnja za njihov razvoj. 

Tricia me je nato presenetila z naslednjim raz-
kritjem: Bob ji je nekoč povedal, da so možnost 
razmerja s Claire načrtovali vsi trije, preden so se 
rodili.

»Kdaj je to povedal?« sem vprašal.
»V svoji postelji v hospicu nekaj dni pred smrtjo.«
»Kako je to spoznal?«
»Šel je na ›drugo stran‹, kot jo je poimenoval. Ko se 

je vrnil, so mu oči zažarele in pojasnil je, da mu je bilo 
povedano, da načrtujemo svoja življenja, napišemo 
scenarij, da bi se soočali s stvarmi, ki nam omogočijo 
duhovno rast, vendar imamo svobodno voljo, kako 
se bomo odzivali.«


