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Čudoviti dar starosti

Prirojeno jasnovidnost običajno pripisujemo otro-
kom. Povrnitev intuicije razkrije manj znan, vse splo-
šni fenomen globokega intuitivnega pre bujenja pri 
odraslih – običajno okrog petdesetega leta starosti.

Ta novi trend raziskuje jasnovidni medij Kath-
ryn Harwig, ki je tisočim strankam poma gala 
razumeti, negovati in sprejeti na novo odkrito 
jasnovidno zavedanje. Njihove navdušujoče zgo-
dbe prikazujejo transformativno moč intuicije 
in raz krivajo, kako lahko s pomočjo teh darov 
sprejemamo sporočila prijateljev in družinskih 
članov, ki so že prešli na drugo stran, in si prido-
bimo več samozavesti, poguma in jasnosti.

V tem neobičajnem vodniku Kathryn Harwig 
sve tuje, kako izboljšati lastno intuicijo in odkriti, ali 
ste del tega monumentalnega duhovnega gibanja. 
Povrnitev intuicije pokaže, da je lahko staranje dar, 
in tiste, ki so že čez petdeset, spodbuja, da ponovno 
sprejmejo vlogo starešin in modrecev ter duhovno 
modrost predajajo novi generaciji.

Kathryn Harwig je profesionalni jasnovidni me-
dij, ki je povsod po svetu izurila na tisoče ljudi, da 
znajo uporabljati svojo intuicijo. V reviji The Edge 
vsak mesec objavi kolumno, nastopila pa je tudi 
v A&E oddaje Unexplained in Psychic Detectives 
na kanalu truTV. Kathryn Harwig živi v Minnesoti.



Posvetilo

To knjigo posvečam starešinam,
modrecem in baburam.

Naša intuitivna modrost lahko spremeni svet.



Zahvale

Velika hvala mojim velikodušnim in čudovitim 
učencem, strankam, bralcem in prijateljem,  
ki so z mano delili svoje zgodbe, izkušnje  

in modrosti.
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O avtorici

Kathryn Harwig je diplomantka psihologije in ima 
doktorat iz prava. Je nekdanja svetovalka za pogojni 
izpust in odvetnica, ki zdaj uri ljudi, da si poveča-
jo svoje intuitivne sposobnosti. Je avtorica petih 
knjig, ki so izšle v štirih jezikih. Vsak mesec objavi 
kolumno v reviji Edge, pojavlja se v televizijskih 
dokumentarcih, kjer odgovarja na vprašanja na 
kanalu TruTV, Discoveryju, in je redna gostja tudi 
na drugih televizijskih postajah in radijskih kanalih. 
Kathryn povsod po svetu obiskuje konference in 
najrazličnejše dogodke in je na tisoče ljudi izurila, 
da uporabljajo svojo intuicijo.



Dolgo lahko živimo le,  
če se staramo. 

— Daniel Francois-Esprit Auber
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Uvod

Grace je sedela v moji pisarni. V velikih temno 
rjavih očeh so se ji nabrale solze. Pred šestimi 
meseci je izgubila sorodno dušo, moža, ki je umrl 
za rakom, toda to ni bil vzrok za solzne oči.

»O tem ne morem govoriti z nikomer,« je za-
šepetala.

Povedala mi je, da je David, njen življenjski 
sopotnik in največja ljubezen, umiral počasi. Štiri 
desetletja sta živela skupaj, se smejala, zaradi česar 
ga je obupno pogrešala. »Vendar,« je vztrajala, »ni-
sem nora. Morda sem res stara in žalujem, nisem 
pa nora.«

Grace mi je povedala, da od Davida po smrti 
prejema sporočila, ki jih lahko vidi in sliši. Pošilja 
ji drobne znake: penije na preprogi, metulje, ki ji 
sedajo na dlan, televizor se prižiga in ugaša.

Najprej je mislila, da si vse skupaj domišlja. 
»Karkoli, da bi se le potolažila,« se je smejala. Toda 
ko so se dnevi iztekli v mesece, je vse bolj in bolj 
začenjala čutiti njegovo prisotnost. »Ponoči sedi na 
postelji,« je nadaljevala. »Videla sem odtis. V mislih 
se pogovarja z mano. Vem, kako govori, kakšni 
so njegovi gibi. Vem, da je to David, in ne moja 
do  mišljija.«
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Grace je bila žalostna, pa ne le zaradi moževe 
smrti, temveč tudi zato, ker prijateljem in družini 
ni mogla zaupati, kaj se ji dogaja. Nekajkrat, ko je 
to poskušala, so se le smehljali in jo gledali, kot 
da je neumna. »Ne bom več poskušala,« je izjavila.

Namesto tega je obiskala mene. Čeprav ji je 
bilo nelagodno in se je sramovala, da se pogovarja  
z jasnovidko in medijko, ji je bilo laže, ker ji končno 
nekdo verjame, da videva mrtvega moža.

»To niti ni tako neobičajno,« sem ji rekla. »V re-
snici v prvem letu polovica partnerjev trdi, da so 
imeli kakšen stik z umrlimi.«

»In kaj naj naredim?« je vprašala Grace. Obraz 
ji je za trenutek zažarel.

»Odvisno od tebe, Grace,« sem ji rekla. »Lahko 
se pretvarjaš, da se ni zgodilo, pa bo kmalu odšel. 
Lahko pa se prepustiš izkušnji in se intuitivno na-
učiš ohraniti stik, in to ne le z njim, temveč tudi  
z drugimi vodniki in informacijami, ki so ti na voljo. 
David ti še zadnjič ponuja darilo. Daje ti dar, da  
s pomočjo intuicije ohranjaš stik z njim in iz tega 
črpaš modrost.«

V več kot dvajsetih letih, odkar sem profesio-
nalna jasnovidka in medijka, sem slišala na stotine 
zgodb, kot je Graceina. Okoliščine dogodka se od 
osebe do osebe zelo razlikujejo, toda učinek je 
enak. Človek izgubi ljubljeno osebo, propade mu 
posel ali hudo zboli – kar pri njem sproži prebu je-
nje. Zasliši miren, tihi glas intuitivnega zavedanja, 
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ki od otroštva spi v njem. Morda je njegov klic slišal 
že prej, toda tokrat mu prisluhne.

Velikokrat se to zgodi v zadnji tretjini življenja. 
K temu pripomore vrsta različnih dejavnikov. Sta-
rejši ljudje so že vzgojili svoje otroke in si ustvarili 
kariero, kar jih je dolgo časa izpolnjevalo. Temu 
velikokrat sledi obdobje, ko imajo čas in denar za 
raziskovanje duše.

In v starosti pogosteje doživljamo preizkušnje, 
kot so smrt partnerja ali otroka, huda bolezen ali 
nova kariera, morda celo spremembe v partner-
skem odnosu. Redko kdo med nami v petdesetih 
ne doživi opozorilnega klica z druge strani tančice.

Zdi se, da smo programirani, da v tem življenj-
skem obdobju prebudimo svoje naravne intuitivne 
sposobnosti. V resnici nas dušni svet vabi, da vsto-
pimo v, čemur sama pravim, »generacijo starešin«. 
Namen te knjige je bralcu pomagati, da se pridruži 
temu kulturološkemu in duhovnemu preporodu 
starešin, modrecev, babur in vidcev.

Duše pridejo na svet z večino svojih spominov. 
Prav tako so popolnoma povezane z duhovnim 
svetom in informacijami, ki so tam na voljo. Vedo, 
da so eno z vsemi bitji in da tisto, kar ve eden, 
vedo vsi.

Dokler se to znanje z vzgojo ne izgubi, se otroci 
vedejo v skladu s tem znanjem. Če boste čas pre-
življali v družbi majhnih otrok, boste opazili, kako 
pozorni so na stvari, ki jih vi ne vidite. Velikokrat 
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se pogovarjajo z ›namišljenimi‹ prijatelji. Strmijo  
v kot in so videti, kakor da komunicirajo z nevid-
nim bitjem. Ko začnejo risati in barvati, velikokrat 
narišejo, kar vidijo: živahne, sijoče barve, ki ob-
dajajo človeška telesa, svetlobne krogle in vrata  
v druge dimenzije.

Seveda jim vse prehitro povedo, naj barvajo 
med črtami, prezrejo pošast v omari in si nehajo 
izmišljevati zgodbe. Sčasoma celo spomini na te 
izkušnje zbledijo in postanejo le prisrčne anek-
dote. Začne se socializacija. Spomini na pretekla 
življenja so deležni posmeha, dokler jih več sploh 
ne omenjajo in jih kmalu pozabijo. Zaradi tega 
večina okoli sedmega leta starosti izgubi sposob-
nost, da bi se osredotočila in intuitivno »vedela« 
stvari. Toda, kot vam bo pokazala ta knjiga, obstaja 
še eno obdobje v življenju, ko so jasnovidne spo-
sobnosti znova nekaj vsakdanjega. To je čas, ko se 
zaradi različnih dejavnikov, večinoma so povezani 
s staranjem, povrnejo naše intuitivne sposobnosti. 
To se dogaja okrog petdesetega leta starosti, ko se 
nas večina pridruži starejši generaciji. Pred tem 
obdobjem smo skoraj vsi, tudi jaz sem bila, preveč 
zaposleni z življenjem, da bi se ozirali na kar koli 
zunaj našega neposrednega obstoja. Duhovni svet 
in intuitivno znanje v mladosti in srednji odraslosti 
toneta v pozabi.

Ko vstopimo v odraslo dobo in srednja leta, 
se zamotimo z drugimi stvarmi, in ne slišimo 
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notranjega glasu, kaj šele glasov iz drugih svetov. 
Dru žina, služba in družbene obveznosti nas 
nenehno zaposlujejo. Le redki med nami imamo 
več kot nekaj sekund tišine na dan. Če bi vas 
klical glas intuicije ali pa bi doživeli preblisk, bi 
ga v hrupu vseh mobilnih telefonov, ipodov in 
elektronske pošte sploh zaznali?

V srednjih letih se zgodi nekaj zanimivega. Ve-
čina ljudi izkusi nekaj, kar v njih znova prebudi 
prirojene sposobnosti intuitivnega zaznavanja. 
Moje prebujenje se je zgodilo zaradi preluknjanega 
požiralnika in bližnjega srečanja s smrtjo. Tudi vam 
se to lahko zgodi zaradi težav z zdravjem, smrti 
otroka ali partnerja, ali preprosto zaradi spoznanja, 
da je smrt neizogibna. Ne glede na to, kaj je vzrok, 
nas večina izkusi trenutek, ko je tančica med du-
hovnim in materialnim svetom znova prehodna.

Čeprav se včasih zgodi tudi prej, so petdeseta 
leta tista, ko neizogibno začutimo klic dušnega 
sveta. Nekaterim se to zgodi spontano, ko vdova 
nenadoma začuti prisotnost preminulega moža ali 
pa bolezen spodbudi obsmrtno izkušnjo. Izkušnje, 
ki ga sprožijo, so res pogostejše po petdesetem 
letu, a se lahko zgodijo kadar koli v življenju. Nena-
vadno je, da se nekateri posamezniki veliko hitreje 
odzovejo na ta klic in mu prisluhnejo.

Pri nekaterih starajočih se odraslih se ta fe-
nomen lahko odvija počasneje. Morda se bodo 
navdušili nad delom na sebi. Morda jih bo prijelo, 
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da bi se podrobneje poučili o meditaciji, verskih 
praksah ali duhovnem razvoju, kar se jim še nikoli 
prej ni zgodilo. S staranjem vsi na tak ali drugačen 
način vstopimo v generacijo starešin, o kateri sem 
že govorila. Kaj nato počnemo, je tema te knjige.

Veliko nas spoznava, da stvari, ki smo si jih želeli 
in se zanje gnali, niso več tako pomembne. Preden 
se pridružimo generaciji starejših, nas kar nekaj 
doživi krizo srednjih let. Pa vendar kmalu zatem 
razmerja, harley davidsoni in botoks izgubijo svoj 
pomen. Na koncu nas življenjska pot neizogibno 
odvede (včasih kriče in z upiranjem) v duhovni 
svet. Ni pomembno, zaradi katerega dogodka pri-
demo do te točke, toda ko smo enkrat tam, se ne 
moremo več vrniti.

Kako veste, da ste vstopili v generacijo starešin?
Res smo si različni, a obstajajo tudi dejavniki, 

ki so nam vsem skupni. Postavljam vam naslednja 
vprašanja:
1. Ste pred nedavnim izkusili travmo, spremem-

bo, smrt ali bolezen, zaradi katere razmišljate 
o življenju in smrti?

2. Se vam zdi, da vsakdanje življenje (dom, služba, 
nakupovanje) ne pritegne v celoti vaše pozor-
nosti?

3. Ste opazili, da težko pojasnite, kaj čutite, zlasti 
mlajšim od vas?

4. Si želite več časa zase? Vam ljudje govorijo,  
da ste postali preveč samotarski?
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5. Ali spite več (ali manj) in imate bolj žive sanje?
6. Ali redno prebirate osmrtnice, ne da bi iskali 

ljudi, ki jih poznate, temveč iz radovednosti, 
kako so živeli in umrli?

7. Vas bolj zanimajo knjige, televizijski progra-
mi in filmi, ki so duhovne narave, kot so vas 
nekoč?

8. Se večkrat zanesete na svoje notranje védenje?
9. In najpomembnejše: Se približujete petdesetim 

ali ste že čez?

Vprašalnik ni točkoven. V globini svoje duše 
boste našli odgovor, ali ste že del generacije stare-
šin. Če še vedno berete to knjigo, bi si upala staviti, 
da ste na dobri poti.

Med staranjem imamo le dve možnosti. Lahko 
sprejmemo svojo naravno človeško intuicijo, ali pa 
jo zanikamo. Pred dvajsetim stoletjem je bilo v ve-
čini kultur staranje vredno spoštovanja in modreci 
so bili osebe, ki so videle skozi tančico. Šamani, 
starešine, babice in zdravilci so bili povečini starejši 
ljudje, ki so dovolj dolgo živeli, da so si izostrili 
intuitivne veščine in medijstvo. V kulturi, kjer so 
le redki doživeli starost, so bili tisti, ki so bili bla-
goslovljeni z njo, spoštovani vodniki.

Začetek industrijske revolucije in razpad širše 
družine je povzročil, da so starejši odrasli postali 
nevidni in nepomembni. Zdaj se bo to počasi spre-
menilo. Eden od vzrokov je, da imamo čedalje 
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številčnejšo populacijo starejših. Drugega julija 2005  
je ameriški statistični urad ocenil, da je v Združe-
nih državah 78,2 milijona ljudi iz generacije baby 
booma. Leta 2006 je 7918 oseb vsak dan dopolnilo 
šestdeset let ali več. Res nismo sami.

Če nam je všeč ali ne, so baby boomerji spreme-
nili družbo. Zdaj, ko vstopajo v generacijo starejših, 
verjamem, da bodo njihove prebujene jasnovidne 
sposobnosti znova pretresle svet. Imamo potencial, 
da postanemo mogočna sila družbe. Ne drznimo 
si obrniti hrbta temu viru.

Med pogovori z ljudmi vseh starosti se vendarle 
nekaj ponavlja: Bolj ko se starajo, bolj jasnovidni 
postajajo. Nekateri poročajo o spontanih jasno-
vidnih dogodkih, zaradi katerih so začeli razisko-
vati to temo. Drugi pravijo, da jih je duhovni svet 
brcnil v zadnjico. Zdi se, da možgani velikokrat 
poskušajo kompenzirati vse slabši spomin in dru-
ge kognitivne veščine z izboljšanjem intuitivne 
sposobnosti. Prav tako se zdi, da življenjski slog 
starejših omogoča bolj tih, introspektiven čas  
v osami. In ne nazadnje, težave in prevrati, ki so 
velikokrat posledica življenja na polno, sprožijo 
prej neopažene jasnovidne sposobnosti.

V tej knjigi so zapisane nekatere teh zgodb. 
Upam, da boste v njih prepoznali svojo pot in se 
potolažili, da niste sami. Obenem vam ponujam 
konkretna orodja, s katerimi se lahko izurite v teh 
novih veščinah.
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Biti del generacije starešin je najboljše darilo, 
ki ga bomo v tem življenju še prejeli. Kažejo nam 
prebliske, kakšno bo naše življenje v prihodnje. 
Dobivamo informacije, s katerimi lahko pomagamo 
sebi in tistim, ki nam sledijo.

Medtem ko se populacija boomerjev steka  
v generacijo starejših, upamo, da bomo nadaljevali  
z mirom in ljubeznijo, ki smo ju sprožili v šest-
desetih letih prejšnjega stoletja. Tokrat imamo na 
voljo več orodij: izkušnje, modrost, jasnovidne 
sposobnosti in da, tudi denar.

Marsikaj lahko spremenimo.
Ko se staramo, imamo izbiro. Lahko postanemo 

šamani in modreci v našem svetu, lahko pa tudi 
živimo v senci strahu pred staranjem in smrtjo. 
Lahko zbledimo v nevidno generacijo ali stopimo 
naprej kot generacija starešin. Lahko odprtih rok 
sprejmemo sposobnost, da vidimo za tančico, ali 
pa živimo v strahu, da bomo prešli na kraj, ki ga 
ne poznamo in ki nas plaši. Izbira je naša.

Na koncu bomo odšli s tega sveta. Kako zdaj 
živimo, je edino, kar je pomembno. Ta knjiga 
govori o tem, da sami sebe sprejmemo z veseljem 
in odprtih rok. Da sprejmemo svoj položaj vidcev. 
Pridružite se mi, postanite del generacije starešin.
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ena

Moja zgodba

Večina kultur in religij vsebuje nekaj prepričanj 
o onstranstvu. Zdi se, da je del človeške narave 
verjeti, pravzaprav vedeti, da smo večni. Medtem 
ko številni, če ne večina, verjamejo v posmrtno 
življenje, le redki razmišljajo o tem, da obstaja živ-
ljenje pred tem.

V resnici smo večne duše, ki v človeškem telesu 
živijo kratek čas. Naše duše imajo spomin, pa ne 
le na to življenje, temveč tudi na naš obstoj med 
življenji in druga življenja v drugih telesih. Tudi ko 
smo na zemlji, lahko neposredno dostopamo do 
informacij iz duhovnega sveta.

Veliko ljudi se seveda ne bo strinjalo z zgornjimi 
navedbami. Vedno so bile in vedno bodo razprave 
in prepiri o naravi življenja in smrti ter o tem, kaj 
je prišlo prej in kaj sledi. To razpravo prepuščam 
filozofom, kritikom, učenjakom in strokovnjakom, 
saj sama vem, da živimo večno.

To vem, pa ne le zato, ker imam žive spomi-
ne na pretekla življenja in čas med življenji, tem-
več tudi zato, ker se redno pogovarjam z dušami 



Povrnitev intuicije

26

preminulih. Večina otrok hitro pozabi svoja pre-
tekla življenja in spomine, a ne vsi. Jaz sem bila 
ena takšnih. Verjamem, da so v mojem primeru  
k temu pripomogli različni dejavniki, zaradi katerih 
sem se spominjala duhovnega sveta in še naprej 
komunicirala z njim.

Iz materinega trebuha so me potegnili tako 
grobo, da mi lasje še danes ne rastejo na mestih, 
kjer so me poškodovale klešče – sunkovito so me 
potegnili v ta svet.

Izkušnje se živo spominjam. Bolelo je in svetlo-
ba je bila preveč bleščeča. Vonjave so me popolno-
ma preplavile. Starši so se mi vedno smejali, ko sem 
zatrjevala, da se spomnim svojega rojstva, čeprav 
sem ga znala zelo natančno opisati.

S podolgovato glavo in pomodrelim obrazom 
nisem bila ravno lepa novorojenčica. Nekako sem že 
od rojstva vedela, da nikoli ne bom takšna kot drugi.

Bila sem bolehen otrok, alergična na vse, kar je 
bilo možno. Imela sem hudo astmo. V petdesetih le-
tih prejšnjega stoletja astmatičnim otrokom ni bilo 
dovoljeno igranje in tekanje. Dneve in dneve sem 
počivala na kavču in gledala črno-belo televizijo 
ali pa požirala knjige. Gibanje je moje simptome 
le še poslabšalo - telesna dejavnost me je izčrpa-
vala. Prvi razred sem skoraj v celoti izpustila, saj 
sem bila preveč bolna, da bi zmogla pouk. Skoraj 
vse noči sem presedela, ker med ležanjem nisem 
mogla dihati.
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Bila sem izredno tiha in sramežljiva. Nisem 
se mogla igrati kot drugi otroci, zato nisem imela 
veliko prijateljev. Vendar nisem bila osamljena; 
bilo je veliko duš, ki so se z mano pogovarjale, in 
marsičesa sem se morala še naučiti.

V majhnem mestu po imenu Hinckley v Minne-
soti, kjer sem odraščala, so na intuicijo gledali sum-
ničavo, saj naj bi bila grešna ali pa znak norosti. In 
jaz sem bila v vsakem primeru čuden otrok. Nisem 
se mogla voziti s kolesom, vreči žoge ali teči. Pun-
čke in igračke me niso zanimale. Pri štirih letih sem 
se sama naučila brati in ves svoj čas preživela med 
knjigami, kot je rekla moja mama. In zajelo me je 
nenavadno navdušenje nad človeškimi dlanmi. Črte 
na dlaneh, zlasti tiste babičinih starih prijateljev,  
so me popolnoma očarale. »Glej,« sem jim znala 
reči in pokazati na črto, »tu si se poročila in tu so 
tvoji otroci.« Bila sem presenečena, da niso videli 
tistega, kar je bilo meni več kot očitno.

Še sanjalo se mi ni, kaj počnem. Ljudje so nekaj 
časa govorili, da sem prisrčna. Nato so se odločili, da 
je to grozno, in mi ukazali, naj neham. Vendar sem 
takrat že bila zasvojena. Našo okrajno knjižni čarko 
sem prosila, naj mi poišče knjigo o branju iz dlani. 
Naučila sem se imena črt in standardne interpre-
tacije. Nakar sem se sama odločila, kaj je res, zanašala 
pa sem se na svoj notranji glas. Otroci v šoli so mi 
dovolili, da sem vadila na njih – dok ler tega niso 
izvedeli njihovi starši. Prav tako sem ugotovila, da 
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lahko pokukam na dlani ljudi, ko tega niso opazili. 
In končno spoznala, da lahko marsi kaj izvem tudi, če 
se osredotočim na osebo, ne da bi videla njene dlani.

Če pogledam nazaj, se mi zdi, da sem se veliko 
naučila iz tega, da sem bila samouk. Zaradi bo lezni 
(in drugačnosti) so me bolj ali manj puščali pri 
miru. Bila sem dovolj tiha, da ljudje niso silili vame, 
kar mi je bilo povsem sprejemljivo. Preučevala 
sem jih, ugotavljala, kakšna je njihova zgodba, in 
si izmiš ljevala njihovo preteklost. To je bil konjiček, 
ki ni zahteval veliko premikanja ali družbe. Zdaj že 
vem, da sem bila srečnica. Mojih intuitivnih spo-
sobnosti družba ni potlačila.

Ko sem dopolnila skoraj dvanajst let, je moja 
astma čudežno izginila. Po tistem sem veliko let 
poskušala biti povsem običajna in sem prezrla 
svoje jasnovidne sposobnosti.

Ko se je moje zdravje izboljševalo, se je tančica 
med duhovnim in fizičnim svetom spremenila  
v trdna, zaklenjena vrata. Zelo sem se trudila, da bi 
se obnašala kot moji sovrstniki. Bolj kot vse sem si 
želela početi tisto, kar so počeli drugi. Hotela sem 
biti telesno aktivna in se udejstvovati v športu. Hle-
pela sem po tem, da bi bila priljubljena in bi hodila 
na zmenke. Sanjarila sem, da se bom poročila in 
si ustvarila kariero.

Nisem pa hotela biti jasnovidka. Za spremembo 
sem se odločila, da bom takšna kot drugi. Nekaj 
let je bilo branje z dlani zabavna igra. Nato sem, da 
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bi se prilagodila večini, začela zavestno pozabljati 
vizije in svoje darove.

V iskanju normalnosti sem preživela skoraj 
dvajset let. Medtem sem končala kolidž, kjer sem 
diplomirala iz psihologije in sociologije. Poročila 
sem se s prijaznim, nežnim in zelo običajnim mo-
škim in skupaj sva kupila hišo v povprečni soseski. 
Na zunaj je bilo videti, da sem dosegla cilj: bila 
sem povprečna Američanka. A v sebi sem se še 
zmeraj počutila kot čudakinja. Prebujala sem se 
z grozljivim občutkom, da sem pozabila narediti 
nekaj strašansko pomembnega. Sanje so bile polne 
simbolov, zamujenih rokov in prelomljenih obljub. 
Takrat sem delala kot svetovalka za pogojni izpust, 
intervjuvala sem obsojene zločince in za sodišče 
pisala poročila o njihovi zločinski zgodovini. Svoje 
delo sem opravljala zelo dobro. Ne da bi jih vpra-
šala, sem poznala njihove najgloblje strahove in 
vedela, kaj jih je gnalo k tem dejanjem. Tihi glas 
intuicije me je nenehno opozarjal nase.

Morda sem ga slišala, a sem se ga odločila pre-
zreti. Kot pri skoraj vseh drugih, so bili moji cilji 
veliko bolj praktični: hiša, družina, kariera.

Ko sem se bližala tridesetemu letu, sem se 
začela spraševati: »Kaj bi lahko počela, da bi bila 
samo zavestna in prepričana vase?« Ozrla sem se po 
sodni dvorani, kjer sem delala, in videla skupino 
ljudi, ki so se zdeli neustrašni. Hotela sem biti 
takšna kot oni – zato sem začela študirati pravo.
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Kmalu sem se lahko izgubljala v morju pogodb 
in škodnih dejanj. Še vedno sem delala kot sve-
tovalka za pogojne izpuste za polni delovni čas, 
štiri večere na teden pa sem obiskovala predava-
nja na pravni fakulteti. Ob koncih tednov sem se 
posvečala učenju. Ni bilo časa za duhovne reči in 
introspekcijo. Naučila sem se, da velika zaposlenost 
utiša nadležni glas intuicije. Res, če je vaše življenje 
dovolj stresno, ta glas za nekaj časa popolnoma 
utišate. Kmalu sem spoznala, da se s tem, ko ga 
poskušamo do konca utišati, le še glasneje vrne.

Šest tednov pred diplomo na pravni fakulteti 
je moje življenje povsem skrenilo s poti. Z možem 
sva si privoščila večerjo doma, to nama je redko 
uspevalo, ko me je nenadoma močno zabolelo  
v prsih. Ker nisem vedela, zakaj, sem čakala, nato 
pa je postala bolečina neznosna. Od muke sem 
začela vpiti. Mož me je odpeljal v bolnišnico.

Požiralnik mi je brez opozorila počil. Že od 
otroštva sem občasno imela težave s požiranjem, 
a so mi vedno govorili, da so za to krivi »živci«. Po-
zneje sem izvedela, da boleham za nečim, čemur se 
reče barrettov požiralnik. Povzroča rane, ki sčaso-
ma razžrejo tkivo. Toda tisto noč se moje stanje ni 
zdelo tako resno, da bi ga obravnavali, kot bi si to 
zaslužilo. Na urgenci nas je pričakal zdolgočasen 
specializant, ki mi je naročil, naj pogoltnem veliko 
količino barija za rentgen prebavnega trakta. Ker 
ni našel pričakovane ovire, mi je skozi nos vstavil 
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nazogastrično cevko, dal injekcijo demerola, me 
poslal na oddelek in se vrnil k svojim križankam.

Naslednje jutro se je moj prsni koš napolnil  
z zrakom, s strjenim barijem in povrhu vsega sem 
dobila še infekcijo. Videti sem bila, kakor bi me 
napolnili s helijem. Začuda osebje tega ni opazilo. 
Posedli so me na voziček in me odpeljali do bližnje 
klinike.

Ezofagealni specialist je, ko me je videl, v tre-
nutku prebledel. Stekel je iz sobe in se čez nekaj 
minut vrnil s kirurgom. Iz paničnega izraza na nju-
nem obrazu sem ugotovila, da je nekaj hudo narobe.

Ker sta se želela na samem posvetovati, sta me 
odpeljala v majhen prostor, tik ob ordinaciji. Sedela 
sem v vozičku in čutila, da je moja življenjska ener-
gija vedno šibkejša. Nenadoma sem ugotovila, da 
sobo opazujem iz druge perspektive. Vse je bilo 
bolj jasno in sijoče. Čeprav nisem imela očal, sem 
videla tako živo, kot še nikoli prej.

Pogledala sem na ubogo postavo na vozičku. 
Moje telo se je sesedlo samo vase, nisem se mogla 
več držati gor. Videti sem bila vsa siva, zelo bolna, 
zelo žalostna in uboga. Presenečeno sem ugotovila, 
da sem to jaz. In hkrati spoznala, da umiram. In da 
mi ni mar. Nič bolj nisem bila navezana na telo, kot 
bi bila na odvržene in ponošene čevlje.

Telo sem pustila tam in odšla iz sobe. Potovala 
sem pod stropom in nadaljevala do tja, ker sta se 
zdravnika vsa iz sebe posvetovala. Videla sem,  



Povrnitev intuicije

32

da sta bila zelo vznemirjena zaradi mojega stanja.  
Z nezanimanjem sem opazovala, kako sta obupano 
poskušala najti najboljšo rešitev zame. Bala sta se, 
da je urgentni zdravnik postavil popolnoma na-
pačno diagnozo. Bila sta zaskrbljena, da je cevko 
vstavil skozi luknjo v požiralniku in jo zaril v prsni 
koš namesto v želodec. Barij, ki sem ga pogoltnila 
noč prej, je stekel v moj prsni koš, kjer je čez noč 
otrdel v cementu podobno snov in zajel nekatere 
notranje organe.

Brez strahu sem poslušala njun pogovor. Vedela 
sem, da bo telo v drugi sobi umrlo, če ne bosta ta-
koj ukrepala. Hkrati sem vedela, da to preprosto ni 
pomembno. Še nikoli nisem čutila takšnega miru.

Naslednji dan sem se prebudila v šok sobi po 
urgentni operaciji prsnega koša in želodca. Zdrav-
nika sta mi rešila življenje.

Zadnjih šest tednov študija prava sem preži-
vela na intenzivni negi. Čeprav so mi omogočili 
diplomirati skupaj z razredom, se v šolo nikoli več 
nisem vrnila. Pretrgan požiralnik, ki me je skorajda 
pokončal, mi je življenje spremenil na načine, ki jih 
nisem znala ceniti, dokler niso minila leta bolečine, 
nemoči, odvisnosti in obupa.

Do dneva, ko mi je počil požiralnik, sem se 
borila za prihodnost. Dopusti, družina, konjički, 
vse, kar naj bi cenila, je bilo preloženo zaradi želje, 
da bi postala odvetnica. Vedno sem verjela, da se 
bo vse nekega dne splačalo. Da bom imela čas in 
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denar, da bom vse nadoknadila. Nato sem se brez 
opozorila znašla v bolnišnici, kjer so me hranili po 
cevki, mi dovajali antibiotike in protibolečinska 
zdravila ter odpravljali strupe in vnetja. Moj cilj 
se je spremenil: želela sem preživeti do naslednje 
doze morfina. Največji dosežek je bil, ko sem se 
nekega dne lahko sama usedla.

Po šestih tednih v bolnišnici sem se vrnila do-
mov, da bi se učila za pravosodni izpit. Po nekem 
čudežu sem ga opravila z odliko. Kljub bolezni 
sva z možem odprla odvetniško pisarno v bližini 
doma. Ne le, da sem na površini preživela, dosegla 
sem vse svoje cilje. Pa vendar se nobeden več ni 
zdel pomemben. Postati odvetnica je bil cilj, za 
katerim sem se gnala štiri dolga leta – morda celo 
vse življenje. Živela sem v skladu z načrtom in ne-
omajno verjela, da bom, če bom dovolj trdo delala 
in se učila, prihranila denar in nekako dosegla 
tisti neznani klic, ki me je preganjal v redkih tihih 
trenutkih, ko sem dejansko nehala delati.

V petih letih po hospitalizaciji sem počasi ok-
revala od bolezni, dveh operacijah prsnega koša 
in želodca in posledične odvisnosti od proti-
bolečinskih zdravil. Težko sem se osredotočila na 
kaj drugega kot na bolečino. Vedela sem, da sem 
se spremenila, a nisem vedela, kako. Nič več ni 
bilo pomembno. 

Postala sem odvetnica. Imela sem dobro službo, 
a sem vedela, da to ni moj pravi poklic. Tako sem 
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služila, ne pa živela. Kako naj bi bila ponosna na 
to, da sem postala odvetnica, ko pa sem vedela, da 
je življenje v najboljšem primeru krhko? Soočila 
sem se s smrtjo in videla, da ni nič pomembno. Pa 
vendar, kako naprej? Moj klic iz duhovnega sveta 
je prišel dokaj zgodaj.

Sčasoma se je moja bolečina zmanjšala in nar-
kotiki so mojo dušo izpustili iz primeža, da sem lah-
ko ponovno zaživela. A nisem bila več ista oseba. 
Odkrila sem strastno željo po odkrivanju sveta. Iz 
ženske, ki skoraj nikoli ni zapustila Minnesote, sem 
se spremenila v žensko, ki je ves čas in denar, ki ju 
je imela na voljo, porabila za potovanja po svetu. 
Poganjala me je sla, da bi videla in doživela stvari, 
ki me pred tem nikoli niso zanimale.

Ko bi morala umreti, sem preživela, in na življe-
nje nikoli več ne bom gledala na enak način. Moja 
obsmrtna izkušnja je povzročila metamorfozo. Spre-
menila je moje vrednote in poglede, izostrila intui-
cijo in občutek skrivnostnosti. Nisem se več mogla 
pretvarjati, da darovi, s katerimi sem se ro dila, nimajo 
vrednosti. Stopila sem na doživljenjsko iskanje sebe. 
Spremenjene vrednote, prebujajoča se intuicija in 
občutek, da ne najdem svojega mesta, pa tudi nemir, 
so nekaj, kar doživlja tudi starejša generacija.

Življenje se mi je spremenilo takoj, ko sem zno-
va začela poslušati intuicijo. Nisem se več spra-
ševala, kaj sem pozabila. Vedela sem, kaj moram 
narediti. Upam, da boste tudi vi doživeli ta občutek 
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olajšanja, ko znova postanete celovit človek in 
uporabljate celotne možgane. Deset let po odprtju 
odvetniške pisarne sem začela poučevati, kako 
izuriti intuicijo. Kot odvetnico z uspešnim pod-
jetjem v majhnem, konservativnem predmestju 
Minneapolisa, me je rahlo skrbelo, kaj bo za moj 
sloves pomenilo poučevanje intuicije. Čeprav sem 
se javno izpostavila že nekaj let prej, preden sem 
izdala knjigo o branju z dlani. Ko vas enkrat na 
televiziji, v časopisih in na radiu ožigosajo za »od-
vetnico, ki bere z dlani«, je poučevanje intuicije 
vsekakor uglednejše. Kljub temu, da sem vedela, 
da se je odnos do intuicije spreminjal in so jo začeli 
sprejemati, sem bila presenečena nad zanima n-
jem za svoje delavnice. Nekaj mesecev za tem, ko 
sem zaključila s prvo, so me poklicali, da bi izurila 
policiste, učitelje, tajnice, delavce v prevzgojnih 
ustanovah in poslovneže. Številni v teh skupinah 
so bili dvomljivci, so pa bili vsi radovedni. Prišli 
smo do točke, ko globoko v sebi vemo, da je čas, 
da sprejmemo svojo intuitivno dediščino.

Zaradi izkušenj v pravu in pogojnih izpustih 
sem na tem področju našla neobičajno nišo. Kmalu 
za tem, ko sem začela poučevati intuitivne tehnike, 
so me prosili, naj izurim policiste, da bodo znali za-
upati svojemu »modremu občutku«. Nekaj let sem 
urila vse policiste začetnike s St. Paula v Minnesoti, 
pa tudi zaposlene na drugih policijskih postajah, 
paznike in varnostnike.


