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Sezení Sharon s Glennou Dietrich

Po rozhovoru se Sharon jsem měl z některých jejích slov tíživý pocit. 
Nechtěl jsem, aby se domnívala, že jako matka nějak selhala. Viděl jsem 
už, jak se lidé zbavili výčitek svědomí i smutku a začali se na své pro-
blémy dívat úplně jinak, když zjistili, že si je naplánovali. Doufal jsem, 
že sezení s Glennou Sharon pomůže najít duševní klid.

Glenna začala tím, že nám sdělila to, co se již dozvěděla od duchů.
„Bylo mi řečeno něco o tvém synovi. V jiných životech se zabýval 

ezoterikou a magií. Stávalo se mu, že se zhmotnilo něco, co si přál. Je 
možné, že byl dokonce šamanem nebo mágem. Rád by takové magické 
věci zase zažíval. Částečně proto ho to přitahovalo k drogám. Při užití 
některých drog dochází v těle k chemické reakci, která je určitým způ-
sobem magická.

Celý jeho život je o vytváření neobyčejných věcí. Má velký talent. 
Je opravdu nadaný. Když si vezmeme Einsteina a jiné osobnosti, které 
lidstvu přinesly něco opravdu velkého nebo byly významnými umělci, 
v dětství a mládí byli tito lidé hodně problémoví, protože je velmi těžké 
vnést takové vibrace plně do fyzického těla. Až když opravdu dospějí, 
začnou vysílat silnou pozitivní energii.“

„Než začal Tony brát drogy, měl neuvěřitelné umělecké schopnosti,“ 
potvrdila Sharon. „Už se tomu nevěnuje, už celé roky ne, ale nadání má. 
Má IQ 140.“

Glenna změnila téma: „Když se na něj naladím, vidím strach. Ales-
poň mám takový pocit.“

„Já to také tak cítím,“ souhlasila Sharon.
„Když máme nějaké velké nadání, ale nevíme, jak ho využít,“ pokra-

čovala Glenna, „v těle vzniká energetický blok. A zablokovaná energie 
vede k onemocnění. Proto se ho snažte přivést zpátky k jeho tvořivosti. 
A mějte ho ráda, milujte ho, milujte ho, milujte ho. Má pocit, že udělal 
něco špatného a že ve vašich očích ztratil úctu a hodnotu.“

Glennin soucit byl téměř hmatatelný. Ulevilo se mi – Sharon byla v dob-
rých rukou.

„Naplánovali jsme si to předem pro vyšší dobro?“ zeptala se Sha-
ron.

„Pro vyšší dobro a také proto, že to vaše duše potřebovaly zažít,“ 
odpověděla Glenna. „Přicházíme na tento svět, abychom zažili všechno 
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možné. Všichni jsme už byli vrazi, násilníci i světci. Zažili jsme všech-
no anebo to ještě zažijeme. A předem si to plánujeme, abychom měli 
dokonalý scénář pro cokoliv, co se zrovna potřebujeme naučit.

Co se vás týče, už jste se sem nemusela vrátit. Završila jste svůj cyk-
lus učení, ale přišla jste sem zase, abyste pomohla jemu. Neříkám, že 
to je váš jediný cíl, ale byl to hlavní důvod vašeho rozhodnutí vrátit se. 
On to na určité úrovni ví. Může to pro něj být skvělé, ale i velmi těžké, 
protože to v něm vyvolává výčitky svědomí.“

Tato informace mě překvapila. Bylo to poprvé, co jsem slyšel, že se ně-
jaká duše nepotřebovala inkarnovat. Vzpomněl jsem si na Sharonin pro-
gram MOM – jak zužitkovala svou bolest, aby pomohla druhým. Došlo 
mi, že Glenna a já mluvíme s velmi vyspělou duší. 

„On neví, jak o sebe pečovat,“ řekla Glenna Sharon. „To se sem při-
šel naučit. Vy máte úžasné pečovatelské schopnosti. To je vaše zvláštní 
nadání. Nejenom že je od vás přijímá, ale pozoruje vás a později vás 
bude napodobovat.“

„Nedávno mi řekl něco, co mě úplně ohromilo,“ řekla na to Sharon. 
„Řekl: ,Mami, každý den mě inspiruješ vším tím, co pro všechny dě-
láš.‘“

Sharon, Glenna a já jsme se pak chvíli bavili. Pak nastalo ticho. Glen-
nino vědomí se vzdálilo a začalo s námi komunikovat jiné vědomí.

„S velkou radostí jsme přijali vaše pozvání,“ vřele nás pozdravily 
bytosti, které se teď projevovaly skrze Glennu. Zjevně jich bylo víc, ale 
mluvily jako jeden. Jejich hlas měl opravdu veselý tón. Mluvily měkce  
a laskavě.

„S láskou vás vítáme na této hranici mezi naším a vaším světem. Žijeme 
v dimenzi, jež je od té vaší vzdálená jen na tloušťku vlasu. Dva z nás jsou 
průvodci. Jeden z nás pracuje s tebou, Sharon, již od tvého početí, a vlast-
ně ještě od dávnější doby, ještě když se tvá duše rozhodovala naplánovat 
si všechno, co tě potká v této inkarnaci. Žijeme v andělské říši, a proto nás 
můžeš brát jako své anděly strážné. Máš na nás nějaké otázky?“

Sharon se se mnou předtím domluvila, že mi přenechá vedení. Začal 
jsem tím, že jsem se channelovaných bytostí zeptal na jejich jména.

„Naše jména jsou vibrace, a proto nevíme, jak je vyslovit rty média,“ 
odpověděly bytosti.

„Děkujeme vám za to, že s námi dnes mluvíte. Naplánovali si Sharon a 
její syn už před narozením, že Tony prožije závislost na drogách, a pokud 
ano, proč?“
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„Odpověď na tuto otázku zní ano,“ řekli andělé. „Veškeré zážitky 

jsou promýšleny už před zvolenou inkarnací. Přesný čas, určité situace 
a energie jiných lidí, to všechno do sebe musí dokonale zapadat, aby 
mohla duše zažít dary poznání a moudrosti, jež skýtá vaše říše.“

„Co se Sharon chtěla naučit anebo jak se chtěla vyvíjet, když bude 
rodičem drogově závislého dítěte?“

„Podstatné pro ni bylo prožít to všechno v pokoře. Její duše i osobnost 
má v této inkarnaci množství dobrých vlastností, takže má různé schop-
nosti a energii a dokáže nesmírně hodně dávat. Proto vznikla potřeba 
vytvořit určité omezení, protože ve vašem světě slouží omezení duši 
k růstu. Když zažíváte omezení, musíte překonat frustraci, respektovat 
své meze a soustřeďovat energii – energii, jež proniká hustou hmotou 
vašeho světa a vytváří prostory světla a vyšší vibrace.“

Andělé nám právě poskytli přiléhavé vysvětlení, proč je fyzický 
svět tak přitažlivý pro věčné, nefyzické duše. Když mluvili o omezení, 
vzpomněl jsem si na Doris (druhá kapitola), jejíž duše mi řekla, že duše 
vnímají samy sebe jako neomezené. Jelikož kontrast vede k hlubšímu 
sebepoznání, duše se inkarnují na fyzickou rovinu proto, aby omezení 
mohly vnímat. Tento vjem je sice jen iluzí, avšak dramaticky si protiřečí 
s vědomím větší moci, již máme v duchovním světě. Na fyzické rovině 
je pro nás výzvou fungovat v rámci iluze oddělenosti a v tomto stadiu 
lidské evoluce ji pak překročit.

Rozhodl jsem se podívat na tuto myšlenku blíže s pomocí andělských 
průvodců Sharon.

„Jaké konkrétní omezení Sharon prožívá?“
„Domnívala se, že ve vztahu ke svému synovi musí  být dokonalá. 

Prožila situace, kdy její schopnosti a moudrost nebyly vždycky dosta-
tečné a ona nemohla ovládat všechno v jejím okolí včetně toho, co dělal 
její syn. Musela také respektovat a ctít cestu jiných lidí, která se lišila od 
její vlastní cesty. Tuto lekci zvládla dost dobře, a k tomu navíc prohlou-
bila svůj soucit i víru v dobro lidství. A to není maličkost.“

Andělé krásně shrnuli podstatu Sharonina života. Ona a Tony si jeho 
drogovou závislost zjevně naplánovali částečně i proto, aby Sharon 
mohla poznat sebe sama skrze respekt a soucit. Namísto toho, aby do-
spěla k přesvědčení, že lidé, kteří si zvolí drogy, jsou „špatní“ – falešné 
přesvědčení, jež by si pak asi musela léčit v dalších inkarnacích – vy-
užila této zkušenosti k tomu, aby se naučila na druhé spoléhat, a tudíž 
v nich vidět to dobré. Dobrovolně přijala od druhých lásku, a tím jim 
dala veliký dar – možnost projevit lásku. Protože naší podstatou jakožto 
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duší je láska, naše fyzické životy nás uspokojují do té míry, do jaké dá-
váme i přijímáme lásku.

Přesto měla Sharon před narozením spoustu možností, jak se dopra-
covat k takovému sebepoznání.

„To, co jste řekli, lze docílit i prostřednictvím jiných životních výzev. 
Proč si Sharon vybrala zrovna to, že bude matkou drogově závislého?“

„Chtěl to její syn,“ odpověděli andělé prostě.
Chvíli předtím se andělé zmínili o frustraci. Na základě rozhovoru se 

Sharon jsem věděl, že pro ni bylo velmi frustrující vědomí, že nemůže 
usměrňovat Tonyho chování. Věděl jsem i to, že tuto frustraci překonala  
a smířila se s tím, že syna nemůže mít pod kontrolou.

„Jak jí to, že měla drogově závislého syna, pomohlo překonat frustra-
ci?“ zeptal jsem se andělů.

„Ukázalo jí to možnosti, jak navázat vřelý kontakt s lidmi kolem sebe,“ 
řekli tiše. „Umožnilo jí to dostat se i ke své vlastní podstatě a síle. Kdyby 
ale neprožila to, co prožila, a nemilovala tolik svého syna, nedosáhlo by 
její poznání takové hloubky. Teď prozkoumává přechod od tmy, strachu 
ze smrti milovaného syna, ke světlu, tedy k soucitu a péči, jež umožňují 
milovat svět.“

„Pokud tomu rozumím,“ řekl jsem, „když jsme v duchovním svě-
tě, můžeme bez odporu dělat nebo vytvářet, cokoliv chceme. Kde není 
odpor, není žádná frustrace. Pokud je to tak, proč by se měla duše chtít 
naučit překonávat frustraci?“

„Jde prostě o z toho plynoucí pocit. Ve vašem světě dochází k růstu 
prostřednictvím emocionálních prožitků.“

„Zmínili jste se o tom, že se Sharon rovněž učí fungovat v rámci 
svých možností. Co tím myslíte a jak se to učí na základě toho, co za-
žila?“ 

„Její duše toho už zažila hodně během mnoha inkarnací. V podstatě do-
sáhla úplnosti a celistvosti, co se týče životních zkušeností. Takže když se 
narodila do tohoto těla, už si s sebou přinesla velkou moudrost a pochopení, 
což jí dávalo hodně velké sebevědomí. V takovém stadiu hrozí pocit, že jste 
jiní než ostatní, pocit nadřazenosti, a tudíž je zapotřebí pokory. Pokud člo-
věk nezažije zoufalství, pokud se nedostane do situace, kdy nemá žádnou 
kontrolu nad tím, na čem mu záleží, nemůže dospět k pochopení a soucitu. 
Soucit vzniká jedině na základě vlastní zkušenosti, ne tehdy, když vidíte, jak 
něco prožívá někdo druhý, ne když o tom čtete, ne když vám o tom někdo 
vypráví. K opravdovému pochopení dospěje člověk jedině tím, že něco za-
žije na vlastní kůži.“
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Předtím se andělé zmínili o dalším významu Tonyho drogové závis-

losti: mělo to Sharon pomoci soustředit energii. Zeptal jsem se andělů, 
jak to mysleli.

„Teď dokáže velmi efektivně využívat soucit a lásku, jichž nabyla 
během této zkušenosti. Má na mysli velmi jasný a zřetelný cíl. K této 
jasnosti dospěla, protože se zbavila toho, co už nebylo potřebné.“

„Řekli jste, že chtěla rovněž respektovat cestu druhých. Jak jí k tomu 
tato zkušenost dopomohla?“

„Vytvořila si v sobě porozumění a soucit s těmi, kteří si pro svůj ži-
vot zvolili něco jiného. Jde o úctu k volbě druhých. Teď dokáže uznat 
a chápat, že všechny cesty vedou k uvědomění. Důležité je ponaučení, 
ne zvolená cesta k němu. Pochopit to znamená opravdu velkou moud-
rost.“

Tato slova andělů mi připomněla lidi, které jsem v životě sám odsuzo-
val. Kolikrát jsem nechápal, proč si někdo zvolil určitou cestu, takovou, 
která mně připadala jako jasný omyl! Tito lidé si ale stejně jako Tony 
vybrali takovou cestu, která je přivedla k uvědomění, jaké potřebovali.

„Řekli jste, že tato zkušenost prohloubila víru Sharon v lidské dobro. 
Jak?“ Odpověď na tuto otázku mě mimořádně zajímala. Sharon zažila 
to, co lidi často přivádí k zatrpklosti, hněvu, sebelítosti, pocitu selhání, 
ovšem ona z toho jaksi dokázala vytěžit vidění ještě více dobra. Chtěl 
jsem se z jejího příkladu poučit.

„Zažila menší i větší události, kdy měla zoufalý pocit, že nemůže 
nic dělat. Její snaha zachránila jejímu synovi život a ubránila ho před 
posedlostí, kterou považovala za životu nebezpečnou. Tehdy hledala 
pomoc u druhých a ti jí odpověděli laskavostí a podporou. To pomáhá 
pěstovat důvěru v to, že člověk má k dispozici nejen svůj vlastní vnitřní 
zdroj síly, ale že jsou tu také jiní lidé – třeba i úplně cizí – kteří umí po-
skytnout pomoc, podporu, uznání, vedení a potřebné informace. Ona se 
k nim teď rozhodla přidat.“ 

Vzpomněl jsem si na radu Sharon: „Obraťte se na druhé s prosbou  
o pomoc.“

Přestože se Sharon dostalo lásky, její cesta zahrnovala hodně bolesti. 
Co ještě ji inspirovalo k takovýmto plánům? Byla její hlavní motivací 
snaha prohloubit to, čemu se naučila už v dřívějších životech? Co její 
láska k Tonymu a touha pomoci mu s jeho vlastním životním plánem? 
Požádal jsem anděly, aby to ještě trochu osvětlili.

„Když se duše inkarnuje do lidského těla, dochází ke ztrátě paměti,“ 
začali vysvětlovat. „Vědomá mysl si určité věci dovede připomenout, 
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ale nepamatuje si je aktivně. Určité zážitky jí tedy toto poznání připo-
mínají. Duše Sharon je přesvědčená, že omezení dané jejími zážitky 
upevní poznání a moudrost, jež už má.“

„Je ale její hlavní motivací sloužit synovi?“
„Vybrala si tuto cestu na základě lásky k synovi.“
„Když si plánovala tuto zkušenost, byla motivovaná i touhou přinést 

užitek světu?“
 „Všechno, čím se lidé učí, veškeré emoce, všechna moudrost, ke které 

jedinec dospěje [na Zemi], se předává všem lidem ve vašem světě a záro-
veň to proniká i do jiných dimenzí. Nic se neudělá, neřekne a nepomyslí, 
aniž by to nemělo vliv na všechny dimenze prostřednictvím emocionál-
ních vibrací, jež se šíří od konkrétní bytosti, jako když se na hladinu hodí 
kamínek a vzniknou kruhy šířící se dál a dál. Lidský rozum to nedokáže 
jasně pochopit a tato informace nemusí být na určitých úrovních zpraco-
vaná. My jsme se ale rozhodli, že vám to sdělíme.“

Během všech sezení nám nefyzické bytosti poskytovaly velmi cen-
né informace. Přesto mi určité okamžiky utkvěly v paměti jako sdělení 
mimořádné, životně důležité moudrosti. Toto byl jeden z nich. Andělé 
zrovna popsali nesmírnou zodpovědnost – a zároveň příležitost – jakou 
má každá jedna lidská bytost. Jsme zodpovědní za všechno, co udě-
láme, řekneme a pomyslíme si. Tato zodpovědnost se ještě nekonečně 
prohlubuje, když si uvědomíme, že každý náš čin, slovo i myšlenka má 
vliv na všechny ostatní živé bytosti – a to nejen na Zemi, ale v celém 
vesmíru! Kolikrát si připadáme bezvýznamní nebo bezmocní, říkal jsem 
si. Kdybychom toto věděli, nikdo by se tak už nikdy necítil. A všichni 
bychom se pak snažili projevovat v každé jedné chvíli jenom lásku, nic 
než lásku, a to i ve svých „soukromých“ myšlenkách.

Zdálo se, že Sharon si už tuto moudrost na určité úrovni uvědomova-
la. Vzpomínám si, s jakým nadšením mi opisovala svůj program MOM. 
Jako duše si jistě naplánovala svůj život s plným vědomím toho, co prá-
vě popsali andělé.

„V důsledku toho, co Sharon zažila,“ řekl jsem, „zavedla v nemocni-
ci, kde pracuje, nový program na pomoc těhotným ženám závislým na 
heroinu. Bylo to součástí plánů s Tonym?“

„Ano,“ zněla prostá odpověď.
Teď už vyšla plně najevo krása životního plánu Sharon. Zajímalo mě, 

zda k tomu patřil i Eddie.




