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VIĐENO OČIMA BESMRTNE DUŠE

Zašto ste ovdje na Zemlji? Kamo ćete poći nakon smrti? Što će vam 
se dogoditi kad dođete tamo? O prošlim su životima napisane brojne 
knjige, ali malo je toga rečeno o neprekidnoj egzistenciji naših duša 

u iščekivanju ponovnog rođenja – sve do ove zapanjujuće, provokativne 
knjige.

Kad je dr. Michael Newton, ovlašteni majstor hipnoterapije, počeo 
vraćati svoje klijente unatrag kroz vrijeme kako bi došli do sjećanja na 
prošle živote, slučajno je naišao na otkriće neslućenih razmjera: da je, kroz 
mentalne oči klijenata u hipnotiziranom ili nadsvjesnom stanju, moguće 
«vidjeti» duhovni svijet, i da mu klijenti u tom izmijenjenom stanju mogu 
reći što su njihove duše radile između života na Zemlji.

Knjiga koju ćete pročitati uzdrmat će vaše stavove o smrti. Tijekom 
mnogo godina autor je poveo stotine ljudi u duhovni svijet. Dvadeset i 
devet slučajeva opisanih u knjizi obuhvaća izvještaje vrlo religioznih osoba, 
duhovno neposvećenih osoba, kao i onih između toga – i svi su oni iskazali 
upečatljivu dosljednost u načinu na koji su odgovarali na pitanja o duhov-
nom svijetu.

Dr. Newton otkrio je da je proces iscjeljivanja do kojeg dolazi kad 
čovjek pronađe svoje mjesto u duhovnom svijetu daleko značajniji za 
klijente od opisivanja njihovih prošlih života na Zemlji. Putovanje duša 
predstavlja deset godina njegovih istraživanja i uvida, koje će vam pomoći 
da shvatite svrhu svojih životnih izbora, kao i načina i razloga zbog kojih 
vaša duša, i duše vaših voljenih, žive vječno.

«Ova upečatljiva, napeta knjiga otkriva neke životne tajne u duhovnom 
svijetu.»

NAPRA Trade Journal

«Putovanje duša je prva doista nova metafizička informacija koja se 
pojavila nakon godina. Knjiga predstavlja ključno štivo za svakoga tko želi 
saznati što ga čeka s druge strane.»

Dick Sutphen

«Ovo je briljantan i oštrouman pristup našem sljedećem koraku 
prema pokušaju razumijevanja naravi postojanja.» 

The Association for Past-Life Research & Therapies Newsletter

 Dr. Winafred B. Lucas i mr. soc. rada Carole Clark
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REAKCIJE ČITATELJA NA              
PUTOVANJE DUŠA

Putovanje duša je remek djelo koje će se pamtiti dugo nakon što se 
druge knjige iz tog područja zaborave. Čestitam.

Frank, Boston, Massachussets

Vaša mi je knjiga osvijestila moje unutrašnje «ja» i dala mi osjećaj smisla 
u životu. Duhovna je, ali bez religioznih dogmi. Kako vam mogu 
zahvaliti?

Vicki, Amsterdam, Nizozemska

Nakon što sam kupila Putovanje duša, nosila sam je svuda sa sobom, 
jer je nisam mogla odložiti. Vaša me knjiga dirnula kao ni jedna 
druga.

Viola, Toronto, Kanada

Vjerujem da vaša duhom obdarena knjiga nema konkurencije u 
postojećoj literaturi o duhovnom svijetu, njegovim zakonima i 
procesima.

Joti, Istanbul, Turska

Svojom knjigom Putovanje duša podarili ste svijetu veliki dar. Ona 
odzvanja nadmoćnom istinom.

Madole, Kona, Havaji

Moram vam reći da je Putovanje duša najozbiljnija i najzanimljivija 
knjiga koju znam, a koja opisuje razdoblje života između inkarnacija. 
Niti jedna druga knjiga ne iznosi toliko detalja. Njezina moć proizlazi iz 
vaše kritičnosti u ispitivanju vaših pacijenata.

Željko, Tübingen, Njemačka

Putovanje duša klasik je koji bi se trebao naći u svakoj knjižnici. Pitam 
se jeste li svjesni kolika je srca dirnula?

J.C., Dublin, Irska
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Za Peggy, moju voljenu suprugu i srodnu dušu.

Osim što zahvaljujem svojoj supruzi na golemom doprinosu knjizi, 
posebno zahvaljujem Norah Mayper, Johnu Faheyu i svim suradnicima 
koji su odvojili dio svojih života za uređivanje knjige i davanje savjeta i 
ohrabrenja. Zahvaljujem i svim svojim klijentima, čija je hrabrost 
omogućila ovo istraživanje time što su mi omogućili da zajedno s njima 
putujem stazama njihovih umova.
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O PISCU

Michael Duff Newton doktorirao je psihologiju savjetovanja, posjeduje 
certifikat majstora hipnoterapije i član je Američke udruge savjetnika. 
Predaje na višim školama, a ima i privatnu praksu u Los Angelesu. Dr. 
Newton razvio je svoje tehnike vremenske regresije kako bi učinkovito 
poveo hipnotičke subjekte onkraj sjećanja na prošle živote, prema 
smislenijem iskustvu duše između života. Pisca smatraju pionirom u 
otkrivanju tajni naših života u duhovnom svijetu, o kojima piše po prvi 
put u ovoj uspješnici. Putovanje duša prevedeno je na deset jezika. Dr. 
Newton međunarodno je poznat kao duhovni regresionist, a nastupao 
je na brojnim radio i TV talk showovima zastupajući teorije New Agea. 
Godine 1998. Nacionalna udruga transpersonalnih hipno-terapeuta 
dodijelila mu je godišnju nagradu za «Najosobitiji doprinos» u 
premošćivanju uma, tijela i duha. Nagradu je dobio za godine kliničkog 
istraživanja sjećanja duše i otkrića kozmologije života nakon života. 
Pisac je povjesničar, astronom-amater i svjetski putnik. On i njegova 
supruga Peggy sada žive u planinama Sierra Nevade u sjevernoj 
Kaliforniji.

Druge knjige istog pisca

Sudbina duša (Llewellyn, 2000.)

Život između života (Llewellyn, 2004.)

Kontakt s piscem

Ako želite kontaktirati pisca, molimo vas, pišite na adresu Llewellyn 
Worldwide-a, a mi ćemo proslijediti vaš zahtjev. I piscu i izdavaču bit 
će drago da im se javite i da saznaju kako ste uživali u ovoj knjizi i kako 
vam je pomogla. Llewellyn Worldwide ne može jamčiti da će pisac 
odgovoriti na svako pismo koje mu uputite, ali svako pismo bit će mu 
proslijeđeno. Molimo vas, pišite na:

Dr. Michael Newton

c/o Llewellyn Worldwide

2143 Wooddale Drive, Dept. K485-5, Woodbury, MN 55125-2989, USA

Molimo vas, priložite i naslovljenu omotnicu s markom ili s 1 dolarom kako biste pokrili 

troškove. Ako živite izvan SAD-a, priložite međunarodni kupon za poštanski odgovor.
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UVOD

Bojite li se smrti? Pitate li se što će vam se dogoditi nakon što 
umrete? Je li moguće da posjedujete duh koji je došao s nekog 
drugog mjesta i da će se vratiti tamo nakon što vaše tijelo umre, 

ili je to samo vaša želja stvorena strahom?

Paradoks je da ljudi, jedini od svih stvorova na Zemlji, moraju 
potisnuti strah od smrti da bi mogli voditi normalne živote. No, naš 
biološki instinkt nikada nam ne dopušta da zaboravimo tu krajnju 
opasnost po naš bitak. Sablast smrti sa starenjem raste u našoj svijesti. 
Čak se i religiozne osobe boje da je smrt kraj naše osobnosti. Naš 
najveći strah od smrti donosi nam misli o ništavilu smrti koja će prekinuti 
sve naše veze s obitelji i prijateljima. Umiranje nam čini sve zemaljske 
ciljeve uzaludnima.

Kad bi smrt bila kraj svega povezanog s nama, život bi doista bio 
besmislen. Međutim, neka moć u nama omogućava nam da gajimo 
pomisao na život poslije smrti i da osjetimo povezanost s višom silom, 
pa čak i s vječnom dušom. Ako zaista imamo dušu, kamo ona odlazi 
nakon smrti? Postoji li doista nekakvo nebo puno inteligentnih duhova 
izvan našeg fizičkog svemira? Kako ono izgleda? Što činimo kad 
dođemo tamo? Postoji li neko vrhovno biće koje vlada tim rajem? Ta 
su pitanja stara kao i samo čovječanstvo, a za većinu nas još su uvijek 
tajna.

Za većinu ljudi, istinski odgovori na misterij života nakon smrti još 
su uvijek zaključani iza duhovnih vrata. Razlog tomu je ugrađena 
amnezija o identitetu naše duše, koja nam, na svjesnoj razini, pomaže 
u spajanju duše i ljudskog mozga. Posljednjih godina javnost je čula za 
ljude koji su privremeno umrli, a zatim se vratili u život i izvijestili o 
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tome kako su vidjeli dugi tunel, jarka svjetla i nakratko se susreli s 
prijateljskim dušama. No, niti jedan od tih izvještaja iznesenih u mnogim 
knjigama o reinkarnaciji nije nam dao više od naznake o onome što 
možemo saznati o životu nakon smrti. 

Ova je knjiga intimni dnevnik o duhovnom svijetu. Ona opisuje niz 
prikaza stvarnih slučajeva koji detaljno otkrivaju što nam se događa 
nakon što završi život na Zemlji. Povest će vas onkraj duhovnog tunela 
i ući ćete u sam duhovni svijet kako biste saznali što se događa s dušama 
prije no što se napokon vrate na Zemlju u drugom životu.

Ja sam po prirodi skeptik, iako se prema sadržaju ove knjige možda 
ne čini tako. Kao savjetnik i hipnoterapeut, specijalizirao sam se za 
promjenu ponašanja kako bih tretirao psihološke poremećaje. Veliki 
dio mojeg rada odnosi se na kratkoročno kognitivno restrukturiranje 
klijenata – pomažem im da povežu misli i emocije kako bi došli do 
zdravih ponašanja. Zajedno pronalazimo smisao, funkciju i posljedice 
njihovih vjerovanja, jer ja djelujem na osnovi pretpostavke da niti 
jedan mentalni problem nije izmišljen.

U ranim danima svoje prakse odolijevao sam zahtjevima ljudi za 
vraćanjem u prošle živote zbog svoje orijentacije prema tradicionalnoj 
terapiji. Iako sam se služio tehnikama hipnoze i vremenske regresije, 
kako bih utvrdio izvore uznemirujućih sjećanja i trauma iz djetinjstva, 
smatrao sam da bi pokušaj posezanja u prošle živote bio neortodoksan 
i neprimjeren kliničkoj praksi. Moj interes za reinkarnaciju i metafiziku 
bio je samo intelektualna znatiželja, sve dok s jednim mladićem nisam 
počeo raditi na problemu ublažavanja boli.

Taj se klijent žalio na kronične bolove u desnoj strani tijela, koji su 
ga pratili cijelog života. Jedno od oruđa kojima se hipnoterapija služi 
za ublažavanje boli je upućivanje klijenta na pogoršanje boli, kako bi je 
naučio ublažiti, i na taj način ostvario kontrolu nad njom. Na jednoj od 
naših seansi pojačavanja boli, taj je čovjek upotrijebio sliku probadanja 
nožem kako bi opisao svoju muku. Tražeći izvore te slike, na kraju sam 
otkrio njegov prošli život vojnika iz 1. svjetskog rata koji je bio ubijen 
bajunetom u Francuskoj. Uspjeli smo u potpunosti eliminirati bol.

Uz ohrabrenje od strane svojih klijenata, počeo sam eksperimentirati, 
vodeći neke od njih unatrag kroz vrijeme, u razdoblje prije njihovog 
posljednjeg rođenja na Zemlji. U početku, bojao sam se da će njihova 
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integracija trenutnih potreba, vjerovanja i strahova stvoriti fantazije 
umjesto sjećanja. Međutim, nedugo zatim shvatio sam da naša duboko 
ukorijenjena sjećanja sadrže niz prošlih iskustava previše stvarnih i 
povezanih da bismo ih mogli ignorirati. Shvatio sam kolika je terapeutska 
važnost veze između tijela i događaja iz naših prošlih života i onoga što 
smo danas.

Zatim sam slučajno naišao na otkriće neslućenih razmjera. Otkrio 
sam da je kroz mentalne oči hipnotiziranih klijenata moguće «vidjeti» 
duhovni svijet, i da mi klijenti mogu pričati o životu između života na 
Zemlji. 

Slučaj koji je za mene otvorio vrata duhovnog svijeta bila je 
sredovječna žena koja je bila osobito prijemčiv hipnotički subjekt. 
Razgovarala je sa mnom o svojim osjećajima usamljenosti i izolacije u 
onoj osjetljivoj fazi kad se klijent prisjeti prošlog života koji neposredno 
prethodi sadašnjem. Ta neobična žena prešla je u najviše stanje 
izmijenjene svijesti gotovo sama od sebe. Ne shvaćajući da sam izdao 
prekratku naredbu za tu akciju, sugerirao sam joj da krene prema 
izvoru svojeg gubitka druželjubivosti. U istom trenutku, nehotice sam 
upotrijebio jednu od riječi-otponaca za duhovno prisjećanje. Također 
sam je upitao postoji li neka specifična grupa prijatelja koji su joj 
nedostajali.

Iznenada, moja je klijentica briznula u plač. Kad sam je uputio da 
mi kaže što nije u redu, rekla je: «Nedostaju mi neki od prijatelja iz 
moje grupe i zato sam toliko usamljena na Zemlji.» Bio sam zbunjen i 
nastavio je propitivati o tome gdje se ta grupa prijatelja zapravo nalazi. 
«Ovdje, u mojem trajnom domu», odgovorila je jednostavno, «i u 
ovom trenutku vidim ih sve!»

Nakon što sam završio seansu s tom klijenticom i preslušao snimku 
razgovora s njom, shvatio sam da je pronalaženje duhovnog svijeta 
bilo produžetak regresije u prošle živote. Napisane su brojne knjige o 
prošlim životima, ali nisam mogao pronaći niti jednu koja bi govorila o 
našim životima na razini duša, niti o tome kako doći do duhovnih 
sjećanja ljudi. Odlučio sam istražiti to područje, a tijekom prakse razvio 
sam vlastitu vještinu ulaska u duhovni svijet putem svojih klijenata. 
Otkrio sam i to da je pronalaženje mjesta u duhovnom svijetu bilo 
ljudima mnogo značajnije od otkrivanja prošlih života na Zemlji.
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Kako je moguće doći do duše putem hipnoze? Predočite si da se 
um sastoji od tri koncentrična kruga, od kojih je svaki manji od onog 
prethodnog. Dijele ih samo slojevi povezane svijesti. Prvi vanjski sloj 
predstavlja svjesni um koji je izvor našeg kritičkog, analitičkog 
rezoniranja. Drugi sloj je podsvijest. Tamo nas hipnoza najprije vodi u 
potrazi za skladištem koje sadrži sjećanja na sve događaje iz ovog i 
prošlih života. Treća, unutarnja jezgra, ono je što sada zovemo 
nadsvjesni um. Ta razina sadrži najviše središte Jastva, gdje smo mi 
izraz više sile.

U nadsvijesti obitava naš stvarni identitet, dopunjen podsviješću, 
koja sadrži sjećanja na mnoge alter-egoe koje smo imali u bivšim 
ljudskim tijelima. Nadsvijest možda i nije razina, nego sama duša. 
Nadsvjesni um predstavlja naše najviše središte mudrosti i perspektive, 
i sve moje informacije o životu nakon smrti dolaze iz tog izvora 
inteligentne energije.

Koliko je upotreba hipnoze valjana za razotkrivanje istine? Ljudi u 
hipnozi ne sanjaju i ne haluciniraju. U upravljanom stanju transa ne 
sanjamo u kronološkim sekvencama i ne haluciniramo. Kad klijenti 
uđu u trans, njihovi moždani valovi usporavaju se iz početnog beta 
stanja budnosti i mijenjaju vibracije kroz meditativno alfa stanje, pa sve 
do različitih razina teta stanja. Teta stanje je hipnoza – ne san. Kad 
spavamo, ulazimo u krajnje, delta stanje, gdje se poruke iz mozga 
spuštaju u podsvijest i izbacuju kroz snove. Međutim, u teta stanju 
svjesni um nije nesvjestan, pa možemo primati i odašiljati poruke dok 
su nam svi kanali sjećanja otvoreni. 

Kad se nađu u hipnozi, ljudi opisuju slike koje vide i dijaloge koje 
čuju u svojim nesvjesnim umovima kao doslovna opažanja. Odgo-
varajući na pitanja, subjekti ne mogu lagati, ali mogu pogrešno 
protumačiti nešto što su vidjeli u svojem nesvjesnom umu, kao što to 
činimo i u svjesnom stanju. U hipnozi, ljudi se ne mogu povezati ni sa 
čim što ne smatraju istinom.

Neki kritičari hipnoze vjeruju da će subjekt u transu iskonstruirati 
sjećanja i prilagoditi svoje odgovore kako bi usvojili teoretski okvir koji 
im sugerira hipnotizer. Otkrio sam da je ta generalizacija pogrešna 
pretpostavka. U svojem radu, svaki slučaj tretiram kao da informaciju 
čujem prvi put. Kad bi subjekt nekako uspio nadvladati hipnotičku 
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proceduru i svjesno izgraditi fantaziju o duhovnom svijetu ili kad bi 
došao do te slike preko slobodnih asocijacija iz prethodno usvojenih 
ideja o životu nakon smrti, njegovi bi odgovori ubrzo počeli odudarati 
od izvještaja mojih ostalih klijenata. U ranoj fazi svoje karijere spoznao 
sam vrijednost pozornog unakrsnog ispitivanja. Nisam otkrio da je bilo 
tko lažirao svoja duhovna iskustva samo da bi mi udovoljio. Zapravo, 
subjekti u hipnozi spremno ispravljaju moja pogrešna tumačenja 
njihovih izjava.

Kako je broj mojih slučajeva rastao, putem pokušaja i pogreške 
naučio sam postavljati pitanja o duhovnom svijetu pravilnim redo-
slijedom. Subjekti u nadsvjesnom stanju nisu osobito motivirani da 
dobrovoljno nude informacije o cjelokupnom životu duša u duhovnom 
svijetu. Potrebno je imati prave ključeve za pojedina vrata. S vremenom, 
uspio sam usavršiti pouzdanu metodu memorijskog pristupa različitim 
dijelovima duhovnog svijeta, spoznavši koja vrata moram otvoriti u 
pravom trenutku tijekom seanse.

Kako sam sa svakom seansom stjecao sve veće samopouzdanje, sve 
je više ljudi osjećalo da se dobro snalazim sa životom poslije smrti i da 
sa mnom mogu razgovarati o tome. Neki klijenti iz prikazanih slučajeva 
bili su vrlo religiozni ljudi, dok neki drugi nisu uopće imali duhovnih 
uvjerenja. Većina se, pak, nalazi negdje između toga, i posjeduju razno-
razne osobne filozofije o životu. No, zapanjujuća stvar koju sam otkrio 
tijekom svojeg istraživanja bila je ta, da su svi subjekti, vraćeni u stanje 
duše, iskazivali nevjerojatnu dosljednost u odgovorima na pitanja o 
duhovnom svijetu. Ljudi su se čak služili istim riječima i opisima u 
kolokvijalnom jeziku, opisujući svoje živote na razini duša.

Međutim, ujednačenost iskustava tolikih klijenata nije me spriječila 
da stalno provjeravam njihove izjave i potvrđujem specifične 
funkcionalne aktivnosti duša. Pojedini slučajevi razlikovali su se u opi-
sima, ali razlog tomu bio je više stupanj razvijenosti duše nego razlike 
u doživljavanju duhovnog svijeta.

Istraživanje je bilo bolno sporo, ali s rastom broja slučajeva, napokon 
sam došao do radnog modela vječnog svijeta u kojem žive naše duše. 
Otkrio sam da misli o duhovnom svijetu sadrže univerzalne istine među 
dušama ljudi koji žive na Zemlji. Ta opažanja tolikih različitih ljudi 
uvjerila su me da su njihove izjave vjerodostojne. Ja nisam religiozna 
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osoba, ali otkrio sam da je mjesto kamo odlazimo nakon smrti uređeno 
i usmjereno, i shvatio sam da postoji veliki plan za život i život poslije 
života. 

Kad sam razmišljao o tome kako najbolje predstaviti svoja otkrića, 
zaključio sam da bi metoda prikaza slučaja bila najživopisniji način koji 
bi čitateljima omogućio procjenu prisjećanja klijenata na prošle živote. 
Svaki izabrani slučaj predstavlja izravan dijalog mene i subjekta. 
Svjedočanstva su skinuta sa snimki naših seansi. Ova knjiga ne govori 
o prošlim životima mojih klijenata. Ona je dokumentacija njihovih 
iskustava u duhovnom svijetu povezanim s tim životima.

Za čitatelje koji imaju poteškoća sa shvaćanjem naših duša kao 
nematerijalnih objekata, opisi slučajeva u prvim poglavljima obja-
šnjavaju pojavljivanje i funkcioniranje duša. Svaki opis slučaja donekle 
je skraćen zbog prostornih ograničenja, i kako bi se čitatelju predstavio 
uređeni prikaz aktivnosti duša. Poglavlja su osmišljena tako da prikažu 
normalno kretanje duša u duhovni svijet i iz njega uz prenošenje drugih 
duhovnih informacija.

Do putovanja duša od trenutka smrti do sljedeće inkarnacije došao 
sam tijekom trideset godina bavljenja životom između života kroz 
hipnoterapiju. Tim sam se područjem bavio od 1970-ih, a moje su spo-
znaje rasle sa svakim desetljećem. Međutim, većina prikazanih slučajeva 
života između života iz ove knjige prikupljena je tijekom posljednjih 
deset godina. U početku me iznenadilo što su se neki ljudi jasnije sjećali 
dijelova života svoje duše nakon davnih života nego nakon novijih 
života. No, iz nekog razloga, niti jedan subjekt nije se mogao prisjetiti 
cijele kronologije aktivnosti duša koju sam izložio u ovoj knjizi. Moji se 
klijenti živo prisjećaju određenih aspekata svojeg duhovnog života, 
dok su im neka druga iskustva maglovita. Zbog toga, čak ni kroz ovih 
dvadeset i devet slučajeva nisam uspio pružiti čitatelju cjeloviti raspon 
informacija koje sam prikupio o duhovnom svijetu. Stoga moja 
poglavlja sadrže detalje iz većeg broja slučajeva od ovih navedenih 
dvadeset i devet.

Čitatelju se moje postavljanje pitanja u nekim slučajevima može 
učiniti vrlo zahtjevnim. U hipnozi, važno je zadržati klijenta na 
zacrtanom putu. Kad se radi o duhovnom carstvu, od hipnotizera se 
traži više nego kad se radi na prisjećanju prošlih života. U transu, 
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prosječan klijent često dopušta umu svoje duše da odluta dok promatra 
kako se odvijaju zanimljivi prizori. Moji klijenti često traže da prestanem 
pričati kako ne bi morali izvještavati o onome što vide i kako bi jedno-
stavno uživali u iskustvima koja su proživjeli kao duše. Pokušavam biti 
nježan i ne pretjerano strukturiran, ali moje seanse obično su indivi-
dualne, traju po tri sata, i obrađujemo mnogo toga. Ljudi katkad dolaze 
izdaleka da bi me vidjeli, i nisu u mogućnosti ponovno se vratiti.

Izraz čuđenja na licu klijenata nakon seanse predstavlja mi veliko 
zadovoljstvo. Oni koji su imali priliku vidjeti svoju vlastitu besmrtnost 
dolaze do novih razina samorazumijevanja i snage. Prije no što 
probudim svoje klijente, često im usadim odgovarajuće posthipnotičke 
sugestije. Svjesno znanje o životu njihovih duša u duhovnom svijetu i 
povijest fizičkih postojanja na planetima daje tim ljudima snažniji 
osjećaj smjera i energije u životu.

Na kraju, trebao bih reći da će to što ćete pročitati možda uzdrmati 
vaše stavove o smrti. Predstavljeni materijal možda se suprotstavlja 
vašim filozofskim i religijskim vjerovanjima. Neki će pak čitatelji pronaći 
potporu za svoje stavove. Drugima će informacije izložene u ovim 
slučajevima izgledati poput subjektivnih priča koje podsjećaju na 
znanstveno fantastičnu priču. Kakvog god uvjerenja bili, nadam se da 
ćete razmisliti o implikacijama po čovječanstvo, ukoliko je točno to što 
moji klijenti govore o životu poslije smrti. 


