
»Imate čuden občutek, da ste nek kraj že obiskali, da 

ste nekoga že poznali, se vam ponavljajo čudne sanje 

ali pojavljajo na življenjski pot nerazumljive težave?« 

 

Odkrivanje preteklih življenj 
Veliko starodavnih kultur in ver je imelo vgrajeno prepričanje v 
ponovno življenje, v večni krog smrti in rojstev, ki jih doživljamo, ker 
neke naloge v prejšnjem življenju nismo dokončali, ker smo umrli 
nenadoma ali premladi, ker smo storili napake, ki jih moramo popraviti 
v naslednjem življenju, ker se moramo še veliko naučiti... Majhni otroci 
se svojega prejšnjega življenja pogosto še spominjajo in o njem 
pripovedujejo drobce doživetij, ki so onkraj otroških izkušenj, da 
osupnejo odrasle. Po petem letu pa nastopi pozaba. Spomini na pretekla 
življenja poniknejo nekam globoko v nas in na površje priplavajo le 
občasno. Včasih se nam zgodi déjà vu, hipno spoznanje, da smo na 
nekem kraju že bili ali da se je neka situacija že zgodila. Včasih se nam 
zdi nekdo tako zelo znan, kot da smo ga že srečali in celo dobro 
poznali. Ali pa nekaj znamo in razumemo, ne da bi se učili. Mogoče pa 
je tudi, da se nam ponavljajo sanje, ki pustijo močan vtis ali da imamo 
nerazložljive strahove, na primer, pred vodo ali ognjem. Lahko pa se 
nam na življenjsko pot kar naprej postavljajo prepreke, kot da nimamo 
sreče. Vodnik o preteklih življenjih pripoveduje preprosto in stvarno. 
Našteva situacije, v katerih se ljudje nehote spomnijo svojih preteklih 
življenj in se povežejo s preteklimi izkušnjami. Na pretekla življenja, na 
primer, lahko kaže naš izbor oblačil, priljubljene literature, časovnega 
obdobja, bivališča, sanjskih počitnic, izbor pustne maske… Vodnik nam 
pomaga odkriti niti svoje osebne preteklosti, nato nas vodi do spoznanj, 
česa se do sedaj nismo še naučili, česa nismo popravili ali česa si nismo 
dovolili izpolniti. Namen samo-spoznanja z regresijo je, da v tem 
življenju napredujemo in zaživimo bolj srečno, bolj pomirjeno in bolj 
polno. Vodnik ponuja vaje, s pomočjo katerih bralec sam odkrijete 
svoja pretekla življenja. Vznemirljivo in zanimivo! Predstavitev: Maja 
Črepinšek  
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