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Reinkarnacija in zakon karme
lahko pojasnita mnoge te‘ave,
s katerimi se ljudje sre~ujemo

v ‘ivljenju. »Ne le, da preprosto verja-
mem v reinkarnacijo, po ve~ kot tride-
setletnih izku{njah vem, da se reinkar-
niramo,« pravi regresoterapevt Jan Erik
Sigdell, ena od svetovnih avtoritet na
podro~ju nehipnoti~ne regresije. Vzpod-
budil je ‘e na tiso~e regresij v razli~nih
delih sveta in v zadnjih letih, odkar ‘i-
vi v Sloveniji, tudi pri nas.

Rodil se je na Švedskem, leta 1968 se
je nastanil v Švici, kjer je postal ~lan Pa-
rapsiholo{ke delovne skupine v Baslu.
Tam je bil s kolegico prvi~ pri~a demon-
straciji hipnoti~ne regresije v pretekla
‘ivljenja. Pozneje je tudi sam opravil tak
poskus s kolegico. Delovalo je veliko
bolj, kot sta pri~akovala, se spominja.
Potem je vzpodbudil regresije drugim.

Leta 1979 je pre‘ivel nekaj ~asa v
Denverju v ZDA, kjer je sre~al Bryana
Jamiesona, ki je razvil tehniko nehipno-

ti~ne regresije. Ko se je leta 1980 vrnil v
Basel, je za~el to tehniko tudi sam izva-
jati. Z Bryanom je ostal ves ~as v stiku,
ga povabil v Švico, da je vodil delavnico,
potem mu je ta dovolil, da pou~uje nje-

govo tehniko v Evropi. Izku{nje, ki jih
je zbral na tem podro~ju v ve~ kot tride-
setih letih, predstavlja v ve~ knjigah v
nem{~ini. Eno od njih je v slovenskem
prevodu nedavno izdala zalo‘ba Ara
pod naslovom Regresija v prej{nja ‘ivlje-
nja – prakti~ni vodnik.

Zakaj ljudje ‘elijo regresije?
Da najdejo re{itev za osebne te‘ave. Po-
gosto zaman posku{ajo re{evati svoje
te‘ave na druga~ne na~ine, naposled
izberejo to pot. Navadno se za regresijo
ne odlo~ijo zaradi radovednosti, ‘elijo
spoznati vzroke te‘av, ki jih pestijo.
Denimo, da se nekdo boji vi{ine. V re-
gresiji lahko ugotovimo, da je v prej{-
njem ‘ivljenju padel in se ubil. Pomemb-
no je, da podo‘ivi ~ustva, ki jih je imel
takrat – strah, paniko, morda jezo, ~e ga
je kdo porinil, in celo fizi~no bole~ino.
Ob podo‘ivljanju vsega tega se razbre-
meni negativnih ~ustvenih energij, ki so
v njegovi du{i, to je v njegovem neza-
vednem jazu. Ta podzavestni spomin
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Najva‘neje je, da brezpogojno ljubimo drug drugega ne glede na raso, religijo, kulturo
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ustvarja dana{nji strah, a njegov racio-
nalni um ne ve zakaj in se ga zato ne
more osvoboditi. A po tak{ni regresiji
strah navadno izgine.

Ali regresija pomaga razjasniti te‘ave
v odnosih?
Kadar imamo spore in te‘ave z drugimi
ljudmi, pogosto ugotovimo, ~eprav ne
vedno, da smo bili skupaj s to du{o v ne-
kem drugem ‘ivljenju. Spor se je resni~no
za~el tam. Morda je en ~lovek ubil druge-
ga in bi lahko bila danes vpletena neza-
vedno sovra{tvo in ‘elja po ma{~evanju.

Ali vzpodbujate tudi hipnoti~ne regresije?
Ko sem se nau~il nehipnoti~ne metode,
sem spoznal, da je bolj{a. In bi rekel, da
hipnoza ni ve~ potrebna za regresijo.
Nehipnoti~no tehniko pou~ujem na de-
lavnicah, doslej najve~ v Nem~iji, za
ljudi, ki si je ‘elijo nau~iti.

Koliko ~asa traja regresijska terapija?
Regresija lahko traja {tiri do pet ur. Naj-
prej se s ~lovekom pogovoriva o te‘a-
vah, ki jih ‘eli razumeti in razre{iti. Po-
tem se v stanju alfa – zelo podobno kot
v meditaciji – vrneva nazaj v preteklost.
Pa ne le v prej{nja ‘ivljenja, temve~ tudi

v otro{tvo. Pogosto namre~ ugotovimo,
da je oseba dobila premalo ljubezni v
otro{tvu. Star{i pogosto dobro skrbijo za
otroke fizi~no, za hrano, obleko, izobra-
‘evanje, a ne znajo poskrbeti za otrokovo
du{o, ne poka‘ejo jim ljubezni. Mnogi od
nas imajo zaradi tega te‘ave v ‘ivljenju,
kot sta denimo nizko samospo{tovanje
ali ob~utek, da niso dovolj dobri. In po-
tem sami ne znajo dajati primerne ljubez-
ni svojim otrokom in partnerjem.

Ali lahko v regresiji do‘ivimo lastno
rojstvo?
To zelo pogosto delamo v regresiji.
Mnogi ‘e v maternici do‘ivijo svojo
prvo travmo v ‘ivljenju, ker se po~utijo
ne‘elene ali zavrnjene, ~e star{i, zlasti
mati, niso hoteli imeti otroka. Potem je
rojstvo sámo pogosto bole~e in te‘ko za
otrokovo du{o. In nekateri o~etje {e da-
nes obti~ijo v srednjeve{kem predsodku
razo~aranja, ko dobijo deklico. To zares
po{koduje njeno du{o.

Ali v regresiji vzpostavite stik z du{o?
Vsekakor, saj spomini na prej{nja ‘ivlje-
nja ne morejo biti v mo‘ganih, ker zdaj{-
njega telesa ni bilo tam, a du{a je bila.

Verjamete v reinkarnacijo?
Ne da verjamem, temve~ na temelju dol-
goletne izku{nje in svojih ob~utkov vem,
da se reinkarniramo. A za to ni nobene-
ga pravega znanstvenega dokaza, kot tu-
di ni takega nasprotnega dokaza. Urad-
na znanost si tak{nega dokaza ne ‘eli, ker
bi to postavilo na glavo njihov koncept
sveta. Kr{~anska teologija ravno tako za-
vra~a reinkarnacijo. A ni bilo vedno tako,
saj je mnogo zgodnjih kristjanov verjelo
vanjo. Prvi kristjani so bili bolj kr{~anski
kot smo mi, saj so se mnogi u~ili od same-
ga Jezusa! Med njimi je bila tudi skupina
Ebionitov, ki je verjela v reinkarnacijo. Na

za~etku se je Savel boril proti njim, dokler
se ni spreobrnil in postal Pavel. A ni spre-
jel njihovih pogledov in je za~el u~iti last-
no razli~ico kr{~anstva, ki ni vklju~evala
reinkarnacije. V tretjem stoletju je na
koncilu v Nikaji cesar Konstantin vodil
ustanovitev sedanje Cerkve. Navzo~i so
bili tudi gnostiki, a jim ni dovolil govoriti
in je njihovo peticijo, neodprto, vrgel v
ogenj. Potem je veljalo gnosti~no kr{~anst-
vo za herezijo in cerkvena dogma je za-
nikala reinkarnacijo.

Kako razumete zakon karme in njen na-
men?
Na reinkarnacijo lahko gledamo kot na
{olo za du{o. Najpomembnej{a lekcija je
ljubezen! Da brezpogojno ljubimo drug
drugega, ne glede na raso, religijo, kultu-
ro …, kot nas je v resnici u~il Jezus. U~il
nas je ljubiti celo na{ega sovra‘nika in ni-
koli ne ubijati. Glavni vzrok za slabo kar-
mo je, ko pademo na izpitu v ljubezni in
drugim storimo nekaj slabega. Potem po-
trebujemo lekcijo v drugem ‘ivljenju.

Zakaj je tako te‘ko do‘iveti brezpogoj-
no ljubezen?
Glavni razlog je sebi~nost. Da ‘elimo
najbolj{e samo zase in ne za vse. Da ne
delimo z drugimi, ker ‘elimo imeti ve~
zase. Mnogi ‘elijo imeti mo~, a mo~ in
ljubezen sta kot ogenj in voda. Nih~e ne
ljubi tistega, ki ima mo~, ampak je z njim
samo zaradi koristi. Da bi dobil mo~,
mora ‘rtvovati ljubezen in potem je v
resnici zelo sam …

Ali lahko med regresijo sre~amo du{e
rajnkih?
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V regresiji lahko
poskusimo sre~ati du{o

zaradi sprave, da
odpustimo drug

drugemu.

Knjiga Regresija v prej{nja ‘ivljenja je
prakti~ni vodnik, ki ga je avtor napisal po
~etrtstoletnih izku{njah, nabranih tudi med
Slovenci. Knjigo (cena 19,90 €) lahko naro-
~ite tudi po telefonu 051/307 777.

Zgo{~enka Regresija v prej{nja ‘ivljenja vas
v kaki uri lahko vrne v pretekla ‘ivljenja.
Naro~ite jo (cena 14,90 €) lahko tudi po
telefonu 051/307 777.
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Lahko, ker du{a {e vedno ‘ivi. V regre-
siji lahko poskusimo sre~ati du{o zaradi
sprave, da odpustimo drug drugemu. A
se tudi dogaja, da je kaka du{a navezana
na klienta in ne ‘eli v svet svetlobe. V
regresiji lahko do‘ivimo svojo smrt v
prej{njem ‘ivljenju, po tem pa, kako ~ez
nekaj ~asa zapustimo materialno raven
in odidemo v »svet svetlobe«. Toda ne-
katere du{e si ne upajo iti tja in so nave-
zane na ~loveka. Lahko so bili materia-
listi in nikakor ne morejo verjeti, da {e
vedno obstajajo, ter mislijo, da bodo za-
res umrli v svetlobi, kar je ‘alostna po-
mota. Tam ‘ivi{ veliko bolj kot tukaj! Ali
pa se bojijo kaznovanja zaradi stvari, ki
so jih delali narobe. A v svetlobi ni kaz-
novanja; lekcije se u~imo v novi inkar-
naciji. V primeru tak{ne navezanosti
lahko v regresiji pomagamo du{i, da naj-
de svojo pot v svet svetlobe.

Je ta del terapije mo~no ~ustven?
Vsi deli so bolj ali manj ~ustveni iz raz-
li~nih vzrokov. Tudi o‘ivljanje travme
iz preteklosti je ~ustveno. ^e se ‘elimo
osvoboditi svojih negativnih ~ustev in
tako re{iti te‘avo, ki jo povzro~ajo, mo-

ramo ta ~ustva najprej ob~utiti – kako
lahko sicer vemo, ~esa se re{iti? Ko jih v
regresiji spet podo‘ivimo, jih lahko oza-
vestimo kot »balast« v svoji du{i in se
jih lahko resni~no osvobodimo.

Kaj je na koncu cikla rojevanja in umi-
ranja? Svetloba, odre{enje?
Ko se v {tevilnih inkarnacijah nau~imo
svojih lekcij in razvijemo resni~no brez-
pogojno ljubezen, gremo spet v svet
svetlobe, a tam tudi ostanemo, osvobo-
jeni stisk v tem te‘kem materialnem sve-
tu. Gnosti~ni kristjani so te stvari vedeli
in so jih u~ili v svojih svetih spisih. Ve-
~ina njihovih besedil je bila v srednjem
veku uni~ena, a so jih ponovno odkrili
v arheolo{kih najdbah, denimo v kraju
Nag Hammadi v Egiptu. U~ili so tudi,
da du{a ni bila ustvarjena ob spo~etju,
temve~ obstaja ‘e od vekomaj. V prvot-
nem stanju vesolja je bil le tako imeno-
vani svet svetlobe, in mi smo ‘e bili tam
kot svetlobna bitja. Nekateri od nas smo
‘eleli ven iz njega in imeti izku{nje, ki
jih tam nismo mogli imeti, denimo ‘iveti
povsem po svoji svobodni volji, pa ~e-
tudi na ra~un drugih. Bogu to sicer ni
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bilo po volji, a nam je dovolil, ker smo
si to ‘eleli, in je umaknil svojo lu~, tako
da so nastala temna podro~ja v vesolju
(kabalisti imenujejo ta umik tsim-tsum).
V teh temnih podro~jih je Bog ustvaril
materialne svetove, v katerih se lahko
inkarniramo v materialnih telesih. V teh
inkarnacijah smo postali tudi sebi~ni in
smo storili stvari, za katere smo morali
pozneje pla~ati s karmo, ne kot kazen,
ampak kot lekcije, da bi razumeli, da so
bila na{a dejanja napa~na.

Lahko navedete konkreten primer?
Zaradi ilustracije bom vzel drasti~en
primer – nikakor ne kot ob~o izku{njo,
a imel sem tak{en primer. Neka ‘enska
je imela te‘ave s spolnostjo. Do‘ivela je,
da je bila v prej{njem ‘ivljenju posiljena,
kar je pojasnilo njeno te‘avo in se je lah-
ko razbremenila vseh negativnih ~ustev,
ki so izvirala iz te izku{nje. A potem sva
vpra{ala, zakaj je morala imeti tak{no iz-
ku{njo. V regresiji sre~a{ lastno du{o in
lahko govori{ z njo. Zato sem ji rekel,
naj to vpra{a svojo du{o, in vrnila se je
v neko drugo ‘ivljenje, v katerem je bila
vojak v srednjeve{ki vojni. Takrat je po-

Na{a novinarka v pogovoru z avtorjem knjige Regresija v prej{nja `ivljenja na njegovem domu.
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silil neko ‘ensko v sovra‘nikovi de‘eli.
Morda je pre‘ivel vojno in umrl kot sta-
rec, ki je {e vedno na{el opravi~ila za
svoje dejanje, kot so »pravica zmagoval-
ca« in podobni nesmisli. Po smrti je kot
du{a vstopil v drugo stanje zavedanja
in se je po~util grozno zaradi tega, kar
je storil, ob‘aloval je in imel mo~ne ob-
~utke krivde. On sam kot du{a (in ne
nekdo drug zanj) se je odlo~il: »Zdaj
bom postal ‘enska in bil posiljen, tako
da ne bom nikoli ve~ naredil kaj tak{ne-
ga!« Z vi{je zavesti si pravzaprav sami
izberemo svoje lekcije. Ob~utkov krivde
zaradi voja{kega ‘ivljenja se lahko tudi
osvobodimo. A ~e bi ta vojak spoznal,
kaj slabega je naredil, in bi to ob‘aloval
{e pred smrtjo, njegova du{a morda ne
bi potrebovala izku{nje posilstva. ̂ e pa
se trmasto oklepamo opravi~il, se mora-
mo {e vedno u~iti …

Koliko ~asa naj bi obi~ajno preteklo
med dvema inkarnacijama in kaj naj bi
se takrat dogajalo?
To se zelo razlikuje od ~loveka do ~love-
ka. V zgodnjih ~asih smo lahko pred
novo inkarnacijo ~akali sto let ali ve~.
Danes pa morda deset ali dvajset let, ali
celo manj. To je povezano z nara{~anjem
{tevila prebivalstva na na{em planetu,
verjetno pa tudi z drugimi dejavniki v
na{em ~asu. Kaj se nam zgodi med in-
karnacijami, sem ‘e omenil. Po »reinkar-
nacijski {oli« pre‘ivljamo »po~itnice« v
svetu svetlobe, kjer se po~utimo tako do-
bro, da se ne ‘elimo ponovno inkarni-
rati. Ko du{a zapusti telo, se po~uti
veliko bolje, kot se je kdajkoli v telesu,
in si ne ‘eli spet novega. A ~e {e imamo

lekcije za u~enje, se jih moramo nau~iti.

Kaj se zgodi z ljudmi, ki so umrli nasil-
ne smrti?
Umiranje je v tak{nem primeru travmati~-
no, sama smrt pa ne. Po zapustitvi telesa
nastopi enak ob~utek svobode. Lahko pa
nastopi ‘alost zaradi odhoda od ljublje-
nih ali zaradi sovra{tva do ubijalca. Sov-
ra{tvo se v tak{nem primeru prenese v no-
vo ‘ivljenje in to du{o kmalu spet sre~a-
mo, dokler ne odpustimo. Ne le, da po-
novno sre~amo du{e, ki jih ljubimo, am-
pak spet sre~ujemo tudi du{e, ki jih sovra-
‘imo! Dokler naposled ne odpustimo.

Ste ugotovili kaj posebnega o Slovencih?
Na ravni du{e ni narodnosti, niti rase,
to velja samo za um telesa. A karma je
lahko tudi tu vpletena. Pred leti sva bila
z ‘eno v Izraelu, kjer sem sre~al neko
regresoterapevtko iz Tel Aviva. Poveda-
la mi je, da je imela med klienti nekaj
izraelskih judov, ki so bili v zadnji in-
karnaciji nacisti. Sovra‘ili so jude, zdaj
pa so sami postali judje … Postanemo
to, kar sovra‘imo, kar lahko vklju~uje
tudi druge rase in kulture. A ni~esar ta-
kega nisem zasledil v Sloveniji.

Je mogo~e, da se ~love{ka du{a inkarni-
ra kot ‘ival?
Zdi se, da je mo‘no inkarnirati se kot
‘ival, a bolj kot redka izjema. Neka ‘en-

ska je podo‘ivela sebe kot ~rno pante-
rico v Afriki, v kar sem sam zelo dvomil,
ko mi je povedala. Rekel sem ji, naj
vpra{a svojo du{o, ~e je to res. Odgovor
je bil »da«. »In zakaj si morala imeti
tak{no izku{njo?« – »V prej{njem ‘ivlje-
nju sem bila u~en in zelo intelektualen
mo‘, ki ni~ ni verjel v ~ustva in intuicijo.
Zato sem morala imeti izku{njo, kjer ni
intelekta, temve~ samo ~ustva in intui-
cija, da bi razumela tudi to.«

V kak{nih primerih regresijo odsvetujete?
^e je regresoterapevt neizku{en, je bolje,
da se ne loteva psihoti~nih primerov, ki
so lahko te‘avni za vodenje. Z bogatimi
in dolgoletnimi izku{njami pa lahko
po~ne tudi to.

Kaj se ljudem spremeni po regresiji?
Regresija deluje v pribli‘no devetdese-
tih odstotkih, deset odstotkov ljudi pa
ima te‘ave, ker blokirajo sami sebe z racio-
nalnim umom. Kadar dobro deluje, pri-
~akujemo, da se sedanja te‘ava razre{i.
^e se ~lovek boji psov, to lahko izvira iz
dejstva, da so ga v prej{njem ‘ivljenju
ubili volkovi, in ko je to razre{eno in ~ust-
veno o~i{~eno, bi moral strah izginiti.
Tudi odnosi se izbolj{ajo v mnogih pri-
merih. To sku{amo dose~i v eni regresiji,
ampak v~asih so potrebne tudi dve ali tri.

Andreja Paljevec

Misteriji v `ivo
REINKARNACIJA IN REGRESIJA

V PREJ[NJA @IVLJENJA
Predavanje Jana Erika Sigdella

18. marca od 18h do 2030, cena 30 €.
v klubskih prostorih revije Misteriji

v Ljubljani na Zadobrov{ki 88.
Info: 01/434 73 09;

e-misteriji@misteriji.si

Erik Jan Sigdell: »Mnogi ‘e v maternici do‘ivijo svojo prvo travmo v ‘ivljenju«.
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