
Že v sedemdese-
tih letih prejšnje-
ga stoletja je začel 

znani ameriški strokov-
njak za hipnozo dr. Bruce 
Gold berg zagovarjati za-
misel o reinkarnaciji, zu-
najzemeljskem izvoru in 
evoluciji ljudi. Čeprav gre 
za sporne parapsihološke 
teorije, jim daje precej ve-
rodostojnosti zgodba ene-
ga njegovih bolnikov.

Dr. Bruce Goldberg je 
opisal svoj regresijski posto-
pek z bolnikom, ki ga je po-
imenoval z nepravim ime-
nom Bob:

»Pravi izvor Bobove-
ga življenja na tem plane-
tu je presenetljiv. Moje raz-
iskovanje kaže, da nekateri 
›ljudje svetlobe‹, ki izvirajo 
iz drugih osončij, niso od-
govorni le za naš evolucijski 
napredek, temveč tudi za 
sam karmični ciklus. Ljudje 
svetlobe nimajo fizičnih te-
les, temveč so čista energija 
v obliki svetlobe.

Bob se je oglasil v moji 
ordinaciji, ker je imel teža-
ve s spanjem. Prej ni nik-
dar imel takšnih proble-
mov, dva meseca pred obi-
skom pa se zaradi ponav-
ljajočih mor ni več mogel 
dobro naspati. Vsebine mo-
tečih sanj se ni mogel spom-
niti, vsekakor pa se je zjut-
raj, ko se je zbudil, počutil 

povsem zbitega. Ko sem ga 
regresiral k vzrokom njego-
ve nespečnosti, je Bob opisal 
nadvse nenavadno zgodbo.
Dr. Goldberg: Kaj vidite?

Bob: Kakšna je vaša vibra-
cijska hitrost?
Dr. Goldberg: Kje se naha-
jate?

Bob: Ne vidim vaše esence. 
Kakšna je vaša vibracijska hit-
rost?
Dr. Goldberg: Trenutno je 
vaša naloga, da mi pri-
povedujete o svojem na-
predku.

Bob: Pravkar sem bil v oce-
njevalni komori. Nočejo mi po-
vedati mojega natančnega na-
predka.
Dr. Goldberg: Kdo so 
»oni«?

Bob: (molči)
Dr. Goldberg: Kdo so 
»oni«?

Bob: Načrtovalci. 
Dr. Goldberg: Ste vi eden 
načrtovalcev? 

Bob: Ne, naročili so mi, da 
vam ne smem ničesar povedati.

Pri ljudeh svetlobe je re-
gresijo izredno težko op-
raviti. Zdi se, kot bi jih ob-
dajalo energijsko polje, ki 
poslabšuje njihovo komu-
nikacijsko sposobnost. Bol-
nika cenzurira skupina lju-
di svetlobe, znanih kot na-
črtovalci, zaradi česar je pri-
dobivanje informacij prav 
tako težko kot puljenje zob. 
(Kot nekdanji zobozdravnik 
vam zagotavljam, da je pris-
podoba popolnoma prava.) 

Da sploh dobim kakšne po-
datke, se imam zahvaliti le 
temu, da sem opravil že šte-
vilne regresije ljudi svetlobe 
in se lahko z njimi sporazu-
mevam na njihovi ravni za-
vedanja.
Dr. Goldberg: Kako vam je 
ime?

Bob: Nimam imena. Sem le 
vir z vibracijsko hitrostjo.
Dr. Goldberg: Kakšna je 
vaša vibracijska hitrost?

Bob: (molči)
Dr. Goldberg: Kakšna je 
vaša vibracijska hitrost?

Bob: Ni mi dovoljeno raz-
kriti te informacije. Ne pusti-
jo mi. Vem, da niste načrto-
valec. Zakaj ne morem videti 
vaše esence?
Dr. Goldberg: Nisem načr-
tovalec, vendar spremljam 
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Ljudje svetlobe – ujeti v človeška telesa – 
pomenijo začetek našega karmičnega ciklusa.

Knjiga Brucea Goldberga raz-
kriva, kako s pomočjo hipno-
ze spoznamo svojo preteklost in 
prihodnost. Vsebuje osupljive 
primere regresij v pretekla in 
progresij v prihodnja življenja, 
dodana pa so še podrobna na-
vodila za samohipnozo.

Pisali smo pred 
dvajsetimi leti
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be imobilizirajo že s tem, da jim usme-
rijo določene misli.

• »Prostor«, ki ga opisujejo, je bolj 
podoben energijski točki. Oblikuje-
jo ga vrtinci svetlobe, ki je večinoma 
bela, čeprav so navzoče tudi druge 
barve. Poleg tega v »prostoru« obsta-
jajo črne praznine, ki delujejo kot vsto-
pne in izstopne točke za načrtovalce in 
druge, bolj napredovale ljudi svetlobe.

• Najvišje ljudi svetlobe imenujejo 
»vir« ali »Vse, kar je«.

• Ljudje svetlobe sami sebe opisu-
jejo kot utripajočo svetlobo različne 
moči. Njihova esenca je lahko bela ali 
katere koli barve mavrice. Rang oziro-
ma pomembnost jim določa frekvenca 
njihove vibracijske hitrosti.

Prišel sem do sklepa, da ljudje svet-
lobe – ujeti v človeška telesa – pomeni-
jo začetek našega karmičnega ciklusa. 
Smo zato vsi padli angeli?

Morda smo lahko srečni, da so se ta 
nezemeljska bitja vpletla v našo evolu-
cijo. Naša sedanja raven tehnologije bi 
bila brez njihove pomoči za človeštvo 
najbrž nedosegljiva.

Številni ljudje me prosijo, naj jim 
pomagam pospešiti njihov karmični 
ciklus, da se jim ne bo več treba vra-
čati. Tega ne morem; to lahko stori le 
vsak posameznik sam. Biti mora poš-
ten, resnicoljuben in upoštevati svoj 
etični kodeks. Kdor upošteva ta prep-
rosti nasvet, je že na poti k višjim rav-
nem.

Naš karmični ciklus se konča, ko iz-
polnimo svojo karmo. Ko se bomo na-
učili vsega, kar je potrebno, da vsem, 
s katerimi pridemo v stik, izkažemo 
prijaznost in nesebično ljubezen, se bo 
naš ciklus končal. Ko se konča, bomo 
prešli prek ravni duha na višje ravni in 
končno k Bogu. Karma je zgolj evolu-
cijsko, razvojno dogajanje, ki vodi do 
višjih ravni razsvetljenosti.«

 R. M. 

Bob: Da. Za kratek čas sem bil bolj 
sproščen, vendar se je občutek nadzorova-
nosti hitro vrnil in nisem mogel odgovar-
jati na vaša vprašanja. Kaj vse to pomeni?

Najina hipnoterapija je pojasnila 
številne vidike Bobove nespečnosti. 
More, ki jih je doživljal, so bile prizo-
ri iz njegove prejšnje inkarnacije kot 
enega od ljudi svetlobe. S pregledom 
teh prizorov v hipnotičnem transu je 
dobil vpogled in informacije o svo-
jem prejšnjem življenju. More so se 
tako končale. Bob je še vedno skep-
tičen do obstoja ljudi svetlobe, je pa 
zelo zadovoljen, da nima več težav s 
spanjem.

Regresije ljudi svetlobe obsegajo 
manj kot pet odstotkov od 33.000 re-
gresij, ki sem jih opravil doslej. Pojav-
ljajo se v pomembnih trenutkih posa-
meznikovega življenja. Ko je bolnik 
pripravljen, bodo ljudje svetlobe pos-
redovali koristne informacije, ki mu 
bodo v pomoč.

Ponavadi želijo bolniki, ki so 
prejšnje življenje preživeli kot ljudje 
svetlobe, raziskati svoje prvo človeš-
ko utelešenje na Zemlji. Le malo zani-
manja kažejo za zunajzemeljsko življe-
nje. Naj navedem še nekaj opazovanj v 
zvezi z ljudmi svetlobe:

• Komunicirajo izključno s telepa-
tijo.

• Nedvomno izvirajo iz drugega 
ozvezdja.

• Delujejo na drugačni ravni oziro-
ma v drugačni razsežnosti. Edino, kar 
jih lahko omeji, so magnetna polja in 
miselni vzorci, ki jih nadzorujejo načr-
tovalci. Načrtovalci lahko ljudi svetlo-

vaš napredek. Moja vibracijska hit-
rost je precej manjša od vaše, zato ne 
morete zaznati moje esence. Zdaj mi 
povejte o svojih izkušnjah na planetu.

Bob: Ne želim se vrniti. Fizična oblika 
je neprijetna. Ne maram je.

Moje raziskovalno delo mi je razkri-
lo, da ljudje svetlobe prihajajo na Zem-
ljo iz drugega ozvezdja, da bi dožive-
li življenje v človeškem telesu. Njihov 
cilj je, da bi nam pomagali pri evolu-
cijskem razvoju. Ko ljudje svetlobe za-
pustijo svoje človeško telo, se vrnejo v 
preiskovalnico (čeprav ne gre za fizič-
ni prostor, kot ga poznamo Zemljani). 
Njihov napredek oceni skupina načr-
tovalcev. Če jim gre dobro, jim pove-
čajo vibracijsko hitrost, če pa so neus-
pešni, jim jo zmanjšajo. Te načrtovalce 
usmerjajo glavni načrtovalci, ki z njimi 
komunicirajo z domačega planeta, več 
ozvezdij daleč.

Bob na žalost pri svojem poslanstvu 
ni bil uspešen, zato so ga načrtovalci 
kaznovali s tem, da je moral ostati v fi-
zični obliki.

Med poznejšimi fazami Bobove re-
gresije sem od njega vse težje dobival 
informacije. Načrtovalci so ga cenzu-
rirali. Besede je izgovarjal le počasi 
in z veliko težavo. Zato sem ga vrnil 
v sedanjost in mu dal več nasvetov za 
sproščanje.
Dr. Goldberg: No, Bob, kako se poču-
tite?

Bob: Ne vem, kako naj si to razložim. 
Počutil sem se, kot bi bil v nekakšnem me-
hurju. Vsaka moja misel je bila nadzoro-
vana. To je daleč najbolj nenavadno doži-
vetje, ki sem ga kdaj imel.
Dr. Goldberg: Ste vedeli, kdo sem jaz?

Bob: Sploh ne. Vaš glas me je sprva mo-
til, ker nisem mogel videti vaše svetlobe. 
Ne vem, zakaj je bilo to zelo pomembno, 
vendar je bilo.
Dr. Goldberg: Ste bili bolj sproščeni, 
ko sem se predstavil?

Danes mnogi znanstveniki 
menijo, da bo evolucija 

sčasoma odpravila potrebo 
po fizičnih telesih.
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