Dobrodošao, ovo je vidovito čitanje. Isto ga možeš zvati i životno
čitanje. Ono govori o tebi, tvom životu tu i sada, i zašto
proživljavaš iskustva koja proživljavaš sada.
To je objašnjenje tvog života sa duhovnog aspekta , ne samo onoga
čega si svjestan, nego i onoga čega si malo svjestan ili uopće nisi
svjestan.
Imaš ideju o sebi , i to je ono što nazivaš „ja“. Ali ta ideja je
zapravo sastavljena od puno ideja spojenih u jednu, od kojih su neke
proturječne. Postojiš onaj ti koji misliš da jesi, i onaj ti koji ne
želiš misliti da jesi. I onaj ti koji ne želiš misliti da jesi ali
ipak misliš da jesi. Postoji onaj „ti“ kakvog misliš da te drugi
vide, i onaj ti za kojeg ne želiš da drugi misle da si ti i onda
onaj ti kakvim te zapravo drugi vide.
Svi su ti aspekti uvjerenja o samome sebi uklopljeni u naš um i tu
nastaje zbunjenost! Isto tako postoji još oblika tebe i onaj ti koji
stvarno jesi.
Ovo će se čitanje puno baviti onim tvojim ja za kojeg misliš da si
ti i kako si postao taj ti za kojeg misliš da si ti, i na ono što
stvarno jesi i zašto ne shvaćaš u potpunosti to što stvarno jesi. Na
taj će način, nadam se dio zbunjenosti nestati.
Onaj ti koji misliš da jesi je zapravo samo ideja o samom sebi. To
je tvoja vlastita slika samoga sebe. Slika koju imaš o sebi. taj
„ti“ koji misliš da jesi, taj skup ideja koje imaš o sebi, se
razvijao kroz život kao rezultat raznih iskustava- iskustva u
odnosima sa drugim ljudima,iskustvo tvog odnosa sa svijetom,
iskustvo tvog odnosa sa samim sobom, iskustvo tvog odnosa sa Bogom,
iskustvo raznih programa i obrazaca koje koristiš u životu, programi
koji
upravljaju
tvojim
životom,
i
način
na
koji
radiš
stvari,iskustvo potvrđivanja vlastitog uvjerenja o sebi, i iskustvo
vlastitih lekcija- lekcija o tome tko si i koje je tvoje mjesto u
svijetu. Ovo čitanje će dati pogled na tog tebe koji misliš da jesi
i kako si postao osoba kakva si danas. Reći će ti o tvojim
uvjerenjima i obrascima i kako oni utječu na tvoj život upravo sada.
U čitanju ću govoriti i o jednom drugom tebi: onaj ti koji misliš da
želiš biti. Primjećuješ da sam rekao „ MISLIŠ da želiš biti“? To sam
rekao jer često postoji razlika između onoga što misliš da želiš
biti i onog što stvarno želiš biti. Onaj ti koji misliš da želiš
biti je ono čega si svjestan. Često nisi u potpunosti svjestan onog
sebe koji stvarno želiš biti. S time ću se dublje pozabaviti za
nekoliko minuta.
U čitanju se može pojaviti onaj ti kako ga drugi vide ali ne često i
ne previše zato jer to na kraju nije važno. Vjerojatno će više biti
govora o onom tebi kakvog želiš da te drugi vide i zašto. Ali

najviše će govoriti o onom ti koji misliš da jesi i o onom ti koji
stvarno jesi.
Postoji temeljna istina svemira koja kaže da je tvoje iskustvo
projekcija.
Tvoje
vanjsko
iskustvo
je
projekcija
unutarnjeg
iskustva. Čitanje će ti reći o unutarnjim vezama tvojih projekcija,
jer one sve imaju isti izvor, a izvor si ti.
Onaj ti koji stvarno jesi je božansko biće, jedan aspekt samog
Božanskog. Ti si duša. Nisi tijelo sa dušom. Ti si duša sa tijelom,
ili samo ideja o tijelu, a Duša je božanska. Stoga ti si božanstvo
sa tijelom, ili inkarnirano božanstvo. Samo to ne znaš. I to može
biti samo tako jer Bog je sve što postoji u cijelom svemiru. Ne
postoji ništa što nije Bog. I s obzirom da je Bog sve što postoji u
svemiru a ti si dio tog svemira , moraš biti dio Boga. A kako je Bog
božanstvo i ti moraš biti božanstvo. Ali božanstvo je stanje
svijesti, i ako ti nije poznato to stanje svijesti,koje je onaj ti
koji stvarno jesi, ovo će ti čitanje reći zašto- koje ideje u tvom
umu blokiraju tu spoznaju i predaju toj činjenici.
Informacije u ovom čitanju dolaze iz četiri nivoa svijesti, dva su
ti poznata a dva su nesvjesna. Najniži nivo svijesti se zove ego. Iz
tog stanja svijesti dolaze iskustva kad proživljavamo ograničenost,
osudu, negativnost, vezanost ili strah. Duhovna definicija straha je
ono što osjećaš kad ne osjećaš božansku ljubav. Božanska ljubav je
bezuvjetna, bezgranična ljubav. Ili ju možeš nazvati sve-uvjetna
ljubav. Ljubav nije emocija to je stanje bivanja. To je „ja volim“,
To nije nužno „ volim tebe“, to je „ volim, osjećam ljubav za sve
jednako“. To nije „ volim ako…“ ili „ volim ali…“. To je „ volim bez
obzira na sve“, bez granica i bez uvjeta. „ Volim bez obzira na
sve“. To je božanska ljubav.
Strah je suprotnost ljubavi. Bilo koje stanje svijesti koje
proživljavaš a koje nije božanska ljubav je oblik straha. To znači
da je ljutnja strah, ljubomora je strah, strah je strah, nisko
samopoštovanje je strah,mržnja je strah, sve što nije božansko,
uvijek prisutna ljubav, je oblik straha. Strah je odlika ega, a ego
je najniži oblik svijesti koji doživljavamo. Toga si svjestan/a, to
ti je poznato. Kad si ljut/a to znaš. Možeš to poricati ali
to
svejedno znaš. Kad si deprimiran/a znaš. Kad osjećaš nemir i nervozu
to znaš, toga si svjestan/a.
Iznad ego nivoa svijesti je viša svijest ili više svijesti. Ta viša
svijest je prozor kroz koji duša promatra svijet. Kad se nalaziš u
stanju više svijesti istovremeno osjećaš odvojenost od straha,
odvojenost od negativnosti, odvojenost od svih kvaliteta ega. To
stanje svijesti proživljavaš kad si u meditaciji, kontemplaciji, ili
božanskoj ljubavi. Kad pokušavaš bolje razumjeti sebe, svemir i
tvoje mjesto u njemu, tada si u stanju više svijesti. Kada pustiš
predrasude i dopustiš da ono što je bude samo ono što je, tada se

nalaziš u stanju više svijesti. Kad ne postoji pravo, ni krivo, ni
dobro ni loše, i kad se usredotočiš na tu i sada, promatrajući bez
uplitanja, tada doživljavaš život sa višeg svjesnog kuta gledanja.
Viša svijest je stanje bivanja. Često je vrijeme promijenjeno ili
pomaknuto u ovom stanju svijesti i ne doživljavamo ga na isti način,
kao da prolazi brže, sporije ili čak potpuno nestaje. Viša svijest
je najviši nivo svijesti kojeg si svjestan, koji ti je poznat. Nije
ti nesvjestan. Znaš kad se nalaziš i tom stanju i znaš kad si u tom
stanju bio.
Ta dva svjesna dijela tebe, ego i viša svijest, su samo mali dio
tvojeg ukupnog bića. Skupa čine od 0,5 do 1,5 % a ponekad do 2% tvog
ukupnog bića. Ostalih 98 do 99,5% tvojeg bića je tebi potpuno
nesvjesno, nesvjesno ali ne uspavano. Nesvjesno jednostavno znači
ono što čega nismo svjesni. Postoji neovisno o tome da li smo ga
svjesni ili ne.
Iznad više svijesti je prvi nivo nesvjesnog, koji se naziva
podsvijest. Ovaj nivo bića sadrži sjećanje na sve ono što si iskusio
u ovom životu, ako si toga svjestan ili nisi. Većina ljudi je
zaboravila većinu iskustava u ovom životu, ali podsvijest se svega
sjeća. Tvoje iskustvo nije za tebe izgubljeno kad je zaboravljeno.
Još uvijek je dio tebe.
Iznad podsvijesti je supersvijest. Na tom nivou bića su sadržana sva
iskustva u svim tvojim inkarnacijama.
Postoje neke temeljne istine ljudskog iskustva. Tim istinama nije
potrebno ljudsko vjerovanje ili ljudski pristanak da bi postojale.
One postoje i dalje, i ako u njih vjerujemo i ako ne vjerujemo.
Jedan od tih istina je reinkarnacija postoji; imaš iskustvo ovog
tipa i u nekim drugi vremenima, i katkada iskustva iz prošlih života
imaju utjecaj na ovaj život – KATKADA NE UVIJEK! Ako svijest koju si
iskusio/la u prošlim životima utječe na tvoje iskustvo u ovom
životu, onda će to biti rečeno u ovom čitanju. Ali nemoj očekivati
da ćeš čuti da si bio veliki faraon u Egiptu ili svećenik na
Atlantidi ili nešto slično. Vjerojatno postoji puno više ljudi
kojima je rečeno da su bili faraoni u Egiptu nego što je faraona
uopće bilo. Čitanje će dati konkretne informacije o prirodi tvojeg
duhovnog puta, tako da će se baviti više SVIJESNOŠĆU koju si
iskusio/la nego fizičkim iskustvima.
Još jedna od temeljnih istina svemira je da TI stvaraš vlastitu
stvarnost. Pod stvarnošću podrazumijevam iskustvo života. Stvaraš ju
100%. Ništa što doživiš nije odvojeno od tvoje kreacije. Ovo će ti
čitanje reći kako to radiš. Tvoja se stvarnost istovremeno
manifestira kroz različite razine tvojeg bića. Svjestan si 1 do 2%
svoje kreacije je si toliko svjestan svog ukupnog svjesnog bića.

Svjesno stvaraš svoju stvarnost donoseći odluke, time što odlučuješ
da ćeš nešto napraviti i onda to napraviš. Svjesni smo nekih učinaka
naših odluka, ali ne i svih. Učinci naših odluka mogu biti
kratkotrajni, ili mogu biti dalekosežni, ponekad i u više života. A
vrijeme zna način kako da izbriše sjećanje tako da postanemo
nesvjesni učinaka naših odluka.
Podsvjesno stvaramo našu realnost kroz uvjerenja. Ako vjeruješ u
nešto, tvoja stvarnost će se kristalizirati oko tog uvjerenja. Imaš
svjesna i podsvjesna uvjerenja i oni mogu ali i ne moraju biti isti.
Zapamti da je podsvijest puno veća nego svijest što znači da bi
podsvjesna uvjerenja mogla biti jača nego ona svjesna. Možeš svjesno
vjerovati u nešto potpuno različito od onog u što vjeruješ
podsvjesno. Ali onakvo kakvo je 51% ili više tvojim uvjerenja tako
se stvara tvoja stvarnost. Što je jače tvoje uvjerenje, to se brže,
jače i češće odražava oko tebe.
Na supersvjesnom nivou stvaraš stvarnost kroz karmu. Karma je
božanski sustav ravnoteže- ravnoteže uzroka i posljedica. Postoje
tri vrste karme koje ja shvaćam- karma djela, karma želje, i karma
straha. Karma djelovanja kaže da ono što daješ to i primaš, što
siješ žanješ, sve se vraća sve se plaća. Možda ti se neće vratiti na
isti način ali energija će se uravnotežiti. Ako daješ ljubav onda
ju i primaš. Ako si suosjećajan suosjećanje dobiješ nazad. Ako
povrijediš nekoga i ti ćeš biti povrijeđen- u energiji ako ne u
istom obliku.
Postoje tri tipa djela: djelo iz ljubavi, neutralno djelo i djelo iz
straha. Djelo iz ljubavi stvara pozitivnu ravnotežu, neutralno je
uravnoteženo a djelo iz straha stvara negativnu ravnotežu. Ljubavna
dijela su djela iz ljubavi, nesebično davanje sebe bez ikakvih želja
za priznanjima za svoja djela, suosjećanje, ta djela otkrivaju
ljubav. Neutralna djela su lukava, to je jako tanka linija. To su
djela u kojima energija nije dobivena ni izgubljena. Djelo iz straha
je sebično djelo,bazirano na egu,radnja iz straha, djela koja nekoga
povrijede. Negativna karmička ravnoteža može biti uravnotežena kroz
bolest, nesreću, gubitak nečega ili čineći dobro iz ljubavi i
oprosta.
Karma želje se stvara iz osjećaja odvojenosti, kao da postoji
odvojenost između tebe i onoga što želiš. Razdvojenost u stvarnosti
ne postoji zato jer je Bog svuda. Zbog toga je karma želje ustvari
karma iluzije. Jedini način da se završi ta karma je ili da si
ispuniš sve želje ili ih odbaciš.
Karma straha JE karma iluzije. Sjeti se što je strah. To je ono što
osjećaš kad nisi svjestan božanske ljubavi. Bog je božanska ljubav i
Bog je sve ono što postoji-sve- svaki prostor i iznad prostora,
svako vrijeme i iznad vremena, svaka dimenzija i iznad toga – sve sve što postoji. A ako se ta vizija ne doživljava onda nešto

prekriva tu viziju Božanske ljubavi, a to nešto je i uvijek će biti
STRAH.
Strah se doima kao suprotnost ljubavi. Ali Bog, koje je sve što
postoji, ne može imati suprotnosti. Nema suprotnosti Bogu. Pojava
nečega što nije Božanska ljubav je iluzija. Ali ljudi često vjeruju
u strah. To znači da često vjerujemo u iluzije.
Supersvijest je odgovorna za ispravljanja iluzija. Strah je
percepcija odvojenosti od Boga. Ali kako možeš biti odvojen od
Boga??? Način na koji supersvijest radi je da ti donosi ono što
trebaš u životu da ispraviš ili uravnotežiš svoju karmu, i da
probudiš Spiritualnost. Ako osjećaš strah njega ćeš sigurno vidjeti
u svom životu. Isus je rekao. „ ne boj se, da ne doneseš strah na
sebe“. Ako osjećaš strah, ti , ili tvoja super svijest će ga
donijeti tebi. To je zakon prirode, ti NE MOŽEŠ razbiti taj zakon.
Možeš probati. Možeš odgoditi svoj susret sa strahom, možeš od njega
bježati, sakriti se. Ali prije ili poslije, u ovom životu ili nekom
sljedećem, susrest ćeš ga i to je ispit za tebe. Kako reagiraš na
strah je test. Ako reagiraš sa ljubavlju, tako da otpustiš strah i
vidiš stvarnost iznad njega, proći ćeš test i više ga nećeš
prolaziti za taj strah, osim ako ne dozvoliš da se strah vrati.
Ljubav je odgovor na ispit straha. Ljubav te može osloboditi tog
tereta karme. Sa i kroz ljubav, možeš spoznati svoju prirodu i
prirodu svemira.
Zadaća supersvijesti je da očisti ili uravnoteži tvoju karmu što je
prije moguće nakon što je nastala, i najviše se toga događa potpuno
nesvjesno tebi. Supersvijest zna tvoju karmu i donosi ti iskustva
koja trebaš i kroz njih ti daje priliku da uravnotežiš svoju karmu
i da vidiš stvari iznova. Tako se tvoja stvarnost stvara na ovoj
razini svijesti. Svjesno možeš misliti da nisi povezan/a sa
situacijama izvan sebe, i da je to nesreća ili slučajnost da se
nalaziš tamo gdje se nalaziš tada kad se nalaziš tamo, ali još jedna
temeljna istina svemira je da nema slučajnosti ili nezgoda. Ne nađeš
se slučajno u situacijama u kojima se nađeš. U stvari ih sam/a sebi
odabereš zbog vlastitog rasta, učenja i dobra. Ako se nešto što ne
voliš ponavlja iznova u tvom životu, onda to nosi poruku. Poruka je
da si pao na prošlom ispitu i da si ponovo na ispitu, i da ćeš biti
testiran dok god ne prođeš taj test. Super svijest je strpljiva. Ako
ne shvatiš kako treba, super svijest će te stavljati na test iznova
i iznova. Ako to ne uspiješ u ovom životu, dat će ti priliku u
sljedećem životu, i to je način na koji drugi životi utječu na
sadašnji.
Većina toga se događa „ iza zastora“. Supersvijest namješta
situacije za koje zna da ti mogu koristiti. Ipak, svjesno imaš moć
veta. Možeš odlučiti da nećeš iskoristiti prednosti koje ti
supersvijest nudi kako bi očistio/a karmu i vidio stvari iznova.
Možeš odlučiti pobjeći od toga, sakriti se, poricati, ili reagirati

na strah sa strahom. Izlaz je u svjesnosti! Do sada si možda bio/a
potpuno nesvjesna da je sve u tvom životu tvoja kreacija. Ako si
svjestan/a da su SVA iskustva u tvom životu za tvoje dobro možeš
iskoristiti tu svijest da shvatiš pravednost i dobro tvojih
iskustava.
Način na koji ovo čitanje djeluje, barem iz mog kuta gledišta, je da
je ne radim ništa. Ti si taj/ta koji radi sve. Došao/a si tu i ti
daješ informacije. Ti stvaraš svoju vlastitu stvarnost 100%. Ja samo
prevodim neizrečenu informaciju u izgovorene riječi. Ponekad izgleda
kao da ja samo sjedim tu i postanem ti na sat, sat i pol i govorim
ti kako je biti ti iz drugog kuta gledanja. Ali TI sve činiš. Ja
samo objašnjavam kako to radiš. Informacije u ovom čitanju će doći u
potpunosti iz tebe, sa sva četiri nivoa svijesti.
Život je igra. Moj učitelj u Indiji kaže: „ Život je igra, zato ga
igraj!“. I stvarno je igra! Ali nije kao većina igara u kojima se
dobiva ili gubi. Više se radi o tome kako igraš igru nego da li
dobivaš ili gubiš, i igra nije gotova dok ne pobijediš. To je igra
svijesti i bivanja- evolucija svijesti i ostvarenje bića. To je kao
većina igara u kojima postoji strategija, postoji početak i kraj,
postoje pravila i zakoni, postoje zamke i prepreke, postoji čak i
igraća ploča, i ima čak i igrače a to smo ti i ja. Ali naposljetku
Bog je sve to.
Većina nas je potpuno nesvjesna prave svrhe života. Većina je
totalno nesvjesna da smo svi dio veće igre i intimno povezani sa
Bogom, jer je većina nas uhvaćena u svijetu. Mi vjerujemo u svijet.
U osnovi igra je o odvojenosti. Početak igre se dogodio, u trenutku
kada si ti kao svjesno biće, došao na ideju da si odvojen od svemira
– od Boga – kao da si ti jedno a Bog drugo, ili ti si jedan a cijeli
svemir je onaj drugi. Ili cijeli svemir je milijarda drugih stvari.
Ovo se dogodilo čini se pred dugo dugo vremena. Ako osjećaš da si
odvojen od drugih ljudi, zvijezda, drveća, ili bilo čega onda si
negdje u toj igri. Kraj igre se događa kada u potpunosti shvatiš da
ne postoji nikakva razdvojenost i da nikada nije ni postojala
nikakva razdvojenost. To je bila iluzija! Sve je bio samo san.
To je kao da sanjaš da je moguće da je Bog uzeo komadiće sebe i
stavio ih na ploču i samo promatra kada će se i kao ti mali dijelovi
njega vratiti Doma. Ali ploča je iluzija. Ništa nije odvojeno od
Boga, ne postoji ništa odvojeno od Boga!. Ali ti maleni dijelovi
Boga, koji smo mi – mi MISLIMO da smo odvojeni, a On samo čeka kada
ćemo i kako shvatiti da nismo odvojeni, da smo dio Njega i dolazimo
iz Njegove svijesti i tamo i pripadamo. Igra je na nama. Mi donosimo
odluke, slijedimo vlastita uvjerenja, i stvaramo vlastitu stvarnost
na našem putu prema Doma. Bog kaže da. On samo promatra predstavu.
On je samo svjedok. On je vječni svjedok. Ponekad će jedan od tim
malih dijelova
zatražiti pomoć od stvoritelja i Bog će to čuti i

reagirati baš kao što će roditelj pomoći djetetu. To je slično kao
kad majka/otac promatraju svoju malu djecu kako se igraju na
igralištu. Oni se bacaju i prevrću, sretni su pa nesretni, udare
sebe ili neko drugo dijete, i onda se još malo igraju. S vremenom
će se dijete umoriti od igre i doći se odmoriti u krilo majke/oca.
Točka A je početak igre kada se pojavila svijest o odvojenosti.
Točka B je kraj igre kada postanemo potpuno svjesni ujedinjenosti s
Bogom. To se naziva različito: prosvjetljenje, samospoznaja ili
spoznaja Boga, probuđenost, pokajanje, koje se dešava u jednom
trenutku i to je odlazak doma.
Kao većina igara i ova ima prepreke. Ima stvari koje nam priječe put
i sprečavaju nas da se sjetimo tko smo. I kao većina igara i ova ima
ploču na kojoj se igra. No ustvari sama ploča je prepreka. Svemir je
naša
prepreka.
To
je
svijet
–
drveća,
računi,ljudi,promet,zvijezde,vatra,voda,zemlja, zrak i eter. Ploča
izgleda kao da je sastavljena od
milijun odvojenih stvari ali
zapravo cijeli je svemir u umu Boga i Bog je jedno. Ali kao dio igre
dali smo toj ploči izgled odvojenosti a sebi dali sugestivnu narav;
odnosno mi smo jako povodljivi. Zato što smo sugestivni imamo
tendenciju da vjerujemo u prijedloge koji su nam dani, a svemir nam
stalno sugerira da je odvojenost stvarna. I ne samo to, svi aspekti
svemira nas konstantno uvjeravaju u to. Kad promatraš zvijezde,
zvijezde govore, „ vjeruj u mene, vjeruj u moju odvojenost“. Kad
gledaš ljude oni isto govore „ vjeruj da postojim, vjeruj u moju
odvojenost od tebe“. Kad promatraš drveće, drveće govori „vjeruj u
mene, vjeruj u moju odvojenost“. Sve nam stalno govori „ vjeruj u
moju odvojenost“. A mi smo jako sugestivni. Imamo tendenciju
vjerovati da su odvojenosti koje vidimo u svemiru stvarne, da su
zvijezde stvarno odvojene od nas, da su ljudi međusobno odvojeni, da
je sve zaista odvojeno. Naša vjera u svemir je od ploče za igranje
napravila prepreku u igri čiji je cilj povratak doma, tamo gdje
svijest o razdvojenosti ne postoji.
Još jedna prepreka je EGO, koji je najniža razina svijesti gdje je
strah, negativnost, predrasude, vezanosti i ograničenja. Bog je
ljubav i samo ljubav. Ove odlike ega izgledaju kao suprotnost tome.
Dom je ljubav, 100% i ništa manje od toga. Dom je isto tako stanje
svijesti. Cijela ova igra je oko tvojeg stanja svijesti. Ako osjećaš
bilo što manje od 100% ljubavi, u svom umu nisi doma, još uvijek
igraš igru. Svaki dio tvoje svijesti koji nije ljubav je ego. Da bi
bio/bila 100% ljubav moraš biti 0% ega. To znači da ego mora
završiti, mora umrijeti, i to je ono čemu nas razna duhovna učenja
podučavaju. Ono što ego čini preprekom je da ego ne želi umrijeti.
Ustvari ima program i cilj preživjeti pod svaku cijenu. Ego će
učiniti bilo što da preživi. Ima dozvolu da učini bilo što kako bi
preživio. I pokušat će te uvjeriti da vjeruješ iluzijama – ljutnji,
strahu, ljubomori, sumnji u sebe, mržnji, odvojenosti, ili bilo što

drugo što mu može pomoći da preživi. Trudit će se opravdati tvoju
ljutnju. Radije će biti u pravu nego sretan. I to je dio igre.
Ego je zapravo unutarnju saboter. On je dio svijesti koja ne želi da
se vratiš doma. Ti si u igri povratka kući. Ti si na putu prema doma
i svi igraju istu igru iako je većina nije svjesna. Ego pokušava
sabotirati tvoje putovanje kako bi spriječio da se vratiš doma.
Mora. Programiran je da preživi a povratak doma za ego znači smrt.
Njegova borba za opstanak čini ga snažnom preprekom.
Još jedna prepreka u igri je karma. Sva karma mora biti očišćena i
uravnotežena da se vratiš doma. Sve stvari moraju proći na način na
koji ih vidimo da bi ih onda iznova vidjeli. To je jednostavno to.
Ovo čitanje će ti pomoći razumjeti gdje se nalaziš u toj igri
života. Barem se meni tako čini. Ako igru gledaš kao stubište, onda
to možeš zvati stube prema nebu, gdje stepenice nisu mjesto nego
stanje svijesti, a čitanje će ti pomoći shvatiti na kojoj si
stepenici. Govorit će ti o sljedećem koraku, ne 2 ili 10 koraka
unaprijed, nego baš o sljedećem koraku,i na koje prepreke možeš
naići prije nego dođeš na sljedeću stepenicu, i što imaš u sebi što
će ti pomoći proći te prepreke. Na kraju tu je da ti pomogne da
budeš svjestan nekih prepreka osviještenja prisutnosti ljubavi.
To je ono o čemu je u osnovi ovo čitanje. I imaš neke odgovornosti u
ovom čitanju. Tvoja je odgovornost prekinuti me ako imaš bilo koja
pitanja, ako želiš da usporim, da nešto pobliže objasnim, da govorim
jasnije, govorim detaljnije o nečemu, ako trebaš otići na WC tijekom
čitanja. Posebno je važno da me prekineš ako se sa nečime ne slažeš.
Tišinu sa tvoje strane protumačit ću kao slaganje, zato ako se sa
nečime ne slažeš molim te to reci. Ako se s nečim ne slažeš to je
moja krivica. U većini slučajeva neslaganje je rezultat moje
nedovoljne jasnosti ili netočnosti u prevođenju. I u većini
slučajeva ako kažem istu stvar drugim riječima, ili bolje objasnim
neku temu, neslaganje se promijeni.
Ako se javi neslaganje ja ću provjeriti moj izvor informacija da
vidim da nisam odlutao ili da provjerim da li se promijenilo ili
nije. Ako se moj unutarnji osjećaj nije promijenio i ako ne mogu
pronaći bolje riječi da objasnim osjećaj, može biti da to što ja
govorim dolazi iz dijela svijesti koja je tebi potpuno nepoznata, i
da će ti trebati neko vrijeme da shvatiš. Možda se probudiš jedno
jutro i shvatiš, ili tijekom neke kontemplacije ili u potpunoj
iskrenosti sa samim sobom shvatiš ono što je rečeno. Budi strpljiv.
Ponekad treba vremena. Više nego jednom sam dobio povratnu
informaciju da je trebalo proći dvije godine da konačno shvate o
čemu sam govorio.
Ako postoji neslaganje može biti da sam ja u krivu i postoje trenuci
kada ni ja ni ti nećemo znati da li sam u pravu ili u krivu , kao

što su informacije iz prošlih života – jako je teško provjeriti
informacije iz prošlih života. Ali općenito informacije su točne.
Imam visoki postotak pozitivne povratne informacije. I moguće je za
mene da budem u krivu. Ali moj zadatak nije da budem u pravu. Moj
zadatak je samo govoriti, pokušati najbolje što mogu unutarnji
osjećaj pretvoriti u izgovorene riječi. Da li su te riječi točne ili
nisu to nije moj posao. Moj posao je samo da budem prenositelj tih
riječi. Ali većinu vremena ispada da su informacije točne.
Čitanje je u potpunosti povjerljivo. Nitko neće znati ništa o njemu
osim tebe i mene a ja ću zaboraviti sve o tome vrlo brzo. Zapravo,
zbog toga što držim oči zatvorene tijekom čitanja najčešće zaboravim
lica ljudi koji su bili na čitanju. Zato molim te nemoj biti
iznenađen ili uvrijeđen ako se kasnije sretnemo i ne sjetim te se.
Ja ću najvjerojatnije zaboraviti cijelo čitanje i tako je najbolje
za oboje. Informacija je tvoja osobna. Dolazi od tebe i namijenjena
je tebi. Ja neću o tome razgovarati sa nikim, i u svakom slučaju
neću nikada spominjati tvoje ime.
Ovo čitanje je duhovni posao i ja ne naplaćujem ništa za njega,ali
prihvaćam donacije. Volim misliti da obavljam posao za Boga. Zaista,
s mojeg kuta gledišta, Bog je onaj koji ovdje radi sve. Ako si došao
na čitanje, možda misliš da si ti došao ali zapravo te Bog doveo na
ovo čitanje. Možda misliš da si ti odlučio da li ćeš doći ili ne ali
zapravo je Bog odlučio za tebe. Bog je moj poslodavac. On je izvođač
ja sam samo zaposlenik. Kad dođeš na čitanje sklapaš ugovor sa Njim
i on će ti reći koliko da mi platiš. Zato savjetujem da pitaš Boga,
savjetuj se sa Bogom u tebi i vjeruj osjećaju koji imaš za donaciju.
On zna koliko trebam i koliko si ti možeš priuštiti. Ako dođeš sa
već unaprijed određenim iznosom za donaciju, savjetujem ti da
provjeriš ponovo sa Bogom. Nisi ti koji/a ovo činiš. On je taj.

Hvala ti što si mi pružio/la

priliku da napravim ovo čitanje.

