
  Tere tulemast! Tegu on intuitiivse lugemisega. Seda võib ka elu lugemiseks 
nimetada. See on sinust, sinu elust siin ja praegu ja sellest, miks oled sa 
kogemas oma läbielamisi siin ja praegu. See on sinu elu kohta käiv selgitus 
vaimsest vaatekohast lähtuvalt, mitte ainult selle kohta, millest sina teadlik 
oled, vaid ka selle kohta, millest sa ainult osaliselt teadlik oled või üldse teadlik 
pole.

   Sul on ettekujutus endast ja sa nimetad seda iseendaks. Kuid see ettekujutus 
on tegelikult moodustunud paljudest koondunud mõtetest, mõned neist üpriski
vastandlikud. On see sina, kes sa arvad end olevat ja see sina, milline sa ei taha 
mõelda, et sa oled. Ja on ka see sina, milline sa olla ei tahaks, aga arvad, et oled 
ikkagi. On see sina, kelleks teised sind su arvates peavad, see sina, kelleks sa ei 
taha, et teised sind peaksid ja see sina, kelleks teised sind peavad. Need sinu 
enda kohta käiva uskumuse erinevad tahud on segadusse ajavalt kokku 
pressituna kõik sinu meeles! On olemas ka teised sinad ja on sina, kes sa 
tegelikult oled. Lugemine keskendub suures osas sellele sinale, kes sa tegelikult 
oled ning miks sa täielikult ei taju seda ennast, kes sa tegelikult oled. Sellisel 
viisil teeb lugemine loodetavasti lõpu mingile osale segadusest.

   See sina, kes sa arvad end olevat, on sinu iseenda kohta käiv ettekujutus. See 
on su minapilt, pilt, mis sul iseenda kohta on. See sina, kes sa arvad end olevat –
pundar iseenda kohta käivaid ettekujutusi, mis on välja kujunenud su elu 
jooksul läbielatu tulemusena –  kogemused sinu suhetest teiste inimestega, 
kogemused sinu suhtest maailmaga, kogemused sinu suhtest iseendaga, 
kogemus su suhtest Jumalaga, kogemused , mis tulenevad programmidest, 
mida sa oma elus käigus hoiad, programmidest, mis su elu juhivad, sinu viisist 
midagi teha, kogemus, mis tuleneb iseenda kohta käivate uskumuste 
taaskinnitamisest ja sulle õpetatul põhinevad kogemused – õpetustel selle 
kohta, kes sa oled ning milline on sinu koht maailmas. Lugemine vaatleb seda 
sina, kes sa arvad end olevat ja räägib sulle, kuidas sa selliseks inimeseks 
muutusid. See räägib sulle su uskumustest ja programmidest, ning kuidas need 
uskumused ja programmid mõjutavad su elu siin ja praegu.

   Lugemine räägib sulle samuti teistsugusest sinast - sellisest, kes sa arvad, et sa
olla tahad. Panid sa tähele, et ma ütlesin: “ …ARVAD, et olla tahad.“? Ma ütlesin 
seda sellepärast, et tihti erineb see sina , kes sa enda arvates olla tahad, sellest 
sinast kes sa tegelikult olla tahad.  Sinast, kes sa enda arvates olla tahad, oled sa
teadlik. Sinast, kes sa tegelikult olla tahad,  ei ole sa tihtipeale tervenisti teadlik. 
Käsitlen seda teemat sügavuti mõne minuti pärast.



   Lugemine puudutab ehk ka seda sina, kelleks teised sind peavad, kuid 
arvatavasti mitte väga põhjalikult, sest lõppkokkuvõttes pole see nii oluline. 
Suure tõenäosusega räägib lugemine sulle sellest sinast, kelleks sa TAHAD, et 
teised sind peaksid ja miks. Kuid enamasti räägib lugemine sellest sinast, kes sa 
arvad end olevat ja sellest sinast, kes sa tegelikult oled.

  On olemas universumi alustõde, mis ütleb, et see, mida sa koged on 
projektsioon. Sinu väline kogemus on su sisemise kogemuse peegeldus. 
Lugemine räägib sulle sinu projektsioonide vastastikustest suhetest, kuna neil 
kõigil on üks ja sama allikas, nimelt sina.

   See sina, kes sa tegelikult oled, on jumalik olend, jumalikkuse enda aspekt. Sa 
oled hing. Sa ei ole keha, millel on hing Sa oled hing, kellel on keha või idee 
kehast ja see hing on jumalik. Seetõttu oled sa keha omav jumalikkus ehk 
kehastunud jumalikkus. Sa lihtsalt ei tea seda. Ja see on ainus viis, kuidas see 
saab olla, sest Jumal on kõik, mis kogu universumis olemas on. Pole olemas 
midagi peale Jumala. Ja kuna Jumal on kõik universumis olev ja sina oled 
universumi osa, järelikult ka osa Jumalast. Ja kuna Jumal on jumalik, pead ka 
sina seda olema. Kuid jumalikkus on teadvuse seisund ning kui sa pole teadlik 
sellest teadvuseseisundist, mis ongi see sina, kes sa tegelikult oled, räägib 
lugemine sulle, miks – millised sinu meeles olevad mõtted blokeerivad selle 
tõsiasja mõistmist ja omaksvõtmist.

   Lugemise jooksul antav informatsioon pärineb neljalt teadvuse tasandilt, 
millest kaks on sulle teada ning kahe osas pole sa teadlik. Teadvuse madalaimat 
taset nimetatakse egoks. See on teadvuseseisund, milles sa viibid kogedes 
piiranguid, hinnanguid, negatiivsust, klammerdumist või hirmu. Vaimsest 
lähtekohast on hirmu määratlus jumaliku armastuse mitte kogemine. Jumalik 
armastus on tingimusteta, piiramatu armastus.  Seda võib nimetada ka 
kõikelubavaks armastuseks. Armastus pole tunne, see on olemise seisund. See 
on „mina armastan“. Mitte tingimata „ma armastan sind“, pigem „ ma 
armastan, ma kogen armastust kõige suhtes võrdselt“. Mitte „ma armastan, 
juhul kui…“ või „ ma armastan, kuid…“. See on „ma armastan olenemata 
kõigest“, piiranguteta ja tingimusteta. „Ma armastan olenemata kõigest“, selline
on jumalik armastus.

   Hirm on armastuse vastand. Ükskõik, milline sinu poolt kogetav teadlikkuse 
seisund, mis pole jumalik armastus, on hirm mingis vormis. See tähendab, et 
viha, hirm, armukadedus on hirm, hirm on hirm, madal enesehinnang on hirm, 
vihkamine on hirm, kõik, mis pole jumalik, alaline armastus, on hirm. Hirm on 



ego omadus  ning ego on madalaim meie poolt kogetav teadvuse tase. Sinu 
jaoks on see teadvustatud. Sa oled sellest teadlik. Vihane olles sa tead seda. Sa 
võid seda eitada, kuid tunnetad seda siiski. Olles depressiivne, tunnetad sa 
seda. Tundes ärevust, tunnetad sa seda, oled sellest teadvel.

    Ego teadvusetasandi kohal on kõrgem teadvus ehk kõrgem teadlikkus. See 
kõrgem teadvus on aken, mille kaudu hing maailma vaatab. Kõrgema teadvuse 
tasandi kogemise ajal oled sa lahti ühendatu hirmust, negatiivsusest, kõikidest 
ego omadustest. See on teadlikkuse seisund, mida sa koged meditatsiooni, 
mõtiskluse või jumaliku armastuse seisundis. Kui sa otsid arusaamist iseendast, 
universumist ja oma kohast selles, oled sa kõrgema teadvuse seisundis. Kui sa 
lased hinnangutel minna ja lubad olemasoleval olla see, mis see on, oled sa 
kõrgema teadvuse seisundis. Kui pole õiget ega valet, head ega halba ning sa 
oled end koondanud siia ja praegu, vaadeldes end sisse mässimata, koged sa 
elu, lähtudes kõrgemast teadlikkusest. Kõrgem teadvus on olemise seisund. 
Selles teadlikkuses on aeg korraks muutunud või muundunud ning seda ei 
tajuta tavapärasel viisil, aeg kas liigub kiiremini, aeglasemalt või kaob hoopis. 
Kõrgem teadvus on kõrgeim teadvuse seisund, millest sa teadlik oled, teadvel 
oled. See pole su jaoks teadvustamata. Sa tunnetad seda viibides selles ja olles 
selles olnud, on sul teadmine selle kohta.

   Need sinu kaks teadvustatud osa, ego ja kõrgem teadvus, on kogu su 
olemusest väga väike osa. Koos moodustavad nad umbes pool või poolteist ja 
mõnikord kaks protsenti kogu sinu olemusest. Ülejäänud 98 kuni 99,5 protsenti 
sinu täielikust olemusest on teadvustamata, kuid mitte uinumas. 
Teadvustamata tähendab lihtsalt, et sa pole sellest teadlik. See on olemas, 
olenemata sellest, kas sa oled sellest teadlik või mitte.

   Kõrgema teadvuse kohal on esimene teadvustamata tasand, mida 
nimetatakse alateadvuseks. Sellel olemise tasandil on mälestused kõige kohta, 
mida sa selles elus üldse kogenud oled, olenemata sellest, kas sa oled sellest 
teadlikult teadvel või mitte. Enamik inimesi on unustanud suurema osa, mida 
nad selles elus kogenud on, kuid alateadvus mäletab kõike. Ka unustatuna pole 
kogemus su jaoks kaotsi läinud. See on ikkagi osa sinust.

   Alateadvuse kohal on üliteadvus. Sel olemise tasandil on mälestused kõikide 
su ümbersündide jooksul kogetu kohta.



   Inimkogemuse kohta on olemas põhitõed. Need tõed ei vaja olemasoluks 
inimlikku uskumist või soostumist. Need on igal juhul olemas, kas me usume 
neisse või mitte. Üks nendest tõdedest on, et ümbersünd on olemas ja sul on 
üliteadvuse tasandiga seotud teistest aegadest pärinevaid kogemusi ja 
mõnikord mõjutab mõne teise elu jooksul kogetu su praegust elu – MÕNIKORD, 
KUID MITTE ALATI! Kui teadlikkus, mida oled kogenud mõnes teises elus, 
mõjutab su praeguse elu kogemust, siis on see käesolevas lugemises näha. Kuid 
ära oota kannatamatult, kuulmaks, et sa olid mõni suur Egiptuse kuningas või 
Atlantise preester või midagi taolist. Tõenäoliselt on öeldud rohkematele 
inimestele, et nad olid suured Egiptuse kuningad, kui neid tegelikult üldse on 
eksisteerinud! Lugemine annab konkreetset informatsiooni sinu vaimse 
teekonna olemuse kohta, nii tegeleb see rohkem sinu poolt kogetud 
TEADLIKKUSEGA kui füüsiliste kogemustega.

  Veel üks universumi põhitõde on, et SINA lood iseenda tegelikkuse. 
Tegelikkuse all pean ma silmas elu kogemust. Sina lood selle sajaprotsendiliselt. 
Mitte miski sinu poolt kogetav pole sinu loomingust lahus. Lugemine räägib 
sulle, kuidas sa seda teed.

  Sinu tegelikkus ilmneb samaaegselt erineval viisil sinu olemuse erinevate 
tasandite kaudu. Sina oled teadlik ühest või kahest protsendist enda poolt 
loodust, sest just nii suurest osast oma täielikust teadvel olemusest oled sa 
teadlik. 

   Teadlikult lood sa oma tegelikkust otsuste tegemise kaudu, otsustades midagi 
teha ja seejärel seda tehes. Me oleme teadlikult teadvel mõnedest oma otsuste 
tagajärgedest, kuid mitte kõigist. Meie otsuste mõju võib olla lühiajaline või 
kesta pikka aega, isegi eluajad. Ja ajal on tavaks mälestused kustutada nii, et me
kaotame teadlikkuse oma otsuste tagajärgede osas.

  Alateadlikult lood sa oma tegelikkust uskumuste kaudu. Kui sul on millegi 
kohta uskumus, sinu tegelikkus kristalliseerub selle uskumuse ümber. Sul on 
teadlikud uskumused ja mitteteadlikud uskumused ning need võivad olla ühed 
ja samad ja võivad seda ka mitte olla. Pea meeles, et alateadvus on palju 
suurem teadvel teadvusest, nii et on võimalik, et alateadlikud uskumused on 
teadlikest uskumustest palju tugevamad. On võimalik, et sa usud teadlikult ühte
ning alateadlikult midagi täiesti erinevat. Kuid sa lood oma reaalsuse lähtuvalt 



kohast, kus paikneb enam kui viiskümmend üks protsenti sinu uskumustest. 
Sinu elu on su uskumuste peegeldus, kas siis teadlike või mitteteadlike. Mida 
tugevam uskumus, seda kiiremini, tugevamini ja enamate kordustega tuleb selle
uskumuse peegeldus nähtavale sind ümbritsevas.

   Üliteadvuse tasandil lood sa oma tegelikkuse karma kaudu. Karma on läbinisti 
jumalik tasakaalu süsteem – põhjuse ja tagajärje tasakaalu süsteem. Minu 
mõistes on kolme tüüpi karmat – teokarma, ihakarma ja hirmukarma. Teokarma
väidab, et mida annad, seda ka saad, mida külvad, seda lõikad, mida teed, tuleb
ringiga sulle endale tagasi. See ei pruugi su juurde tagasi tulla sarnasel viisil 
nagu see läks, kuid selle taga olev energia saab tasakaalustatud. Kui sa annad 
armastust, saad sa armastust ka vastu. Olles kaastundlik, saab sullegi osaks 
kaastunne. Kui sa kellelegi haiget teed, saad sa vastuseks ka ise haiget – kui 
mitte nähtaval viisil, siis energeetiliselt.

  On kolme tüüpi tegusid, armastuse tegu, neutraalne tegu ja hirmul põhinev 
tegu. Armastuse tegu loob positiivset bilanssi. Neutraalne tegu on bilansis. Ja 
hirmu tegu loob negatiivset bilanssi. Armastuse teod on armastusest lähtuvad 
teod. Isetu teenimises olemine, vabana igasugusest soovist vilju lõigata, 
kaastunne jne. Need on teod, mis teevad armastuse nähtavaks. Neutraalse teo 
määratlemine kipub konksuga küsimus olema. Siit läheb väga peen joon. Need 
on tegevused, mille käigus energiat ei võideta ega kaotata. Hirmu teod on 
isekad tegevused, egopõhised teod, tegutsemine hirmust lähtuvalt, teod, mis 
kellelegi haiget teevad jne. Negatiivset karmalist bilanssi ehk karma võlga on 
võimalik tasakaalu või ka positiivsesse bilanssi viia  läbi haiguse, õnnetuse, 
millegi kaotuse või positiivseid, armastavaid tegusid tehes, näiteks nagu 
andestamine.

   Ihakarma luuakse eraldatuse taju kaudu, nagu sinu ja su poolt ihaldatu vahel 
eksisteeriks eraldatus. Tegelikkuses pole eraldatust olemas, sest Jumal on 
kõikjal. Seetõttu on ihakarma illusioonist tulenev karma. Ainsad viisid, kuidas 
seda karmat lõpetatusesse viia, on kas oma ihad täita või nendest lahti lasta.

   Hirmu karma ON illusiooni karma. Tuleta meelde, mis hirm tegelikult on. See 
on midagi, mida sa koged, kui sa pole teadvel jumalikust armastusest. Jumal on 
jumalik armastus ja Jumal on kõik, mis on olemas, kõik, kogu ruum ja sealt 
kaugemalegi, iga aeg ja ajatus, iga dimensioon ja sealt edasi, kõik - kõik, mis 
olemas on! Ja kui seda visiooni ei tajuta, siis peab olema midagi, mis varjutab 
jumaliku armastuse visiooni ja see miski on ikka ja alati hirm.



   Hirm tundub olevat armastuse vastand. Kuid Jumalal, Kes on kõik, mis olemas 
on, ei saa vastandit olla. Pole olemas Jumala vastandit. Millegi ilmnemine, mis 
pole jumalik armastus, on illusioon. Kuid inimesed usuvad tihtipeale hirmu. See 
tähendab, et me usume tihtipeale illusiooni.

  Üliteadvus on vastutav illusioonide korrigeerimise eest. Hirm on Jumalast 
eraldatud olemise taju. Kuid kuidas saaksid sa üldse Jumalast eraldatud olla??? 
Üliteadvus töötab nii, et ta toob su selleni, mida sa oma elus karma 
puhastamiseks või tasakaalustamiseks ning vaimseks ärkamiseks vajad. Kui sul 
on hirm, siis täiesti kindlasti sa näed seda oma elus ilmnemas. Jeesus ütles: “Ära
karda, muidu kutsud selle endale kaela.“. Kui sul on hirm, siis sina või su 
üliteadvus toob selle sinuni. See on loodusseadus, sul pole võimalik seda 
seadust rikkuda. Sa võid seda üritada. Sa võid oma hirmuga kohtumist edasi 
lükata, selle eest minema joosta, selle eest peitu pugeda. Kuid varem või hiljem,
kas selles või mõnes teises elus, seisad sa sellega silmitsi ja siis sõltub testi 
läbimine juba sinust. See, kuidas sa hirmule reageerid, on testi sisu. Kui sa 
reageerid armastusega, hirmust lahti lastes ja selle taga tegelikkust nähes, oled 
sa testi sooritanud ning rohkem sind selle hirmu osas enam proovile ei panda, 
kui sa just ei luba sellel hirmul naasta. Hirmu testi vastuseks on armastus. 
Armastus saab sind sellest karmakoormast vabastada. Armastusega ja 
armastuse kaudu on sul võimalik mõista oma Iset ja universumi loomust.

   Üliteadvuse tööks on sinu karma puhastamine või tasakaalustamine nii kiiresti
kui võimalik pärast seda, kui sa oled selle endale kaela tõmmanud ning sa ise 
oled täielikult mitte teadlik suuremast osast selle toimumisest. Üliteadvus teab 
su karmat ning toob sinuni need kogemused, mida sa vajad, mis annaksid sulle 
võimaluse oma karma tasakaalustada ja vastu võtta uus vaatekoht. Sellisel viisil 
luuakse sellel teadvuse tasandil sinu tegelikkus. Sa võid teadvel  teadvuse 
tasandil arvata, et sina pole endast väljaspool toimuvaga seotud, ning et see, 
kus ja millal sa oled, on juhus või kokkusattumus, kuid on veel üks universumi 
põhitõdede - juhuseid või kokkusattumusi pole olemas. Sa ei jaluta lihtsalt 
juhuslikult mõnda olukorda sisse. Tegelikult tood sa need enda juurde ise, 
omaenda hüvanguks, et kasvada ja õppida. Kui miski, mis sulle ei meeldi, 
toimub su elus korduvalt, on selles sõnum sinu jaoks. Sõnumiks on, et sa 
kukkusid eelmisel testil läbi ning sul tuleb see uuesti teha. Üliteadvus on 
kannatlik. Kui sul õigesti välja ei tule, paneb üliteadvus sind aina uuesti proovile.
Kui sul selle eluea jooksul õigesti välja ei tule, annab see sulle uue võimaluse 
teises elus ja sellisel viisil saavadki teised elud praegust elu mõjutada.



   Enamik sellest toimub „lava taga“. Üliteadvus valmistab ette olukordi, mille 
kohta see TEAB, et need on sinu hüvanguks. Siiski, teadlikul tasandil on sul 
olemas veto kehtestamise võim. Sa võid otsustada mitte kasutada üliteadvuse 
poolt antavate võimaluste eeliseid, et oma karmat puhastada ja uus vaatenurk 
omandada. Sa võid hoopis selle eest ära joosta, peitu pugeda, seda eitada või 
hirmule veelgi rohkema hirmuga reageerida. Väljapääsupiletiks on teadvelolu! 
Kuni praeguseni olid sa ehk täielikult mitteteadlik sellest, et kõik su elus on sinu 
enda looming. Kui sa oled teadlik, et KÕIK sinu elu kogemused on su enda 
hüvanguks, saad sa seda teadlikkust kasutada, et oma kogemuste õigsust ja 
sobivust mõista.

   Lugemine töötab sellisel viisil, vähemalt minu seisukohast lähtudes, et mina ei
tee midagi! Sina oled see, kes teeb. Sina oled tulnud kohale ja varustad mind 
informatsiooniga. Sina lood sajaprotsendiliselt iseenda tegelikkuse. Mina lihtsalt
tõlgin väljaütlemata informatsiooni väljendatud informatsiooniks. Vahetevahel 
tundub, et ma lihtsalt istun koos sinuga ja muutun ühe või pooleteise tunni 
jooksul sinuks ja räägin, kuidas on olla sina, teisest lähtekohast vaadatuna. Kuid 
SINA oled tegelik tegija. Mina lihtsalt selgitan, kuidas sa seda teed. Selles 
lugemises sisalduv informatsioon pärineb täielikult sinult, kõigilt neljalt 
teadvuse tasandilt.

   Elu on mäng. Minu Indias elav õpetaja ütleb: “Elu on mäng. Mängi seda.“. See 
on tegelikult ka mäng! Kuid see pole nagu suurem osa mänge, kus on 
kaotamine ja võitmine. Võitmisest või kaotamisest on siin olulisem, kuidas sa 
seda mängu mängid ning mäng ei saa läbi enne, kui sa oled võitnud. See on 
teadvuse ja olemuse mäng – teadvuse arengu ja olemuse mõistmise mäng. See 
ON nagu enamik mänge selles suhtes, et siin on olemas strateegia, algus ja 
lõpp, reeglid ja regulatsioonid, lõksud ja takistused, mängulaud ja isegi 
mängijad, kelleks oleme meie sinuga. Kuid lõppkokkuvõttes on Jumal KÕIK 
eelpool nimetatu.

   Enamik meist on täielikult mitteteadvel sellest, mis üldse on elu sisuks. 
Enamik meist on täielikult mitteteadlik sellest, et me oleme osa suurest 
mängust ja Jumalaga intiimselt ühendatud, sest enamik meist on maailma poolt
haaratud. Me usume maailma.

   Mängu põhisisuks on eraldatus. Mäng algas siis, kui sinul, olles teadlik olend, 
tuli mõte, et sa oled universumist, Jumalast, eraldatud, nagu sina oleksid üks 
üksus ja Jumal teine või nagu sina oleksid üks asi ja kogu universum teine. Või 
hoopis, et kogu universum on miljard muud asja. Tundub, et see mäng algas 



kaua kaua aega tagasi. Kui sa tunned end eraldi olevana teistest inimestest, 
tähtedest või puudest või ükskõik millest, asetsed sa kusagil keset mängu. 
Mängu lõpp ilmneb, kui sa täielikult mõistad, et pole OLEMAS eraldatust ning 
eraldatust pole kunagi olemas olnudki. Kõik see oli illusioon! Kõik see oli 
unenägu.  

  Nagu sa näeksid und võimalusest, et Jumal võttis osakesed Iseendast ja asetas 
nad mängulauale ning nüüd lihtsalt jälgib nägemaks, millal ja kuidas need Tema 
osakesed koju tagasi kavatsevad tulla. Kuid mängulaud on illusioon. See pole 
Jumalast kuidagigi eraldiseisev. Pole olemas midagi, mis oleks Jumalast 
eraldatud! Kuid need väikesed Jumala osakesed, kelleks oleme meie – me 
ARVAME, et oleme eraldi ja Tema lihtsalt ootab nägemaks, millal ja kuidas me 
mõistame, et me pole eraldi, et me oleme Tema osad ja Tema teadvus on see, 
kust me pärit oleme ja kuhu me kuulume. Mäng sõltub meist. Teel koju teeme 
me oma valikuid, järgneme oma uskumustele ja loome iseenda reaalsuse. Jumal
ütleb jah. Ta lihtsalt vaatab etendust. Ta on lihtsalt tunnistaja. Ta on igikestev 
Tunnistaja.  Mõnikord kutsub keegi nendest väikestest osakestes oma Loojat 
appi ning Jumal kuuleb ja tegutseb just nagu lapsevanem, kes aitab oma last. 
Samuti nagu ema või isa jälgib oma väikseid lapsi mänguväljakul mängimas. Nad
tõuklevad ja kukuvad, mängivad õnnelikuna või ka õnnetuna, saavad haiget või 
teevad mõnele teisele lapsele haiget ja mängivad edasi. Lõpuks saab lapsel 
mängimisest isu täis ja ta tuleb oma ema või isa käte vahele puhkama.

   Mängu alguspunktiks on punkt A, koht, kus ilmus eraldatuseteadvus. Ja 
mängu lõpp-punktiks on punkt B, koht, kus teadvus mõistab täielikult oma 
ühtsust Jumalaga. Lõpp-punkti nimetatakse erinevate nimedega – 
valgustumine, oma Ise või Jumala tunnetus, ärkamine, lunastus ja koju 
jõudmine.

    Nagu enamikes mängudes, on ka selles mängus takistused. Tõkked, mis 
seisavad me teel, blokeerivad meie mälestust sellest, kes me oleme. Ja nagu 
enamikes mängudes, on ka selles mängus mängulaud. Ja juhtumisi on 
mängulaud ise üheks nendest takistustest. Universum on meie mängulaud. See 
on  kogu maailm – puud, arved, inimesed, liiklus, tähed, tuli, vesi, õhk, maa ja 
eeter. Mängulaud tundub koosnevat miljonist eraldiseisvast asjast, kuid 
tegelikult asetseb kogu universum Jumala meeles ja Jumal on ühtne. Kuid 
mängu osana andsime me mängulauale eraldiseisva välimuse ja endile 
loomuse, mida on võimalik mõjutada, see tähendab, et me oleme väga 
mõjutatavad. Kuna me seda oleme, on meil kalduvus uskuda seda, meile 



sisendatakse ning universum sisendab järjepidevalt, et eraldatus on tõeline. 
Lisaks sellele kutsuvad kõik universumi aspektid meid üles endisse uskuma. Sa 
vaatad tähti, tähed ütlevad: “Usu minusse. Usu minu eraldatusesse.“. Sa näed 
puid, puud ütlevad: „Usu minusse. Usu mu eraldatusesse.“. Kõik ütleb: „Usu 
minu eraldatusesse.“. Ja meie oleme väga mõjutatavad. Meil on kalduvus 
uskuda, et eraldatus, mida universumis näeme, on reaalne – et tähed on 
tegelikult ka eraldi, et inimesed on tegelikult eraldi, et kõik on tegelikkuses 
eraldiseisev. Meie universumisse uskumine on muutnud mängulaua koju 
minemise mängus takistuseks. Koju, kus pole eraldatuseteadvust.

   Veel üheks takistuseks on ego, mis on teadvuse madalaim tase, kus on hirm, 
negatiivsus, hinnangud, klammerdumine ja piirangud. Jumal on armastus ja ei 
midagi muud kui armastus. Eelmainitud ego omadused tunduvad olevat selle 
armastuse vastandid. Kodu on armastus, sada protsenti ja ei tibagi vähem. Kodu
on ka teadvuse seisund. Ja kogu see mäng puudutab SINU teadvuse seisundit. 
Kui sa koged vähem kui sada protsenti armastust, ei ole sa oma meeles kodus, 
sa oled jätkuvalt mängu mängimas. Kõik sinu teadvuse osad, mis pole armastus,
on ego. Selleks, et sada protsenti armastus olla, peab ego protsent olema null. 
See tähendab, et ego peab lõppema, see peab surema ja seda õpetatakse 
vaimsetes käsikirjades üle kogu maailma. Ego muudab takistuseks see, et ta ei 
TAHA surra. Tegelikult on ta programmeeritud iga hinna eest elus püsima. Ta 
teeb kõik, et elus püsida. Tal on LUBATUD kõike teha, et elus püsida. Ja ta püüab
panna sind uskuma illusiooni – viha, hirm, armukadedus, eneses kahtlemine, 
vihkamine, eraldatus või mida iganes ta saab veel lisaks kasutada, et elus 
püsida. Ta püüab õigustada su viha. Ta pigem ajab oma õigust taga kui on 
õnnelik. Ja see on mängu osa.

   Ego on tegelikult nagu sisse-ehitatud saboteerija. Ta on teadvuse osa, kes ei 
TAHA koju minna. Sa osaled koju minemise mängus. Sa suundud koju ja kõik 
teised osalevad samas mängus, kuigi enamik inimesi ei taipa seda. Ego püüab 
sinu rännakut saboteerida, et takistada sind koju minemast. Ta peab seda 
tegema. Ta on programmeeritud ellu jääma ning koju minemine tähendab ego 
jaoks surma. Tema võitlemine oma ellu jäämise nimel muudab ta võimsaks 
takistuseks.

   Veel üheks mängus olevaks takistuseks on karma. Koju jõudmiseks peab kogu 
karma olema puhastatud ja tasakaalus. Kõik peab minetama olemasoleva 
tähenduse ning me peame hakkama kõike uuel viisil nägema. Nii lihtsalt on.



   Lugemine on selleks, et aidata sul mõista, kus sa elu mängus omadega oled, 
vähemalt selline on minu tunne selles suhtes. Kui sa võtad arvesse, et mäng on 
nagu trepp, nimetagem seda kasvõi Taevatrepiks, mis pole mingi kindel koht, 
vaid teadvuse seisund, aitab lugemine sul teadlik olla, millisel trepiastmel sa 
parajasti oled. See jagab infot järgmise astme kohta, mitte kaks või kümme astet
ette, vaid järgmise astme kohta, milliseid takistusi sa ehk kohtad sellele 
järgmisele astmele jõudes ning mis su sisemuses peitub, et neid takistusi 
ületada. Lõppkokkuvõttes on lugemine selleks, et aidata sul olla teadlik 
mõningatest takistustest armastuse igikestva kohalolu teadvustamise teel.

    See ongi põhiliselt lugemise sisuks. Ja mõningane vastutus sellel lugemisel on 
ka sinul. Sinu ülesandeks on mind peatada, kui sul on ükskõik milliseid küsimusi,
kui sa tahad, et ma aeglasemalt räägiksin, midagi täpsustaksin, selgemalt 
räägiksin, millegi kohta rohkematesse detailidesse laskuksin, kui sul on vaja 
tualetti minna, et see teema sind lugemise ajal segamas poleks või mis iganes 
muu põhjus esile kerkib. Eriti oluline on, et sa peataksid mind siis, kui sa 
millegagi nõus pole. Eriti oluline on peatada mind kohe, kui see eriarvamus esile
kerkib. Mina tõlgendan sinu poolset vaikimist nõusolekuna, seega, kui sa 
millegagi nõus pole, ütle see palun välja. Kui on eriarvamus, on see minu viga. 
Enamikel juhtudel on eriarvamus selle tulemus, et ma pole oma tõlkes piisavalt 
selge või täpne olnud. Ja enamikel juhtudel, kui ma sedasama teiste sõnadega 
ütlen või teema rohkem lahti seletan, on eriarvamus lahenenud.

   Eriarvamuse ilmnedes kontrollin ma oma informatsiooniallikat, et näha, ega 
ma pole sellest kõrvale kaldunud, või et näha, kas see on ehk muutunud. Kui mu
sisetunne pole muutunud ja ma ei leia selle kirjeldamiseks paremaid sõnu, on 
võimalik, et see, mis ma ütlen, pärineb sellisest sinu teadvuse kohast, millest sa 
teadlik pole ja sul on läheb aega selleni jõudmiseks. On võimalik, et ühel 
hommikul ärgates sa mõistad seda või mõne sissepoole pööratud mõtiskluse 
ajal või täieliku aususe hetkel. Ole kannatlik. Mõnikord võtab see aega. Ma olen 
saanud rohkem kui korra tagasisidet, et on läinud kaks aastat, et mõista lõpuks, 
millest ma rääkisin.

    Eriarvamuse korral on ka võimalik, et ma eksisin ja on kordi, kui sinul ja minul 
pole kuidagi võimalik IIAL teada saada, kas mul on õigus või mitte, nagu näiteks 
eelmiste elude kohta käiva informatsiooni puhul – eelmise elu kohta käivat infot
on väga raske tõendada. Kuid üldjuhul on informatsioon täpne. Sel on väga 
kõrge positiivse tagasiside määr. Ja minu jaoks on võimalik ka eksimine, kuid 



õigsus polegi minu ülesanne! Minu ülesanne on ainult rääkida, ainult tõlkida 
oma sisetunne sõnadesse nii hästi kui ma suudan. Minu ülesandeks pole nende 
sõnade õigsus. Minu töö on AINULT olla nende sõnade kohaletoojaks. Kuid 
enamikel kordadel selgub, et sõnum on õigeks osutunud.

   Lugemine on täiesti konfidentsiaalne. Mitte keegi peale sinu ja minu ei saa 
selle kohta midagi teada ja mina unustan kõik sellesse puutuva üsna varsti. 
Tegelikult, kuna mu silmad on lugemise vältel suletud, unustan ma isegi 
lugemist vastu võtvate inimeste näod. Nii et, palun, ära ole üllatunud või 
haavunud, kui mõnel meie edasisel kohtumisel ma sind ei mäleta. Arvatavasti 
unustan ma ära kõik asjasse puutuva ja see on meie mõlema jaoks parim. See 
infomatsioon on sinu jaoks isiklik. See pärineb sinult ja on sinu jaoks. Ma ei 
räägi sellest mitte kellegi teisega. Igal juhul ei maini ma iial sinu nime.

See lugemisseanss on vaimne teenimises olemine, mis võib sinu teekonnal väga
väärtuslikuks osutuda. Lõppkokkuvõttes otsustad sina, kui suur lugemisseansi 
väärtus sinu jaoks on. Mina omalt poolt väärtustan seda selliselt – 90 USD või 
80 eurot. Kui sa soovid lugemisseanssi ning väärtustad seda sama palju, siis 
vajuta siia, et teha annetus ettemaksuna. Kui sa peale lugemisseanssi leiad selle
veelgi väärtuslikuma olevat, võtan ma tänuga vastu igasuguse sinupoolse 
lisapanuse. Nendel inimestel, kes on nõus tasuma, kuid kel pole võimalik seda 
teha, on hinna üle võimalik läbi rääkida. Kui minuni on jõudnud sõnum sinu 
annetuse laekumise kohta, võtan ma sinuga ühendust, et paika panna 
lugemisseansi aeg.

  Aitäh sulle, et sa annad mulle võimaluse seda lugemist teha.

 

Tõlkija Sölve Maiberg

http://premmulberry.com/donate-estonian/

