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Välkommen till den här session. Det skulle också kunna kallas en levnadsbeskrivning.
Det handlar om dig, ditt liv här och nu, och varför du går igenom det som du upplever
här och nu. Det är en inblick i ditt liv ur andligt perspektiv, inte bara det liv som du är
medveten om, utan också det som du bara delvis är medveten om, och till och med
det som du är helt omedveten om.
Du har en uppfattning om dig själv, och det är detta som du kallar ditt jag. Men den
uppfattningen består faktiskt av många sammanslagna delar, och några av dem är
totalt motsägelsefulla. Det finns ett jag som du tror att du är, och ett annat jag som
du inte vill tro är ditt jag. Och så finns det ett jag som du inte vill tro på, men som du
ändå tror att du är. Det finns ett jag som du tror att andra tror att du är, ett jag som du
inte vill att andra ska tro att du är, och ett jag som andra tror att du är. Alla de här
aspekterna av din jaguppfattning har förenats i ditt medvetande och detta är
förvirrande! Det finns andra jag också, och så finns det det jag som du verkligen är.
Denna session kommer till stor del att handla om det jag som du tror att du är och
hur du blev den som du tror att du är, men också om det jag som du verkligen är och
varför du inte helt och hållet accepterar dig så som du verkligen är. Förhoppningen är
att en del av de här oklarheterna ska kunna redas upp.
Det jag som du tror är du, är din uppfattning om dig själv. Det är din jagbild. Det är
den bilden du har av dig själv. Det jag som du tror att du är, de föreställningar som du
har av dig själv, har utvecklats under ditt liv som ett resultat av dina livserfarenheter,
av dina erfarenheter av relationer till andra människor, av dina erfarenheter av ditt
förhållande till världen, av dina erfarenheter av ditt förhållande till dig själv, av dina
erfarenheter av ditt förhållande till Gud, av dina erfarenheter av de program som du
använder dig av och som styr ditt liv och ditt sätt att agera, av dina erfarenheter av
hur du bekräftar det som du tror om dig själv, när du visar upp hur du är och hur du
fyller din plats i världen. I den här session ska vi titta närmare på det jag som du tror
är du och tala om hur du blev den personen. Du ska få veta mer om dina
trosföreställningar och program, och hur de påverkar ditt liv här och nu.
session kommer också att tala om ett annat jag: det jag som du tror att du vill vara.
Lägg märke till att jag säger ”TROR att du vill vara”. Det säger jag därför att det ofta
finns en skillnad mellan det jag som du tror att du vill vara och det jag som du
verkligen vill vara. Det jag som du tror att du vill vara är det som du är medveten om.
Ofta är du inte helt och hållet medveten om det jag som du verkligen vill vara. Jag
kommer att gå närmare in på detta lite senare.
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Det kan hända att session kommer att beröra det jag som andra tror att du är, men
antagligen inte särskilt mycket, för det är ganska oviktigt. Det är mera troligt att den
kommer att handla om det jag som du VILL att andra ska tro att du är och varför du
vill tro det. Men mest kommer det att handla om det jag som du tror att du är och
det jag som du verkligen är.
Det finns en grundläggande universell sanning som säger att dina upplevelser är en
projektion. Dina yttre upplevelser är en projektion av dina inre upplevelser. session
kommer att berätta för dig om hur dina projektioner hänger samman på så sätt att de
alla har dig som sin gemensamma källa.
Det jag, som du verkligen är, är en gudomlig varelse, en aspekt av Gudomligheten
Själv. Du är en själ. Du är inte en kropp som har en själ. Du är en själ som har en
kropp eller en föreställning av en kropp, och Själen är gudomlig. Därför är du en
gudomlighet med en kropp, eller en inkarnerad gudomlighet. Du vet bara inte om
det. Och det kan inte vara på något annat sätt, för Gud är Allt Som Finns i hela
universum. Det finns inget annat än Gud. Eftersom Gud är allt i universum och du är
en del av universum, så måste du utgöra en del av Gud. Och eftersom Gud är
gudomlig måste du också vara gudomlig. Men gudomlighet är ett
medvetandetillstånd, och om du inte är medveten om detta tillstånd - som är det jag
som du verkligen är - kommer den här session att tala om för dig varför det inte är så,
vilka föreställningar i ditt medvetande som hindrar dig från att inse och acceptera
detta faktum.
Den information som ges till dig i session kommer från fyra medvetandenivåer, av
vilka du känner till två, medan två är omedvetna för dig. Den lägsta medvetandenivån
kallas för egot. Det är det medvetandetillståndet som du använder dig av när du
upplever begränsningar, fördömanden, negativitet, fasthållande och rädsla. Den
andliga definitionen av rädsla är det som du upplever när du inte känner gudomlig
kärlek. Gudomlig kärlek är ovillkorlig, obegränsad kärlek. Man skulle också kunna
kalla det all-villkorlig kärlek. Kärlek är inte en känsla, utan ett existenstillstånd. Det är
”Jag älskar”. Inte nödvändigtvis ”Jag älskar dig”, utan ”Jag älskar. Jag känner likadan
kärlek för allt.” Det är inte ”Jag älskar om...” eller ”Jag älskar, men...”, utan ”Jag älskar
oavsett...” - utan begränsningar eller villkor. ”Jag älskar oavsett...” Detta är gudomlig
kärlek.
Rädsla är kärlekens motsats. Alla medvetandetillstånd som du upplever, och som inte
är gudomlig kärlek, är olika former av rädsla. Det betyder att ilska är rädsla,
avundsjuka är rädsla, rädsla är rädsla, dålig självkänsla är rädsla, hat är rädsla. Allt
som inte är gudomlig, evigt närvarande kärlek är ett slags rädsla. Rädsla är en
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egoegenskap och egot är den lägsta medvetandenivån vi upplever. Du är medveten
om den. Du kan registrera den. När du är arg vet du om det. Du kanske förnekar det,
men du vet ändå om det. När du är deprimerad vet du om det. När du är rädd vet du
om det; du är medveten om det.
Ovanför egots medvetandenivå finns det högre medvetandet. Detta högre
medvetande är som ett fönster, genom vilket själen betraktar världen. När du
upplever denna högre medvetandenivå, känner du en frånvaro av rädsla, en frånvaro
av negativitet, en frånvaro av egots alla egenskaper. Det är detta medvetandetillstånd
som du upplever i meditation, i kontemplation och i gudomlig kärlek. När du söker
förstå dig själv, universum och din plats där, är du i det högre medvetandet. När du
släpper efter på dömande och låter allt vara precis så som det är, är du i det högre
medvetandetillståndet. När du accepterar att det inte finns något som är rätt eller fel,
ingenting som är bra eller dåligt, och du koncentrerar dig på här och nu, observerar
utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet.
Det högre medvetandet är ett existenstillstånd. Ofta händer det att tiden skiftar i det
här medvetandet, och uppfattas annorlunda, som om den går fortare, långsammare
eller t o m försvinner. Det högre medvetandet är den högsta medvetandenivån som
du är medveten om. Det ligger inte utanför ditt medvetande. Du vet när du befinner
dig där, och du vet när du har varit där.
Dessa två delar av ditt medvetande, egot och det högre medvetandet, utgör en
mycket liten del av ditt totala varande. Tillsammans utgör de ungefär ½ - 2 procent av
ditt varande. Den övriga delen, 98 till 99 ½ procent, är omedveten för dig; omedveten
men inte sovande. Att du är omedveten om det innebär bara att du inte vet något
om det. Det existerar vare sig du är medveten om det eller inte.
Ovanför det högre medvetandet finns den första nivån av det omedvetna, det som
kallas det undermedvetna. Denna nivå av varandet har ett minne av allt som du
någonsin har upplevt i det här livet, vare sig du är medveten om det eller ej. De allra
flesta glömmer bort det mesta som de upplever i livet, men det omedvetna minns
allt. Dina upplevelser har inte gått förlorade när de glöms bort. De utgör fortfarande
en del av dig.
Ovanför det undermedvetna finns det Övermedvetna. Denna varandenivå minns alla
dina upplevelser i alla dina inkarnationer.
Det finns grundläggande sanningar om mänskliga upplevelser. Dessa sanningar kräver
inte mänsklig tilltro eller mänskligt medgivande för att finnas till. De existerar ändå,
vare sig vi tror på dem eller ej. En av dessa sanningar är att reinkarnationer finns; du

4

har upplevelser av det här tillståndet från andra tider, och ibland har upplevelser från
andra liv en påverkan på det här livet, men inte alltid! Om upplevelser från andra liv
har inflytande över dina upplevelser i det här livet, så kommer det att framgå i den
här session. Men förvänta dig inte att du ska få höra att du har varit en stor kung i
Egypten eller präst på Atlantis eller liknande saker. Antagligen har fler människor fått
höra att de var kungar i Egypten än vad som faktiskt existerade! session kommer att
ge konkret information om arten av din andliga resa, och därför behandlar den mera
de medvetanden som du har genomlevt än rent fysiska upplevelser.
En annan grundläggande, universell sanning är att DU skapar din egen verklighet.
Med verklighet menar jag livsupplevelser. Du skapar dem till 100 procent. Ingenting
som du upplever ligger utanför din skapelse. Den här session kommer att tala om för
dig på vilket sätt du gör det. Din verklighet manifesterar sig samtidigt på olika sätt på
olika nivåer av din tillvaro. Du är medveten om 1 eller 2 procent av dina skapelser, för
det är så mycket av hela ditt varande som du är medveten om.
Medvetet skapar du din verklighet genom att du fattar beslut, bestämmer dig för att
göra något och därefter gör det. Vi är medvetna om några konsekvenser av våra
beslut, men inte alla. Konsekvenserna av våra beslut kan vara kortvariga eller
långvariga, t o m livslånga. Med tiden raderas minnen ut, så att vi blir omedvetna om
följderna av våra beslut.
Undermedvetet skapar du din verklighet med hjälp av dina trosföreställningar. Om du
har en tro på något, kommer din verklighet att utkristallisera sig ur den
trosföreställningen. Du har medvetna och omedvetna trosföreställningar, och de kan
vara likadana, men behöver inte vara det. Kom ihåg att det undermedvetna är mycket
större än det medvetna, vilket betyder att undermedvetna föreställningar kan vara
starkare än medvetna. Du kan tro på en sak medvetet och på något helt annat
undermedvetet. Men det som du tror på till 51 procent eller mer skapar din
verklighet. Ditt liv är en spegling av dina trosföreställningar, vare sig de är medvetna
eller omedvetna. Ju starkare tron är, desto snabbare, kraftigare och mera frekvent
kommer den trosföreställningen att återspeglas i din omvärld.
På den Övermedvetna nivån skapar du din verklighet genom karma. Karma är ett
gudomligt balanssystem – balansen mellan orsak och verkan. Det finns tre typer av
karma som jag använder mig av – handlingskarma, begärskarma och rädslokarma.
Handlingskarma säger att det som du ger får du tillbaka; som du sår får du skörda.
Det behöver inte komma tillbaka i exakt samma form, men samma energi finns där.
Om du ger kärlek, får du kärlek. Om du visar medkänsla, får du medkänsla tillbaka.
Om du sårar någon, kommer du att bli sårad – känslomässigt om än inte fysiskt.
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Det finns tre typer av handlingar: kärleksfulla handlingar, neutrala handlingar och
handlingar som uppkommer ur rädsla. Kärleksfulla handlingar skapar positiv balans.
Neutrala handlingar är balanserade. Och handlingar som kommer av rädsla skapar en
negativ balans. Kärleksfulla handlingar är handlingar som har sitt upphov i kärlek;
oegoistisk service utan någon förväntan på att få se ett resultat av handlingen,
medkänslan osv. Det är handlingar som vittnar om kärlek. Neutrala handlingar är
kluriga, för de inträffar mycket sällan. Det är handlingar som varken medför att energi
förloras eller vinns. Rädslohandlingar är själviska handlingar, egobaserade handlingar,
handlingar som uppkommer på grund av rädsla, handlingar som skadar någon etc. En
negativ karmisk balans eller karmisk skuld kan bringas till jämvikt eller positiv balans
genom sjukdom, olyckshändelser, förlust av något, eller genom att man gör något
positivt, en kärleksfull handling eller förlåtelse.
Begärskarma uppstår pga en känsla av separation, som om en separation finns mellan
dig och det som du begär. I Verkligheten finns separation inte, för Gud är överallt.
Därför är begärskarma en illusionskarma. De enda sätten att sätta stopp för denna
karma är att antingen uppfylla sina begär eller att ge upp dem.
Rädslokarma är en illusionskarma. Kom ihåg vad rädsla är. Det är det som du upplever
när du inte är medveten om Gudomlig Kärlek. Gud är Gudomlig Kärlek och Gud är allt
som finns – allt – varje plats men också bortom det rumsliga, varje tid men också
bortom tiden, varje dimension men också bortom det – allt – Allt Som Finns! Om
denna vision inte uppfattas, så måste det finnas något som döljer visionen om
Gudomlig Kärlek, och detta någonting är - och kommer alltid att vara - rädsla.
Rädsla tycks vara Kärlekens motsats. Men Gud, Som är Allt som Finns, kan inte ha
några motsatser. Det finns ingen motsats till Gud. Det som tycks vara en motsats till
Gudomlig Kärlek är en illusion. Människor tror ofta på rädsla vilket betyder att vi ofta
tror på illusioner.
Det Övermedvetna ansvarar för att korrigera illusioner. Rädsla innebär att man
uppfattar sig separerad från Gud. Men hur skulle vi kunna vara separerade från Gud?
Det Övermedvetna fungerar på så sätt att det ger dig det du behöver i ditt liv för att
eliminera eller balansera din karma och vakna upp Andligt. Om du bär på en rädsla
kommer den absolut att manifesteras i ditt liv. Det finns en naturlag som säger att om
du är rädd för något, så kommer du eller ditt Övermedvetna att dra det till dig.
Eftersom det är en naturlag kan du inte bryta den lagen. Du kan försöka. Du kan
skjuta upp ditt möte med rädslan, du kan springa iväg från den, gömma dig från den.
Men förr eller senare, antingen i det här livet eller ett annat, kommer du att möta
den, och då kommer du att prövas. Hur du reagerar på rädslan är din prövning. Om
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du reagerar med kärlek, genom att släppa rädslan och se Verkligheten bakom den, så
klarar du prövningen och kommer inte att prövas igen på den rädslan, såvida du inte
tillåter den att återvända. Kärlek är svaret på rädsloprövningen. Kärlek kan ta den
karman från dig. Med hjälp av Kärlek kan du inse ditt Jags och universums
beskaffenhet.
Det Övermedvetna har som uppgift att upphäva eller balansera din karma så snart
som möjligt efter att den har uppstått, och oftast sker detta helt omedvetet för dig.
Det Övermedvetna känner till din karma och ger dig de erfarenheter som du behöver
för att du ska ges möjlighet att balansera denna karma och se på saker och ting på ett
nytt sätt. Det är så din verklighet skapas på denna medvetandenivå. Medvetet
kanske du tror att du inte är bunden till situationen utanför dig, och att det är en
tillfällighet eller en slump att du är där du är och när du är där, men en annan
grundläggande universell sanning säger att det inte FINNS något sådant som
tillfällighet eller slump. Du hamnar helt enkelt inte bara i situationer. Du drar dem
faktiskt till dig för ditt eget bästa, för din utveckling och inlärning. Om något som du
inte gillar händer om och om igen i ditt liv, så innehåller det ett budskap. Budskapet
är att du inte klarade av den tidigare prövningen och att du nu prövas igen, och att du
kommer att fortsätta att prövas tills du klarar av det. Det Övermedvetna är tålmodigt.
Om du inte gör det rätt , så prövar det Övermedvetna dig om och om igen. Om du
inte gör det rätt i det här livet, så får du en chans i ett kommande liv, och det är därför
tidigare liv kan påverka det här livet.
Till största delen händer detta ”bakom scenen”. Det Övermedvetna iscensätter
situationer som Det VET att du kan ha nytta av. Men i ditt medvetande har du
vetorätt. Du kan bestämma dig för att inte använda dig av de möjligheter som det
Övermedvetna erbjuder dig för att klara upp din karma och se situationen på ett nytt
sätt. Du kan bestämma dig för att fly undan, gömma dig för det, förneka det, eller
reagera på din rädsla med mer rädsla. Lösningen är medvetenhet! Hittills har du varit
totalt omedveten om att allt i ditt liv är din egen skapelse. Om du är medveten om att
ALLA dina livsupplevelser är för ditt eget bästa, kan du använda den kunskapen för att
inse det goda och rätta i varje upplevelse.
session fungerar, från min sida sett, på så sätt att jag inte gör någonting! Det är du
som är aktiv. Du kommer hit och har informationen med dig. Du skapar din verklighet
till 100 procent. Jag bara överför outtalad information till uttalad information. Ibland
känns det som att jag bara sitter här och blir dig under en eller en och en halv timme,

7

och berättar för dig hur det är att vara dig ur ett annat perspektiv. Informationen för
den här session kommer helt och hållet från dig, från alla fyra nivåerna av ditt
medvetande.
Livet är som ett spel. Min lärare i Indien säger: ”Livet är ett spel. Spela det!” Det är
verkligen ett spel! Men det är inte som de flesta spel, där det finns en vinnare och en
förlorare. Det handlar mer om HUR du spelar det här spelet än om du vinner eller
förlorar, och det här spelet är inte slut förrän du har vunnit. Det är ett spel som
handlar om medvetande och varande – utvecklingen av medvetandet och insikten
om varandet. Det ÄR som de flesta spel på så sätt att det finns en strategi, det finns
en början och ett slut, det finns regler och föreskrifter, det finns fallgropar och hinder,
det finns en spelplan, och till och med spelare, som du och jag. Men i sista hand är
allt detta Gud.
De flesta av oss är helt omedvetna om vad livet handlar om. Nästan alla är också
omedvetna om att vi är deltagare i ett spel och intimt sammanbundna med Gud, för
majoriteten av oss är uppslukade av det som händer i världen och tror på det.
I grund och botten handlar spelet om separation. Spelet började när du, som en
medveten varelse, fick idén om separation från universum – från Gud – som om du
vore en sak och Gud en annan, eller du en sak och hela universum en annan. Eller att
universum är miljarder andra saker. Det tycks vara så att detta hände för mycket länge
sedan. Om du känner att du är separerad från andra människor, stjärnorna, träd eller
vad som helst, så deltar du i det här spelet. Spelet slutar när du helt och hållet inser
att det INTE finns någon separation och att separationen ALDRIG inträffade. Det var
bara en illusion! Det var bara en dröm.
Det är som om du drömmer att det är möjligt att Gud tog delar av Sig Själv, lade ut
dem på ett bord och nu bara sitter och betraktar dem, för att se när och hur dessa
små delar av Honom Själv ska komma tillbaka Hem. Men även bordet är en illusion,
och inte någonting åtskilt från Gud. Det FINNS ingenting som är åtskilt från Gud! Men
dessa små delar av Gud, som är vi – TROR att vi är åtskilda, och Han väntar bara på att
se när och hur vi ska inse att vi inte är åtskilda, att vi är en del av Honom och att det
är från Hans Medvetande som vi kommer och där vi hör hemma. Spelet beror på oss.
Vi gör våra egna val, följer våra egna trosföreställningar, och skapar våra egna
verkligheter på vår väg Hem. Gud säger ja. Han betraktar bara föreställningen. Han
iakttar bara. Han är det Eviga Vittnet. Ibland ber en av de små delarna sin skapare om
hjälp och Gud hör och agerar som en förälder som hjälper ett barn. Det är som när en
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mor eller far betraktar sina små barn som leker på lekplatsen. De vacklar och faller,
leker lyckligt eller olyckligt, skadar sig själva eller ett annat barn, och leker vidare. Till
slut vill barnet inte leka mer, och kommer då och vilar sig i sin mors eller fars armar.
Punkt A är inledningen på spelet, då separationstanken uppstod. Och punkt B är
slutet på spelet, när medvetandet helt och hållet inser sin enhet med Gud. Det finns
olika namn på detta: upplysning, Jag- eller Gudsinsikt, uppvaknande, försoning, som
innebär att förenas, och att gå Hem.
Liksom de flesta andra spel har det här spelet hinder. Det finns saker som står i vägen
för oss och hindrar oss från att minnas vem vi är. Och som de flesta spel har det här
spelet ett bräde. Det råkar vara så att ett av våra hinder är spelbrädet. Det är världen
– hus, räkningar, människor, trafik, stjärnor, eld, vatten, jord, luft och eter. Denna
spelplan tycks bestå av miljoner olika saker, men hela universum är faktiskt i Guds
medvetande och Gud är Ett. Som en del av spelet gav vi spelplanen sken av
separation och oss själva förmågan att suggereras; vi är mycket lättpåverkade av
suggestioner. Eftersom vi är det, har vi för vana att tro på de suggestioner som vi
utsätts för, och universum säger hela tiden att separationen är verklig. Inte bara det,
alla företeelser i universum uppmanar oss att tro på dem. Du ser på stjärnorna, och
de säger: ”Tro på mig. Tro på min separation.” Du ser människor, och de säger: ”Tro
på mig. Tro på min separation.” Du ser träd, och de säger: ”Tro på mig. Tro på min
separation.” Allt säger: ”Tro på min separation.” Och vi är mycket lättsuggererade. Vi
tenderar att tro att de separationer som vi ser i universum är verkliga – att stjärnorna
verkligen är åtskilda, att människorna verkligen är åtskilda, att allt verkligen är åtskilt.
Vår tro på universum har gjort spelplanen till ett hinder i det spel som handlar om att
komma Hem, där det inte finns någon tro på separation.
Ett annat hinder är egot som är den lägsta medvetandenivån, där det finns rädsla,
negativitet, dömande, fasthållande och begränsningar. Gud är Kärlek och bara Kärlek.
Dessa egokvaliteter tycks vara motsatsen till Det. Vårt Hem är Kärlek till 100 procent
och inget annat. Det är också ett medvetandetillstånd. Hela det här spelet handlar
om DITT medvetandetillstånd. Om du upplever mindre än 100 procent Kärlek, så är
du inte Hemma i ditt sinne, utan spelar fortfarande spelet. De delar av ditt
medvetande som inte är Kärlek är egot. För att bli 100 procent Kärlek måste du bli
noll procent ego. Det betyder att egot måste upphöra, måste dö, och detta har det
talats om i andlig litteratur i alla tider. Det som gör egot till ett hinder är att det INTE
vill dö. Det har faktiskt ett program som går ut på att överleva till varje pris. Det
kommer att göra allt för att överleva. Det TILLÅTS att göra allt för att överleva. Och
det kommer att försöka få dig att tro på illusioner – ilska, rädsla, avundsjuka, dåligt
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sjävförtroende, hat, separation och allt annat som det kan använda för att överleva.
Det försöker försvara din ilska. Det väljer hellre att ha rätt än att vara lyckligt. Det är
en viktig del av spelet.
Egot är faktiskt en inbyggd sabotör. Det är den del av medvetandet som INTE vill att
du ska komma Hem. Du spelar ett spel som handlar om att gå Hem, och egot försöker
sabotera din resa och försöker hindra dig från att komma Hem. Det måste göra det.
Det är programmerat för överlevnad och att gå Hem betyder döden för egot. Dess
kamp för att överleva gör det till ett mäktigt hinder.
Ett annat hinder i spelet är karma. All karma måste upphävas eller balanseras för att
du ska kunna gå Hem. Allt måste upphöra att vara så som vi uppfattar det, och måste
betraktas på ett annorlunda sätt. Så är det bara.
Min intension är att session ska hjälpa dig att förstå var du är i det här livsspelet. Om
du betraktar spelet som en stege, kan du kalla det en Himlastege. Himlen är inte en
plats utan ett medvetandetillstånd. Då kan session hjälpa dig att bli medveten om
vilket trappsteg du befinner dig på. Den kommer att tala om nästa steg, inte 2 eller 10
steg fram, utan det följande steget, vilka hinder du kan möta när du når det
trappsteget, och vad du har inom dig som kan vara till hjälp för att klara av dessa
hinder. I sista hand kommer den att hjälpa dig att bli medveten om något av det som
hindrar dig från att känna Kärlekens Närvaro.
Det är i stort sett detta som session kommer att handla om. Och du har ett visst
ansvar i genomförandet av den. Det är ditt ansvar att stoppa mig om du har frågor,
om du vill att jag ska sakta ner, förklara något, tala tydligare, gå mera in i detalj på
något, eller något liknande. Det är särskilt viktigt att du stoppar mig om du har
invändningar. Det är betydelsefullt att du avbryter mig så snart invändningar dyker
upp. Jag kommer att uppfatta tystnad från din sida som att du håller med, så om det
finns invändningar måste du säga till. Om det skulle vara så, är det mitt fel. För det
mesta beror det på att jag inte har varit tillräckligt tydlig eller precis i min tolkning.
Och i de flesta fall klaras oenigheten upp om jag säger samma sak med andra ord
eller förklarar mera ingående.
Om en oenighet skulle förekomma, kommer jag att kontrollera med min
informationskälla för att se om jag har avvikit från den. Om min inre känsla inte har
förändrats och om jag inte kan hitta bättre ord för att beskriva den, kan det vara så att
det jag säger kommer från en plats i ditt medvetande som du ännu inte är medveten
om, och då kan det ta lite tid för dig att förstå det. Det kan hända att du plötsligt
vaknar upp en morgon och inser det. Det kan också gå upp för dig när du är i inre
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kontemplation eller när du är ärlig mot dig själv. Ha tålamod. Ibland tar det tid. Det
har hänt mer än en gång att jag i efterhand fått veta att det tog ett par år innan man
förstod vad jag talade om.
Om du har en invändning, kan det hända att jag har fel, men det är också möjligt att
vi ALDRIG får veta om jag har rätt eller fel, t ex när det gäller information om tidigare
liv. Det är mycket svårt att verifiera tidigare liv. Men för det mesta är informationen
korrekt. Den får en mycket hög positiv feedback. Det ÄR möjligt att jag har fel, men å
andra sidan är det inte mitt jobb att ha rätt! Mitt jobb är BARA att vara budbärare för
orden. Och för det mesta visar det sig att det hela stämmer.
Session kommer att vara fullständigt konfidentiell. Ingen kommer att få veta något om
den förutom du och jag, och jag kommer att glömma bort den mycket fort. Eftersom
jag blundar under session, glömmer jag faktiskt till och med bort ansiktena på dem
som kommer. Så var snäll och bli inte bli förvånad eller förolämpad om vi träffas igen
och jag inte minns dig. Jag kommer antagligen att glömma bort alltsammans, vilket
också är det bästa för oss båda. Det här är din privata information. Den kommer från
dig och den går med dig. Jag kommer inte att tala om den med någon annan. Och jag
kommer aldrig att nämna ditt namn för någon.
Denna läsning är en andlig tjänst och kan ha stort värde på din väg. I slutändan
kommer du att ge allt det värde det har för dig. Värdet jag ställer ut från min sida är $
90 USD eller 80 euro. Om du vill ha en läsning och skulle värdera det så mycket klicka
här för att donera i förväg. Om du efter läsningen tycker att det är av mer värde så är
jag tacksam för att få ytterligare bidrag. Priset är förhandlingsbart för dem som skulle
betala men inte har det. När jag får meddelandet om att din donation har mottagits
kommer jag att kontakta dig för att schemalägga din läsning.
Tack för att du ger mig möjlighet att ha den här session.

