Tere tulemast,
See on lugemine läbi selgeltnägemise. Sa võid seda ka kutsuda elu lugemiseks.
See on sinust, sinu elust siin ja praegu, ja miks sa koged seda mida sa koged siin
ja praegu. See on su elu kohta seletus vaimsest perspektiivist, mitte ainult
sellest, millest sa oled teadlik, vaid ka sellest, millest oled osaliselt teadlik või siis
täielikult mitteteadlik.
Sul on enda kohta idee, ja see on see mida sa kutsud SINAks. Kuid see idee on
tegelikult kokku pandud paljudest ideedest, mõned neist üsna vastukäivad. On
olemas see SINA kes sa arvad, et sa oled ja siis see SINA kes sa ei tahaks olla. Ja
siis on see SINA kes sa ei taha mõelda et sa oled, aga sa arvad ikkagi et SA oled.
Ja siis on SINA mis teised arvavad, et sina oled, see SINA kes sa ei taha et teised
mõtlevad et sa oled, ja see SINA kes nad mõtlevad et sa oled. Need aspektid
sinu eneseusust on kõik pakitud sinu meelde ja see tekitab segadust!
On ka teisi SINAsid, ja on ka see SINA kes sa tõeliselt oled. See lugemine
fokuseerib palju sellele SINAle, kes sa mõtled, et sa tegelikult oled, ja kuidas sa
saad selleks SINAks kes sa tegelikult arvad, et oled, ning miks sa ei saa tõeliselt
realiseerida seda tõelist SINA kes sa tegelikult oled. Sellisel moel, see kindlasti
aitab lõpetada osa sinu segadusest.
See SINA kes sa arvad, et sa oled on sinu IDEE sinust endast. See on su
enesekujutlus. See on pilt mis sul on endast. See on see SINA kes sa arvad, et sa
oled, terve hunnik ideid mis sul on enda kohta, on moodustunud kogu su elu
jooksul sinu kogemustele põhinedes, suhted mis on sul olnud teiste inimestega,
maailmaga, iseendaga, Jumalaga, programmid mis su elus toimivad, programmid
mis sinu elu juhivad, sinu enda moodus asju teha, kogemus kinnitada sinu
eneseusku endasse, sinu enda õpetuste kogemus – õpetused, et kes sa oled ja
sinu koht maailmas. See lugemine vaatab sellele SINAle kes sa tegelikult oled ja
ütleb sulle kuidas sa selleks inimeseks said. See ütleb sulle sinu uskumuste kohta
ja programmide kohta ja kuidas need uskumused ja programmid mõjutavad su
elu siin ja praegu.
See lugemine räägib ka teisest SINAst: sellest SINAst kes sa mõtlesid, et tahaksid
olla. Kas sa panid tähele, et ütlesin, mõtlesid, et tahaksid olla? Ma ütlesin seda
seepärast, sest sageli on erinevus selle SINA vahel kes sa tahad olla ja SINA kes
sa tõeliselt olla tahaks. See SINA kes sa tahad olla, on see, millest sa oled teadlik.
Sageli sa pole täielikult teadlik SINAst kes sa tahad olla. Ma sukeldun sellesse
sügavamalt järgnevate minutitie jooksul.
Lugemine võib minna nende teiste SINAde juurde, mida teised arvavad et sa
oled, kuid arvatavasti mitte väga, kuna see pole lõpptulemusena oluline. Rohkem
tõenäosem on, et see räägib sulle SINAst, kes sa TAHAKSID et teised mõtleksid et
sa oled ja miks. Aga enamasti see räägib sinust kes sa arvad et SA oled ja kes sa
tõeliselt oled.
Fundamentaalne universumi tõde on see, mis ütleb, et su kogemus on
projektsioon. Sinu väline kogemus on sisemise kogemuse projetksioon.

See lugemine räägib sulle sinu projektsioonide vahelistest suhetest,
kuna neil kõigil on sama allikas, mis oled SINA.
See tõeline SINA kes sa tegelikult oled, on jumalik olend, Jumalikkuse aspekt ise.
Sina oled hing. Sina pole keha hingega. Sa oled hing, kehaga, või idee kehast, ja
sinu Hing on jumalik. Seepärast sa oled jumalikkus kehaga, või jumalikkus mis on
taaskehastunud. Sa lihtsalt ei tea seda. See saab nii olla ainult seepärast, et
Jumal on Kõik mis on kogu universumis. Ei ole midagi muud kui Jumal. Ja kuna
Jumal on kõik Universumis, ja sa oled osa Universumist, siis sa pead olema osake
Jumalast. Kuna Jumal on jumalik, siis ka sina peaksid olema Jumalik. Jumalikkus
on teadvuse seisund, kui sa pole sellest seisundist teadlik, mis on see tõeline
SINA kes sa tegelikult oled, see lugemine ütleb sulle miks mitte, mis ideed sinu
meeles blokivad seda realiseerimist ja selle fakti lubamist.
Selle lugemise informatsioon tuleb neljast teadvuse tasandist, kaks on sinule
teada tuntud, kaks on sulle teadvustamata. Madalama tasandi teadvust
kutsutakse egoks. See on teadvuse seisund mida sa koged kui sa koged
piiranguid, hukkamõistu, negatiivsust, klammerdumist ja hirmu. Vaimne
definitsioon hirmule on et see on midagi mida koged kui sa ei koge jumalikku
armastust. Jumalik armastus on tingimusteta, piiranguteta armastus. Või sa võid
seda ka kutsuda kõikide tingimuste armastuseks. Armastus ei ole emotsioon, see
on olemise seisund. See on ’ Ma armastan’. See ei pea tingimata olema ’Ma
armastan sind’, see on ’ma armastan’, ma kogen armastust kõiges võrdselt. See
ei ole et ’ma armastan kui...’, või ’ma armastan aga...’ See on ’ma armastan mis
iganes’, ilma tingimusteta ja piiranguteta. ’Ma armastan mis iganes.’ See on
jumalik armastus.
Hirm on armastusele vastupidine. Igat sorti teadvus mida sa koged mis ei ole
jumalikust armastusest on hirmust. See tähendab viha on hirm, armukadedus on
hirm, hirm on hirm, madal enesehinnang on hirm, vihkamine on hirm, kõik mis
pole jumalik, kohalolev armastus on hirmu vorm. Hirm on võrdne egoga, ja ego
on madalam teadvuse tasand, mis me kogeme. Sa oled sellest teadlik. Kui sa
oled tige, sa tead seda. Sa võid seda eitada, aga sa ikkagi tead seda. Kui sa oled
depressioonis, sa tead seda. Kui sa tunned ärevust, sa tead seda, sa oled sellest
teadlik.
Ego tasandi kohal on kõrgem teadvus. See kõrgem teadvus on aken läbi mille
hing vaatab maailma. Kui sa koged seda kõrgemat teadvuse tasandit, siis koged
ka
hirmust
eraldiolemist,
eraldiolemist
negatiivsusest,
kõikidest
ego
kvaliteetidest. See on teadvuse seisund mida sa koged kui sa oled
meditatsioonis, mõtiskluses, või jumalikus armastuses. Kui sa otsid kuidas
iseennast mõista, ja universumit ja oma kohta selles, siis oled sa kõrgemas
teadvuses. Kui lased minna hukkamõistul ja kui lubad kõigel olla nii nagu on, siis
oled kõrgemas teadvuses. Kui pole olemas ei õiget ega valet, ei head ega halba,
siis oled keskendunud iseendale siin ja paregu, vaadeldes ilma kinnijäämiseta,
siis sa koged elu kõrgemast teadvuse punktist.
Kõrgem teadvus on olemise
seisund. Kõrgem teadvus on kõrgem teadvuse tasand millest oled teadlik. See
pole mitteteadlik sulle. Sa tead millal sa oled seal ja sa tead millal sa oled seal
olnud.

Need kaks teadlikku osa sinust, ego ja kõrgem teadvus on väga väike osa sinu
olemusest. Koos moodustavad nad ½ kuni ½ ja mõnikord 2 protsenti sinu kogu
olemusest. Ülejäänud 98 ja 99 ½ protsenti sinu kogu olemusest on mitteteadlik
sulle, mitteteadlik, aga mitte magav. Mitteteadlik tähendab lihtsalt mittetuntav
sulle. See eksiteeerib isegi kui sa ei ole sellest teadlik.
Kõrgema teadvuse peal on esimene tasand mitteteadlikkus, mida kutsutakse
alateadvuseks. Sellel tasandil on talletatud kõik kogemused, mida oled kogenud
selle elu jooksul, kas oled sellest teadlikult teadvel või mitte. Enamus inimesi on
selle elu kogemused juba unustanud, aga alateadvus mäletab kogu asja. Sinu
kogemus ei ole sinu jaoks kadunud kui see on unustatud. See on ikkagi osa
sinust.
Alateadvuse kohal on üliteadvus. Sellel tasandil on kõikide sinu taaskehastuste
kogemuste mälu.

On olemas fundamentaalsed tõed inimkogemusele. Need tõed ei vaja inimusku
või siis inimnõusolekut selleks, et eksisteerida. Need eksisteerivad igal juhul, kas
me usume neisse või mitte. Üks nendest tõdedest on, et taaskehastumine
eksisteerib; sa oled kogenud seda tasandit teistel aegadel ja mõnikord eelmised
elud mõjutavad seda praegust elu – MÕNIKORD, AGA MITTE IGA KORD! Kui
teadvus eelmisest eludest omab mõju praegusel elukogemusel, siis see on
nähtav selles lugemises. Aga ära nüüd oota, et sa olid mingi suur kuningas
Egiptuses või Atlantise preester või midagi sellist.
Arvata võib, et palju
rohkematele inimestele on öeldud, et nad on olnud Egiptuse kuningad rohkem kui
neid tegelikult olemas oli! See lugemine annab konkreetset informatsiooni sinu
vaimse tee iseloomust, see tegeleb rohkem TEADVUSEGA mis sa oled kogenud,
mitte nii palju su füüsilistest kogemustest.
Teine fundamentaalne universumi tõde on, et sa ise lood oma reaalsust.
Reaalsusega ma mõtlen, oma elu kogemusi. Sa lood seda 100%. Kõik mis sa
koged pole sinu kogemusest eraldi. See lugemine ütleb sulle kuidas sa seda teed.
Sinu reaalsus manifesteerub erineval moel samaaegselt läbi erinevate tasandite
sinu olemuses. Sa oled teadlik 1 või 2 protsendist oma loomingust sest see on
see kui palju sinu teadlik olemus on teadlik.
Teadlikult sa lood oma reaalsust läbi otsuste tegemise, et otsustad midagi teha ja
siis teed seda. Me oleme teadlikult teadlikud mõnedest mõjudest mis meie
otsustest tulenevad, aga mitte kõigist. Tulemused mis meie otsustest tulenevad
võivad olla hetkeliselt elatavad, või siis kestavad pikka aega, võibolla isegi elusid.
Ajal on võimalus mälu kustutada nii, et me oleme mitte teadlikud oma otsuste
tulemustest.
Alateadlikult sa lood oma reaalsust läbi oma uskumuste. Kui sa usud millessegi,
siis su reaalsus kristalliseerub selle uskumuse ümber. Sul on teadlikud ja
mitteteadlikud uskumused, need võivad aga ei pruugi olla samad. Pea meeles, et
alateadvus on palju suurem kui teadlikkus, mis tähendab et alateadvuse
uskumused võivad olla tugevamad kui teadlikud uskumused. Sa võid uskuda ühte

asja teadlikult ja hoopis teisiti alateadvuses. Aga seal kus on 51 protsenti sinu
uskumusest, seal sa lood oma reaalsust. Sinu elu on sinu uskumuste peegeldus,
kas siis teadlik või mitteteadlik. Mida suurem on uskumus, seda kiirem, tugevam
ja kordavam on selle uskumuse peegeldus ja see näitabki ennast sinu ümber.
Üliteadvuse tasandil sa lood oma reaalsust läbi karma. Karma on totaalse
tasakaalu süsteem – põhjuse ja tagajärje tasakaal.
On olemas kolme sorti karmat, millest mina aru saan – tegevuse karma, soovide
karma, hirmu karma. Tegevuse karma ütleb, et mis sa annad seda sa saad, mida
külvad, seda lõikad, mis käib ringi, tuleb tagasi. See võibolla ei tule tagasi samal
moel kui ta sinu juurest lahkus, aga energia selle taga tasakaalustab selle ära.
Kui sa annad armastust, siis sa saad armastust. Kui sa annad kaastunnet, siis sa
saad kaastunnet. Kui sa kellelegi teed haiget, siis sulle tehakse haiget, kui mitte
päriselt siis energeetiliselt.
On kolme tüüpi tegevust: armastuse tegevus, neutraalne tegevus ja hirmu
tegevus. Armastuse tegevus loob positiivset tasakaalu. Neutraalne tegevus on
tasakaalustatud. Hirmu tegevus loob negatiivse tasakaalu. Armastuse tegevused
on armastuse tegevused. Isetu teenimine, ilma soovita, et sinu tegevus kannaks
vilja, kaastunne, jne. Need on tegevused mis on armastusest. Neutraalne tegevus
on kaval. See on väga hea liin. See on tegevus kus energia ei ole ei saavutatud
ega ka kaotatud. Hirmu tegevus on isekas tegevus, egole baseeritud tegevus,
tegevus mis on hirmust, tegevus mis võib kedagi haavata, jne. Negatiivne karma
tasakaal või karma võlg võib saada toodud võrdsesse ja positiivsesse tasakaalu
läbi haiguse, õnnetuse, või millegi kaotuse, või midagi positiivset tehes,
armastavaid tegevusi, ja andestust.
Soovi karma on loodud eraldatuse tundest, nagu eraldatus oleks olemas sinu ja
selle vahel mida sa soovid. Eraldatus reaalsuses ei eksisteeri, sest Jumal on
kõikjal. Seepärast on soovikarma, illusiooni karma. Ainus võimalus seda karmat
täita on täita oma soovid või lasta neil minna.
Hirmu karma on illusiooni karma. Mäleta mis on hirm. See on see, mida koged siis
kui sa pole teadlik mis on Jumalik Armastus. Jumal on Jumalik Armastus ja Jumal
on kõik mis seal on – kõik – iga tühimik ja üle tühjuse, iga koha ja iga aja, iga
dimensiooni ja isegi üle sellest – kõik – Kõik Mis Seal On! Kui see visoon ei ole
omandatud, siis midagi peaks katma visiooni Jumalikust Armastusest ja see miski
on ja alati saab olema hirm.
Hirm on armastuse vastand. Aga Jumal, Kes on Kõik Mis On, tal ei ole vastandeid.
Ei ole olemas Jumalale vastandit. Millegi ilmumine, mis ei ole Jumalik Armastus on
illusioon. Aga inimesed sageli usuvad mis on hirm. See tähendab, et me sageli
usume illusioonidesse.
Üliteadvuse vastutuseks on korrigeerida illusioone. Hirm on ettekujutus, et oleme
Jumalast eraldatud. Kuid kuidas saad olla eraldatud Jumalast? See kuidas
üliteadvus töötab on, et see toob sulle su elus mida vajad selleks et puhastada
või tasakaalustada karmast, ja ülesse ärgata Vaimselt. Kui sul on hirm, siis sa
kindlasti NÄED seda oma elus. Jeesus ütles: ’Ärge kartke...’ Kui sul on hirm, sina

või su üliteadvus toovad selle sulle. See on loodusseadus, sa ei saa seda seadust
murda. Sa võid proovida. Sa võid edasi lükata oma suhtlemist hirmuga, sa võid
selle eest ära joosta, peita selle eest end ära. Aga varem või hiljem, kas selles
elus või hiljem, sa pead sellega silmitsi seisma, siis see test on sinu oma. Kuidas
sa reageerid hirmule ongi test. Kui sa reageerid armastusega, et lased hirmust
lahti, ja näed Reaalsust selle taga, sa läbid selle testi ja sind ei testita enam selle
hirmu koha pealt, kui sa just lased sellel hirmul tagasi tulla. Armastus on hirmu
testi vastus. Armastus saab sind vabastada karma koormast. Armastuse läbi ja
kaudu saad realiseerida iseennast ja universumit.
Üliteadvuse töö on puhastada ja tasakaalustada sinu karma nii kiiresti kui
võimalik peale seda kui see on esile tulnud, ja enamus sellest juhtub ilma sinu
teadmata. Sinu üliteadvus teab sinu karmat ja toob sulle kogemusi mis sa vajad,
et anda sulle võimalus tasakaalustada see karma ja näha asju uuena. Sedamoodi
on sinu reaalsus loodud selle teadvuse tasandil. Teadlikult võid mõtelda, et sa
oled situatsiooniga endast väljaspool seotud, et see on õnnetus või juhus et sa
oled seal kus sa oled see hetk kui sa oled, aga teine fundamentaalne universumi
tõde on et ei ole olemas õnnetusi ega juhuseid. Sa ei kõnni lihtsalt suvaliselt
mingisse situatsiooni sisse. Sa tood nad enda kasvamiseks, õppimiseks ja sinu
enda heaks. Kui midagi su elus juhtub korduvalt, on sellel sulle sõnum. Sõnum
seisneb selles, et sa kukkusid eelnevatel testidel läbi ja sind testitakse uuesti, ja
seda jätkatakse seni kuni sa selle sooritad. Üliteadvus on kannatlik. Kui sa ei saa
seda täpselt nii nagu vaja, siis üliteadvus paneb sind jälle ja jälle proovile. Kui sa
ei saa seda heastada selles elus, siis sulle antakse võimalus järgmises elus, ning
see on see kuidas elud saavad mõjuda sellele elule.
Enamus sellest toimub ’lava taga’. Üliteadvus tekitab olukordi, milles ta TEAB et
sa saad sellest kasu. Siiski, teadlikult on sinul veto jõud. Sa ei pea võimalusi ära
kasutama mida üliteadvus sulle annab selleks et sa puhastaksid oma karmat ja
et saaksid asju uuena näha. Sa võid otsustada selle eest ära joosta, peita selle
eest, seda eitada, või reageerida hirmule veelgi rohkema hirmuga. Pilet välja on
teadlikkus! Kuni praeguseni sa polnud ehk teadlik, et kõik sinu elus on sinu enda
looming. Kui sa oled teadlik et kõik kogemused sinu elus on sinu enda heaks siis
sa saad kasutada seda teadlikkust selleks et realiseerida oma kogemuse headust
ja õigsust.
See kuidas see lugemine toimib, vähemalt minu lähtepunktist, on et ma ei tee
midagi. Sina oled see kes teeb. Sina tulid siia ja annad informatsiooni. Sina lood
oma reaalsust 100%. Mina lihtsalt tõlgin mitteräägitud informatsiooni
räägitavasse informatsiooni. Mõnikord tundub nagu ma istun siin ja saan sinuks ja
räägin poolteist tundi mis tunne on olla sina teisest lähtekohast. Aga sina oled
tegija. Mina lihtsalt seletan kuidas sa seda teed. Informatsioon sellel lugemisel
tuleb täielikult sinust, sinu kõigist neljast teadvuse tasandist.
Elu on mäng. Minu õpetaja Indias ütleb: ’Elu on mäng, mängi seda!’ See on tõesti
seda! Aga see pole nagu enamus mänge kus on võitmine ja kaotamine. On
olulisem kuidas sa mängid seda mängu, mitte see kas sa võidad või mitte, ja see
mäng ei ole läbi enne kui sa võidad. See on teadvuse ja olemise mäng – teadvuse
evolutsioon ja olemise realisatsioon. Nagu enamus mängudes on seal strateegia,

on algus ja lõpp, seal on reeglid ja määrused, on augud ja takistused, on
mängulaud ja mängijad, milleks oleme mina ja sina. Aga lõpptulemusena on
Jumal kõik see.
Enamus meist on tõeliselt mitte teadlikud mis see elu üldse on. Enamus meist on
mitte teadlikud, et me oleme osa suuremast mängust ja intiimselt ühendatud
Jumalaga, sest enamus on kinni püütud maailmas. Me usume maailma.
Põhimõtteliselt see mäng on lahutamisest. See mäng algas kui sina, teadlik
olevus, kui sul oli idee oma universumi lahusolemisest, Jumalast, nagu sina oleks
üks asi ja Jumal teine, et sina oled üks asi ja kogu universum on teine. Või kogu
universum on miljon teist asja. See tundub nii et juhtus väga kaua aega tagasi.
Kui sa tunned et oled teistest eraldatud, tähtedest, puudest või millest iganes,
siis sa paikned kusalgi selles mängus. Selle mängu lõpp saabub siis kui sa saad
täielikult aru, et eraldatust ei ole ja pole kunagi olnudki. See kõik oli illusioon! See
oli unenägu.
See oli nagu sa nägid und ja et see on võimalik, et Jumal võttis tükikesed
iseendast ja pani need lauale ja siis vaatab lihtsalt et näha kuidas need väikesed
tükid Temast tulevad tagasi Koju. Aga laud on illusioon. See ei ole midagi
Jumalast eraldi. Ei ole midagi Jumalast eraldi. Aga need väikesed Jumala
tükikesed, mis me oleme – me MÕTLEME et me oleme eraldi, ja Tema lihtsalt
ootab ja soovib vaadata millal me aru saame, et me pole eraldatud, et me oleme
osake Temast ja Tema Teadvusest on see kust me tulime ja kuhu me kuulume.
See mäng on meie teha. Me teeme oma valikuid, järgneme omaenda
uskumustele, ja loome oma reaalsusi oma teel Koju. Jumal ütleb jah. Tema lihtsalt
vaatab showd. Ta lihtsalt tunnistab. Ta on Igavene Tunnistaja. Mõnikord mõni neist
väikestest tükkidest kutsub loojat abiks ja Jumal kuuleb ja käitub täpselt nagu
lapsevanem aitaks last. See on nagu ema/laps vaatavad kuidas ta väiksed lapsed
mängivad mänguväljakul. Nad võivad tõugata ja kukkuda, mängida õnnelikult või
mitte õnnelikult, ennast vigastada või teist last vigastada, ja mängida veelgi
rohkem. Lõpuks laps ei taha enam mängida ja tuleb puhkama oma ema isa
juurde.
Punkt A on mängu algus, kui eemaldumise teadvus esines. Ja punkt B on mängu
lõpp, kus teadvus tõeliselt saab aru oma ühtsusest Jumalaga. Seda kutsutakse
erinevalt – valgustumiseks, Enese ja Jumala Realisatsiooniks, ärkamiseks, lepitus
(atonement), mis on üks ühel hetkel (at-one-moment) ja Koju minemine.
Nagu enamus mänge, siis ka see mäng omab takistusi. Sellel on asju mis
seisavad meie teel, et me mäletaksime kes me tegelikult oleme. Nagu enamus
mänge, siis ka sellel mängul on mängu laud. Juhtub just nii, et üks takistustest On
mängulaud. Universum on meie mängulaud. See on maailm – puud, arved,
inimesed, liiklus, tähed, vesi, maai, õhk, eeter. See mängulaud ilmneb nagu
miljonid erinevad asjad, aga tegelikult kogu universum on Jumala meeltes ja
Jumal on Üks. Aga kui üks osa me andsime mängulauale välimuse eraldatusest ja
andsime iseendile mõjutatavuse loomu, see on et me oleme väga mõjutatavad.
Kuna me oleme väga mõjutatavad, siis me usume mõjutustesse mis meile
antakse ja universum pidevalt soovitab et eraldatus on reaalne. Mitte ainult

seda, aga kõik universumi aspektid pidevalt kutsuvad meid neid uskuma. Vaatad
tähti ja tähed ütlevad: ’Usu mind. Usu minu eraldatusse.’ Sa vaatad inimesi ja
nad ütlevad: ’Usu minusse, usu minu eraldatusse.’ Sa vaatad puid ja puud
ütlevad: ’ Usu mind, usu minu eraldatusse.’
Igaüks ütleb, et usu minu
eraldatusse. Ja me oleme mõjutatavad. Ja me usume, et see eraldatus mis me
universumis näeme on reaalne, et tähed on eraldi, et inimesed on eraldi, et kõik
on eraldi. Meie universumi uskumus on teinud mängulaua takistuseks selles
mängus Koju minekul kus ei ole mingit teadvust eraldatusest.
Teine takistus on ego, mis on madalam teadvuse tasand kus on hirm, negatiivsus
ja hukkamõist ja klammerdumine ja piirangud. Jumal on Armastus ja ainult
Armastus. Need ego kvaliteedid tunduvad et on vastupidised Sellest. Kodu on
Armastus, 100% ja mitte vähem. Kodu on ka teadvuse seisund. Kogu see mäng
on SINU teadvuse seisundist. Kui sa koged vähem kui 100% Armastust, sa ei ole
Kodus oma meeles, sa ikka veel mängid mängu. Ükskõik milline osa su
teadvusest, mis ei ole Armastus, on ego. Selleks, et olla 100% armastus, sa
peaksid olema 0% ego. See tähendab, et ego peaks lõppema, see peaks surema,
ja seda on õpetatud vaimsetes tekstides üle kogu maailma. See mis teeb egost
takistuse on see, et see ei taha surra. Sellel on tegelikult programm ellu jääda iga
hinnaga. See teeb kõike, et ellu jääda. Sellel on LUBATUD teha mida iganes et
ellu jääda. Ja see proovib sind uskuma panna illusioonides
- viha, hirm,
armukadedus, enese kahtlus, viha, eraldatus, või mida iganes see saab kasutada
et elus püsida. See proovib õigustada viha. See oleks pigem õigustatud kui
õnnelik. Ja see on osa mängust.
Ego on sisse ehitatud sabotöör. See on osa teadvusest, mis ei taha et sa läheksid
KOJU. Sa oled mängus koju minekul. Sa kõnnid Koju ja kõik mängivad seda
mängu, kuigi enamus inimesi ei saa sellest aru. Ego saboteerib sinu teekonda, et
sa ei jõuaks Koju. See peab nii. See on programmeeritud ellu jääma ja Koju
minemine tähendab egole surma. See, et see võitleb ellujäämisega, teeb sellest
väga suure takistuse.
Järgmine takistus on karma. Kõik karma peaks olema puhastatud ja
tasakaalustatud selleks, et Koju minna. Kõik asjad peaks mööduma sel moel nagu
me näeme neid ja peaksid olema nähtavad uutmoodi. Nii see lihtsalt on.
See lugemine on selleks, et aidata sul aru saada kus sina selles elu mängus oled,
vähemalt on mul selles suhtes mingi tunne. Kui sa võtad seda mängu kui
astmeid, siis kutsu seda Astmeteks Taevasse, see ei ole koht, aga teadvuse
seisund, see lugemine aitab sul teada mis astmel sa parajasti oled. See räägib
järgmisest sammust, mitte 2 või 10 sammu ette, aga just järgmisest sammust,
mis takistusi sa võid sel teel kohata teel järgmise sammu juurde ja mis on sinu
sees mis aitab sul neist takistustest üle saada. Lõpptulemusena see on selleks et
aidata sul saada teadlikuks oma takistustest mis sul on oma Armastuse Kohalolu
teadlikkuses.
See on peamiselt see millest kogu see lugemine on. Ka sina pead vastutama
osaliselt selles lugemises. See on sinu vastutus mind peatada kui sul on mõni
küsimus, kui sa tahad mind aeglustada, et ma defineeriks midagi, räägiks rohkem

selgemalt, läheks rohkem detailidesse millegagi, minna tualetti et saada midagi
oma meelest eemale, või mis iganes põhjus. On oluline, et sa peataksid mind kui
sul on vastuväiteid või sa ei nõustu minuga. On väga oluline et sa mind siis
peatad kui eriarvamused tulevad esile. Sinupoolset vaikust võtan ma kui
nõusolekut, kui on eriarvamusi, siis palun koheselt räägi. Kui on eriarvamusi, see
on minu viga. Enamus juhtudel on eriarvamus tulemus sellest, et ma pole olnud
piisavalt selge või täpne oma tõlkes. Ja enamus juhtudel kui ma ütlen sama asja
erinevate sõnadega, seletan subjekti rohkem lahti, siis on eriarvamused
puhastatud.
Kui eriarvamused peaksid tekkima, ma koheselt kontrollin oma informatsiooni
allikat et näha kas ma olen teelt eksinud või näha kas see on muutunud või mitte.
Kui mu sisemine tunne pole muutunud ja ma ei leia paremaid sõnu, et kirjeldada
seda tunnet, siis see tähendab, et ma ütlen midagi mis tuleb sinu teadvusest,
kohast ,millest sa pole veel teadlik, mis võib võtta natuke aega et sa aru saaksid.
Sa võid mõnel hommikul ülesse ärgata ja seda mõista, või mõne sisemise
mõtisklusega või aeg kui oled iseendaga tõeliselt aus, siis sa võid sellest aru
saada. Ole kannatlik. Mõnikord see võtab aega. Rohkem kui üks kord olen saanud
tagasisidet et on võtnud kaks aastat et aru saada millest ma rääkisin.
Kui on olemas eriarvamus võib ka olla et see pole õige, on ka aegu kus ei mina
ega sina ei tea kas me oleme õigesti või valesti aru saanud, sest näiteks eelmise
elu informatsioon, seda on väga raske kinnitada. Üldiselt on aga informatsioon
täpne. Sellel on väga suur positiivne tagasiside. Ja on võimalik, et ma olen vale,
aga see pole minu töö et olla õige! Minu töö on rääkida, et tõlkida sisemisi
tundeid ja ja nii hästi kui võimalik räägitavatesse sõnadesse. Kas need sõnad on
õiged või valed, see pole minu töö. Minu töö on AINULT olla sõnadele
vahendajaks. Aga enamus aja see kukub välja õigesti.
Kogu lugemine on täiesti konfidentsiaalne. Keegi ei saa sellest teada kui ainult
mina ja sina ja ma unustan selle väga ruttu. Kuna enamus aja on mul silmad kinni
ma unustan isegi selle lugemise ajal oleva inimese näo. Seega palun ära ole
üllatunud või siis pettunud kui me millalgi kohtume uuesti ja ma ei mäleta sind.
Ma arvatavasti unustan kogu asja ja see on parim nii meie mõlema jaoks. See
informatsioon on sulle privaatne. See tuleb sinult ja läheb sinuni. Ma ei räägi
sellest kellelgi teisele. Vähemalt ei maini ma su nime.
See lugemine on vaimne teenistus ja ma ei võta selle eest raha, aga ma võtan
vastu annetusi. Mulle meeldib mõtelda, et ma töötan Jumalale. Minu vaatekohast,
Jumal on tegija selles asjas. Kui sa tuled lugemisele, siis mõtled et oled tulnud
lugemisele, aga Jumal on su toonud lugemisele. Sa isegi mõtlesid, et kas sa
peaksid või mitte tulema lugemisele, aga Jumal otsustas sinu eest. Jumal on minu
tööandja. Jumal on lepingu tegija ja mina olen lihtsalt sõidumees. Kui sa tuled
lugemisele, siis teed kokkuleppe temaga, ning tema ütleb sulle mida mulle
maksta. Seepärast arvan, et küsi Jumalalt, iseenda seest ja usalda oma tunnet
selle annetuse suhtes. Tema teab mis mulle on vaja ja ta teab mida sina saad
endale lubada. Kui sa tulid mingi eelneva ideega mis sa maksad siis ma arvan, et
sa võiksid üle kontrollida selle mõtte Jumalaga. See ei ole sina kes seda teeb, see
on Tema. See on tõesti Tema.

Tänan sind et sa andsid mulle võimaluse teha seda lugemist.
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