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Sissejuhatus

H iljuti kolisin ma majast , mis oli kolmkümmend aastat minu koduks olnud, uude linna. Kui minult siin küsitakse, mis tööd ma teen, leian
ma, et ei oska õieti vastata. Mind üllatab, et mulle on nii vastumeelt end
vabalt selgeltnägija ja meediumina tutvustada. Kui minu amet teatavaks
saab, lähevad silmad suureks ja tavaline sõbralik tere kohtab peagi varjamatut jõllitamist.
Nagu paljude teistegi ametite puhul, käib selgeltnägijaks olemisega
kaasas palju stereotüüpe ja niisama palju eeldusi ning hinnanguid. Ent
erinevalt paljudest teistest ametitest on selgeltnägemine rohkem kui lihtsalt töö. See on omamoodi avalik teadaanne, mis ütleb teistele, et sa elad
väljaspool tavapäraste lineaarsete mõtete kasti. Teiste sõnadega võidakse
sind pidada väheke imelikuks, üheks nendest, või muidu veidraks.
Nende jaoks, kes pole kunagi varbaid selgeltnägemise vette kastnud
ja kelle väitel pole neil kunagi spirituaalseid kogemusi olnud, võib selgeltnägemise teema olla naeru, kahtluse ja hirmu allikas. See võib tekitada
ka uudishimu, küsimusi ja soovi tõestuse järele. Aga see kõik muutub, kui
ollakse juba kord ise mingit viisi selgeltnägemist kogenud.
Kui see on juba südame, mõistuse ja hinge äratanud, ei ole vaimne
teadlikkus enam kauge ja abstraktne kontseptsioon, mille üle võib vaielda
või seda lihtsalt ignoreerida. See on jõud, energia ja osa meist. Selle
kaudu ei saa me ainult juhiseid ja nõu, vaid ka ootamatu ühendustunde
kõrgema tarkuse ja armastuse allikaga. Kui sa oled juba kord midagi spirituaalset kogenud, olenemata selle tugevusest või kergusest, ei seisa sa
enam teisel pool ust ega mõtle uudishimulikult ning võib-olla mõningase
ettevaatlikkusega, mida see selgeltnägemine endast õige kujutab. Selle
asemel on saanud alguse elumuutev, põnev, transformatiivne ja mõnikord
ka pingeline suhe. Olles äratanud sinu uudishimu ja uinuva hinge, saab
1
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vaimse teadlikkuse vääriti mõistetud, järjepidev ja nii mõnigi kord fantastiline kohalolu sinu osaks.

V aimse

teadlikkuse ajatu mõju

Ehkki vaimset teadlikkust ümbritsevad nii paljud kahtlused ja kriitika,
ulatub see tagasi nii kaugele, kui kirjalikke andmeid olemas on. Enamik
iidseid spirituaalseid traditsioone ning usulisi ja vaimseid tekste jutustab
sellest, kuidas unenäod, nägemused, inglid ja jumalikud olendid inimmaailma abistavad ja elu saladusi avaldavad. Ajaloo vältel on kogu maailma
kultuurid toetunud selgeltnägijatele, ennustajatele, šamaanidele ja prohvetitele, et need seletaksid, tervendaksid, sekkuksid ja tegutseksid vahendajatena inimeste ning immateriaalsete maailmade vahel. Selgeltnägijaks
olemine on rohkem kui vaid moenarrus või huvitav hobi. See on meie
olemuse üks kesksetest aspektidest. See on meie psüühikaga lahutamatult
läbi põimunud ja seob eri kultuurid omavahel püha kohalolu lõngaga.
Me vajame vaimset teadlikkust, mitte ainult selleks, et teada, mis ees
ootab või õigete otsuste tegemiseks ja oma elu paremaks muutmiseks,
vaid ka selleks, et teada, kes me oleme, milleks me suutelised oleme ja
selleks, et aktiveerida oma inimlikkuse tõeline potentsiaal.
Nagu tuld süütav tikk või öötaevast valgustav täht, annab vaimne
energia sädeme meie teadlikkusele ja mõistmisele. See valgustab meie
teed argisest ja lõplikust spirituaalse ning igaveseni. Lähene vaimsele
teadlikkusele uskuja meelega ja usalda selle pakutavaid võimalusi. Kui
selle uksed avanevad, voolavad sinu ellu uus teadlikkus, tugi, juhised,
abi, armastus ja headus. Elus on vähe asju, mis annavad nii piiramatult
ja täielikult, küsides vastu nii vähe. Vaimne teadlikkus on üks sellistest
õnnistustest.

M inu

selgeltnägijavõimete algus

Mõnikord muutub minu tegevusala teistele selgitamine küll kohmakaks,
aga vaimne energia ja vaimsed võimed on alati olnud minu mugavustsoon.
Nii kaua, kui ma mäletan, olen ma olnud teadlik vaiksest lohutavast spirituaalsest kohalolust, mis suhtleb, trööstib ja pakub juhatust. Ent ma ei
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pidanud seda alati selgeltnägemiseks, intuitiivseks või spirituaalseks, või
üldse millekski ebatavaliseks või küsitavaks.
Lapsepõlves oli mul palju vabadust. Minu vanemad lahutasid, kui
ma olin kuueaastane, ja ema läks täiskohaga tööle. Kui ma koolist koju
jõudsin, oli ta ammu läinud ja jõudis alles hilisõhtul tagasi. Oli nädalaid, kui ma nägin ema ainult siis, kui ma hommikul enne kooli tema
magamistuppa head aega ütlema läksin. Isaga ei olnud mul samuti kuigi
tihe side, sest ta kolis pärast lahutust teise linna. Mina ja mu õed-vennad
veetsime enamiku ajast lapsehoidjatega, kes olid reeglina naabruskonnas
elavad keskkooliõpilased. Meie kõige staažikama lapsehoidja ettekujutus
meie valvamisest oli telefoni otsas oma sõpradega lobisemine ja meid kuni
pimedani õue mängima kupatamine. Me ei virisenud ja leidsime endale
alati tegevust.
Olles nii palju üksi, leidsin ma end tihti kodu lähedal metsast.
Roheliste puude alla põõsastesse kaevudes mängisin ma, et luuran teiste
järele või peidan end kiskjate eest. Samuti meeldis mulle lihtsalt kuulata.
Ma ei tea, kas see algas lihtsalt mänguna, aga ma ei tundnud end kunagi
üksi. Istudes tihedates põõsastes nii suvel kui talvel, kui jäätunud lumised
mäed ja orud olid tühjad, olin ma üksi ja kuulasin sisemisi sosinaid.
Ma suutsin tunnetada asju, mis olid loogilised ja mille teadmine tekitas hea tunde, ning millega kaasnes tihti sumisev ja kirvendav energiatunne, mis piki minu käsivarsi ja pealage liikus. Mõnikord nägin ma
silmi sulgedes pilte ja kujutisi. Nende aistingute ja kujutistega kaasnesid tunded, mis mõnikord liigutasid mu südant sellise intensiivsusega, et
mulle tulid pisarad silmi, ja mõnikord tekitasid jälle leebe tunde, et ma
olen armastatud. Mõtted ja tunded, mida ma oma kehasse, südamesse ja
meelde hõljutasin, aitasid mul oma ema, isa ja ennast paremini mõista.
Ma ei saanud küll saadust ja kogetust alati aru, aga sellest polnud midagi.
Minu lähedal oli midagi sooja ja lohutavat ning ma hoidsin sellest kinni.
Ma veetsin küll metsas palju aega, aga keegi ei küsinud kunagi,
mida ma seal teen, ja ma ei tundnud ka mingit kohustust oma kogemusi
kellegagi jagada. Tegelikult ei olnudki mul seda kellelegi rääkida ja mul ei
olnud ka toimuva kirjeldamiseks õigeid sõnu. Paljudel mu sõpradel olid
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lähedased vanavanemad või muud pereliikmed või lemmikõpetaja, kelle
poole neid tõmbas. Minul oli see energia, ja ma ei kavatsenud lasta kellelgi seda ära rikkuda.
Vanemaks saades sai minu uudishimust ja huvist selle vastu, kuidas
mõista ja teada, miks inimesed nii käituvad, nagu nad käituvad, ja miks
elu on selline, nagu ta on, minu peamine liikumapanev jõud. See tuli
tõenäoliselt minu kaootilisest kodusest elust, mille hulka kuulus emotsionaalselt kauge isa, kes eelistas alkoholi oma lastele, etteaimamatu ema,
kes võis ilma igasuguse hoiatuseta emotsioonide skaalal ühest otsast teise
pendeldada, ema teine abielu ja lahutus ning kärgpere läbikukkunud
eksperiment. Ma kuulasin nähtamatut lohutuse ja hoolivuse allikat ning
klammerdusin selle külge. Ehk oli see intuitiivne ühendus minu viis oma
elu kontrollida ja turvatunnet tekitada. Kui ma teadsin ja tundsin, mis
tulemas on, ja mõistsin teiste inimeste käitumist, aitas see mul tuua korra
ja etteaimatavuse tunnet maailma, mis tundus muidu juhuslik ja kontrolli
alt väljas. Selle rahuliku teadvusega kontakti loomine tekitas hea tunde.
Kirikus, kodus, koolis ja isegi sõpradega väljas olles ei suutnud miski võistelda selle elektrilise kirvenduse ja rahutundega, mis tekkis siis, kui ma
olin vaikselt ja kuulasin.
Kui oli vaja valida, mida uskuda ja usaldada, oli see nähtamatu kõigest muust peajagu üle ning on siiamaani. Lapsena ei olnud mul selle
jaoks nime, aga nüüd ma tean, et minu selgeltnägijavõimete areng algas
siis, kui ma kükitasin puude vahel ja lihtsalt kuulasin. Vaimne teadlikkus
on ikka veel spirituaalse ühenduse allikas, mis pakub mulle armastavat ja
tarka hoolivust, ilma milleta ma elada ei taha.

J uhised

selgeltnägija teekonnal

Ma olen olnud professionaalne selgeltnägija, meedium, meditsiiniline
sensitiiv ja selgeltnägijast detektiiv üle kolmekümne aasta, enamiku minu
täiskasvanuelust. Selle aja jooksul olen ma viinud läbi seansse kõikvõimalike inimestega kogu maailmast. Ma olen töötanud kuulsustega, inimestega, kes on kaotanud väga palju, ärijuhtidega, detektiividega, arstidega,
haigete ja surijatega, suuremat vaimset ühendust otsijatega, suhteprob-
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leemide küüsis vaevlevate meeste ja naistega ning nendega, kes soovivad
oma ellu rohkem küllust ja õnne. Enamik inimesi, kellega ma töötan, on
otsijad, kes teavad, et olemas on midagi rohkemat kui see, mida viis meelt
puudutavad, tunnevad ja teavad, ning mul on au neid nende teekonnal
aidata.
Lisaks selgeltnägemis- ja meediumiseanssidele õpetan ma ka teistele,
kuidas oma vaistu, selgeltnägija- ja meediumivõimeid arendada. Selle
protsessi käigus olen ma leidnud, et kuigi paljudel on usku minu võimesse
saada juhiseid ja teavet nende kõige isiklikumate ja privaatsemate probleemide kohta, on nende usk endi vaistu ning selgeltnägemisvõimesse
vähene ja tihti olematu.
Kui sina oled samasugune nagu paljud teised, võib olla suur lõhe sinu
vaimsete püüdluste ja sinu võime vahel oma sisemist selgeltnägemis
potentsiaali tegelikkuseks muuta. Nagu mägironija, näed sa kõrgel taevas majesteetlikult kõrguvat mäetippu. Aga vaimse arengu teekonnal
rännates võivad sulle teele jääda takistused, mis tunduvad kui jäärakud,
millest on võimatu mööda saada. Kui see sinu kohta kehtib või kui tahaksid lihtsalt vaimse teadlikkuse kohta rohkem teada saada, võta mind kui
teejuhti, kes aitab sind sel rännakul.

