
moje sporočilo in ga širili po svetu. Mno-
gi med vami ste bili takrat živi in na ravni 
duše ste prisegli, da boste na Zemljo pri-
nesli novo obliko zavedanja.

Lahko ji rečete Kristusova zavest ali 
preprosto zavedanje, da smo vsi eno, po-
vezani z istim tokom življenja, ki spa-
ja vesolje in omogoča obstoj vsega, kar 
je. Človeška bitja so v osnovi enaka in ta 
enakost – če jo prepoznamo – nas spaja 
ter nam omogoča, da drug drugemu po-
magamo z občutkom sočutja in bratstva.

Zavedanje enosti in enakosti je bilo 
zelo tuje družbi, v kateri sem živel pred 
dva tisoč leti. Ljudje so bili strogo razde-
ljeni glede na raso, vero in družbeni po-
ložaj. Eden mojih največjih izzivov je bilo 
soočenje z nepravičnostmi, ki sem jim bil 
priča, ob čemer naj bi vseeno ostal umir-
jen in osredotočen. Kot mladenič sem se 
hitro razjezil na oblasti. V meni je bila 
strast, čud, ki se je lahko razbesnela kot 
ogenj, kadar sem bil priča nepravičnemu 
ravnanju z ljudmi. Moral sem se naučiti 
obvladovati to jezo, ker je bila osrčje mo-
jega poslanstva – torej prebujanje src lju-
di. Jeza vedno ne predrami srca, tudi ka-
dar je upravičena. Za jezo se vedno skri-
va strah. Strah pomeni, da ne zaupate 
naravnemu toku življenja in se zato po-
čutite ranljive. Ko se ujezite, v resnici be-
snite nad lastno ranljivostjo, s katero se 

»Sem Jeshua. Sem tisti, ki ga pozna-
te kot Jezusa. Ko govorim skozi Pamelo, 
si pravim Jeshua, s čimer označujem raz-
liko med mojim pristnim, živečim jazom 
ter umetno podobo, ki so jo o meni ustva-
rili v zgodovini. Glede na to podobo sem 
bil človek z nadnaravnimi sposobnostmi, 
ki je presegel človeška čustva, kot sta 
strah in dvom. V resnici sem v številnih 
pogledih človek kot vi. Odkril sem, kako 
se globoko povezati s svojo dušo in sle-
diti svojemu notranjemu vodstvu v živ-
ljenju, vendar sem preživljal hude not-
ranje boje, tako kot jih vi. Vaša kultur-
na in verska tradicija me prikazujeta kot 
boga in zanemarjata moje človeške pla-
ti. Zdaj vam povem, da sem resnično bil 
človek. Sem vaš brat, ne tako oddaljen od 
nemirnega zemeljskega življenja, vseeno 
pa zelo dobro poznam izzive, s katerimi 
se spoprijemate. Želim vam pomagati in 
vam povedati, da lahko premagate svo-
je težave. Vedite, da ste močna in vplivna 
bitja in da vas svet v tem zgodovinskem 
obdobju potrebuje.«

MOJI ŽIVLJENJSKI IZZIVI
»Na začetku svojega človeškega živ-

ljenja na Zemlji je moja duša vedela, da 
bom svetu prinesel novo obliko zaveda-
nja; zavedanja, ki mu številni ljudje – vse-
kakor ne politični voditelji tistega časa – 
ne bodo naklonjeni. Načrtoval sem, da 
bom javna osebnost in da se bom dotak-
nil src podobno mislečih duš.

Takrat je bila na Zemlji skupina duš, 
ki je čakala, da jo prebudi moja navzoč-
nost. Ta skupina naj bi omogočila pojav 
Kristusove zavesti na Zemlji. Naloge ni-
sem mogel opraviti sam; odvisen sem bil 
od podobno mislečih ljudi, da bi prevzeli 

Zdravilna moč življenja, ki ste ga načrtovali pred svojim rojstvom

Dar duše
Izšla je knjiga Dar duše (Ara založ-

ba). Avtor Robert Schwartz razga-
lja, zakaj pred rojstvom naše duše 

načrtujejo, da bomo v življenju doži-
veli tudi zelo slabe in moreče izkušnje. 
Saj naše duše nočejo, da bi bili neneh-
no travmatizirani. Če že pride do trav-
matičnih izkušenj – ne glede na to, ali 
so bile načrtovane pred rojstvom ali 
ne –, nas duše poskušajo pripraviti do 
zdravljenja in nas med njim tudi vodi-
jo. Iz knjige povzemamo začetek po-
glavja Moja človečnost.

»Vaši največji izzivi niso 
nikoli povezani s tem, kaj 
počnejo drugi, ampak z 
vašim odzivom nanje.«
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Brali boste zgodbe o ljudeh, ki so – tako 
kot vi – načrtovali svoja življenja, preden 
so se rodili. Dosegljivo na Misteriji.si ali 
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nočete soočiti. Srce se predrami predvsem z odpuščanjem in 
zaupanjem – nasprotjema jeze in strahu. Da bi presegel svojo 
jezo in strah, sem moral vedno znova iti vase ter začutiti tisto 
tiho točko v sebi, kjer so vse stvari preproste in jasne.

Vaši največji izzivi niso nikoli povezani s tem, kaj počnejo 
drugi ljudje, ampak z vašim odzivom nanje. Povezani so s tem, 
ali lahko sprejmete, razumete in tako presežete občutke, ki so 
jih v vas sprožila dejanja drugih. Duhovna rast ne pomeni, da 
morate spremeniti svet, ampak iti vase in spremeniti sebe. Tako 
je bilo v mojem primeru in je tudi v vašem. Ko sprejmete težka 
človeška čustva, kot sta strah in jeza, jih presežete in začnete za-
upati drugim ter jim odpuščati, prepoznate, da so eno z vami, in 
jih nehate obsojati. To sem hotel doseči tudi sam, ob tem pa sem 

se dotaknil src ljudi, ki so tudi 
iskali ljubezen in sočutje.

Predvsem pred koncem svo-
jega življenja sem se moral nau-
čiti zaupati in odpustiti v ozra-
čju strahu in sovražnosti. Dru-
žino in prijatelje je bilo strah, kaj 
se bo zgodilo z menoj. Nekateri 
ljudje so bili polni sovraštva do 
mene in so me nameravali ubi-
ti. V tej igri sil sem moral ostati 
umirjen ter poskrbeti, da je vi-
bracija miru v mojem srcu osta-
la živa.

Poleg ukvarjanja z jezo sem 
se moral spoprijeti z izzivom 
osamljenosti v svojem življenju. 
Čeprav sem imel ljubečo druži-
no in številne drage prijatelje, 

sem se moral z največjimi težavami spopasti sam. Ko sem umi-
ral, sem moral napeti vse sile, da bi ostal osredotočen na ener-
gijo srca, ter paziti, da me ne bi preplavila sovraštvo in globoka 
žalost, navzoča v ljudeh, ki so opazovali moje umiranje. Moral 
sem preseči telesne in čustvene bolečine ter začutiti resnico; jaz 
nisem umiral na tistem križu – čeprav se je z mojim zemeljskim 
telesom dogajalo prav to – moj duh si je izbral to izkušnjo, da 
bi se razvijal, in s tem početjem sem postal primer za ljudi, ki se 
spoprijemajo z enakimi težavami.

Veste, hodite po isti poti kot sem nekoč hodil jaz. V življe-
nju – tem in drugih – se spopadate s čustvenimi skrajnostmi in v 
tem pogledu ste, kot bi bili križani. Če vas je pritegnila ta knjiga 
in čutite, da vas navdihuje njeno sporočilo, se zavedate, da se za 
težavami, ki jih doživljate, skriva pomen. Če sprejemate dejstvo, 
da ste si izbrali življenjske tegobe, in če poskušate odkriti njihov 
pomen, potem ste že presegli svoje prvotne odzive – strah, jezo 
in žalost. Zdaj izpolnjujete poslanstvo svoje duše.« R. M. ]
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Medijka Pamela je izdala knji-
go s kanaliziranji Jeshue, nek-
danjega Jezusa.

dar duše


