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Verjamem, da se največje resnice vesolja ne kažejo zunaj, v 
proučevanju zvezd in planetov. Skrite so globoko v nas samih, v 
veličastju našega srca, uma in duše. Dokler ne razumemo, kaj 
leži znotraj nas, ne moremo razumeti tistega, kar leži zunaj. 

Svojo zgodbo na tem mestu delim z vami v upanju, da se 
bo nekako dotaknila vašega srca in vas opomnila na vaše lastno 
veličastje. 
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UVOD

Ko delim svojo zgodbo, je moj glavni namen, da drugim ne 
bi bilo treba pretrpeti tistega, kar sem morala  sama.

Ni v mojem slogu, da bi ljudi poskušala neposredno pouče-
vati ali jim dopovedovati, kako naj živijo, niti mi ni do tega, da 
bi komur koli svetovala, kakšne spremembe mora vnesti v svo-
je življenje, četudi me vpraša po tem. Raje vodim z zgledom in 
ustvarjam varno okolje, v katerem lahko še drugi stopijo v stik 
s svojo lastno resnico.

O tem sem pogosto premišljevala že vse od dogodkov pozi-
mi in spomladi leta 2006, ko sem doživela obsmrtno izkušnjo 
in ozdravela od raka,  za katerim sem bolehala pretekla štiri 
leta. Med obsmrtno izkušnjo sem bila zmožna videti in zaznati 
določene dele svojega življenja v prihodnosti in razumela sem, 
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da je eden od razlogov, zaradi katerih sem se odločila vrniti v 
svoje tuzemsko življenje, tudi ta, da se bosta moja izkušnja in 
sporočilo dotaknila drugih ljudi.

V tistem stanju sem nekako vedela, da mi je na neki način 
namenjeno navdihovati tisoče, nemara deset tisoče ljudi. Ven-
dar pa ni bilo povsem jasno, kako mi je bilo to namenjeno do-
seči. Enostavno vedela sem, da bom na neki način pomaga-
la mnogim ljudem. Izrecno sem dobila občutek, da mi ni tre-
ba ničesar storiti, da bi do tega prišlo. Zgolj biti sem morala jaz 
sama in uživati življenje, poleg tega pa si dovoliti, da postanem 
pripomoček v rokah nečesa precej veličastnejšega, kar se je mo-
ralo zgoditi. 

Tako je tudi v resnici bilo, saj sem o svojih izkušnjah spre-
govorila in začela pisati o njih kot odgovor na poizvedbe s po-
dročij medicine in znanosti, pa tudi posameznikov, ki so iska-
li odgovore o naravi sveta in o svojih lastnih izkušnjah. Tako 
je nastala tudi ta knjiga (podrobnosti opisujem v štirinajstem 
poglavju). Svobodno pojasnjujem, česa sem se naučila iz obo-
lenja za rakom in iz svoje obsmrtne izkušnje. Uživam v tem, 
da delim svoja doživetja in razumevanje življenja, ki je vzklilo 
iz njih, še posebej, kadar čutim, da imajo od tega lahko kori-
sti tudi drugi.

Moja zgodba se začenja v prvem delu, ko opisujem svoje od-
raščanje na presečišču večih kultur, ki so gojile značilne in po-
gosto med seboj protislovne oblike verovanja. Pojasnila bom, 
kako je to vplivalo name in kako je sprožilo strahove, za katere 
se je izkazalo, da so se uresničili v bolezni, ob tem pa vas bom 
popeljala s seboj na potovanje v odraslost in vam prikazala svoj 
padec v ječo raka. 

Drugi del obravnava obsmrtno izkušnjo samo – kaj sem do-
živela in kako sem to tedaj razumela – ter dogodke po njej. 
Ozdravitev od raka in prizadevanje za to, da bi si na svetu 
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poiskala novo mesto, je bilo vzneseno potovanje, polno izzivov 
in presenečenj!  

V tretjem delu bom opisala, kar zdaj razumem o zdravlje-
nju, o tem, kakšen je svet zdaj, in o tem, kako lahko zaživimo 
kot odsev tistega, kar v resnici smo, ter dovolimo našemu veli-
častvu, naj zasije skozi nas. Zaključila bom s poglavjem vpra-
šanj in odgovorov, ki bo vsebovalo nekatere izmed najpogostej-
ših in najizzivalnejših skrbi, o katerih me sprašujejo ljudje. 

Preden pa z vami delim, kar sem se naučila iz svoje izkušnje, 
bi želela jasno povedati, da s tem ne trdim, da sama poznam ka-
kršne koli vesoljne ali znanstvene resnice, niti ne želim komur 
koli postati duhovni guru. Ob tem prav tako ne želim uvajati 
še enega verstva ali sistema verovanja. Moj edini cilj je pomaga-
ti, ne prepričevati. 

Še posebej si želim poudariti, da ni treba imeti obsmrtne iz-
kušnje, da bi lahko ozdraveli! Moj namen je z vami deliti vse 
čustvene in psihološke sprožilce, za katere menim, da so prispe-
vali k moji obolelosti za rakom, v upanju, da lahko ob njiho-
vem prepoznavanju sami zmanjšate ali nemara celo odpravite 
svoje možnosti, da bi vas bolezen sploh doletela. Hkrati pa pro-
sim vedite, da do ozdravitve vodijo številne poti, če morda za 
rakom ali kakšno drugo hudo boleznijo zbolite sami ali če zboli 
kdo, ki ga poznate. Predlagala bi vam samo, da sledite tistemu, 
kar čutite, da je za vas prav in da z vami osebno sozveni. 

Če iščete navodila, ki bi obravnavala korak za korakom, ali 
pa vrsto pravil, ki bi jim lahko sledili, potem nisem prava ose-
ba za vas, ker ne verjamem v ustvarjanje kakršne koli dogme, ki 
bi sporočala, da je »samo ena pot prava«. To bi zgolj omejilo ti-
sto, kar v resnici ste. Celo ko govorim o ljubezni do same sebe, 
moja namera ni pritegovati pozornosti nase, temveč ta, da bi vi 
sami doživeli enako občutenje v sebi. Ko delim svoje izkušnje 
in uvide, je moj edini namen zanetiti iskro veličastja, ki počiva 
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v vas samih. Želim si prebuditi spečega guruja v vas, ki bi vas 
povedel do vašega lastnega mesta v središču vesolja.  

Upam, da boste našli radost v vsakem posamičnem dnevu 
svojega popotovanja in tako vzljubili življenje, kakor ga te dni 
ljubim jaz!
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Pustiti svet za seboj

2

Medtem ko so me v naglici peljali v bolnišnico, je svet okoli 
mene postajal nadrealističen in sanjski, čutila sem lahko, kako dr-
sim čedalje dlje od zavesti. V bolnišnico sem prispela v komi, nato 
pa ugotovila, da so zdravniki v oceni mojih možnosti negotovi, če 
že ne povsem brez upanja. To ni bil isti kraj, kjer sem v času svoje-
ga obolenja navadno obiskovala terapije. Ustanova, v katero sem 
hodila ta leta, je bila bolj podobna veliki kliniki kot bolnišnici v 
polnem razmahu. Zadostovala je za tisto, kar mi je v preteklosti 
predpisoval zdravnik, ni pa bila ustrezno opremljena za ukrepanje 
ob nujnih medicinskih primerih. Že na samem začetku sem si iz-
brala zdravljenje v manjši ustanovi v soseščini, ker je bilo to zame 
manj strašljivo, poleg tega pa sem naravnost sovražila bolnišni-
ce. Bala sem se jih zaradi dveh ljudi, ki sem ju že izgubila. Moja 
najboljša prijateljica in Dannyjev svak sta namreč umrla v velikih 
bolnišnicah, specializiranih za zdravljenje rakavih obolenj.

Toda ko je Danny tisto jutro, ko sem padla v komo, pokli-
cal na kliniko, mu je moj zdravnik naročil, naj me prepelje v eno 
največjih in najbolje opremljenih bolnišnic v Hong Kongu, kjer 
bo tamkajšnji zdravnik počakal name z ekipo specialistov. To je 
bilo torej prvič, da sem se znašla v tej ustanovi, pa tudi prvič, da 
me je oskrbovala ta medicinska ekipa. 

Alex
Typewritten Text
VZORČNI POGLAVJI, strani: 71 - 91

Alex
Typewritten Text

Alex
Typewritten Text
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V trenutku, ko me je onkologinja zagledala, ji je obraz vidno 
prekril izraz pretresenosti. 

»Resda utegne vaši ženi srce še zmeraj utripati,« je rekla Dan-
nyju, »toda v resnici je ni več v telesu. Prepozno je, da bi jo 
rešili.«

O kom neki govori zdravnica? sem se spraševala. Še nikdar v ži-
vljenju se nisem počutila bolje! Le zakaj sta mama in Danny videti 
tako prestrašena in zaskrbljena? Mami, prosim, ne joči. Kaj je naro-
be? Ali jočeš zaradi mene? Ne joči! Z menoj je vse v redu, draga ma-
mica, resnično! Mislila sem, da sem te besede izgovarjala na glas, 
toda v resnici nisem izustila ničesar. Bila sem brez glasu. 

Želela sem si objeti svojo mater, jo potolažiti in ji dopoveda-
ti, da je z mano vse v redu, pa nisem mogla doumeti, zakaj to 
ni mogoče. Zakaj moje fizično telo ni hotelo sodelovati z mano? 
Zakaj sem samo ležala tam, brez življenja in negibna, ko pa je 
bilo vendar vse, kar sem si želela storiti, le objeti svojega moža in 
svojo mamo ter jima zagotoviti, da je z mano vse v redu in da me 
nič več ne boli?

Zavoljo resnosti položaja je zdravnica nemudoma poklicala še 
nekega višjega onkologa, da bi ji bil v podporo. V svojem obsmr-
tnem stanju sem se vsega, kar se je dogajalo okoli mene, zaveda-
la še ostreje kot kdaj koli v normalnem fizičnem stanju. Nisem 
uporabljala petih bioloških čutil, pa vendar sem vneto zaznavala 
vse, celo precej bolj, kot če bi uporabljala telesne organe. Bilo je, 
kakor bi se sprožil drug, povsem drugačen tip zaznave. Prej kot 
da bi samo zaznavala, se je zdelo, kakor bi moj čut zajemal vse, 
kar se je dogajalo, kot bi se počasi združevala z vsem skupaj.

Nadrejeni onkolog je nemudoma ukazal medicinski ekipi, naj 
me na pomični postelji prepelje v radiološki laboratorij, da bi lah-
ko opravili optično slikanje vsega telesa. Opazila sem, da je bilo 
moje telo še zmeraj podprto z blazinami, natanko tako kot doma 
zadnjih nekaj dni. To so storili zato, ker so bila moja pljuča, kakor 



73

PUSTIT I  SVET ZA SEBOJ

sem že opisovala, tako polna tekočine, da bi se utegnila zadušiti v 
lastnih sokovih, če bi mi glava ležala na ploski površini. 

Še zmeraj sem bila povezana s prenosno kisikovo bombo in 
ko smo dosegli radiološki laboratorij, so mi z obraza odstrani-
li kisikovo masko, me dvignili in me položili v napravo za slika-
nje z magnetno resonanco. V nekaj sekundah sem se začela du-
šiti, kašljati in pljuvati. 

»Prosim vas, ne odstranite ji kisika, in poleg tega ne sme le-
žati na ploskem! Prosim vas, duši se! Ne more dihati! Umrla bo, 
če to storite!« sem slišala vpiti Dannyja, ko je nagovarjal medi-
cinsko osebje. 

»To resnično moramo storiti,« mu je pojasnil eden izmed ra-
diologov. »Naj vas ne skrbi, prosim. Nežni bomo, kolikor le mo-
remo. Brez kisika lahko zdrži kakih 30 sekund.«

Tako me je torej radiolog vsakih 30 ali 40 sekund odstranil iz 
kapsule za magnetno resonanco, da bi mi na obraz poveznil kisi-
kovo masko, nato pa jo odstranil in me vnovič vstavil v kapsulo. 
Zaradi tega je trajalo zelo dolgo, da so lahko zaključili slikanje. 
Po koncu so me prepeljali na enoto za intenzivno nego. 

Medicinska ekipa je ukrepala, kakor je bilo pač mogoče, pod-
žigalo pa jo je vztrajanje mojega moža, da ne smejo obupati nad 
menoj. Medtem ko so minute tiktakale, sem ležala na intenziv-
nem oddelku, osebje mi je dajalo terapijo s pomočjo igel in cevk, 
moja družina pa je nemočno opazovala.

Okoli moje postelje so nato zagrnili debelo zaveso, da so me 
ločili od pacientov na obeh straneh. Danny in moja mama sta 
bila na zunanji strani razdelka, ki ga je ustvarila zavesa. 

Opazila sem, da sestre še zmeraj hitijo naokoli in se pripra-
vljajo, da bodo moje telo, v katerem skoraj ni bilo življenja, pri-
klopile na bolnišnični kisik in druge naprave, da bi se začeli te-
kočina in glukoza stekati v moje žile, saj sem bila hudo podhra-
njena. Nad mojo posteljo je bil zaslon, na katerega so me začele 
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priklapljati, da bi lahko spremljale moj krvni pritisk in srčni 
utrip. Skozi nos so mi vstavile cevko za hrano, ki je tekla po za-
dnji strani grla v moj želodec, da bi me lahko neposredno hra-
nili, kisik pa so mi skozi respirator črpali v nos. Težave so ime-
li z vstavljanjem cevke za hrano v moj požiralnik, zato so mi po 
grlu brizgnili nekaj, kar je ohromilo mišice, da so zlahka potisni-
li cevko navzdol.

Ko so me ljudje prihajali gledat, sem vedela, kdo so in kaj 
počnejo. Čeprav so bile moje fizične oči zaprte, se je zdelo, da se 
ostro zavedam vsake najneznatnejše podrobnosti okoli mene in 
dlje. Ostrina mojih zaznav je bila celo silovitejša kot v budnem 
stanju, ko sem uporabljala fizična čutila. Videti je bilo, da eno-
stavno vem in razumem vse. Ne le tistega, kar se je dogajalo okoli 
mene, temveč tudi, kaj so vsi navzoči čutili, kakor bi bila sposob-
na videti in čutiti vsakogar od znotraj. Lahko sem čutila njihove 
bojazni, njihov brezup in njihovo vdanost v moj položaj. 

Danny in mamica sta videti tako žalostna in prestrašena. Želim 
si, da bi vedela, da me nič več ne boli, želim si, da bi jima to lahko 
povedala. Mamica, prosim, ne joči! Z mano je vse v redu! Točno tu-
kaj sem. Zdaj sem ob vas!

Povsem sem se zavedala, kaj se dogaja okoli mene. Četudi se 
je zdelo, kakor bi se vse odvijalo hkrati, je vsaka stvar, na katero 
sem se osredotočila, še v istem trenutku postala jasna.

»Ne najdem njenih žil!« sem slišala enega od osebja mrzlično 
reči navzočemu zdravniku. V tem glasu je bil strah. »Povsem so se 
umaknile. Oh, samo poglejte njene okončine! Saj na njih sploh ni 
mesa. Njeno telo že nekaj časa ni absorbiralo hrane.« Jasno se spo-
minjam, da je bil to moški glas, glas medicinskega tehnika. 

Zveni tako brezupno, sem pomislila. Pripravljen je obupati ned 
mano, a zaradi tega ga sploh ne dolžim.   

»Njena pljuča so napolnjena s tekočino. Utaplja se v lastnem 
soku. S trepljanjem ga bom moral odstraniti iz pljuč, da bo lahko 
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vsaj laže dihala.« To je rekel višji onkolog. Gledala sem, kako so 
z veliko vnemo ukrepali nad mojim negibnim telesom, nad obli-
ko, ki je bila videti premajhna, da bi v tistem trenutku lahko vse-
bovala moj občutek o sami sebi. 

Četudi je medicinska ekipa ukrepala zelo hitro in je bilo v 
njenih dejanjih čutiti občutek nujnosti, sem začutila tudi pridih 
sprejemanja, kakor da so se sprijaznili z dejstvom, da je prepo-
zno za spreminjanje moje usode. Izredno silovito sem se zaveda-
la vsake podrobnosti, toda fizično nisem čutila ničesar. Hočem 
reči, ničesar, razen sproščenosti in ravni svobode, ki ju dotlej ni-
sem poznala. 

Joj, saj to je neverjetno! Počutim se tako svobodno in lahko! Kaj 
neki se dogaja? Še nikdar se nisem počutila tako dobro! Nikjer ni ni-
kakršnih cevk , nikakršnega invalidskega vozička več. Zdaj se lah-
ko svobodno gibljem brez pomoči! In dihanje mi nič več ne povzroča 
preglavic. Kako osupljivo je to!

Čutila nisem nikakršne čustvene navezanosti na svoje telo, ki 
je dozdevno brez življenja ležalo na bolnišnični postelji. Sploh 
nisem čutila, da bi mi pripadalo. Videti je bilo veliko premajh-
no in preveč neznatno, da bi lahko dajalo dom tistemu, kar sem 
doživljala. Počutila sem se svobodno, osvobojeno in veličastno. 
Vsakršna bolečina, bolest, žalost in nesrečnost so izginile! Poču-
tila sem se povsem razbremenjeno. Nisem se spominjala, da bi se 
že kdaj, sploh kadar koli, počutila podobno.

Bilo je, kakor bi bila pretekla štiri leta ujetnica v lastnem te-
lesu, medtem ko je rak razdejal mojo fizično obliko, in končno 
sem se osvobajala. Prvič sem okušala svobodo! Začela sem dobi-
vati občutek breztežnosti in se zavedati, da sem zmožna biti kjer 
koli kadar koli … in to se mi ni zdelo nenavadno. Čutila sem, 
da je normalno, kakor bi bil to pravi način zaznavanja stvari. 
Niti se mi ni zdelo nenavadno, da se zavedam, kako se moj mož 
in zdravnik pogovarjata zunaj intenzivnega oddelka, kakšnih 12 
metrov naprej na hodniku. 
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»Ničesar ne moremo storiti za vašo ženo, gospod Moorjani. 
Njeni organi so že odpovedali. Povsod po limfatičnem sistemu 
ima kot limone velike tumorje, vse od spodnje strani lobanje do 
predela pod trebušno votlino. Njeni možgani so polni tekočine, 
prav tako pljuča. Na koži so se ji razvile preležanine, iz katerih 
mezijo strupene snovi. Niti noči ne bo preživela,« je možakar de-
jal Dannyju. Tega zdravnika nisem še nikoli prej videla. 

Opazovala sem, kako se je Dannyju na obrazu kazala huda 
stiska, in želela sem si, da bi mu lahko zavpila: Vse je v redu, dra-
gi, z mano je vse v redu! Prosim, ne skrbi. Ne poslušaj zdravnika. 
Kar je rekel, v resnici ne drži! Vendar nisem mogla. Nič ni prišlo 
iz mene. Ni me mogel slišati. 

»Nočem je izgubiti. Nisem še pripravljen, da bi jo izgubil,« je 
rekel Danny.

Čeprav me ni napolnjevala nikakršna navezanost na telo, sem 
začutila, kako so me čustva globoko potegnila v dramo, ki se je 
odvijala okoli moje negibne oblike. Bolj kot vse sem si želela, da 
bi Dannyju lahko olajšala globok brezup, ki ga je doživljal ob mi-
sli na to, da me izgublja. 

Dragi, me slišiš? Prosim, prisluhni mi! Želim, da veš, da je z mano 
vse v redu!

Takoj ko sem postala čustveno navezana na dramo, ki je po-
tekala okoli mene, me je hkrati obšel občutek, da me vleče stran, 
kakor bi bil prav tedaj na delu veličastnejši načrt, širša slika. Lah-
ko sem čutila, kako moja navezanost pojema, ob tem pa me je 
začelo prevevati védenje, da je vse popolno in da se vse odvija po 
načrtu. 

Medtem ko je moja čustva nekaj vleklo stran od okolice, sem 
začela opažati, kako se še naprej širim, da bi lahko zapolnila vsak 
kotiček, dokler nisem bila več ločena od ničesar drugega. Zaje-
mala sem – ne, postala sem vse in vsakdo. Povsem sem se zavedala 
vsake besede pogovora, ki je potekal med mojo družino in zdrav-
niki, čeprav je bil fizično dokaj oddaljen, saj so se pogovarjali 
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zunaj moje sobe. Vedela sem, kako prestrašen izraz ima na obra-
zu moj mož, in čutila sem njegov strah. Bilo je, kakor bi v tistem 
trenutku postala on. 

Hkrati sem se, čeprav prej tega nisem niti vedela, začela zave-
dati, da je moj brat Anoop na tisoče milj stran, na letalu, in da 
me zaskrbljen prihaja obiskat. Ko sem videla njega in njegov za-
skrbljeni pogled, sem vnovič začutila, kako me vleče nazaj v ču-
stveno dramo fizičnega sveta. 

Oh, kaj takega, tam je Anoop! Na letalu je. Le zakaj je videti 
tako tesnoben? Zdi se, da prihaja v Hong Kong na obisk!

Spominjam se, da sem čutila njegov občutek, kako zelo nujno 
je, da me obišče. Do njega sem začutila silovit naval čustev. 

Oh, ubogi Anoop. Skrbi ga zame in želi si priti sem, preden 
umrem. Ne skrbi, Anoop. Počakala bom nate. Ni ti treba hiteti. Nič 
več me ne boli, dragi brat!

Želela sem seči proti njemu, ga objeti in mu zagotoviti, da je 
z mano vse v redu, a nisem mogla doumeti, zakaj ga ne morem 
doseči.

Tukaj sem, bratec moj!
Spomnim se zavedanja, da pred njegovim prihodom nisem 

želela dopustiti smrti svojega telesa. Zavedala sem se, kako bi se 
ob tem počutil, in nisem želela, da bi moral to prestati.

Toda še enkrat, medtem ko je začela naklonjenost do brata 
prevzemati vajeti  in me je preplavljala želja po tem, da ne bi do-
živel bolečine ob umiranju svoje mlajše sestre, sem začutila, kako 
me hkrati vleče stran. Vsakič, ko so moja čustva prevzela nadzor 
nad položajem, sem ugotovila, da se vnovič začenjam širiti, in 
občutila sem sprostitev vsakršne navezanosti. Vnovič me je ob-
dal tolažeč občutek, da se kaže nekakšna širša tapiserija, na kateri 
je vse, kot mora biti v veličastnem načrtu vseh stvari. 

Bolj ko sem se širila navzven, manj nenavadno sem se poču-
tila v tem čudežnem stanju. Pravzaprav se nisem zavedala, da bi 
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bilo kakor koli nenavadno. Tedaj se mi je vse zdelo povsem na-
ravno. Še naprej sem se povsem zavedala vsake podrobnosti vsa-
kega medicinskega postopka, ki so ga uporabili na meni, medtem 
ko sem bila pred zunanjim svetom videti, kot bi bila v komi.

Še naprej sem čutila, kako se širim čedalje dlje in dlje nav-
zven, kako se oddaljujem od fizične okolice. Bilo je, kakor me 
ne bi nič več omejevale meje prostora in časa, in še naprej sem se 
razprostirala, da bi zavzela širši razpon zavesti. Čutila sem svobo-
do in osvobojenost, ki ju v fizičnem življenju nikdar prej nisem 
doživela. To lahko opišem le kot preplet radosti, pomešane z ra-
dodarnim posipom slavja in sreče. Izhajalo je iz osvoboditve od 
bolnega umirajočega telesa, to je bil občutek navdušenega osvo-
bajanja od vse bolečine, ki mi jo je zadajala bolezen.

Ko sem se še naprej globoko stapljala z drugim svetom, se ši-
rila navzven, postajala vse in vsakdo, sem čutila, kako počasi od-
padajo vse vrste čustvene navezanosti na moje ljubljene osebe in 
mojo okolico. Obdajalo me je nekaj, kar lahko opišem edino-
le kot najvišjo in najveličastnejšo brezpogojno ljubezen, ki me je 
vsa tesno odevala, medtem ko sem se še naprej sproščala. Izraz 
brezpogojna ljubezen  v resnici ni dovolj za opis tega občutka, saj 
so te besede prepogosto v rabi in so že izgubile svojo silovitost. 
Toda telesna bitka, ki sem jo bojevala tako zelo dolgo, je konč-
no popustila svoj močni primež in doživljala sem prelepo izku-
šnjo svobode.  

Nisem čutila, kakor bi fizično odšla nekam drugam, temveč 
je bil občutek prej podoben temu, da sem se prebudila. Nemara 
sem se končno zdramila iz morastih sanj. Moja duša je končno 
spoznavala, kako resnično veličastna je! In ob tem se je širila on-
stran mojega telesa in tega fizičnega sveta. Širila se je čedalje dlje 
in dlje navzven, dokler ni zajela ne le tega obstoja, temveč je se-
gala še naprej, v drug svet, ki je ležal onkraj tega časa in prostora, 
ter hkrati zajemala tudi to. 
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Ljubezen, radost, ekstaza in vzhičenje so se zlivali vame, skoz-
me in me preplavljali. Pogoltnili so me in me ovili v več ljubezni, 
kot sem sploh kdaj vedela, da je obstaja. Počutila sem se svobo-
dnejšo in bolj živo kot kdaj koli. Kakor sem že opisala, nenado-
ma sem vedela stvari, ki fizično niso bile mogoče, denimo o po-
govorih med medicinskim osebjem in mojo družino, ki so se od-
vijali stran od bolniške postelje. 

Preplavljajoča občutja so bila v svojem lastnem svetu in ni be-
sed, s katerimi bi jih lahko opisala. Občutek popolne, čiste, brez-
pogojne ljubezni ni bil podoben ničemur, kar bi spoznala že kdaj 
prej. Neopredeljena in nepresojajoča … Ta ljubezen ni izključeva-
la nikogar in ničesar, kot mi ne bi bilo treba storiti prav ničesar, da 
si jo zaslužim, niti se mi ni bilo treba zanjo kakor koli izkazati.    

Na lastno osuplost sem se tedaj zavedela navzočnosti svoje-
ga očeta, ki je umrl deset let pred tem, in bilo mi je v neverjetno 
uteho, da sem ga začutila ob sebi.

Očka, tukaj si! Saj ne morem verjeti!
Teh besed nisem izgovarjala, le mislila sem jih. Pravzaprav 

sem bolj čutila čustva v ozadju besed, saj v tistem svetu ni bilo 
nikakršnega drugega načina sporazumevanja kakor prek čustev. 

Ja, tukaj sem, draga moja, in od nekdaj sem bil tukaj. Zate in 
za vso našo družino, mi je sporočal oče. Vnovič ni bilo nikakršnih 
besed, zgolj čustva, vendar sem ga jasno razumela.

Tedaj sem prepoznala bit svoje najboljše prijateljice Soni, ki 
je tri leta pred tem umrla zaradi  raka. Občutila sem nekaj, kar 
lahko opišem le kot navdušenje, saj me je navzočnost obeh zaje-
la kakor topel objem in bila sem potolažena. Zdelo se je, da vem, 
da sta že nekaj časa ob meni, od časa, že dolgo preden sem se ju 
začela zavedati, ves čas  moje bolezni.

Zavedala sem se tudi drugih bitij okoli sebe. Nisem jih prepo-
znala, a sem vedela, da me zelo ljubijo in da me ščitijo. Spoznala 
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sem, da so ves čas tam, da me obdajajo z velikansko ljubeznijo, 
celo kadar se jih ne zavedam. 

Bilo mi je v strašansko uteho, da sem se lahko vnovič povezala 
s Sonijino bitjo, saj sem jo v letih, odkar je odšla, močno pogre-
šala. Čutila nisem ničesar, razen brezpogojne ljubezni, tako od 
nje kot do nje. In tedaj, ravno ko sem to doživljala, je bilo, kakor 
bi se moja bit zlila s Sonijino in sem sama postala ona. Razumela 
sem, da je tukaj, tam in vsepovsod. Zmožna je bila biti na vseh 
krajih ob vseh časih za vse svoje ljubljene.

Čeprav nisem več uporabljala svojih petih fizičnih čutil, sem 
imela neomejeno zaznavanje, kakor bi imela na razpolago novo 
čutilo, veliko dovzetnejše od vseh naših znanih zmožnosti. Moj 
vid je bil periferen in je zajemal 360 stopinj, ob tem pa sem se 
povsem zavedala vse okolice. In naj zveni še tako neverjetno, še 
zmeraj sem se počutila skoraj normalno. Biti v telesu se mi je zdaj 
zdelo omejujoče.

Tudi čas sem v tistem svetu občutila drugače, čutila sem na-
mreč vse trenutke hkrati. Obenem sem se zavedala vsega, kar se je 
nanašalo name, naj je šlo za preteklost, sedanjost ali prihodnost. 
V zavest so se mi prikradla dozdevno hkratna življenja, ki so po-
tekala v meni. Zdelo se je, da imam v enem utelešenju mlajšega 
brata in da se do njega vedem zaščitniško. Toda vedela sem, da 
je ta bit brata ista kot Anoopova, le da je bil v tistem obstoju on 
mlajši od mene, ne starejši. Življenje, ki sem ga zdaj zaznavala z 
Anoopom, je bilo videti, kakor da se odvija v slabo razvitem po-
deželskem kraju, v času in na mestu, ki ju nisem mogla prepo-
znati. Živela sva v skromno opremljeni kolibi iz blata, kjer sem 
skrbela zanj, medtem ko so najini starši odšli delat na polje. 

Ko sem doživljala občutja, povezana s tem, da sem bila sama 
zaščitniška starejša sestra, ki je zagotavljala, da sva imela z bra-
tom dovolj hrane in da sva bila varna pred nezaželenimi zunanji-
mi dejavniki, se mi to ni zdelo kakor preteklo življenje. Četudi je 
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bilo prizorišče videti zgodovinsko, sem v tistem svetu vseeno ču-
tila, kakor bi se vse dogajalo tukaj in zdaj.

Z drugimi besedami, čas ni tekel linearno, tako, kakor ga do-
življamo tukaj. Tako je, kot bi naš zemeljski um pretvoril, kar se 
dogaja okoli nas, v nekakšno zaporedje. V resnici pa se, kadar 
se ne izražamo skozi svoja telesa, vse dogaja hkrati, pa naj gre za 
preteklost, sedanjost ali prihodnost.

Četudi je zmožnost zaznavanja vseh časovnih točk hkrati pri-
pomogla k vzdušju jasnosti v tistem svetu, pa spominjanje tega in 
pisanje o tem ustvarja zmedo. Zaporedje ni očitno, kadar ni line-
arnega časa, zaradi česar pripovedovanje o tem zveni nerodno. 

Zdi se, da nas naših pet čutil omejuje v osredotočanje le na 
eno časovno točko v katerem koli danem trenutku, nato pa te 
točke nanizamo skupaj, da ustvarimo iluzijo linearne resnično-
sti. Naš fizični ustroj nam tudi omejuje zaznavanje prostora okoli 
nas, saj nas omejuje le na tisto, kar lahko naše oči in ušesa vidijo 
in slišijo, ali na tisto, česar se lahko dotaknemo, kar lahko vonja-
mo ali okušamo. Vendar pa sem brez omejitev telesa dojemala vse 
časovne in prostorske točke hkrati, kakor so se nanašale name. 

Moje višje zavedanje v tistem razširjenem svetu je bilo neopi-
sljivo, naj se še tako naprezam, da bi ga pojasnila. Jasnost je bila 
osupljiva.

Vesolje ima smisel! sem spoznala. Končno razumem. Vem, zakaj 
imam raka! Preveč sem bila zatopljena v čudenje nad tistim trenut-
kom, da bi se zadrževala pri vzroku, četudi ga bom že kaj kmalu 
od bliže proučila. Zdelo se je tudi, da mi je jasno, zakaj sem sploh 
vstopila v to življenje. Poznala sem svoje resnično poslanstvo. 

Le kako to, da nenadoma vse to razumem? sem želela izvedeti. 
Kdo neki mi podaja to védenje? Je mar to Bog? Krišna? Buda? Jezus? 
Tedaj me je preplavilo spoznanje, da Bog ni bitje, temveč stanje 
biti … in zdaj sem bila sama to stanje biti! 
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Videla sem, kako se moje življenje prefinjeno tke v vse, kar 
sem dotlej poznala. Moja izkušnja je bila kot posamična nit, vtka-
na v velikanske in zapleteno barvite podobe neskončne tapiserije. 
Vse druge niti in barve so prikazovale moje odnose, vključno z 
vsakim življenjem, ki sem se ga kdaj dotaknila. Tam so bile niti, 
ki so pomenile mojo mamo, mojega očeta, mojega brata, mojega 
moža in vsako drugo osebo, ki je kdaj vstopila v moje življenje, 
naj se me je dotaknila v pozitivnem ali negativnem smislu. 

Oh, poglej no, tam je celo nit za Billyja, ki me je v otroštvu 
mučil!

Vsako posamično srečanje je bilo vtkano v tkanino, ki je pri-
kazovala povzetek mojega življenja do tiste točke v času. Resda 
sem bila sama zgolj ena izmed niti, pa vendar sem bila osrednje-
ga pomena za celotno dovršeno strukturo. 

Ko sem to videla, sem razumela, da sama sebi, vsakomur, ki je 
kdaj naletel name, in življenju samemu dolgujem to, da sem ve-
nomer izraz svoje lastne, edinstvene biti. Če sem se trudila biti kar 
koli ali kdor koli drug, me to ni naredilo boljše, temveč me je oro-
palo mojega pravega jaza! Drugim je preprečevalo, da bi me izku-
sili takšno, kakršna sem, mene pa je oropalo pristnega stika z nji-
mi. Če pa smo nepristni, to hkrati tudi vesolje oropa tega, za kar 
smo prišli na ta svet, in tega, kar smo prišli na tem svetu izrazit.

V stanju jasnosti sem spoznala tudi, da nisem tista oseba, za 
katero sem zmeraj mislila, da sem: Znašla sem se tukaj brez tele-
sa, brez rase, brez kulture, brez verstva ali prepričanja …in vendar 
še naprej obstajam! Kaj torej sem? Kdo sem? Nikakor se ne počutim 
kakor koli prikrajšane ali manjše. Nasprotno, še nikdar nisem bila 
tako velikanska, tako močna ali tako vseobsegajoča. Kako neverje-
tno, še nikoli in nikdar se nisem tako počutila!

Bila sem tam, brez telesa ali katere koli fizične telesne značil-
nosti, in vendar je moja čista bit še naprej bila, ob tem pa nika-
kor ni bila zmanjšan element mojega celotnega jaza. Pravzaprav 
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sem jo čutila kot veliko večjo in silovitejšo in prostranejšo od svo-
jega fizičnega bitja – v resnici je bila veličastna. Počutila sem se 
večno, kakor bi bila od nekdaj in tudi bom za večno, brez za-
četka ali konca. Bila sem prepolna spoznanja, da sem enostavno 
veličastna!

Le kako to, da tega o sebi nikdar nisem opazila? sem se čudila.
Ko sem si ogledovala širšo tapiserijo, ki je predstavljala širje-

nje mojega življenja dotlej, sem lahko natančno prepoznala, kaj 
me je pripeljalo do mesta, kjer sem bila takrat.

Samo poglejte si mojo življenjsko pot! Zakaj, le zakaj sem bila 
zmeraj tako stroga do sebe? Zakaj sem se zmeraj tolkla po glavi? Za-
kaj sem vsakokrat pozabila nase? Zakaj se nisem nikoli postavila 
zase in svetu pokazala, kako lepa je moja duša?

Zakaj sem venomer zatirala svojo inteligenco in ustvarjalnost, da 
bi ustregla drugim? Vsakič, ko sem rekla 'da', mislila pa 'ne', sem iz-
dala samo sebe! Zakaj sem delovala proti sebi, ko sem morala zmeraj 
iskati odobravanje drugih, da bi lahko enostavno bila takšna, kot 
sem? Zakaj nisem sledila svojemu prelepemu srcu in govorila svo-
je lastne resnice?

Zakaj tega ne spoznamo, kadar smo v svojih fizičnih telesih? Le 
kako to, da nikoli nisem vedela, da nam ni treba biti tako strogi 
sami s seboj?

Še zmeraj sem čutila, da sem povsem ovita v morje brezpogoj-
ne ljubezni in sprejemanja. Vase sem se bila zmožna zazreti s sve-
žim pogledom in uvidela sem, da sem prelepo vesoljno bitje. Ra-
zumela sem, da sem že samo zaradi dejstva, da sem, vredna tega 
nežnega pogleda, in ne obsojanja. Ničesar posebnega mi ni bilo 
treba storiti. Ljubezni sem bila vredna enostavno zato, ker sem 
bila, nič več in nič manj.

To je bilo zame precej presenetljivo spoznanje, ker sem od 
nekdaj mislila, da si moram prizadevati za to, da bi me imeli lju-
dje radi. Prepričana sem bila, da si moram to nekako zaslužiti in 
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biti vredna tega, da komu ni vseeno zame, zato je bilo zame ne-
verjetno, ko sem spoznala, da sploh ni tako. Brezpogojno sem 
ljubljena in za to ne rabim nikakršnega drugega vzroka kot tega, 
da sem. 

Preobražena sem bila v nepredstavljivi jasnosti, ko sem se za-
vedela, da sem ta razširjena, veličastna bit v resnici jaz sama. To je 
bila resnica mojega bitja. Razumevanje je bilo izredno jasno: zrla 
sem v novo paradigmo same sebe, postajala sem kristalna luč svo-
jega lastnega zavedanja. Nič ni ustavljalo toka, veličastja in osu-
pljive lepote dogajanja. 

Spoznala sem, da smo vsi povezani. Ni šlo zgolj za vsako posa-
mično osebo in živo bitje, temveč je prepleteno zlitje dajalo ob-
čutek, kakor bi se širilo navzven, da zajame vse v vesolju – vsako 
človeško bitje, žival, rastlino, žuželko, goro, morje, neživi pred-
met in kozmos sam. Spoznala sem, da je vse vesolje živo in preže-
to z zavestjo, da zaobjema vse življenje in vso naravo. Vse pripa-
da neskončni Celoti. Bila sem pretanjeno, neločljivo zlita z vsa-
kršnim življenjem. Vsi smo posamične plati tega zlitja in vsi smo 
Eno, zatorej vsakdo izmed nas vpliva na skupno Celoto.

Vedela sem, da sta Dannyjeva življenje in poslanstvo neločlji-
vo povezana z mojima in da bi mi kmalu sledil, če bi sama umr-
la. Vendar pa sem razumela tudi, da bi bilo v širši sliki še zmeraj 
vse popolno, tudi če bi do tega prišlo.

Razumela sem tudi, da rak ni bil nekakšna kazen za kar koli, 
kar bi utegnila narobe storiti, niti ne izkušam negativne karme 
kot posledice kakršnega koli svojega dejanja, kakor sem bila pre-
pričana prej. Bilo je, kot bi vsak trenutek v sebi nosil neskonč-
ne možnosti, in točka v času, na kateri sem se znašla tedaj, je bila 
vrh vsake odločitve, vsake izbire in vsake misli mojega celotnega 
življenja. Moji premnogi strahovi in moja velika moč so se ude-
janjili v obliki bolezni. 
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Nekaj neskončnega in 
naravnost pravljičnega

2

Četudi na tem mestu poskušam z vami deliti svojo obsmrtno 
izkušnjo, v resnici nobena beseda še zdaleč ne more opisati nje-
ne globine in količine znanja, ki se je stekalo skoznjo. Zato jo 
je najbolje opisovati skozi prispodobe in podobnosti. Upam, da 
bodo uspele zajeti del esence tistega, kar poskušam vsaj v nezna-
tni meri prenesti do vas.

Prosim vas, predstavljajte si velikansko temno skladišče. Tam 
prebivate z eno samo svetilko, ki vam pomaga videti. Vse, kar 
veste o vsebini tega velikanskega prostora, je le tisto, kar vam je 
osvetlil žarek ene same drobcene svetilke. Kadar koli želite kaj po-
iskati, to najdete ali pač ne, vendar to še ne pomeni, da stvari ni.

Tam je, le s svetilko še niste posvetili vanjo. Celo tedaj, ko po-
svetite, utegnete predmet le s težavo razločiti. Nemara si dokaj 
jasno predstavljate, kaj je, ampak pogosto se o tem le sprašujete. 
Vidite lahko samo tisto, na kar se osredotoči vaša svetilka, prepo-
znate pa lahko samo tisto, kar poznate že od prej. 

Takšno je fizično življenje. Zavedamo se le tistega, na kar ob 
danem času osredotočimo svoja čutila, razumemo pa lahko le ti-
sto, kar nam je že znano. 
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Zdaj si predstavljajte, da nekega dne v skladišču nekdo priž-
ge luč. Tam lahko v nenadnem navalu svetlobe in zvokov in barv 
prvič ugledate celotno skladišče, ki nikakor ni podobno čemur 
koli, kar ste si kdaj predstavljali. Luči utripajo, svetijo, žarijo in 
sprožajo rdeče, rumene, modre in zelene iskre. Vidite barve, ki 
jih ne prepoznate, barve, ki jih niste videli še nikdar poprej. Glas-
ba napolni prostor s pravljičnimi, kalejdoskopskimi melodijami 
vse obdajajočega zvoka, ki jih še nikdar niste slišali.

Neonski znaki utripajo in poplesujejo v mavričnih pobliskih 
češnjeve, limonine, cinobraste, grozdne, sivkine in zlate barve. 
Električne igrače drvijo po tračnicah navzgor, navzdol in okoli 
polic, prenatrpanih z nepopisno barvitimi škatlami, paketi, pa-
pirji, svinčniki, barvami, črnili, pločevinkami hrane, paketi pisa-
nih bombonov, stekleničkami fluorescentnih napitkov, z vsemi 
mogočimi vrstami čokolade, s šampanjcem in vini z vseh kotičk-
ov sveta. Svetlobne rakete nenadoma eksplodirajo v zvezdnih so-
jih in iz njih letijo sijoči cvetovi, slapovi hladnega ognja, žvižga-
joči ogorki in svetlobne animacije. 

Širjava, prepletenost, globina in prostranstvo vsega, kar se 
godi okoli vas, vas skorajda preplavlja. Ne zmorete videti do kon-
ca prostora, vendar veste, da je tega še več kot toliko, kot lah-
ko zaznate iz hudournika, ki vam prevzema vsa čutila in čustva. 
Vendar pa vas obhaja močan občutek, da ste resnično del nečesa 
živega, neskončnega in naravnost pravljičnega, da ste del velike, 
razvijajoče se tapiserije, ki presega vidne in slušne zaznave. 

Razumete, da je bilo tisto, za kar ste nekoč menili, da je vaša 
resničnost, pravzaprav komaj pikica v širnem čudesu, ki vas ob-
daja. Vidite, kako so vsi raznoliki deli povezani med seboj, kako 
vsi odevajo drug drugega, kako se vse ujema. Opazite, kako ne-
znansko veliko različnih stvari je v skladišču, a jih še nikdar ni-
ste videli, niti sanjalo se vam ni, da obstajajo v takšnih sijajnih, 
veličastnih barvah, zvokih in teksturah. Toda tukaj so, skupaj z 
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vsem, kar ste že prej poznali. In celo predmeti, za katere ste že 
vedeli, imajo povsem drugačen kontekst, zato so videti povsem 
novi in nenavadno nadstvarni. 

Ko luč ugasne, vam nič ne more vzeti razumevanja in jasno-
sti, čudenja in lepote ali imenitne živosti izkušnje. Nič nikdar ne 
more preklicati vašega znanja o vsem, kar je v skladišču. Zdaj se 
veliko bolj zavedate tistega, kar je tam, kako do tega priti in kaj 
vse je mogoče, kakor ste se kdaj koli prej, ko ste imeli le majce-
no svetilko. Ostaja vam občutek strahospoštovanja ob vsem, kar 
ste doživeli v tistih zaslepljujoče prodornih trenutkih. Življenje je 
privzelo drugačen pomen, vaše nove izkušnje ob pomikanju na-
prej pa so ustvarjene iz tega zavedanja. 

Čudila sem se svojemu na novo odkritemu razumevanju v dru-
gem svetu, ko sem uživala in raziskovala vseobsegajočo zavest. 
Ko sem to počela, sem se začenjala zavedati, da me čaka izbira. 

Dosegla sem točko, kjer sem vnovič močno začutila tolažečo 
navzočnost svojega očeta, ki me je obdajala, skorajda kot bi me 
objemal. 

Očka, počutim se, kakor bi prišla domov! Kako sem vesela, da 
sem tukaj. Življenje je neznansko boleče! sem mu povedala.

Ampak saj si vendar zmeraj doma, draga, mi je dal vedeti. Od 
nekdaj si bila in za večno boš. Želim, da si to zapomniš.

Četudi si z očetom nisva bila zmeraj blizu, ko sem odraščala, 
sem zdaj od njega čutila izključno izžarevajočo veličastno brez-
pogojno ljubezen. Med fizičnim življenjem z njim sem bila po-
gosto razočarana nad njegovimi poskusi, da bi me pripravil do 
uklanjanja indijskim kulturnim normam, denimo, ko me je sku-
šal še mlado poročiti in mi dajal občutek črne ovce, ker se nisem 
zmeraj pustila pokoriti. Toda v tem svetu sem se zavedela, da mi 
je brez kakršnih koli fizičnih omejitev ali vezi vsega tega kultur-
nega pogojevanja namenjal izključno čisto ljubezen. 
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Kulturni pritiski, ki jih je name izvajal za časa življenja, so vsi 
izginili, saj so bili le del fizičnega obstoja. Nič takšnega ni bilo 
pomembno po smrti. Te vrednote se niso prenesle v posmrtno ži-
vljenje. Edino, kar je ostalo, sta bili najina povezanost in brezpo-
gojna ljubezen drug do drugega. Tako sem se v očetovi navzoč-
nosti prvič v resnici počutila ljubljeno in varno. Občutek je bil 
res osupljiv, kakor bi se končno vrnila domov! 

Najino sporazumevanje ni bilo verbalno, temveč celostno 
zlitje vzajemnega védenja. Nisem zgolj razumela svojega očeta, 
temveč je bilo, kakor bi postala on. Zavedala sem se, da je že vsa 
ta leta, odkar je preminil, ves čas stal ob strani vsej moji družini. 
Bil je ob moji materi, jo podpiral in pazil nanjo. Bil pa je tudi ob 
meni ob poroki in skozi vso mojo bolezen.

Zavedela sem se, da se bit mojega očeta z menoj sporazumeva 
neposredneje: Ljubica, želim, da veš. Ni še napočil tvoj čas za vrni-
tev domov. Toda kljub temu imaš na izbiro, ali bi šla rada z menoj 
ali bi se raje vrnila v svoje telo. 

Toda moje telo je vendar bolno, izčrpano in izmozgano od raka! 
je bila misel, ki me je nemudoma preplavila. Le zakaj bi si želela 
nazaj v takšno telo? Povzročilo mi je samo trpljenje, pa ne le meni, 
temveč tudi mamici in Dannyju! Nikakršnega smisla ne vidim v vr-
nitvi vanj.

Ob tem sploh ne bom omenjala, da je bilo stanje brezpogojne 
ljubezni tako polno blaženosti, da nisem prenesla misli na vrni-
tev. Želela sem si ostati tam, kjer sem bila, za vekomaj.

Tisto, kar se je zgodilo za tem, je izredno težko opisati. Naj-
prej sem čutila, kakor bi se kar koli, na kar sem usmerila svojo 
pozornost, pojavilo pred mano. Drugič, čas je bil povsem nepo-
memben. Sploh ni bil upoštevanja vreden dejavnik, kakor bi ga 
ne bilo.

Pred to točko so zdravniki opravljali preiskave o delovanju 
mojih organov in njihovo poročilo je bilo že napisano. Toda v 
tem svetu se je zdelo, da so vsi njihovi izidi in poročila odvisni od 



89

NEKAJ NESKONČNEGA IN NARAVNOST PRAVLJIČNEGA

odločitve, ki je še nisem sprejela. Ali naj živim ali nadaljujem pot 
v smrt? Če bi izbrala smrt, bi izidi kazali na odpoved organov. Če 
bi si izbrala vrnitev v fizično življenje, bi pokazali, da moji organi 
vnovič začenjajo delovati.

V tistem trenutku sem se odločila, da se ne želim vrniti. Nato 
mi je v zavest prodrlo umiranje mojega telesa in videla sem zdrav-
nike, kako govorijo z mojo družino in razlagajo, da je do smrti 
prišlo zaradi odpovedi organov.

Hkrati se je z menoj sporazumeval oče: Samo tako daleč lahko 
greš, ljubica. Če boš šla dlje, se ne boš mogla obrniti.

Ovedela sem se meje pred seboj, četudi ni bila fizično ozna-
čena. Podobna je bila nevidnemu pragu, označenem s spremem-
bo ravni energije. Vedela sem, da se ne bi mogla vrniti, če bi ga 
prečkala. Vse moje vezi s fizičnim bi se trajno pretrgale in kakor 
sem videla, bi moji družini povedali, da sem umrla zaradi odpo-
vedi organov v zadnjem stadiju limfoma.

Brezpogojna ljubezen in sprejemanje sta bila neverjetna in že-
lela sem prečkati prag, da bi ju še naprej doživljala v večnosti. 
Bilo je, kot bi me ovila enost, čista bit vsakega živega bitja, brez 
njihovih bolečin, tegob, dram in egov. 

Usmerila sem zavedanje proti odzivu svoje pretresene družine 
ob novici o moji smrti. Videla sem, kako je Danny zakopal glavo 
v moje prsi brez življenja, kako me je prijel za krhko roko. Nje-
govo telo je podrhtavalo od globokega, neutolažljivega hlipanja. 
Moja mama je stala ob meni in v nejeveri je bila videti bela kot 
kreda. Moj brat Anoop pa je prispel in bil pretresen, ker mu ni 
uspelo priti pravočasno.

Preden pa me je posrkalo v dogajanje z mojim fizičnim obsto-
jem in družino, sem opazila, da me vleče stran od lastnih čustev. 
Vnovič me je obdal pomirjajoč občutek, da se odvija širša zgod-
ba. Vedela sem, da bo, tudi če se ne odločim za vrnitev, v veliča-
stni življenjski tapiseriji vse natanko tako, kot mora biti.



90

Z ROBA SMRTI  V PRAVI JAZ

V trenutku, ko sem se odločila nadaljevati pot smrti naproti, 
sem se zavedela nove ravni resnice. 

Ugotovila sem, da bi glede na to, da sem spoznala, kdo v re-
snici sem, in doumela veličastje svojega pravega jaza, moje telo 
ob vrnitvi v življenje hitro ozdravelo. Ne v nekaj mesecih ali te-
dnih, temveč v le nekaj dneh! Vedela sem, da zdravniki ne bi mo-
gli najti niti sledu raka, če bi se odločila za vrnitev v svoje telo!

Le kako je to mogoče? To razodetje me je osupnilo in želela sem 
razumeti, zakaj. 

Tedaj sem doumela, da je moje telo zgolj odsev mojega no-
tranjega stanja. Če bi se moj notranji jaz zavedal svoje veličine in 
povezave z Vsem, kar je, potem bi to kmalu odsevalo tudi moje 
telo in naglo ozdravelo.

Četudi sem imela ves čas izbiro, sem razločila tudi, da je še ne-
kaj več … Občutek imam, kakor bi morala šele izpolniti nekakšno 
poslanstvo. Toda kakšno? Kako naj se lotim iskanja tega poslanstva?

Zaznala sem, da mi ne bi bilo treba iskati tistega, kar naj bi 
počela, temveč da se bo to samo pojavilo pred menoj. Vključe-
valo je pomoč mnogim ljudem, tisočem, morda deset tisočem, 
nemara bi morala z njimi deliti nekakšno sporočilo. Vendar pa 
mi ne bi bilo treba slediti nikakršnemu cilju ali si prizadevati za 
ugotovitev, kako bom to dosegla. Enostavno dovoliti sem mora-
la, da se zgodi.

Da bi prišla do tega stanja predaje, sem morala edinole biti 
jaz sama! Spoznala sem, da je bilo vsa ta leta edino, kar sem kdaj 
koli morala storiti, biti jaz sama, brez presojanja ali občutka, da 
mi nekaj manjka. Hkrati sem razumela, da je v jedru naša bit se-
stavljena iz čiste ljubezni. Čista ljubezen smo, vsak posameznik, 
do zadnjega. Le kako bi to ne mogli biti, ko pa vendar prihajamo 
iz Celote in se vračamo vanjo?  Vedela sem, da to spoznanje po-
meni, da nas nikdar ne sme biti strah tega, kar smo. Zatorej sta 
biti ljubezen in biti naš pravi jaz eno in isto!
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Ko sem doživljala svoje največje razodetje, sem se počutila kot 
strela. Razumela sem, da bom zgolj s tem, da bom ljubezen, ka-
kršna v resnici sem, ozdravila tako sebe kot druge. Tega nisem ra-
zumela še nikdar prej, a vendar se je zdelo tako očitno. Če smo 
vsi Eno, vsi obličje iste Celote, ki je brezpogojna ljubezen, potem 
je jasno, da smo ljubezen! Vedela sem, da je to v resnici edini smi-
sel življenja: biti mi sami, živeti svojo resnico in biti ljubezen, ka-
kršna v resnici smo. 

Kakor bi to potrdilo moje spoznanje, sem se zavedela, kako 
mi tako moj oče kot tudi Soni hkrati sporočata: Zdaj, ko poznaš 
resnico o tem, kdo si, se vrni in zaživi svoje življenje brez strahu!
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SPREMNA BESEDA

Preden zaključim, bi vam rada namenila še nekaj končnih be-
sed. Vsakič se spomnite, da vam ni treba razdajati svoje moči. Na-
mesto tega stopite v stik z lastnim veličastjem. Ko gre za iskanje 
prave poti, za vsako osebo obvelja drugačen odgovor. Edina vse-
splošna rešitev, ki jo ponujam, je, da se brezpogojno ljubite in da 
ste brez strahu takšni, kakršni ste! To je najpomembnejša lekcija, ki 
sem se je naučila iz svoje obsmrtne izkušnje, in iskreno čutim, da 
če bi to vedela od nekdaj, nikdar sploh ne bi zbolela za rakom. 

Ko smo zvesti sami sebi, postanemo pripomoček resnice za 
ves planet. Ker smo vsi povezani, se dotikamo vseh življenj okoli 
sebe in ta nato vplivajo še na druge. Naša edina obveznost je, da 
smo ljubezen, kakršna smo, in da dovolimo svojim odgovorom 
priti od znotraj tako, kot nam najbolj ustreza. 
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Nazadnje naj še povem, da kar ne morem dovolj poudari-
ti, kako pomembno je, da uživate in da samih sebe ali življe-
nja ne jemljete preresno. Ena največjih pomanjkljivosti številnih 
tradicionalnih duhovnih sistemov je, da nas pogosto pripravijo 
do preresnega odnosa do življenja. Četudi veste, da odklanjam 
ustvarjanje doktrin, bi bilo, če bi kdaj morala ustvariti vrsto na-
vodil za duhovno pot do ozdravitve, na mojem seznamu na pr-
vem mestu to, da se smejem, kolikor je mogoče pogosto vseskozi 
vsak dan posebej – in še najbolje je, če se smejem sama sebi. To 
bi bilo brez sence dvoma na prvem mestu, pred vsakršno obliko 
molitve, meditacije, popevanja manter ali spremembo prehrane. 
Vsakdanje tegobe se nikdar ne zdijo tako hude, če nanje gleda-
mo skozi tančico humorja in ljubezni. 

V tej dobi informacijske tehnologije nas skorajda s svetlob-
no hitrostjo bombardirajo z novicami. Živimo v obdobju velike-
ga stresa in strahu, sredi poskusov, da bi se zaščitili pred vsem, za 
kar mislimo, da je »tam zunaj«, pa smo pozabili uživati in skrbe-
ti za tisto, kar je znotraj. 

Naše življenje je naša molitev. Je naš dar temu vesolju in spo-
mini, ki jih pustimo za seboj, ko nekoč izstopimo iz tega sveta, 
bodo naša zapuščina ljubljenim osebam. Zavoljo samih sebe in 
vseh okoli sebe bodimo srečni in širimo svojo radost. 

Če smo se zmožni pomikati skozi življenje s humorjem in 
ob spoznanju, da smo ljubezen, si bomo že zgolj s tem pridobi-
li prednost. Če tej mešanici dodamo še škatlo dobrih čokoladnih 
bombonov, smo že dobili zmagovalen recept! 

Žalim vam radost ob spoznanju lastnega veličastja in izraža-
nju samih sebe v svetu brez kančka strahu.

Namaste!
– Anita Moorjani






