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Od vanjskog svemira do
unutarnjeg prostora
U ovom životu poklonjena mi je sposobnost energetskog iscjeljivanja. Privlači me iscjeljivanje ljudi i pomaganje ljudima da osnaže
sami sebe. Moj je cilj podučiti druge kako da upotrijebe svoje urođene energetske resurse i namjere kako bi iscjeljivali sebe i druge.
Na to je bila usredotočena moja praksa, moje radionice i moja prethodna knjiga Čudesni iscjelitelj. Ova knjiga i dalje se usredotočuje
na iscjeljivanje. Govori o našim počecima i obilježjima i sposobnostima nas kao energetskih bića.
Koncepti poput Velikog praska, biofotona, svijesti i reinkarnacije
povezani su s našim zdravljem i iscjeljivanjem. Iako su ti i drugi koncepti u ovoj knjizi objašnjeni znanstvenim izrazima, njezin cilj nije
da bude znanstveni priručnik. Put čudesnog iscjelitelja jest skup informacija koje sam dobio i do kojih sam došao intuitivno – dio mojeg dara jest sposobnost intuitivnog dobivanja golemih količina informacija koje se obično stječu godinama učenja i istraživanja.
Mnogi ljudi taj proces intuitivnog «downloadiranja» informacija nazivaju «kanaliziranje». Ja, pak, služim kao vodič, kako bi se ti koncepti kanalizirali preko mene do vas. Sve informacije koje primam
dolaze mi intuitivno u obliku složenih znanstvenih prikaza, ali ovdje
sam pojednostavio znanost kako bih je učinio što je moguće pristupačnijom čitateljima.
Iako nije potrebno shvatiti detalje kvantne fizike da biste iscjeljivali sami sebe, korisno je posjedovati općenito razumijevanje izvora energije i načina njezinog djelovanja. Općeniti pregled toga
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dajem u prvom dijelu, «Kako je sve počelo», koji uključuje priču o
mojem nastojanju da potvrdim viziju koju sam imao. To je jedan od
najsnažnijih primjera mojih neobičnih iskustava i priča u temelju
primanja informacija, koja je osnova ove knjige. Kako je nastanak
našeg svemira povezan sa zdravljem i iscjeljivanjem? Kao što opisujem u drugom poglavlju, sve u svemiru je energija, bilo da se nalazi u obliku vala ili čestice. Štoviše, sve u svemiru nastalo je iz istog
energetskog izvora. Prema teoriji o Velikom prasku, vodećoj znanstvenoj teoriji o nastanku svemira, svemir je stvoren prije deset do
petnaest milijardi godina, kad je kozmička eksplozija razbacala materiju u svim smjerovima. Zbog toga, svi smo mi energetski povezani. Svi imamo pristup svem znanju u svemiru; to znanje postoji u
obliku energije. To znači da možemo doći do informacija potrebnih
za iscjeljivanje. To činimo putem svoje intuicije i namjera. «Knjižnica» tog univerzalnog znanja obično se naziva «polje».
U trećem poglavlju raspravljam o pristupu tom polju koji je dostupan svima nama, a meditacijske vježbe i vizualizacije samoiscjeljivanja, koje ćete pronaći u trećem dijelu ove knjige, pomoći će
vam da se priključite na ovo univerzalno polje informacija.
***
Moj dar otkrivao mi se na mnoge načine dok sam odrastao. Otkad
pamtim, mogao sam vidjeti aure, nježnu svjetlost koja okružuje sva
živa bića. Budući da nisam znao za ništa drugo, mislio sam da je to
normalno. Tek početkom tinejdžerskog doba shvatio sam da je to
neobična sposobnost. Nadalje, oko mene su se zbivali telekinetički
fenomeni, koji se nisu mogli tek tako odbaciti kao nešto uobičajeno.
Kad su predmeti za kojima sam posezao odletjeli od mene, i kad mi
je u školi olovka izletjela iz ruke i pogodila ploču, postao sam vrlo
znatiželjan (a bilo mi je gotovo nemoguće uvjeriti učiteljicu da ne
bacam stvari).
Jednoga dana, moju je mamu uhvatila neizdrživa bol od neuralgije trigeminusa uzrokovane njezinom multiplom sklerozom. Rekao
sam joj da sklopi oči i položio sam joj ruku na glavu. Nisam razmišljao ni o čemu osobitom – samo nisam htio da je boli. Vidio sam
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pulsirajući zeleni mjehur u njezinoj glavi. Uhvatio sam ga i povukao
ga u sebe. «Strašno te boljelo», rekao sam na glas. Bol joj je popustila istog trena, ali ja sam preuzeo njezinu pulsirajuću glavobolju.
Bilo je to posljednji puta da je osjetila bol od neuralgije trigeminusa. Ujutro sam se osjećao dobro, ali moji su roditelji bili vrlo zabrinuti. Što se dogodilo? Je li moje zdravlje bilo ugroženo? I ja sam bio
zbunjen. Srećom, pomoću vježbe i nešto vodstva, ubrzo sam otkrio
kako utjecati na zdravlje druge osobe bez preuzimanja njezinih
simptoma.
To je bio početak mojeg vrlo zanimljivog putovanja stazom iscjeljivanja. Nisam znao kako iscjeljivanje djeluje, ali znao sam da u našem svemiru postoji mnogo više no što možemo opaziti sa svojih
pet fizičkih osjeta. Zatim sam čuo da astronaut s Apolla 14, Edgar
Mitchell, dolazi u grad kako bi govorio na skupu Instituta za noetičke znanosti (IONS), koji je on osnovao. Dok se vraćao na Zemlju,
dr. Mitchell je postao svjestan dubokog osjećaja univerzalne povezanosti. Nakon što je u svemiru doživio to iskustvo preobražaja, odlučio je svoj život posvetiti pronalaženju znanstvenih objašnjenja
neobičnih ili neshvaćenih fenomena. U to vrijeme, bio sam svjestan
da mogu vidjeti zdravstvene informacije o nekoj osobi i da mogu
utjecati na njih, ali nisam imao znanstvenih izraza za njih, niti sam
razumio s čime imam posla. Nakon što sam bio na sastanku IONS-a
i razgovarao s dr. Mitchellom, saznao sam da se informacije koje vidim znanstveno opisuju kao hologram energetskog polja osobe.
Nadalje, neki kvantni fizičari opisivali su ono što su oni doživljavali
kao hologramski univerzum, u kojem svaki dio svemira, uključujući
i sve nas, sadrži sve informacije iz svemira. Taj koncept bio je u skladu s mojim iskustvima u iscjeliteljskom radu. Moj susret s dr. Mitchellom nije bio slučajnost – on je od tada moj znanstveni mentor.
Nedugo zatim, počeo sam pisati knjigu Čudesni iscjelitelj*, koja
opisuje iskustva iscjeljivanja na daljinu. Iako opisujem akademsku
teoriju kvantne fizike (jednostavnim izrazima), knjiga je usredotočena na otkrivanje sebe i na razumijevanje naše svjesnosti, te pokušaj
postizanja više razine svijesti.
* Adam – Čudesni iscjelitelj – izdanje Itp Škorpion, 2008. god.
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Knjiga također sadrži detalje o vizualizacijama i drugim alatima
koji će čitateljima pomoći da vježbaju samoiscjeljivanje. Moje upute pokazuju korak po korak kako aktivirati imunosni sustav i vratiti
tijelo, um i duh u prirodnu ravnotežu i stanje harmonije.
***
Kad pogledam nekoga, vidim tijelo te osobe obavijeno energijom
talasajućih boja. To je vanjski odraz našeg energetskog sustava, ili
aura, koja okružuje sva živa bića. Jednog dana, igrajući košarku, vidio sam da namjera utječe na auru osobe: kad bi neki igrač pomislio na dodavanje lopte, ta se namjera očitavala kao maleni šiljak na
njegovoj auri okrenut u smjeru u kojem je htio dodati loptu. To mi
je omogućilo da predvidim potez protivnika i presretnem loptu.
Tada sam u potpunosti shvatio moć namjere.
Neke vještine iscjeljivanja usredotočuju se na auru. U zdravim
područjima tijela, aura se kreće i vrtloži u obrascima i izgleda skladno i organizirano: postoji tijek. Na oboljelim područjima, taj tijek je
prekinut. Iscjelitelji se služe rukama i umovima da izglade i poprave
energetske blokade koje negativno utječu na tijelo. Ja dobivam
mnogo informacija iz aure, jer u njoj je vidljivo gdje se nalaze energetske blokade u tijelu: ta područja stagnacije ukazuju na lokacije u
kojima postoje ili se razvijaju problemi. No, moja vizija ide mnogo
dublje od aure. Imam sposobnost vidjeti energetska polja u mnogim različitim frekvencijama, što mi omogućava svojevrsno tjelesno
skeniranje osobe.
Kao što sam saznao na sastancima IONS-a, znanstveni koncept
koji je izravno povezan s mojim načinom iscjeljivanja jest hologram
– trodimenzionalna projekcija koja sadrži sve informacije (sadašnje,
prošle i buduće) o nekoj osobi, mjestu ili stvari, uključujući, kad je
riječ o ljudima, i njihovo optimalno zdravstveno stanje. Ta projekcija pojavljuje se preda mnom u obliku slike. Neki znanstvenici smatraju, budući da je svemir hologramski – što znači da je on samo informacija da naši mozgovi također djeluju i stupaju u interakciju s
univerzalnim energetskim poljem na hologramski način. S obzirom
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na našu međusobnu povezanost, svi smo povezani s tim jedinstvom
informacija.
Možda ste donekle upoznati s hologramima ako ste ikada u kinu
nosili naočale za trodimenzionalno gledanje, koje projiciraju nešto
što izgleda kao hologramska slika onoga što se nalazi na kinematografskom platnu. Mogli ste vidjeti da slike izgledaju kao da vise u
prostoru. Kod holograma, svaki djelić te slike sadrži sve informacije
o cijeloj slici. To je karakteristično za holograme stvorene laserom,
gdje svaki dio hologramskog materijala sadrži cijelu sliku, čak i ako
se razbije na sitne djeliće. Isto vrijedi i za hologramski svemir: svaka
čestica svemira, svaka stanica naših tijela, svaki neuron u našem
mozgu sadrži sve informacije svemira. Zamislite samo zapanjujuće
resurse koje imamo na raspolaganju. Ima smisla kad nam neuroznanstvenici kažu, da upotrebljavamo samo djelić sposobnosti svojeg mozga.
Svatko od nas emitira hologram koji sadrži sve informacije o nama. Svatko je povezan s poljem informacija svojom jedinstvenom
frekvencijom tijela – frekvencijom ili rezonancom energije ili svjetlosti svojeg tijela. Poput traženja radio-postaje na određenoj frekvenciji, ja se mogu uskladiti s frekvencijom osobe u polju informacija. U početku, sve oko mene se zamrači, zatim «vidim» hologramski prikaz tijela te osobe. Taj proces nazivam «ulazak», budući da
mogu «vidjeti» poput rendgena, i to vrlo detaljno. Na toj slici vidim
područja ozljeda ili bolesti. Kad sam povezan s osobom, dobivam
mnogo intuitivnih informacija o njoj, primjerice, kakvi su joj stavovi i vjerovanja. To mi pomaže da vidim energetske blokade i, putem
svoje namjere – to jest, namjere iscjeljivanja – manipuliram energijom, kako bih očistio te blokade i omogućio energiji skladan tijek, a
time i tijelu da se promijeni. Važno je zapamtiti, da smo svi povezani zato što smo svi energija. Kad biste promatrali materiju u njezinoj
najmanjoj manifestaciji, ne biste pronašli čvrstu tvar. O našoj međusobnoj povezanosti može se razmišljati kao o oceanu energije.
Poput svakog atoma u oceanu vode, svaki djelić energije je povezan. Ako bacite kamen u ocean, on i njegov pad utjecat će na

15

svaki atom u tom oceanu, budući da je svaka molekula povezana sa
svim drugima i utječe na njih.
Također, posjedujem sposobnost uvećavanja pojedinosti na hologramu, i pristupa raznim slojevima na kojima mogu raditi. Primjerice, ako želim pogledati gušteraču, mogu poći izravno na razinu na
kojoj vidim sve tekućine koje protječu kroz tu žlijezdu. Sa svojom
namjerom iscjeljivanja, mogu se ubaciti i «vidjeti» sve podskupove
informacija koje sadrži taj hologram. Pomoću svoje namjere da
utječem, mogu kontrolirati informacije koje primam o određenom
zdravstvenom problemu. To je poput korištenja daljinskog upravljača pomoću kojeg pristupamo raznim televizijskim kanalima. Moj
um djeluje kao daljinski upravljač koji se može prilagoditi nizu raznih frekvencija, što mi daje razne hologramske poglede.
Mogu se usredotočiti na električne impulse između neurona u
mozgu, ili vidjeti specifične sustave u tijelu, poput živčanog sustava
ili kostura, kao i sustave organa. Razni hologramski prizori tijela su
poput raznih nacrta koji se koriste u gradnji zgrade. Postoji tlocrt,
plan električnih i vodovodnih instalacija za istu zgradu. Koji će mi
pogled biti najkorisniji ovisi jednostavno o tome na koji se dio tijela
ili na koju bolest namjeravam usredotočiti.
Pomoću namjere u stanju sam stvoriti rezonanciju, ili zajedničku
energetsku frekvenciju, između sebe i iscjeliteljskih informacija koje
projiciram u interakciji s hologramom te osobe. Budući da su naša
tijela u stalnoj interakciji sa svojim okruženjem kroz razmjenu informacija, osoba s kojom sam u interakciji sve više odražava te iscjeljujuće promjene.
Važan koncept povezan s mojom sposobnošću iscjeljivanja na
daljinu jest nelokalnost, koja se obično naziva kvantno djelovanje
na daljinu. Kvantni objekt istovremeno utječe na objekt-blizanac s
kojim je u korelaciji, ma koliko daleko se nalazio. To objašnjava kako energija može utjecati na drugu energiju, zbog čega geografska
udaljenost ili blizina nisu važni.
Fotoni, najmanje fizičke čestice svjetlosti, u stanju su univerzalno
prenositi informacije. Biofotoni su fotoni koje odašilje svaka živa sta-
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nica ili organizam. Te elektromagnetske frekvencije (koje detaljnije
opisujem u prvom dijelu) su energija ili način opisivanja energije.
U kvantnom svijetu, svijetu definiranom najmanjim ostvarivim
jedinicama, čin jednostavne opservacije ili interakcije s kvantnim
objektom mijenja njegovo ponašanje. Fizičari spremno priznaju da
ne razumiju mnoge od tih aspekata kvantnog svijeta, ali njihove
matematičke formule potvrđuju kvantnu teoriju. No, ono što još
uvijek zbunjuje fizičare jest pitanje zašto se kvantni blizanac kvantnog objekta trenutno mijenja, bez obzira na to koliko su objekt i njegov blizanac udaljeni. Neki tu vezu zovu «kvantna isprepletenost».
Zbog povezanosti svega sa svim drugim, naše misli i namjere
mogu nelokalno utjecati na događaje. Taj kvantni atribut nelokalnosti pomaže mi da shvatim kako mogu pospješiti iscjeljivanje neke
osobe izdaleka: mogu se povezati s njezinom frekvencijom i vidjeti
njezin hologram jednostavno gledajući fotografiju lica te osobe.
Kad obavljam iscjeljivanje na daljinu, vrijeme i prostor ne utječu
na prijenos informacija u polju. To znam zato što jednako jasno primam informacije od osobe udaljene 5000 milja kao i od osobe u susjednoj sobi. Primjerice, povezao sam se s osobom u Kini radi tretmana, i udaljenost nije nimalo utjecala na učinkovitost tretmana. U
drugom slučaju, moj ujak pokazao mi je fotografiju čovjeka i upitao
me što vidim. Nikada nisam vidio ništa nalik tome. Hologramska slika njegovog kostura bila je izdužena. Rekao sam ujaku što vidim i
upitao ga od čega čovjek boluje. Ujak mi je odgovorio da je to fotografija kozmonauta na Međunarodnoj svemirskoj postaji koja kruži
u orbiti stotinu milja iznad Zemlje. Nije čudno da mi je njegov hologram izgledao pomalo čudno, budući da je čovjek bio u smanjenoj gravitaciji.
Kako sve informacije iz polja možemo povezati s našom sadašnjom stvarnošću? Tim se pitanjem bavim u drugom dijelu, gdje
raspravljam o osobnijim i metafizičkim aspektima tog jedinstva i
međusobne povezanosti koji se odnose na naše zdravlje. Kakvu
ulogu igraju naša vjerovanja i emocije? Kako se univerzalna energija manifestira u svijesti, reinkarnaciji, karmi i prošlim životima? Ti
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metafizički koncepti pomažu nam da jasnije shvatimo svoje sposobnosti iscjeljivanja sebe. Šesto poglavlje uključuje vježbe, koje vam
pomažu da učinkovitije upotrijebite te urođene vještine iscjeljivanja
koje svi posjedujemo.
Kao energetski iscjelitelj, radim sa svojstvima energije. I vi, kao
svoj vlastiti iscjelitelj, možete naučiti raditi s tim svojstvima. Pored
znanstvenih mentora, imao sam zadovoljstvo da surađujem s ljudima iz raznih iscjeljiteljskih disciplina, poput majstora ći gonga, majstora reikija i šamana iz mnogih domorodačkih kultura. Surađivao
sam i s ljudima koji su otkrili svoje vlastite iscjeljiteljske sposobnosti.
Svaki iscjelitelj u svakoj disciplini došao je do sličnih sposobnosti na
različite načine. Ja sam naučio da svatko od nas posjeduje tu sposobnost iscjeljivanja. Većini nas samo su potrebne neke jednostavne upute o tome kako da maksimaliziramo svoju svijest o tome i kako da usredotočimo svoje namjere da bismo vodili tu svijest.
Kroz cijelu knjigu naglašavam snažan učinak koji naša vjerovanja i očekivanja imaju na naše zdravlje. U svojem poslu susretao
sam se s mnogim ljudima s različitim vjerovanjima. Smatram da
svatko ima prava na svoja vjerovanja, a moja je namjera jednostavno reagirati na potrebe ljudi, koliko sam sposoban. Međutim,
prema mojem iskustvu, vrlo je važno da primatelj energetskog tretmana shvaća što se događa i sudjeluje u svojem vlastitom iscjeljivanju. Moj cilj u iscjeljivanju jest podučiti ljude kako da sami sebi učinkovito poboljšaju vlastito zdravlje.
Većina ljudi s paranormalnim sposobnostima voljeli bi pronaći
neki znanstveni način da dokažu ono što proživljavaju. I moji su roditelji takvi. Silno su se željeli posavjetovati sa stručnjacima koji bi
im mogli odgovoriti na neka pitanja. Mislili su da bi kontakt sa stručnjacima sa slavnog sveučilišta bio dobro mjesto za početak. Tada
smo kao obitelj počeli shvaćati otpor koji postoji u akademskom svijetu. Profesori s kojima smo razgovarali bili su skeptici. Nadali smo
se da ćemo pronaći nekoga otvorenog uma, tko je spreman razmisliti o našim pitanjima o paranormalnom s namjerom da shvati te
fenomene, a ne da ih opovrgne. Zdravo je biti skeptik otvorenog

18

uma. Međutim, oni koji ponosno sebe nazivaju skepticima možda
stvaraju i osnažuju paradigme, koje će ih spriječiti da se otvore
prema događajima izvan onih koje možemo opaziti sa svojih pet
osjeta.
***
Otkad sam otkrio svoju sposobnost utjecanja na zdravlje, preplavili
su me zahtjevi za pomoći. Dok sam razmišljao kako reagirati na toliku potrebu, shvatio sam da je moguće spojiti aure grupa ljudi sa
sličnim namjerama i izazvati promjenu kod njih. Dok sam promatrao kako namjera utječe na aure, pala mi je na pamet ideja grupnih energetskih tretmana kako bi više ljudi imalo korist od toga. To
mi je pružilo sjajne mogućnosti. Počeo sam voditi radionice, kako
bih naučio ljude da utječu na svoje zdravlje putem namjere.
U temeljnom energetskom obliku sve je povezano. Svi smo mi
istinski jedno. U grupnim tretmanima ja djelujem kao vodič u simfoniji frekvencija koje se spajaju. Sudionici imaju mogućnost iskusiti energetski tretman i naučiti kako energetski tretirati sebe. Uz neke
jednostavne alate, svi sudionici u grupi mogu naučiti osjećati, pa
čak i vidjeti, suptilna kretanja energije u tijelu i oko njega, i sa sigurnošću ponijeti to znanje kako bi nastavili vlastito iscjeljivanje.
Shvatio sam i to da se događa trajna promjena kad ljudi sudjeluju u vlastitom iscjeljivanju. Ljudi osjećaju nevjerojatnu snagu kada
nauče iscjeljivati sami sebe, te shvate da posjeduju sredstvo kojim
mogu pozitivno utjecati na svoje zdravlje u fizičkom, emocionalnom i duhovnom smislu.
Kad vodim grupni tretman, nalazim se u stanju svijesti nalik
transu, u kojem nisam posve svjestan svoje fizičke okoline. Kad se
vraćam u normalno stanje svijesti, moje iskustvo je nalik iskustvu
izlaska iz pećine u jarko sunce. Zjenice mi se posve skupe kako bi mi
se oči mogle prilagoditi svjetlu, čak i u zamračenoj prostoriji. Usmjeravanje energije troši energiju. Nakon grupnog tretmana, otkrivam
da sam obavio napornu mentalnu vježbu. Ponovnu ravnotežu uspostavljam tjelovježbom.
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Mnogi ljudi, koji su se povezivali sa mnom, čitajući moje knjige
ili sudjelujući na nekima od mojih radionica, pisali su mi da su me
vizualizirali u stanju sna. Kad sretnemo nekoga licem u lice, ili se samo povežemo na daljinu, stvara se određena veza. Još čvršću vezu
stvaramo ako su nam misli i namjere usklađeni. Tu vezu u grupnom
tretmanu osjećamo kroz zajedničko iskustvo i kroz ono što dijelimo.
Barijere individualizma koje smo podigli nisu ništa više od fasada.
Globalna promjena svijesti uklonit će te barijere, dok se naša evolucija nastavlja.
Mnogi aspekti energetskog iscjeljivanja i drugih alternativnih disciplina smatraju se misterioznima, budući da su obavijeni tajnošću
i ritualima. Nadam se da će rasprava o energetskim konceptima u
ovoj knjizi demistificirati proces iscjeljivanja. Strategije samoiscjeljenja, u obliku vježbi vizualizacije, pomoći će vam da naučite kako iscijeliti sebe. Vizualizacije se mogu prilagoditi vašem specifičnom
zdravstvenom problemu. Svatko od nas posjeduje različite jake i
slabe strane. Dominantnost naših pet osjeta razlikuje se od čovjeka
do čovjeka. Neki su ljudi vrlo vizualni, drugi auditivni, a neki sve
osjećaju vrlo intenzivno. Moramo biti svjesni svojih individualnih
snaga i upotrijebiti ih u svoju korist. Vizualizacije možete prilagoditi svojim specifičnim snagama i sklonostima, primjerice, možete se
odlučiti za primarno vizualne ili primarno auditivne unose.
No, važno je znati da posjedujete sposobnost iscjeljivanja
sebe. Izvor energije koji se koristi u energetskom tretmanu
je neograničena energija univerzuma. Privlači je naša bezgranična mašta, a vode je pozitivne namjere iscjeljivanja.
Naše misli i namjere, koje su energetski fenomen, neograničene su.
Kad shvatite ono što znanost govori o nastanku svemira, i kad svoja iskustva doživite i kao materijalno (zgusnuta energija) i nematerijalno (energija nalik valovima) biće, možda ćete biti voljni otvoriti
svoj um moćima energije i namjere. Potičem vas da istražite sposobnost utjecanja na vlastito zdravlje, koju svi posjedujemo.
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