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Markus färdas även genom minnen av 
svåra liv, där Kristus är med som hjälp för 
att underlätta och förklara smärtan. Han 
minns liv i Egypten, vistelser i den andliga 
världen mellan de jordiska liven och liv 
som mätress och indian, som han inlevelse-
rikt berättar om för oss. Men hans 
viktigaste budskap till oss, som inte har 
gåvan att se, tolka eller höra evighetens 
subtila viskningar i vinden genom våra liv, 
det är betydelsen av meditation och bön. 
För vi är alla bönhörda.  

Bokrelease på Vattumannens 
Bokhandel, lördagen den 23 
januari 2016, kl 13-15!

Markus är född med svår autism och har 
inget tal. Med blixtsnabba rörelser kan han 
förse sig med godbitar från andras tallrikar. 
Han älskar röd färg och äter gärna röd 
flugsvamp. 

Sedan 2005 sker dialogen med Markus och 
hans autistiska bröder med hjälp av 
Kommunikation med stöd, framför allt via 
datorn, men även med hjälp av en bok-
stavstavla i vardagliga sammanhang. I boken 
förklarar han hur sylfer, undiner, husandar 
och andra elementarväsen går att återfinna i 
konstverk, för att vi ska förstå deras närvaro 
i vår vardag. Markus har gåvan att kunna nå 
flera dimensioner av livet som han vill lära 
ut till oss.

Ordens energi vill få dig att se glimtar ur dina egna tidigare liv! 

Genom boken ”Minnen av tidigare liv” av Markus Osika får du följa med på hans 
äventyr genom liven och möta relationer med stora konstnärer, deras färgval, 

rörelseelement  och hur konsten kan återge livet. Markus vill fånga upp våra sinnens 
tentakler, få oss att minnas våra liv genom evigheten och lära oss komma ihåg och 

återse alla elementarväsen från devariket.
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