
Marjutin päivitys loppuvuonna 2011 

Käsissäsi on teksti, jonka reitti tähän kirjalliseen muotoon on yhtä hauska ja 
monimuotoinen kuin elämä itse.

Intiaanipäällikkö Kultainen Kotka ilmestyi ensimmäisen kerran elämääni 
lenkkikaveriksi 1990-luvun loppupuolella. Olin hämmästynyt ja iloinen. Olin löytänyt 
henkisen isäni sekä oman ryhmäni, Kotka-ryhmän. 

Kultainen Kotka on siitä lähtien ollut mukanani erilaisissa meditaatioryhmien 
kokoontumisissa, sekä myöhemmin kursseillani ja aina hänen läsnäolonsa on hyvin 
rauhoittavaa, isällistä, hopeista. 

Hänen hahmonsa on suuren intiaanimiehen hahmo. Hänen pukunsa on valkoinen ja 
valkoisista sulista tehty päähine ulottuu maahan asti. Olen tuntenut tämän mestarin 
sekä Pohjois-Amerikan että Etelä-Amerikan intiaanikulttuureissa. Joskus hän ilmestyy 

myös “raamatullisessa” hahmossaan, pitkässä puvussa ja parrakkaana. Hänen 
energiansa on hyvin hopeista, kimaltavaa, siunaavaa. Myös muut henkilöt Suomessa 
ja USA:ssa ovat kanavoineet tätä samaa entiteettiä.

Tämä teksti tuli alkuperäismuodossaan kirjalliseen muotoonsa Olli Pajulan toimesta 
Terravivan kustantamana tietokonevedoksena jo 1990-luvun lopussa. Minulla itselläni 
oli tuolloin vain yksi kappale teosta, ja lainattuani sen jollekin kanssakulkijalle, se 
katosi minulta lopullisesti. Myös Ollin kirjakauppiaan ura loppui ja myöhemmin 
harmittelin, ettei itselleni jäänyt yhtään kappaletta tästä ajatonta viisautta huokuvasta 
tekstistä.

Kului aikaa noin kymmenen vuotta... Jos aikaa nyt siis on olemassakaan... Ja kaikeksi 
onnekseni tapasin nykyisen puolisoni ja yllätyksekseni löysin tämän tekstin hänen 
kirjahyllystään! Onneksi edes toinen meistä oli ymmärtänyt sen säilyttää. Harkitsin 
heti tekstin saattamista kirjaksi, mutta se venyi, sillä se olisi merkinnyt tekstin 
uudelleen kirjoittamista sillä levyke, se vanha “korppu” oli hävinnyt sekä minulta, että 
Ollilta.

Kultainen Kotka pyysi sittemmin minua järjestämään kesällä 2011 Kotkan henki-
tapahtuman Pudasjärven Syötteelle Atte Särkelän kodalle ja tuo Kotkan-henkisten 
ystävien kohtaaminen oli niin vaikuttava, että tekstin julkaiseminen herätti minussa 
yhä suurempaa kiinnostusta ja kuinka ollakaan... Kauan kadoksissa olleet “korput” 
löytyivät muuttokuormastamme, vaikka aiemmin niitä ei etsinnöistä huolimatta ollut 
löytynyt. Löytyipä vielä tietokonekin, jolla vanhoja levykkeitä pystyi lukemaan. 

Koin suurta johdatuksen tunnetta tämän tapahtumasarjan aikana, joten uskon, että 
tällä tekstillä on annettavaa edelleen nykypäivänä, ja ehkä nyt vielä enemmän kuin 
tuolloin yli kymmenen vuotta sitten kun se ensimmäisen kerran tuotettiin.

Asiakastyössäni olen törmännyt paljon näinä aikoina juuri näihin tämän tekstin 
aiheisiin ihmisen henkisessä kehityksessä, suhteessa Äitimaan tilaan ja 
puhdistautumiseen, sekä elämäntehtävään ja sielunsuunnitelman ymmärtämiseen 
elämän ikuisessa laulussa.
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Itse olen siirtynyt opinnoissani enemmän ei-dualistiseen suuntaan kuten oppaani 
Adamonilta tulleet kirjat kertovat. Siitä huolimatta tiedän, ettei ei-dualistinen opetus 
anna apuaan kaikille ihmisille, vaan ihmiset tarvitsevat edelleen perustietoa henkisistä 
lainalaisuuksista ja sielun tiestä niin maailmailmiön valtateillä, kuin sivupoluillakin.

Kotkien viisaus on ikuista. Siten tämänkään opetustekstin sanoma ei ole lainkaan 
kärsinyt kymmenen vuoden aikana, vaan on edelleenkin ajankohtainen ja nyt sitä 
vielä suuremmille joukoille herääviä sieluja kuin aiemmin. Olemme kuulleet 
muistakin Kotkista, jotka kertovat sielun tiestä samassa hengessä kuin Kultainen 
Kotkakin. Tarkoitan mestareita kuten White Eagle, Rainbow Eagle sekä Golden Light 
Eagle. Viimeksi mainittukin elää tällä hetkellä USA:ssa ja kertoilee myös 
yhteyksistämme avaruuden sisariin ja veljiin. 

Samaa asiaa Kultainen Kotka ryhmineen toi esille kesäisessä tapahtumassa. On aika 
uudistaa liittomme myös avaruuden sisariin ja veljiin ja ulottaa käsitys lähimmäisestä 
ensin lähipiiriimme, sitten koko planeetan asujaimistoon sen kaikilla tasoilla ja sen 
jälkeen myös ympäröivään avaruuteen ja tosiasiassahan nämä kaikki edellä mainitut 
ovat yhtä. Vai mielemme haluaa erotella ja luoda rajoja ja tasoja vaikka Hengessä me 
kaikki olemme Yksi.

Miksi juuri Kotka? Intiaanien legenda kertoo mahtavasta kotkasta, joka lausui eräälle 
intiaanipäällikölle: “ Saat käyttää sulkiani rukoustikussasi milloin tahansa kun haluat  
saada yhteyden Luojaan. Olen se, joka lentää korkeimmalla ja lähimpänä aurinkoa.  
Sen takia rukouksesi viedään Luojalle nopeiten.” 

Tämän tekstin luvut eivät olekaan lukuja, vaan sulkia. Jokainen luku on yksi sulka 
Kultaisen Kotkan päähineestä. Näitä ikuisia totuuksia hän kantaa päänsä päällä 
kalleimpana aarteenamme. 

Suuri Henki, Pyhä Henki, Elämän henkäys. Kutsuuko henkesi jo Sinua?
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Kultaisen Kotkan viesti meille juuri tähän aikaan, kun lähestymme vuotta 2012 
ja sen jälkeistä suurta murrosta

Tämä kanavointi tuli Kotkan Henki-tapahtumaan kesällä 2011

hRakkaat lapseni, olemme kokoontuneet tänään tänne, aivan tietystä syystä. Kotka  
on laskeutunut. Sydämeesi. Kotkan henki on Sinussa, osa sinua, Sinun 
tietoisuudessasi, sydämessäsi. Kotkan henki on osa sinun omaa henkeäsi, osa sinua. 
Minäkin olen osa sinua, vaikka olenkin ilmennyt myös olentona tai olennoituneena 
energiana planeetta maassa joitakin kertoja ja sitä ennen muissa järjestelmissä, joista 
teillä ei tässä tietoisuudessanne ole nyt muistoakaan jäljellä.

Kotkien suku on laaja, mutta se ei ole NIIN laaja kuin voisi luulla. Meitä on 
levittäytyneenä ympäri planeetan. Tunnistatte heimoveljenne hengessä, siitä 
energiasta ja asenteesta elämää kohtaan, joita he ilmentävät. Kotkat ovat taivaallisia, 
mutta maan läheisiä. Henkisyytemme on monesti ollut alkuperäiskansojen 
henkisyyttä. Yhteyttä ja ykseyttä Äitimaahan ja Isä taivaaseen. Se on ollut uusien 
ideoiden ja ajatusmallien tuomista ihmislasten keskuuteen. 

Olemme olleet sieluniältämme aina hieman varttuneempia kuin maan alkuperäiset 
asukkaat ovat, siksi olemme saaneet monesti olla väärinymmärrettyjä, pilkattuja ja 
pioneereja. Oman tiemme kulkijoita. Rankkoja kokemuksia kaksinaisuudessa, mutta 
samalla tieto siitä, mikä on kaksinaisuuden taustalla, Ykseydessä.

Kotkien sukuun kuuluu myös monia mestareita. Olemme laskeutuneet tietoisuuteenne 
nyt siksi, että aika sallii sen. Ihmiset ovat valmiit vastaanottamaan jälleen tietoa ja 
ymmärrystä kokonaisuudesta, aina ei ole ollut näin. Nyt on aika ulottaa rauhankilven 
opetukset siis myös ympäröivän avaruuden veljien ja sisarten alas laskeutumiseen. Te 
puhutte paljon ylösnousemuksesta, mutta alas laskeutuminen oli itse asiassa paljon 
vaativampi operaatio, niin meille Kotkille kuin muille oppaille ja auttajille, joita olette 
saaneet kohdata. Niin se taitaa olla myös niille avaruuden sukulaisillenne joista pian 
kuulette. 

Eläminen maassa, sen uskomusmatriisia on haastava kokemus, mutta senhän te toki 
tiedättekin, varsin hyvin! Nyt on siis aika ulottaa käsitys veljeydestä ja sisaruudesta 
maan rajojen ulkopuolelle. On aika uudistaa liitto, joka on ollut aiemmin jo olemassa. 
Liitto toisten järjestelmien olentojen kanssa. Ja tosiasiassahan te itse olette nämä 
olennot. 

Matkat ajassa ja paikassa ovat matkoja tietoisuudessa. Kaikki tapahtuu tietoisuudessa 
ja tämä niin kutsuttu uusi aika, ja 2012 asia, sehän on juuri sitä samaa! Tietoisuutenne 
on valmis muistamaan jälleen oman laajemman olemuksensa, omat avaruudelliset 
juurensa ja oman sydämensä viisauden. 

Tämä aika on poikkeuksellinen, mutta samalla se on luonnollista. On luonnollista 
kulkea maailmankaikkeuden aaltoliikkeen mukaan, myötävirtaan ja löytää “uusi aika” 
ja huomata kuinka paljon tuttua se tuo tietoisuuden kenttään. 
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Lopulta on hyvä ylittää myös tietoisuus ja siirtyä korkeammalle tasolle, sillä missä  
kotkat lentävät. Tiedostamiseen. Olemiseen: Autuuteen. Rakkauteen.

Ja jos et voi rakastaa Itseäsi, veljeäsi ja sisartasi ja äitiäsi maata, mitä silloin VOIT 
rakastaa? Kaikki alkaa läheltä. Jokainen pitkä matka on alkanut yhdestä askeleesta, ja 
jokainen askel, astutaan NYKYhetkessä.

Siten, sanon vain, tervetuloa takaisin kotiin ja muistamaan yhä laajemmin sen KUKA 
SINÄ OLET ilmenevänä olentona, sieluna jolla on historia ja tulevaisuus, SEKÄ 
henkeänä, joka on kaiken historian, menneen ja tulevan ulottumattomissa. 

Kvanttihyppy tietoisuudessa on hyppy tietoisuuden “minuudesta”, tiedostamisen 
“Meihin”. Kun olet kokenut tämän hypyn ymmärrät, miksi hengen tasolla, ei 
myöskään oppaitten tasolla emme kanavoidu “minä-muodossa”, vaan aina on “me”.

Me olemme Sinä, sinä olet Me. Sinä olet myös ne avaruuden veljet ja sisaret, joita 
pian tulet kohtaamaan ja joita varmasti olet jo kohdannut. 

Avaruus ei lopu sinne mihin silmäsi kantavat tähtitaivasta katsellessasi. Sen alku ja 
loppu on tietoisuudessasi ja loppujen lopuksi, sieltä tulet löytämään myös avaruuden 
sisaret ja veljet, sukulaisesi ja huomaat olevasi yhtä perhettä heidänkin kanssaan. 

Opetelkaa olemaan sisaria ja veljiä toisillenne ja myös heille, jotka eivät vielä kulje  
tiedostaen henkensä teitä. Ja osaatte tämän saman kun on aika ulottaa rakkauden 
kehää myös oman järjestelmänne ulkopuolelle. Sillä siellä he ovat, odottamassa, että 
saavat luvan tulla. Te täällä tänään, olette yksi ryhmä. joka antaa heille luvan. 
Olemme kanssanne.”

Ja me annoimme luvan.

Siirtykäämme siis alkuperäisen tekstin pariin.
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ELÄMÄNPUU

Intiaanipäällikön sulkapäähineessä loistavat kaikki sateenkaarenvärit. 
Hän laskeutuu istuimeltaan ja painaa otsansa maahan kunnioittaakseen

äitimaata. Hän pyytää minut seuraansa.

Kultainen Kotka osoittaa suurta puuta vieressämme ja ymmärrän sen 
olevan Elämänpuu. Hän pyytää minua kuuntelemaan.

"Kauan sitten tämä puu aloitti kasvunsa Absoluutista, perustasta joka
aina ON ja on oleva. Se versoi oksansa; ne suuret aikakaudet, jotka 

seurasivat toinen toistaan, kadoten, mutta aina luoden perustan uudelle
kauneudelle. Sen oksat versoivat vihreyttä, äitimaan ruokkia kansansa.

Uudet tuulet puhalsivat, kulttuurit syntyivät, yhdestä tuli monta.

Mutta mitä Elämänpuu kantaa hedelmänään? Mikä on kaiken tarkoitus?

Suuri Suunnitelma kertoo sen tarkoituksen. Luomisen leikki on kaiken
tarkoitus. Ei ole mitään muuta, vain Leikkimistä.

Ei ole pyhiä valoja, ei juhlallisia seremonioita, ei kuolemattomia luotujen
paljouksia. Se kaikki kyllä On, mutta se on Olemisen Laulussa.

Se tarkoittaa, ettei Elämä ole juhlapuheita, vakavuutta, vaan Iloa ja 
antautumista Suurelle Salaisuudelle. Se on suuri Kosminen Leikki.

Puu kuvaa ilmenevää maailmaa. Te olette sen oksia lapseni. Te teette puusta
vihreän. Te koristelette joskus sen oksat turhuuksilla, kuten teette joulu-
puunnekin kanssa, mutta aina te Itse olette Elämänpuun ainut ja oikea

koristus. Te teette puusta elävän.

Te olette ihmisrotuna entisyytenne summa, samoin on äitinne Maa.
Te olette luoneet uusiksi itsenne, kulttuurinne, useissa aikakausissa, mutta 
Maa on aina pysynyt samana. Se on kantanut monia kulttuureita, joita Aika

kanssanne loi, mutta sen kärsivälliset kasvot ovat välillä liatut.
Ettekö kuule kuinka teidän äitinne itkee?

Olette kuin tottelemattomat esikoululaiset hamuamassa aina vain uusia
leikkikaluja käsiinne. Jumalanne tahtoo teidän vain leikkivän kosmisia leikke-
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jään omassa olemuksessanne, Itsessä. Jumalanne tahtoo teidän Iloitsevan ja
löytävän elämisen riemun Itsestänne, ei ulkoisesta omistamisesta.

Te ette voi omistaa, kaikki on lainaa.

Äitimaa itkee ja isänne Taivas kuivaa kyyneleet, mutta Te ette voi jatkaa
aina vain uuden hamuamista. Olette edenneet esikoululaisuudesta elämän

opiskelijoiksi. Teidän oppiaineenne on se puu, joka kasvaa kaikkeuden 
keskuksesta, Itsestänne.

Olette itse tuon puun versot. Olette sen hedelmä. Me toivomme, etteivät
hedelmänne myrkytä äitiänne Maata, sillä te luulette voivanne Valita, mutta
se on harhaa. Te olette jo valinneet tämän planeetan asuinpaikaksenne ja

se on Teidän Planeettanne. Rakastakaa äitiänne."

Olen kuullut Kultaisen Kotkan sanoman ja jätän hänet pyhään yhteyteen
kauniin äitimme kanssa.
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SINULLE!

Tämä teksti on kanavoitu Sinulle, joka etsit vastausta ikuisiin kysymyksiin.
 
Sinulle, joka kaipaat valoa ja viisautta tiesi viitoiksi.

Sinulle, jonka sydän kaipaa Rakkautta, joka ei katoa. Rakkautta, jolle kohde ei ole 
niin tärkeä kuin se, että on niin paljon jaettavaa. Olemme yhtä tässä ikuisessa 
yhteisessä laulussamme, joksi henkiset auttajamme Suurta Suunnitelmaa kutsuvat. 
Kulkekoon Sinunkin sielusi kohden totuutta.

Valo olkoon kanssasi.

Seuraavassa katkelma tekstistä, jonka Kultainen Kotka, henkinen isäni, on kanavoinut 
minulle itselleni tiedoksi siitä, mitä tässä tekstissä mainitut "Kotka-energiat " ovat. 
Mikä on sen energian tarkoitus ja luonne ja miten nämä energiat eroavat muista 
auttamistyössä mukana olevista. 

Omat auttajani esiintyvät intiaanihahmoissa. Kultainen Kotka on hyvin kunnioitettava 
ja arvokas hahmo sulkapäähineineen kaikkineen. Työtovereitani tällä työsaralla ovat 
myös Valkosulka, Muurahaiskarhu sekä Puolikuuntyttö, jotka työskentelevät 
Kultaisen Kotkan "alaisuudessa" kuten minäkin, värähtelytaajuuden vain ollessa 
erilainen.

KOTKAENERGIA

Kotkaenergia on henkistä Voimaa, Rakkautta ja Tahtoa. Se siis kuuluu sellaisen 
säteen alaisuuteen joka edustaa Jumalamme tahto- ominaisuutta. Se on laadultaan 
jopa repivää, ja siten voimakkaasti puhdistavaa ja kasvattajana agressiivistakin. 
Kehityskäyrät ovat hyvin äkkiliikkeisiä, eivät hennosti aaltomaisesti eteneviä, niillä 
sieluilla jotka ovat näissä energioissa kasvaneet. Voimakkaat kokemukset "hyvässä" 
ja "pahassa" kuuluvat kotkien parissa kasvaneiden sielujen henkisen kehittymisen 
tiehen.

Suurin ongelma tällaisella tiellä on vaara sortua ylilyönteihin eli mustavalkoiseen 
joko-tai-ajatteluun, mutta se kuitenkin tekee oppilaista rohkeita ja itsenäisiä, omaan 
näkemykseensä luottavia. Se ei ole helppo tie. Se vaatii paljon kestävyyttä, mutta sen 
anti on myös suuri.
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Kotkien energia on uudistuksen energiaa. Uudistumiseen liittyy aina vanhan 
tuhoutumista ja suurta antautumista uudelle kauneudelle. Vanhojen asenteiden on 
tuhouduttava radikaalistikin.

Kotkien suku käyttää energiaansa nimenomaan massojen opettamiseen. Pyrimme 
vaikuttamaan yhteisen tietoisuuden nostattajana siten, että tiedostetaan ryhmän eli 
ihmiskunnan olevan yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki eli matalin inhimillinen 
tietoisuus on.

Jos kuvataan kehitystä käyränä niin kotkat eivät yleisesti pyri nostamaaan hyvin 
kehittyneiden sielujen tasoa vieläkin korkeammalle (Siinä työssä on muita valkoisen 
veljeskunnan työntekijöitä.) Sen sijaan me pyrimme ennen kaikkea kohottamaaan 
suuren enemmistön tietoisuutta, jotta koko planeetan ja suurenpien yksiköiden kehitys 
etenisi tarkoituksenmukaisesti ja yhdessä yhä suurempien kokonaisuuksien kanssa.

Me teemme siis työtä, jota voisi kutsua valistus ja tiedotustoiminnaksi. Nykyinen Maa 
planeetan tekninen kehitys on tehnyt työmme helpommaksi kuin mitä se aiemmin on 
ollut, kun tiedonvälitys yleisestikin on erittäin tehokasta. Silti myös kirjallista 
informaatiota tarvitaan yhä ja sanoisimme; yhä enemmän.

Olemme siis laskeutuneet alemmas, konkreettiseen työhön astraalisten tasojen 
ylärajoille tehdäksemme tämän aikakauden vaihtumisen ajan tätä murrosajan työtä 
tällä taajuudella. Kun tilanne on toinen, siirrymme toisiin sfääreihin ja toisenlaisiin 
tehtäviin.

Kotkien energia on myös käytännöllistä, selväpiirteistä ja vanhoja rajoja rikkovaa. Se 
uudistaa ehkä rajujenkin tapahtumien avulla, mutta se rakentaa myös tehokkaasti 
uutta. 

Olemme yhteydessä hierarkisesti meitä ylempiin henkisiin sfääreihin toimien osana 
valkoista veljeskuntaa ja niitä henkisiä mestareita, jotka hallitsevat tätä kolkkaa 
ilmenevässä kaikkeudessa. Olemme yksi ratas suuressa organisaatiossa, joka levittyy 
ympäri tämän aurinkokunnan ja toimimme siellä missä tarvitaan muutosta ja 
uudistumista tiettyjen kehityssyklien mukaisesti.

Olemme pioneereja ja monet oppilaistamme ovat eläneet pioneerien elämää 
maanpäällisissä inkarnaatioissaan. Ne ovat opettaneet heille sitä kuinka vanhojen 
poistuvien energioiden ja uusien vielä aktivoitumattomien energioiden välivaiheessa 
voidaan parhaalla mahdollisella tavalla edetä yhteisön edun mukaisesti. 
Murrosvaiheen moninaiset energiat tuovat mukanaan kaoottisuuttakin, mutta siitä 
huolimatta niiden avulla voidaan myös tehokkaasti työskennellä.

Alkuperäisesti "Kotkien suku" ilmaus tarkoittaa siis energian tiettyä taajuutta jonka 
alaisuudessa tietyt sielut ovat aloittaneet matkansa osa inkarnoitumatta koskaan 
maahan. Tämä liittyy oppiin "sielun säteistä" josta kuulet myöhemmin.

Kotkien energiat ovat lyhyesti kuvattuna uudistajan energioita ja sellaisessa työssä 
"kotka-oppilaat" toimivat. Luonnollisesti työkentät ovat moninaiset, mutta energian 
laatu on suhteellisen helposti tunnistettavissa.
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Kotkilla on yhteistyöryhmiä ja yksi ja samalla tärkein on Sateenkaariveljiksi kutsuttu 
ryhmä avaruuden veljiä ja sisaria.

SATEENKAARIVELJET

Tämä humanoidiryhmä on osa kotka-energioiden käyttäjiä tällä fyysisellä taajuudella 
ja toisilla. He ovat seitsemästä olentotyypistä koostuva ryhmä, joka tekee työtä 
samojen energioiden alaisuudessa, mutta suhteellisen itsenäisesti. 

Sateenkaariveljet työskentelevät yhteistyössä toistensa kanssa ihmiskunnan 
auttamisessa ja uusien elämänmuotojen luomisessa, mutta myös kukin ryhmä 
tahollaan yksittäisten kontaktihenkilöiden kautta avaruus- ja veljeystietoisuutta 
lisäten.

Eri olentotyypit toimivat seuraavalla tavalla; ns. "hyvin pitkinä" olemuksensa 
mukaisesti tunnetut olennot tekevät opetustyötä ja valmistavat ihmisiä muutokseen. 
"Pienet harmaat" toimivat geneettisen manipuloinnin ja tutkimuksen alueella. 
"Vaaleat, hiukan pohjoismaisen hahmoiset" toimivat henkisen kehittymisen edistäjinä 
yksilötasolla ja yhteisöissä ja muut ryhmät, joita ei vielä kovin hyvin maan piirissä 
tunneta "hahmojensa" perusteella, toimivat tunne-elämän tutkimuksen, sekä ihmisen 
mentaalisen rakenteen tutkimuksen parissa. 

On olemassa myös ryhmiä, jotka lähes pelkästään välittävät teknistä tietoa Maassa 
elävien alan ammattilaisten kautta, joita myös on kontaktissa humanoideihin 
suhteellisen paljon nykyisin.

Kun puhutaan eri olentoluokkien ulkoisesta olemuksesta on se tietenkin hyvin 
suhteellinen kysymys. Muoto on kuitenkin ihmiselle tärkeä asia, vaikkei se olisi sitä 
olennoille itselleen.

On kuitenkin syytä muistaa, että tietoisuus, kun se on tarpeeksi kehittynyttä, voi ottaa 
minkä muodon tahansa, jos se on tarpeellista.

Sateenkaariveljien "toimialojakaan" ei voi tarkasti rajata, sillä osittain he tekevät 
myös useaan eli "säteeseen" kuuluvaa työtä aina kunkin tilanteen tai yksilön 
mukaisesti.

Kotkiin nähden sateenkaariryhmälle on kuitenkin annettu suhteellisen vapaat kädet 
toimia suuren suunnitelman ja vapaan tahdon lain mukaisesti, mutta yhteistyö on 
kuitenkin aktiivista nyt kun Maata ollaan liittämässä tietoisesti "avaruudelliseen 
YK:n".
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VALON LAPSET

Olemme puhuneet paljon eri kanavien kautta siitä miten kehitys etenee ihmisen 
omassa olemuksessa, hänen tunne-elämässään, kyvyssään rakastaa ja toimia 
epäitsekkäästi suuren yhteisönsä etuja kunnioittaen. Aihe on tärkein tässäkin tekstissä 
mainituista, sillä kysehän on ennen kaikkea ihmisestä ja ihmissuvun tulevaisuudesta 
tällä planeetalla. Suoraan sanoen planeetta kyllä jatkaa elämäänsä, joko ihmisen 
kanssa tai ilman, mutta merkit viittaavat suotuisaan kehitykseen myös ihmiskunnan 
tulevaisuuden kannalta katsoen. Olemme hyvin toiveikkaita ja luottavaisia sen 
suhteen, että Ihminen yksilönä ja kollektiivin jäsenenä alkaa olla tarpeeksi kypsä 
tiedostamaan vastuunsa ja paikkansa kaikkeudessa.

Muutoksia, joita planeetalla tapahtuu verrattiin aiemmin ihmisen kehityksen 
vaiheeseen hänen kulkiessaan korkeammille tietoisuuden tasoille henkisessä 
kehityksessään. Toivoisimme teidän hyvin selkeästi ymmärtävän roolinne tässä 
kokonaisuudessa, jossa jokainen osa on luotu toimimaan yhdessä ja elämään 
sopusoinnussa ja harmoniassa toistensa kanssa. 

Kehitys tapahtuu siten yksilöjohtoisesti ja juuri yksilö on se osa tätä suurta yhteistä 
koneistoa, johon juuri sinä voit vaikuttaa. Kukaan ei voi tehdä tätä työtä puolestasi. 
Kukaan ei voi astua sinun jaloillasi tämän planeetan pintaa tai tehdä päätöksiä sinun 
puolestasi. Kuitenkin, jos olet haluton kasvamaan, antaa elämä sinulle suurenmoisen 
apunsa pakottamalla sinut erilaisten elämänkokemusten kautta uudenlaiseen 
ajatteluun ja se on todellakin siunaus.

Tahtoisimmekin antaa sinulle nyt kuvan siitä kuinka suurenmoinen luomus on olento 
nimeltä Ihminen.

Ihminen koostuu neljänlaisista energioista karkeasti ottaen. Fyysis-eteerinen kehonne 
kätkee sisäänsä hienompiaineiset tai - energiset ruumiit, joita voidaan pitää 
henkisempien toimintojenne käyttövälineinä. Te tarvitsette autoa matkustaessanne 
fyysisellä tasolla paikasta paikkaan. Fyysinen ruumis on autonne. Te tarvitsette myös 
sydänlihaksen saadaksenne veren kiertämään ruumiissanne ja te tarvitsette 
tunneruumiinne tunteaksenne tuon sydämen henkisemmän toiminnan, ollaksenne 
tuntevia eläviä olentoja, iloitaksenne ja tunteaksenne tuskaa. Te tarvitsette samoin 
myös aivomassan mentaalisen toimintanne fyysiseksi välineeksi ollessanne fyysisiä 
olentoja, vaikkakin itse ajattelutoiminta ei ole mitenkään riippuvainen fyysisen aineen 
tasosta kun eletään hienompiaineisilla taajuuksilla, kuten me elämme. Ajattelua varten 
teillä on mieli, jota myös mentaaliruumiiksi kutsutaan.

Vielä viimeisenä välineenä ilmentämisessänne on tietenkin henkinen eli kausaalinen 
ruumiinne, joka sisältää kaikki kokemukset ja kaikki syyt joiden takia sielu yhä 
uudelleen laskeutuu uuteen maanpäälliseen syntymään.

Kysymmekin nyt mikä Ihminen Itse silloin on? Onko hän mentaalisen toimintansa 
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tulos, sitä mitä hän ajattelee olevansa? Vai onko hän henkinen olento, samaistuneena 
henkiruumiiseensa? Onko olemassa mitään sellaista, joka pitää nämä kaikki 
olemuksen osat yhdessä, ollen samalla tietoinen niistä kaikista samalla kertaa?

Vastaus on tietenkin myönteinen. Sinä Itse todelliselta olemukseltasi et ole mihinkään 
kehoon sidottu olento, et edes henkiseen ruumiiseesi, vaan olet se tietoisuus joka on 
ottanut nämä käyttövälineet "päällensä" eli pukeutunut niihin kuin eri vaatekertoihin 
olematta kuitenkaan nuo vaatteet. Olet se tietoisuus, joka On Ollut, On ja tulee 
Olemaan. Hän joka Kokee ja Hän joka On Tietoinen. Tämä on varmasti vaikeata 
käsittää sellaisten ihmisten, jotka ovat täysin samaistuneita kehoonsa ja 
persoonallisuuteensa, mutta helppoa niille joiden onneksi on koitunut jo joidenkin 
henkisten olemisen tilojen kokeminen. Olemme kanssanne saattamassa teitä jokaista 
kokemaan itsensä osana kaikkeutta ja uskomme, että hyvin monet ihmiset ovat jo 
valmiit astumaan tähän uuteen oivallukseen itsestään.

Valaistuneessa tilassa huomaatte olevanne Se joka On. Valaistumisen tilaa kuvataan 
sanoilla "Minä olen" ja sitä edeltävää ns. kolmannen vihkimyksen tilaa sanoilla "Minä 
olen Se".

Mitä eroa näillä lauseilla on? Ero on ilmeinen. 

Toisen lauseen sisältö kuuluu sen kokeneen olennon kuvaamana seuraavasti; "Minä 
Olen Se" tarkoittaa, että MINÄ Olen Se joka On, ei ole olemassa kuin Yksi ainut 
Minä, Minäitse ja minä yksin olen olemassa. Kaikki luotu on osa minusta, minun 
olemuksestani ja mitään minun ulkopuolellani ei ole. Ei ole olemassa "ulkopuolta" 
sillä kaikki on sisäpuolella, minussa.

Kaikki ilmennys, joka havaitaan kuin ulkopuolisena, on vain itsetietoisuuden 
heijastamista siten, että todellisuus Näyttää olevan ulkopuolella. Tosiasiassa ihminen 
ei kuitenkaan voisi havaita mitään tietoisuutensa ulkopuolella olevaa, vain 
sisäpuolisen. Sanat ovat rajoittuneita ja symbolisia ja sisältävät aina osittain harhaa. 
Tietoisuus on jotakin joka on sanojen takana, niiden välissä, eikä siten voi tulla 
kunnollisesti kuvatuksi sanoilla, tämä on kuitenkin yritys kuvata sellaista, joka on 
sanojen tavoittamattomissa. 

"Minä Olen Se" tarkoittaa kosmista yhtymistä maailmankaikkeuden kanssa. Se on 
myös yksinäisyyttä, joka kuitenkin on suurta riemua olemassaolosta, suurta autuutta. 
Se on positiivisen olemisen tila, johon ei kuitenkaan sisälly vielä negatiivista ei-
olemista. Sen vuoksi se voidaan jollain tavoin, vaikkakin puutteellisesti, kuvata vielä 
sanoin.

Maa tason kannalta lopullinen valaistuminen kuvataan sanoilla Minä Olen. Tuo 
tietoisuuden tila sisältää kaiken ollen samalla ei mitään. Siinä positiivinen ja 
negatiivinen yhtyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, Ykseydeksi. Ero havaitsijan ja kohteen 
välillä häviää. Tätä tilaa mystikot kuvaavat tyhjiin raukeamiseksi, mutta sekin on 
osittain sanojen väärin käyttämistä, sillä valaistumisen tila on kuitenkin kaikki-ei 
mikään- yhdessä, samanaikaisesti.

Tämä saattaa kuulostaa vaikealta sanoilla kuvattuna ja se onkin tila, jota ei voi täysin 
ymmärtää, ellei ole sitä itse kokenut tietoisuudessaan, sisimmässään. Kuitenkin on 
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ehkä helpompi lähteä kokemaan asioita, jos on ensin ymmärtänyt ne älynsä avulla, 
teoriassa.

Kuinka sitten oppia tunnistamaan todellinen itsensä ajatusten, tunteiden ja ulkoisilta 
tuntuvien vaikutteiden maailmassa? Usein saatatte tuntea olevanne täysin eksyksissä 
omasta keskuksestanne ja itse asiassa tämä alituinen tasapainosta putoileminen juuri 
opettaakin yhä parempaa omassa keskuksessa pysymistä. Siitä seuraavassa.

TUNNE ITSESI

Olemme vakuuttuneita siitä, etteivät mitkään tekniikat sinällään koskaan voi antaa 
ihmiselle viisautta. Kuitenkin tekniikoista voi olla suuri apu elleivät ne muodostu 
itsetarkoitukseksi. Onhan elämä itsessään kuitenkin paljon muuta kuin pelkkää 
tekniikkaa energioiden ohjailemiseksi. Yleisestä käsityksestä poiketen ihmistä ei 
mielestämme voi luokitella mihinkään kategoriaan kuuluvaksi pelkästään sen 
perusteella, minkälaisia kykyjä hänellä henkisesti on, vaikkakin kyvyt hyvin usein 
kuuluvatkin henkisille ihmisille. 

Herkistyneidenkin ihmisten joukossa on olemassa myös ihmisiä joiden henkinen 
tietoisuus on hyvin kapea, tarkoittaen persoonallisuuden suurta osuutta toiminnassa. 
Näillä henkilöillä saattaa olla täysin toimivia henkisiä aisteja, mutta niiden oikea 
hyödyntäminen kärsii juuri heidän persoonallisuutensa puhdistautumattomuuden 
vuoksi. Mielen salakarit on syytä ottaa huomioon kaikessa henkisessä toiminnassa. 
Henkinen puhdistautumistyö onkin siis ensiarvoisen tärkeää kun lähdet tutustumaan 
maailman mielenkiintoisempaan olentoon - Omaan Itseesi.

Puhdistautuminen on ankara prosessi, jossa ihminen ei voi tuntea sääliä omia 
virheitään ja salattujakin motiivejaan kohtaan, mutta myötätuntoa hän toki voi ja 
hänen pitääkin itseään kohtaan tuntea. Paras "tuntomerkki" ihmisen henkistä tilaa 
mitattaessa ei siis ole se, kuinka toimivat henkiset aistit ja kuinka erikoisia pilviä 
hipovia kokemuksia hänellä on, vaan paras mittari on ihmisen kyky rakastaa. Voiko 
kuitenkaan rakastaa toisia ihmisiä ellei ensin rakasta itseään? 

Jokainen henkisen työn tekijä ymmärtää, että nöyryys korkeampaa tahtoa kohtaan tuo 
viisauden. On ymmärrettävä oma pienuutensa, mutta samalla oma suuruutensa, sillä 
jokainen meistä on säde Yhdestä Auringosta. Olemme suurenmoisen kauniita, 
loistavia olentoja jokainen, kun olemme riisuneet yltämme turhat "vaatekerrat" ja 
siksi on tehtävä ero siinä mitä nöyryydellä tarkoitetaan. 

Nöyryys Jumalaa kohtaan tuo Sinulle oikeanlaisen itseluottamuksen. Ymmärrät ettet 
persoonallisena olentona ole sen kummallisempi kuin muutkaan luodut, et parempi tai 
huonompi, mutta osana Jumalaa ja Suurta Suunnitelmaa olet mittaamattoman arvokas 
ja tärkeä. Jos on väärin ylentää itsensä, samaistuessaan persoonansa naamioon, on 
väärin myös aliarvioida itseään ja Jumalaa itsessään. Tämän asian oikean 
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soveltamisen ihminen oppii vasta tultuaan tietoiseksi kaksinaisista voimista itsessään, 
siis alemmasta päivätietoisesta persoonastaan ja kohti henkeä vetävästä yliminästään. 

Kun ihminen saavuttaa täydellisen luottamuksen Jumalaan ja korkeampaan lakiin 
omassa elämässään, hän saavuttaa myös oikeanlaisen itseluottamuksen ja varmuuden 
siitä, ettei hän ole yksin ongelmiensa keskellä, vaan häntä autetaan parhaalla 
mahdollisella tavalla joka hetki. 

Yksi henkisen etsijän perusominaisuuksista henkisen tien alkuvaiheessa ja 
pidemmälläkin on kärsimättömyys etenemisen vauhtiin. Te saatatte olla niin 
innostuneita jostakin yksittäisestä ilmiöstä, että itse asia, eli oma kehittyminen ja 
jalostuminen unohtuvat ja silloin ollaan jo matkalla harhateille. Ajattelette ehkä, että 
omasta mielestänne olette hyvinkin valmiita nopeaan etenemiseen ja ihmettelette 
kuinka epäoikeudenmukaista on "turhaan" odotella. Tämä "kaikki-heti-tänne"-ajattelu 
aiheuttaa meissä auttajissa jopa hilpeyttä, vaikkakin kärsivällisyyden taito onkin 
vaikea asia opetettavaksi. Olemme kuitenkin itse jo saavuttaneet tämän ajattomuuden 
tilan ja siten myös kärsivällisyyden ja voimme suhtautua teidän ongelmiinne 
hyväntahtoisen ymmärtävästi.

Sanon, että olemme saavuttaneet ajattomuuden ja se tarkoittaa ettemme elä 
samaistuneena virheelliseen aikakäsitykseen, josta puhutaan "ajan harhana". 
Kärsimättömyyshän on seurausta juuri mieleen, aikaan ja ajatteluun samaistumisesta. 
On kiire kokea kaikki juuri nyt ja kun haluttu kokemus on saatu onkin jo uusi halu 
ilmestynyt entisen tilalle. Juuri näin mieli toimii kaiken aikaa ollessaan 
puhdistumattomassa tilassaan, kuten se yleensä niin monella teistä on. Mielihalut 
liikuttavat purttanne. On mukavaa kun on jotakin odotettavaa tulevaisuudessa ja ellei 
ole, koette elämänne tylsäksi. On hauskaa katsella mainoksia ja haaveilla jostain 
uudesta tavarasta tai asiasta, jonka mieli on tehnyt tarpeelliseksi. 

Persoona, jota kutsumme alemmaksi minäksi, nauttii tällaisesta kiihkeästä odotuksesta 
ja asioista, jotka jotenkin stimuloivat tunnekehon toimintaa. Ylös ja alas liikkuminen 
tunnekentän vuoristoradalla antaa persoonalle tunteen elämisestä, kun taas tässä 
hetkessä oleminen vaikuttaa hyvin tylsältä.

Kuitenkin samalla aikaa ihmiset voivat pahoin tässä tunne elämän vuoristoradassa ja 
kaipaavat suurempaa rauhaa sielulleen ja sydämelleen.

Kun puhumme itsensä puhdistamisesta, emme kehota teitä suinpäin tuomitsemaan 
itseänne mukavan tapauksen odotuksesta tai siitä, että mielellänne piristätte itseänne 
uusilla vaatteilla tai tavaroilla. Paremminkin pyydämme, että havaitsette itsessänne 
sen kuinka mieli toimii. Kuinka toimii se mekanismi, jota kokonaisuutena alemmaksi 
minäksi kutsutaan tunteineen ja mielijohteineen. Olette pitkällä itsetuntemuksen tiellä 
kun voitte yleensä erottaa nämä kaksi "minää" itsessänne. 

Paras keino erottaa ne on seurata ajatusta tai tekoa sen motiiviin saakka, siihen 
juureen joka sen sai syntymään. Hyvänkin teon takaa saattaa löytyä itsekäs motiivi, 
jota ihminen ei välttämättä itsekään itselleen tunnusta tai edes tunnista, kun taas 
negatiiviselta vaikuttava teko saattaa olla motiiviltaan hyvää tarkoittava.

Ihminen on monikerroksinen olento ja jokainen kerros vaatii puhdistamista. Mielen 
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toiminta on tunnettava, sekä se mekanismi jolla mieli ja tunneruumis ovat niin 
sidoksissa toisiinsa. Kun vanhoissa teksteissä puhutaan alemman minän 
kuolettamisesta, tarkoitetaan sillä nimenomaan oman olemuksen vähittäistä 
kuorimista kerros kerrokselta, jotta puhdas Olemisen Ydin tulee esille.

Kun tehdään tätä itsetutkiskelutyötä on mielen hallinnalla ensisijainen merkitys, sillä 
ihmisen suurin harmi tällä hetkellä on hänen paljon puhuttu “ kiireensä“, eli 
samaistumisensa mieleen niin täysin, ettei omassa itsessä olemiselle, siis 
tietoisuudelle jää sijaa. Ihminen saattaa elää päivän ja mennä illalla nukkumaan 
muistamatta juurikaan mitä tänään tapahtui. Tai hän saattaa ajaa sata kilometriä 
autolla työpaikalleen muistamatta mitä matkan aikana näki. Se osoittaa kuinka 
samaistunut ihminen mielensä toimintaan on ja kuinka tietämätön hän on siitä mitä 
tapahtuu juuri NYT.

Aikakäsityksen muuttaminen onkin mielen koulutuksessa ehkä vaikein vaihe. Olette 
monesti kokeneet ahdistusta koska mieli rientää alituisesti tekemättömiin töihin, 
tulevaan ja menneeseen pysähtymättä koskaan. Kurkkua kuristaa ja sydän lyö 
ylimääräisillä kierroksilla ja ihmisestä tulee ärtyisä ja voipunut. Fyysinen ruumis 
reagoi ylenmääräisillä oireilla, joiden syy on yksinomaan henkinen. Mielen hallintaan 
tähtäävät tekniikat ovat siten erittäin hyödyllisiä nykyajankin ihmiselle. Ja ehkäpä ne 
ovat nykyajan ihmiselle vielä tarpeellisempia kuin muinaisille kansoille, joille ainakin 
stressi oli suhteellisen tuntematon käsite ja yhteys luontoon toimi paremmin. 

Meditaatiota pidämme yhtenä parhaista itsetuntemuksen lisääjistä ja tottahan on, ettei 
tietoa kaikkeudesta voida saavuttaa millään muulla keinoin kuin omaan olemukseen 
perinpohjaisesti tutustumalla. Miten sitten meditaatio vaikuttaa sisäiseen ihmiseen 
sielun silmin katsottuna?

Meditaatiossa ihminen pyrkii saavuttamaan ensin keskittymisen tilan joka vähitellen 
syvenee kontemplaatioksi, jota voidaan kuvata Olemisen tilaksi. Siinä kohde ja kokija 
muuttuvat yhdeksi. Meditoidessasi universaalia rakkautta voit kokea tämän energian 
ensin sydämessäsi ja myöhemmin muuttua itse tuoksi energiaksi. Olemme seuranneet 
ihmisten henkistä kehittymistä hyvin pitkään ja tulleet siihen tulokseen, ettei mitään 
yhtä kaikille sopivaa meditaatiotekniikkaa ole olemassa. Kyse on henkilökohtaisesta 
asiasta ja siksi jokaisen ihmisen kannattaisi ehkä kokeilla useampaakin meditaatiota 
löytääkseen itselleen sopivan tavan. 

Kuitenkin sisäinen kuunteleminen ja tarkkaileminen on todettu monesti tehokkaiksi 
tavoiksi, sillä näin ihminen oppii vähitellen erottamaan mielensä toiminnan ja 
tunteensa todellisesta itsestään ja vähitellen on mahdollista oppia myös itsetietoisesti 
hallitsemaan näitä prosesseja.

On turhaa puhua meditaatiosta ellei ole kokeillut sitä. Tarkoitamme, ettei ihmisellä 
voi olla todellista henkilökohtaista tietoa koskaan mistään asiasta jota hän ei ole 
kokenut. Kaikki muu tieto on muualta omaksuttua, eikä siten välttämättä palvele 
kehittyvän ihmisen yksilöllisiä tarpeita. Tällä haluamme jälleen korostaa oman järjen 
pitämistä tärkeimpänä arvostelukriteerinä. Sehän on välttämätöntä mikäli 
automaatioihmisten suvusta aiotaan kasvaa kohden sisältäpäin ohjautuvaa 
ihmistyyppiä. Oman sisäisen äänesi kuunteleminen on tärkeintä ja vasta sen jälkeen 
tulee se, mitä erilaiset ympärillä olevat ihmiset asioista tai sinusta ajattelevat.
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Itsetuntemusta lisäämällä tullaan vähitellen pisteeseen, jossa jokainen ajatuskuvio ja 
tunnemalli voidaan sen ilmestymisen hetkellä jo johtaa kasvupisteeseensä tai 
motiiviinsa. Tuolloin ei ihmisen sisimmästä löydy enää motiiveja, jotka olisivat 
lähtöisin oman persoonallisen vallan tavoittelusta, hallitsemisen tarpeesta, tai muusta 
sellaisesta alempaan minään viittaavasta toiminnasta, jonka energia on omiaan 
erottamaan yksilön suuresta kokonaisuudesta. 

Juuri energian virtaamisen suunta on tärkeä. Itsekkäin motiivein varustautunut 
ihminen ottaa ja pelkää jäävänsä vähemmälle kuin muut. Epäitsekäs ihminen on 
oppinut, ettei oma etu ole ristiriidassa yhteisön edun kanssa ja hänen kohdallaan 
energia virtaa kaikkeuteen päin. Hän siis antaa itsestään ja antaessaan hän myös saa. 
Hän joka jakaa vaurautta, oli se minkälaista tahansa, vaurastuu itse antamisensa 
kautta. Hänelle virtaa kaikkeudesta kaikki hänen tarvitsemansa ja enemmänkin. 
Ihmisen on kuljettava pitkä taival oivaltaakseen tämän perustavan totuuden omassa 
elämässään. Aineen laki on eristävässä voimassaan vahva ja valaistuminen voi näyttää 
kaukaiselta tapahtumalta jossain hamassa tulevaisuudessa. Kuitenkin te jokainen 
kuljette sitä kaunista kristallisvuorta kohden joka hetki. Jokainen askel on tärkein.

Olemme kuvanneet itsetutkiskelun työtä olemuksen siivoamisella ja sitä työtä 
toivoisimme teidän tekevän kukin tahollanne joka päivä. Olemme ilolla todenneet 
suurten ihmisryhmien heräävän havaitsemaan omassa olemuksessa vaikuttavien 
voimien todellisuuden ja näemme kuinka nouseva tietoisuus kytkee yhä useampia 
olentoja mukaan tähän yhteiseen lauluun, joksi me suurta suunnitelmaa kuvaamme. 
Riitasoinnuille ei ole sijaa laulussa, mutta maailmankaikkeus on kärsivällinen. Kerran 
vielä jokainen teistä osaa nuottinsa oikein.

Seuraavassa kuvaamme sitä suurta mullistusta, jonka äitimaa kokee omassa 
kentässään ja juuri tuon mullistuksen seurauksena teillekin tulee mahdollisuus jollakin 
tavoin nopeuttaa kehitystänne omassa kentässänne. Totta on, että jokainen sielu 
lähtiessään kehityksensä tielle sai oman kehityskaarensa ja on palaava kuin bumerangi 
takaisin alkuperäiseen henkis-sielullisen yhteyteensä luojansa kanssa, mutta toki on 
monia mahdollisuuksia edetä, eikä kaikkea oppia tarvitse hankkia vaikeimman kautta. 
Siitä seuraavassa.

MUUTOSTEN AIKAAN

Olemme kauneimman, mutta samalla myös vaikuttavimman muutoksen edessä 
ihmiskunnan historiassa. Monet ennen itsestään selvinä pidetyt asiat kokevat arvonsa 
romahduksen. Ne asetetaan kyseenalaiseksi ja monet uudet oivallukset korvaavat 
vanhoja aikansaeläneitä ajatusmalleja. Vanha tuhoutuu tehdäkseen tilaa uudelle 
kauneudelle, niin Maassa kuin ihmisen olemuksessakin. Muutoksen tuulten 
pyörittäessä kovimmalla vauhdillaan voivat ihmiset kokea suuria ekologisia 
muutoksia planeetalla, mutta kaiken kaikkiaan suurimmat muutokset tapahtuvat 
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yhteisessä tietoisuudessamme ja siihen voimme olla hyvin tyytyväisiä. Olemme 
ihmiskuntana tulleet käännekohtaan, murrokseen, ja kaikki he jotka jo tiedostavat 
tämän muutoksen tarpeellisuuden ja todellisuuden, voivat olla muutoksen aikana 
tukemassa vähemmän tietoisia kanssakulkijoitaan. Siksi Sinäkin luet tätä tekstiä juuri 
nyt.

Juuri Sinä voit olla osaltasi auttamassa tässä työssä, jossa ihmiskunta asetetaan uuden 
henkisemmän kehityspolun alkuun kehityksen nousevalla kaarella, kuten me 
kuvaamme sitä tapahtumaa kun kosminen bumerangi kääntyy omasta voimastaan 
takaisin palatakseen lähettäjälleen.

Muutokset aiheuttavat aina vastustusta niiden ihmisten keskuudessa, joiden rajoittunut 
tietoisuus kertoo heille, että jotakin arvokasta on tuhoutumassa ja vallitsevaa olotilaa 
pyritään pitämään yllä oli se viisasta tai ei. Tämä on ihmisen luonnollinen reaktio 
muutokseen. Muutosvastaisuus johtuu aina tuntemattoman pelosta ja aiheuttaa turhaa 
kärsimystä, joka on tietämättömyyden ainainen kumppani ja seuraus. 

"Kuole ennen kuin kuolet" on viisas sufilainen sananlasku ja se pitää paikkansa niin 
mainiosti nykyaikanakin. On annettava periksi muutokselle silloin kun se on 
ajankohtainen. Se tarkoittaa ihmisen kuolemista tietoisuudessaan vanhalle elämän 
tavalleen ja aikansaeläneille ajatus- ja tunnemalleilleen. Muutos vaatii rohkeutta, 
mutta silloin kun kaikkeudessa on Aika jonkin asian tulla, on sen tuloa turha jarruttaa. 
Kuten ruoho kasvaa ja kevät saapuu ajallaan, samoin tapahtuu myös tietoisuuden 
kehittyminen niin suurissa avaruudellisissa yksiköissä kuin ihmisessäkin. Niin 
alhaalla kuin ylhäällä.

Muutosvastaisuus kertoo vain, ettei ihminen ole tehnyt itselleen selväksi sitä kuka hän 
on ja kuinka maailmankaikkeuden lait kantavat ja antavat hänelle juuri sen minkä hän 
tarvitsee ja ansaitsee, ei enempää eikä vähempää. Ihminen saattaa roikkua viimeisillä 
voimillaan vanhassa ja kokea suurta negatiivisuutta ja turvattomuutta uuden ajan 
koittaessa. Turvattomuuteen ei kuitenkaan ole aihetta, sillä Jumalallisen suunnitelman 
osina, soluina Yhden ruumiissa olette täydellisesti turvassa. Olette olleet sitä tähän 
saakka ja olette jatkossakin. 

Se mitä tapahtuu ympäristössä heijastelee tietoisuuden laajenemista ja siten 
negatiivisiltakin näyttävät tapahtumat voidaan ymmärtää osana suurta uudistumista, 
jonka yleinen tietoisuus ja kehittymisen rytmi kokevat.

Olemme kanssanne kulkiessanne kohden suurempaa valoa, eikä mikään tapahtuma 
kaikkeudessa ole sattumanvarainen. Olette vapaan tahtonne avulla saapuneet tähän 
pisteeseen kehityksessänne, olette luoneet ympäristönne ongelmat virheellisellä 
ajattelutavalla, mutta olette kuitenkin jokainen tehneet sen minkä olette voineet tehdä. 
On kaiken kaikkiaan turha käyttää energiaa itsenne soimaamiseen sen vuoksi mitä 
negatiivisuutta ympärillänne ja luonnossa näette. Parempi on keskittyä asiaan 
positiivisella tavalla näkemällä ensin tilanne sellaisena kuin se on ja miettimällä mitä 
kehittävää ja eteenpäin vievää nyt voitaisiin jatkossa tehdä. 

Takertuminen menneeseen ja niihin virheisiin, joita siellä näette on energian tuhlausta 
ja aiheuttaa eräänlaisen lamaannuksen tilan ja ehkä toivottomuuttakin. Joten on syytä 
todeta tapahtunut ja ottaa opiksi virheistä. Vaikka muutoksia ilmastollisestikin on 
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tulossa, ei se tarkoita etteikö ihmissuku jatkaisi elämäänsä tällä planeetalla, jatkossa 
kuitenkin enemmän luontoa kunnioittaen ja tiedostaen oman paikkansa tässä 
kokonaisuudessa, johon myös avaruudelliset yhteisöt kuuluvat.

Kun puhumme kokonaisuudesta tarkoitamme kaikkea elämää kaikkialla luodussa 
maailmassa, mutta kuten tiedettyä, on ihmisen nykyiselle tietoisuudelle mahdotonta 
oivaltaa mitä maailmankaikkeudella todella tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään. 
Siksi ehdotammekin, että aloitatte ensin tuntemalla yhteyden äitiinne Maahan ja sen 
jälkeen sen erilaisia elämänmuotoja kantaviin tasoihin, eli värähtelytaajuuksiin. 
Kuitenkaan ei lähiavaruutta ja niitä toisilla planeetoilla eläviä olentojakaan voi 
unohtaa puhuttaessa maaplaneetan asukkaiden veljeystietoisuudesta, sillä heillä, 
vanhimmilla veljillänne on olennainen osansa teidän kehityksessänne.

Siitä puhumme kuitenkin myöhemmin, sillä maaplaneetan muutoksista tulee kertoa 
vielä jotakin. On selvää ettei muutos suju kivuttomasti itse planeetan kannalta eikä 
sen asujaimiston kannalta. Kaikki on kuitenkin suhteellista. Olette kuulleet 
puhuttavan luonnon katastrofeista, mutta eikö luonto tee tätä puhdistustyötään koko 
ajan? Ettekö te olekin osa tuota luontoa, joka puhdistuu juuri nyt? Monet teistä 
tuntevat tämän muutoksen itsessään. Ja oman olemuksen puhdistaminen onkin 
tärkeintä työtä, jolla voitte auttaa suurta äitiänne. Olette kuulleet tulvista ja 
maanjärjestyksistä. Ettekö kuule niistä joka päivä uutisissanne? Mitä uutta se siis on? 
Toistamme vielä kerran, että mitään täydellistä kulttuurin tuhoutumista ei ole tulossa, 
eikä sen sallita tullakaan. Olette kuitenkin vielä lapsen kengissä tietoisuuttanne 
ajatellen, joten teitä autetaan varmasti.

Muutokset aiheuttavat monia positiivisia asioita elämäntavoissanne, kun käännytte 
sisäänpäin kysymään missä mennään ja mitä kaikki tarkoittaa. Luovuus puhkeaa 
uuteen kukoistukseensa ja avaruudelliseen yhteisöön pääseminen yhä avoimemmin 
tulee ajankohtaiseksi, kun lähdetään kehittymään eteenpäin kohti korkeampia 
energian taajuuksia. Kohti iloa. 

Olemme kertoneet vain vähän fyysisistä muutoksista, mutta enemmänkin siitä mitä 
nämä muutokset aiheuttavat ja yksi seurauksista on se, etteivät entiset rahaan ja 
valtaan ja entisenlaiseen politiikkaan perustuvat kehitysnäkymät enää tyydytä uutta 
ihmiskuntaa tai sen suurta enemmistöä. 

Uusia sovelluksia teknisesti tullaan löytämään tai paremminkin kanavoimaan toisilta 
taajuuksilta. Siksi tekniikankin parissa työskenteleviä ihmisiä on alettu kouluttamaan 
kanavointityöhön. Kanavoinnin edellytyksenä on kuitenkin henkilön oman 
tietoisuuden tietynlainen kehitystaso ja vapaaehtoisuus ja halu työskennellä yhdessä 
hienompiaineisten tasojen kanssa. Muutokset ovat suuria kaikilla elämänalueilla, 
mutta niitä ei tule pelätä... Seuraavaksi vähän siitä miten nämä muutokset vaikuttavat 
yhteiskunnalliseen elämään ja maiden hallintaan.
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TIETOISEMPI YHTEISKUNTA

Olemme kertoneet kuinka ihmisestä tulee automaatioihmisen sijasta tiedostavampi, 
sisäiseen näkemykseensä luottava olento ja keistä hallitukset sitten koostuvat ? 
Tietenkin ihmisistä, jotka toivottavasti aivan läheisessäkin tulevaisuudessa tiedostavat 
oman vastuunsa ja kuulevat oman sisäisen äänensä kuiskeen. Onko pitkäkään aika 
siitä, kun ihmiset vielä kunnioittivat auktoriteettejä niin hartaasti, että kylän pastorin 
tai kansakoulun opettajan seurassa uskallettiin tuskin hengittää, puhumattakaan 
muista vieläkin pelottavimmista tahoista, kuten esimerkiksi pankinjohtajasta, jota 
täytyi lähestyä aran kunnioittavasti. Mitä auktoriteetit merkitsevät nykyajan 
ihmiselle? Suurta kyseenalaistamista monestikin. 

Ihmisten väliset erot ammatillisesti tai asemaan perustuen ovat jo alkaneet korvautua 
henkisen tason mukaisilla eroilla. Enää nykyisin ihminen ei välttämättä saa arvostusta 
asemansa perusteella, vaan sen perusteella millaisia henkisiä ominaisuuksia hänellä 
on ja kuinka hän osaa noita ominaisuuksiaan käyttää yhteisön hyödyksi.

Ennen tabuina pidetyt asiat ovat kokeneet arvonsa romuttumisen ja päämiestenne 
virheitäkään ei vaieta kuoliaaksi, vaan niistä keskustellaan avoimesti. Moni asia on jo 
nyt muuttunut ja ette välttämättä sitä edes huomaa. Nopeakin muutos tulee usein 
hiljaa hiipimällä. Kuitenkin erilaisia merkkejä esiintyy elämän eri alueilla ja sitten kun 
esivalmistelut on tehty tapahtuu suuri mullitus, joka sitten havaitaan helpommin. 
Tämä pätee niin poliittiseen elämään kuin yhteiskunnalliseen elämään yleisestikin.

Muutos on kuitenkin aina ainut pysyvä asia, sillä liikehän on laki. Toisinaan vain 
muutoksen vauhti ja voima on suurempi kuin "rauhallisina" aikoina, niin nytkin 
siirryttäessä kohden uutta tiedostavampaa aikakautta. 

Milloin "uusi" aika sitten alkaa? Voisimme sanoa, että sen merkkejä on ollut ilmassa 
jo kauan ja siten se on jo alkanut, mutta varsinaiset suuret muutokset tapahtuvat vähän 
myöhemmin seuraavien sukupolvien aikana. Juuri nyt olemme kuitenkin erittäin 
merkityksellisessä vaiheessa tulevaa mullistusta ajatellen.

Olemme varmoja, että tulevaisuuden yhteiskunnassa alueelliset rajat ovat historiaa 
mitä suurimmassa määrin. Ei mene kauaakaan siihen kun planeetta Maata hallitsee 
yksi yhteinen eri kansalaispiirejä edustava hallitus tai neuvosto, erilaiset yhteeen 
liittymät kuten Eururoopan Unioni ovat ensimmäisiä yrityksiä tähän suuntaan. 
Ennustaisimme, ettei EU jää ainoaksi suureksi yhteenliittymäksi lähi tulevaisuudessa, 
vaan myös muita useiden maiden yhteisiä liittoutumia luodaan ja siitä on vain pieni 
hyppäys yhteen yleiseen hallitukseen. 

Myönnämme, ettei se ole tämän hetken tai sukupolven asia, mutta juuri nyt tehdään 
työtä tällaista kehitystä silmällä pitäen. Monet ennen itsestään selvyyksinä pidetyt 
jähmeät valtarakennelmat sortuvat uusien keveimpien järjestelmien tieltä. Ja jos Maa 
aiotaan liittää kohonneen tietoisuutensa seurauksena niin kutsuttuun "avaruudelliseen 
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YK:n" on näistä nykyajallekin vielä niin tyypillistä heimosodista luovuttava ja senkin 
kehityksen eteen me teemme työtä kanssanne juuri nyt.

Olemme varmoja myös siitä, ettei mikään sellainen kuin “Lopullinen Rauha” tule 
kysymykseen Maan ihmisten kesken ennen kuin suuri enemmistö on ymmärtänyt 
perustotuudet omasta paikastaan suuressa kokonaisuudessa, sekä eteenkin syyn ja 
seurauksen lain merkityksen. Sen lain ymmärtäminen antaa vankan perustan koko 
henkiselle etenemiselle. Tietenkin siihen kuuluu olennaisesti myös ihmisen 
olemuksen eri osien tuntemus ja vanhasta aika-paikka käsityksestä luopuminen. 

Kuten olette kuulleet ei avaruudelliseen yhteisöön liittäminen tule kysymykseen niin 
kauan kuin heiluttelette sotakirveitänne kaikkea uutta ja tuntematonta kohtaan. Siksi 
yksilötasolla tapahtuva vähittäinen eteneminen avaruuskontakteissa on todettu 
tehokkaimmaksi keinoksi tällä planeetalla juuri nyt.

Kuitenkin se mikä on nyt ajankohtaista, ei ole sitä välttämättä viiden tai kymmenen 
vuoden kuluttua, puhumattakaan seuraavista sukupolvista, joita tämä kaunis 
planeettamme tulee päällään kantamaan.

Jos pidätte omaa kulttuurianne kehittyneenä sanomme, ettei se ole mitään verrattuna 
siihen tulevaisuuden maailmaan, jossa henkiset arvot on nostettu samalle tasolle 
teknisen kehittymisen ja muiden elämän osa-alueiden kanssa ja jossa silmiinpistävin 
piirre on suuri veljeyden periaate ja tietoisuus siitä, että naapurin etu on myös minun 
etuni. Siihen me olemme matkalla.

Maa planeetan asujaimiston kohottua korkeammalle taajuudelle henkisesti on 
odotettavissa myös tähän taajuuteen ja sen mukanaan tuomaan uuteen 
arvojärjestelmään perustuvia hallintojärjestelmiä, joiden toiminta on hyvin paljon 
viisaammalla pohjalla kuin se on juuri nyt. 

Myös kasvatukselliset asiat muuttuvat niin kodeissa kuin kouluissakin. Lapsen 
luovuuteen ja herkkyyteen kiinnitetään enemmän huomiota kuin nykyisin ja lapsen 
omat kiinnostuksen kohteet ja lahjakkuus jollain alueella otetaan huomioon 
koulutuksessa varhaislapsuudesta lähtien. Uusi yhteiskunta luo siis uudenlaisen 
hallinnon ja kasvatuksen metodit. Myös uskontojen väliset raja-aidat kaatuvat ja raja 
tieteen ja uskonnon välillä poistuu. 

Kaikki ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista ja kuten jokainen ymmärtää tämä on 
pitkä ja vaivalloinenkin tie. Se on kuitenkin tie, jonka te ihmiskuntana tulette 
kulkemaan. Ja hyvin monet teistä elävät tässä uudessa yhteiskunnassa 
inkarnoituessanne Maan päälle. Ihmisen suurin virhe muutoksista puhuttaessa on 
keskittyä vain tähän elämään, koska yksi elämä on vain yksi helmi inkarnaatioiden 
helminauhassa ja juuri nyt voitte ajatella myös "itsekkäästi" olevanne luomassa 
positiivisempaa tulevaisuutta, ei vain lapsillenne vaan myös itsellenne.

Mikäli valta jaetaan useampien kansalaispiirien edustajien kesken, on suhteellisesti 
helpompaa löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Näin yhteisöllisyys ja 
ryhmätyöskentely muodostuvat tärkeimmiksi toimintamalleiksi useilla elämänaloilla. 
Politiikotkin ymmärtävät ensisijaisesti olevansa IHMISIÄ ja vasta sen jälkeen oman 
ryhmänsä etuja ajavia puolueensa jäseniä. Ja ihmiskuntahan on se yksi ja ainut 
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puolue, jonka asiaa te kaikki haluatte olla ajamassa. Eikö niin?

Olemme kertoneet kuinka muuttunut tietoisuus muuttaa vallitsevia valtarakenteita. 
Demokraattisuudesta tulee ainut kyseeseen tuleva hallitsemisen muoto ja se tuleekin 
olemaan perusperiaatteita uusia organisaatioita luotaessa ja niiden jäseniä valittaessa. 
Jokainen ihminen vaikuttaa ja valitsee oman linjansa muistaen kuitenkin koko ajan 
sen, että yhteinen elämämme tuli tarvitsee yhteiseen hiileen puhaltamista, jotta se 
voisi palaa valaisten kokonaisuutemme ja samalla nostaen sitä yhä korkeammalle 
elämänenergian taajuudelle.

Mutta mitä sitten tapahtuu niille sieluille, jotka eivät millään tahdo kääntyä ja oivaltaa 
omaa paikkaansa tässä laulussa, vaikka sitä kuinka heille yritetään opettaa? 
Ihmiskunnan suuren enemmistön on tarkoitus nousta, mutta heikoin lenkki määrää 
vahvuuden tai heikkouden. Onneksi meillä on kuitenkin aikaa ja keinoja, joilla 
hitainkin etenijä saadaan aivan varmasti etenemään ja tietynlaisia toimenpiteitä heidän 
kehittymisensä edistämiseksi voidaan tehdä. 

Yksi näistä keinoista on väliaikainen siirtyminen kehittymään toisenlaisiin 
olosuhteisiin tai peräti toisille planeetoille. Erilaiset olosuhteet kehittävät eri tavoin ja 
jotkut teistäkin ovat käyneet "mutkan" toisenlaisissa olosuhteissa, jossain 
kehityksensä vaiheessa, elleivät sitten ole olleet läheisessä yhteistyössä 
avaruudellisten olentojen kanssa Maan päällä. Hyvin monenlaisia vaihtoehtoja on 
olemassa. Selvää kuitenkin on se, ettei kukaan "vesimiehenajan ihminen" joka uuden 
aikakauden vakiinnuttua Maan päällä elää, ole tietämätön henkistä lainalaisuuksista 
kuka tietäen enemmän kuka vähemmän. 

Veljeyden periaate on kuitenkin luonnollinen ja itsestään selvä asia tuolloin kun uusi 
energia on vakiintunut planeetalle, joten sitä voidaan pitää pääperiaatteena myös 
lainsäädäntöä uudistettaessa sekä luotaessa yhä tehokkaimpia keinoja rikollisuuden 
ehkäisemiseksi ja vähitellen kokonaan pois kitkemiseksi.

Nämä näkymät tuntuvat teistä utopialta. Vielä uskomattomammilta kuin ne 
tarunhohtoiset kuvat muinaisesta Atlantiksesta, jossa yhteistyö humanoidien kanssa 
oli jokapäiväistä ja teknistä tietoa kuten muutakin opastusta saatiin heiltä jatkuvasti. 
Nämä tulevaisuuden visiot ovat kuitenkin olemassa henkisellä ideatasolla ja vähitellen 
ne laskeutuvat omalle tasollenne tuottaen sen uuden yhteiskunnan, joka perustuu 
henkisille arvoille aineellisten sijasta. Olemme kanssanne luodessanne tuota uutta 
ihmiskuntaa ja tukiessanne planeettaamme sen omalla tiellä kohden Valoa.

Seuraavaksi vähän siitä kuinka kauan tällainen kehitys kestää maan aikakäsityksin 
laskettuna sekä siitä kuinka mikään Kauneus ylipäätänsä voi olla olemassa tällä 
taajuudella, jonka energian aaltopituus vaatii sielulta suuria ponnistuksia 
kehittymisensä tiellä.

20



VESIMIES

Suuret kehityskaudet vaativat toteutuakseen tietyn aika-paikka kehyksen jollainen 
jokaisella tasolla tavataan, jokaisella omansa. On kuitenkin tarpeen kertoa siitä 
yleisestä aikakäsityksestä, joka Maa planeetankin kehitykseen kuuluu. Astrologia 
auttaa tässä. Aivan kuten ihmisellä on tietty kehityskaarensa sieluna, samoin on 
planeetoilla ja yhä suuremmilla kokonaisuuksilla, joiden osa planeettannekin on, 
mutta se millaisissa kaarissa kehitys etenee on erilaista eri kehitysasteissa. Aikahan on 
suhteellinen käsitys, kuten kaikki niin hyvin tiedämme.

Ovatko eri puolilla maapalloa elävien ihmisten aikakäsitykset toistensa kaltaiset? 
Tuskinpa. Luonnonkansoilla aika on kiinteästi sidoksissa vuodenaikojen vaihteluun ja 
sitähän se on kaupunkikulttuureissakin, mutta aina sen käsitys riippuu täsmälleen sitä 
kokevasta tietoisuudesta. Sinä koet kaiken täysin omalla tavallasi, eritavoin kuin 
naapurisi.

Lineaarinen aikakäsitys kuuluu rationaalisen mielen välttämättömiin varusteisiin, sillä 
muulla tavoin ajatteleminen ei ole mahdollista ihmiselle, joka ei ole päässyt vielä 
lainkaan irti tavanomaisesta käsityksestä maailmasta ja itsestään. Hän, joka jo aavistaa 
todellisuuden tämän fyysisen todellisuutenne takana, on vapaampi mielen asettamista 
rajoista myös aikakäsitysten suhteen. 

Kaikki sanat ovat asioita, joita te ihmiset olette sopineet symbolisoimaan tiettyä 
käsitystä tai kokonaisuutta, mutta ne ovat vain symboleita. Te kuitenkin vielä 
nykyisenkin tarvitsette uskoa lineaariseen aikaan, sillä suhteellisen harvan ihmisen 
tietoisuus on vielä kehittynyt ymmärtämään samanaikaisuutta tai aikakäsitystä, jossa 
kaikki on olemassa jo nyt ja jossa ainut todellinen aika voi olla nykyaika. Olette 
kuitenkin kasvamassa ulos ahtaista aikakäsityksistänne ja laajenemassa yhä 
kattavampaan käsitykseen siitä, mitä aika todella on.

Kuitenkaan ei voida sanoa myöskään, etteikö aikaa olisi olemassa. Se on olemassa 
koska ilmenevänä energia tarvitsee aikakehyksen, mutta samalla on olemassa taso 
joka sisältää kaiken Nyt.

Suurimmaksi osaksi aika merkitsee asioiden syysuhteiden ymmärtämistä, syy ja 
seuraus ovat yhtä toistensa kanssa, mutta tämäkään ei ole koko totuus. Aikasyklit 
liittyvät kuitenkin Maaplaneetankin kehitykseen ja jos ajatellaan nykyisen 
vuosilaskutapanne mukaisesti vuotta kahtenatoista kuukautena, olette etenemässä 
kosmisessa "suuressa vuodessanne", sisältäen koko olevaisuuden ilmenevänä kaikilla 
tasoilla, vasta puolivälin tienoilla. Runsaasti “aikaa” on siis olemassa kehittymistänne 
varten. Se ei kuitenkaan tarkoita, että olisi syytä lepäillä laakereillaan, vaan kuten 
kaikki luonnossa noudattaa tiettyä kehitysvauhtia. Sanotaanhan, että "kaikella on 
aikansa" näin on myös ihmisen henkisessä kehityksessä ja planeetan kehityksessä. 

Olemme siis nyt siirtymässä yhden aikakauden lopusta toisen alkuun ja yhden 
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aikakauden kesto maan vuosissa luettuna on noin 2 200 vuotta.T ätä aikaa voidaan 
kutsua "kosmiseksi kuukaudeksi". Siten voidaan laskea "kosmisen vuoden" pituudeksi 
noin 26 400 vuotta, jonka aikana planeetan kevätpäiväntasauksen piste kiertää 
eläinradan ympäri, viipyen jokaisessa merkissä tuon yhden "kosmisen kuukauden" 
ajan. Uusi kuukausi, eli tämä paljon puhuttu “vesimiehen aika“, on alkamassa ja uudet 
tuulet puhaltavat kaikilla elämänaloilla. Tämä antakoon jonkinlaisen käsityksen siitä 
mitä on odotettavissa.
 
Tuhatvuotinen valtakunta antaa siitä vihjeen ja jos voisitte nousta vähän rajallisen 
olemuksenne yläpuolelle ymmärtäisitte, kuinka häviävän pieni aika yksi ihmiselämä 
on ja kuinka suurista kokonaisuuksista on kysymys puhuttaessa syklisestä kehityksen 
kaaresta.

Joka tapauksessa synkin, eli alhaisimman tietoisuuden taso on ohitettu ja nyt on aika 
palata yhä tietoisemmin kosmiseen yhteyteen yhä suurempien kokonaisuuksien 
kanssa.

Olemme kertoneet siitä kuinka suuri suunnitelma toimii ja kuinka yhä suuremmat 
kehät sulkevat sisäänsä ne pienemmät olemassaolon muodot, joita voidaan kuvata 
sanoilla atomi, ihminen tai planeetta. Kuitenkin on olemassa se yksi suuri yhdistäjä, 
joka sulkee sisäänsä kaikki kehät, kaikki järjestelmät ja kaikki kokonaisuudet 
läpäisten kaiken joka olemassa on.
Tämä Jumalallinen säde on se osa ihmistä, joka yhdistää hänet omaan ytimeensä. 
Ihmisessä tuota ykseyden sädettä kutsutaan Monadiksi tai Aatmaksi. 

Kaikki ilmenevä energia on siis viime kädessä Jumalallista. Suuren Hengen luoja-
prinsiipin aikaansaannosta ja siten kaikkein karkeinkin aine sisältää aina Jumalallisen 
perustansa absoluutissa. Samoin se sisältää myös mahdollisuuden henkistää tuo aine, 
esimerkiksi oma olemuksesi, palanen maailmankaikkeutta. Ja tätä me tarkoitamme 
puhuessamme siitä, kuinka on yleensä mahdollista kokea Jumalallista Valoa ja 
Rakkautta ja Iloa niin raskaissa olosuhteissa, jotka fyysisellä tasolla nyt vallitsevat. Se 
on mahdollista koska toinen olemuksenne osa on täysin henkinen Ykseyteen vetävä, 
vaikka toinen osanne vetääkin kohden ainetta, muodostaen näin välttämättömän 
vastavoiman kehittymiselle maailmailmiön kautta.

Tuohon Sisäiseen Jumalaanne soisimme yhä useamman teistä tutustuvan. 

Ihmisen olemuksessa on useita erilaisia voimien kokoonpanoja jotka yhdessä 
muodostavat ihmiseksi kutsutun kokonaisuuden. Eri ihmisillä nämä kokoonpanot ovat 
hyvinkin erilaisia. Yksi Maan asujaimiston ongelma onkin se, että siellä elää 
toisistaan kovin paljon tietoisuutensa tason puolesta poikkeavia olentoja. Kirjo on 
paljon suurempi kuin se on monilla muilla vastaavan kaltaisessa vaiheessa olevilla 
"fyysisillä" planeetoilla. Tämä antaakin Maa planeetalle aivan erityisen leimansa ja 
aiheuttaa ongelmia. Samalla se antaa myös mielenkiintoisia kokemusmahdollisuuksia 
juuri monipuolisuutensa tähden.

Olemme varmoja etteivät useat teidän ympäristössänne elävistä niin sanotuista 
"tavallisista" ihmisistä voi käsittää puoliakaan tässäkään tekstissä mainituista asioista, 
mutta eri aikakaudet luovat oman "tavalliset ihmisensä". Joten se mikä nyt on 
epätavallista tulee suhteellisen pian olemaan itsestään selvää.
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Suuret erot Maan kansalaisten keskuudessa johtuvat tämän planeetan varhaisesta 
historiasta sekä niistä kokeiluista, joita tämä planeetta on saanut olla todistamassa 
ihmiskehojen ja henkisten olemuspuolten "jalostamisessa". Tämä on kuitenkin oma 
ainutlaatuinen kasvuympäristönsä ja sopiva juuri niille sieluille,jotka ovat tähän 
ympäristöön juurtuneet. Se antaa paljon kokemusperäistä tietoa sieluille, jotka tässä 
järjestelmässä kasvavat kukoistukseensa ja se tieto ja kokemus on erittäin suureksi 
hyödyksi näille sieluille myöhemmissä kehityksen vaiheissa, sekä siinä työssä jota 
kukin myöhemmissä aika-tila-kokonaisuuksissa käy tekemään.

Olemme antaneet yleistävän kuvan tulevista kehitysnäkymistä ja toistamme, ettette 
toki ole fyysisinä olentoina sen huonompia tai parempia kuin muutkaan luodut. Te 
elätte vain juuri nyt olosuhteissa, joissa hankittujen kokemusten on tarkoitus antaa 
teille juuri ne taidot ja tiedot joita te tulitte aineeseen hakemaan. Planeettanne on siis 
koulutuspaikka, eikä tämän koulun läpäissyt ole lainkaan sen huonommassa asemassa 
kuin jonkin toisenlaisen koulun käynyt, pikemminkin asia on päinvastoin. Voitte siis 
olla ylpeitä omasta planeetastanne ja siitä mihin olette jo nyt yltäneet unohtamatta 
kuitenkaan sitä, kuinka paljon opittavaa teillä vielä on. 

Enimmälläänkin ymmärrys hengen asioista tulee johtamaan siihen tietoon, että aina 
on yhä suurempia totuuksia ja kokonaisuuksia, joita kohti kehittyvä tietoisuus voi 
ryhtyä ponnistelemaan. Maailmankaikkeus, vaikka onkin "valmis" jo nyt, on samalla 
myös alituisesti liikkuva ja kehityskaarellaan nouseva kokonaisuus. Totuus on siten 
parhaimmillaankin aina vain osatotuus ja laajeneva tietoisuus antaa aina yhä 
laajemman totuuden siitä, mitä kaikkeus pitää sisällään. Kuitenkin kaikkeuden 
perusrakenteen ja absoluutin ymmärtäminen on se "peruskoulu", jonka te maatasolla 
käytte ja opintojen jatkaminen tapahtuu toisenlaisissa todellisuuksissa.

Tämäkin teksti on siis vain osa Yhdestä suuresta totuudesta ja sanat sisältävät aina 
osittain harhaa. Jotkut teistä voivat kuitenkin käyttää tätä portaana kohti uutta 
laajempaa ymmärrystä ja jos vaikka yksikin olento on voinut hyödyntää tätä 
kanavoitua tekstiä näin, on se saavuttanut päämääränsä.

Seuraavaksi käsittelemme pala palalta ihmisen olemuksen, jotta ymmärtäisitte kuinka 
suurenmoinen järjestelmä te todellisuudessa olette.
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FYYSIS-ETEERINEN IHMINEN

Ihmisen fyysinen tomumaja voitanee jakaa karkeasti kahteen osaan; kaikille tuttuun 
fyysiseen ruumiiseen sekä sen eteeriseen vastapuoleen, joka on kooltaankin fyysisen 
ruumiin kopio.

Fyysinen ruumis on yhteydessä sitä hienompiaineisiin kehoihin juuri eetteriruumiin 
kautta. Myös chakrat ovat eetteriruumiissa ja fyysisessä ruumiissa sijatsevat ne 
umpieritysrauhaset ja fyysiset elimet, jotka kunkin chakran alueelle kuuluvat. Myös 
fyysiset elintoiminnot ovat riippuvaisia juuri hienompiaineisten kehojen harmonisesta 
toiminnasta. Olette siis paljon muuta kuin lihaa ja verta olevia olentoja. Kuinka 
mikään harmaa aivomassa voisi ajatella, ellei olisi sitä henkistä olentoa joka sitä 
käyttää?

Mutta mitä sitten on eetteri? Se on sanalla sanoen välittäjäaines. Tulen, ilman, maan ja 
veden jälkeen sitä voidaan pitää viidentenä elementtinä ja sen esteettömyys takaa 
elämänenergian ja vitaalisuuden säilymisen ja virtaamisen fyysisessäkin ruumiissa.

Chakrojen kautta elämänenergia virtaa eri kehoihin ja chakrat muodostavat myös sen 
muuntajan, joka tarvitaan energian muuntamiseksi tietyille aaltopituuksille ihmisen 
henkistä kehittymistä silmällä pitäen.

Tunnettuahan on, etteivät kaikkien ihmisten kehot siedä saman taajuista energiaa. Jos 
valaistuneen ihmisen energia johdettaisiin "tavallisen" ihmisen hermojärjestelmän 
läpi, olisi kyseinen henkilö sen jälkeen valmis psykiatriseen hoitoon, ellei jopa 
siirtyisi fyysisestä kehostaan välittömästi toisiin ulottuvuuksiin. Siten kohtuullisuus 
kaikenlaisissa kundaliinivoiman nostamisharjoituksissa on tietenkin paikallaan. 

Olemme kertoneet aikaisemmin ihmisen kehittymisestä sisältäpäin ohjautuvaksi 
olennoksi ja juuri sitä asiaan silmällä pitäen keskitymme käsittelemään myös ihmisen 
chakrajärjestelmää ja moniulotteisuutta.

Olet kenties kuullut puhuttavan käärmevoimasta tai - tulesta, joka uinuu selkärangan 
tyvessä sijaitsevassa ensimmäisessä chakrassa tai sen yläpuolella. Tämä perimätieto 
on vuosituhansia vanha ja tuttu useimmille uskonnollis-mystisille järjestelmille.

Mikä tuo käärmevoima, kundaliiniksikin kutsuttu, sitten on? Se on elämän energian 
taajuus, joka aikaan saa vähitellen noustessaan selkärangan kanavia pitkin, sen 
tietoisuuden tason nousun, johon kaikki kehitys tähtää. Kukaan lukijoista ei liene tästä 
tietämätön. Tietämättömyyttä esiintyy sen sijaan siitä, mistä tämä voima oikeastaan 
on peräisin, eli mitä tuo voima On?

Sanalla sanoen se olet sinä Itse. Se on voima, joka on yhtä sinun tietoisuutesi kanssa. 
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Tietoiset ihmiset ovat hallinneet mm. oman ruumiinsa lämmittämisen tai muunlaisen 
elintoimintojen hallinnan muinaisissa kulttuureissa ja samoin on myös nykyisin. 
Esimerkiksi joogit ovat pystyneet ja pystyvät uskomattomiin suorituksiin ja 
pääasiassa on kyse juuri oman elämänenergian hallitsemisesta.

Parantaminenkin on mahdollista juuri tällä tavoin, kun ei puhuta ns. kanavointi- 
parantamisesta vaan esimerkiksi ihmisen oman ruumiin parantamisesta. 
Yksinkertaisesti sanoen siellä missä Elämä eli tietoisuus on läsnä, siellä ei voi ilmetä 
minkäänlaista häiriötä eli sairautta, joka on aina seurausta elämänenergian virtauksen 
tukkeutumisesta. Tämä antaa suuren viisauden hänelle, jolla on kyky tuota taajuutta 
ohjailla ajatustensa avulla.

Elämänenergian suurin taajuus ihmisen olemuksessa on tietenkin se taso, jonka 
ihminen saavuttaa aktivoidessaan kruunuchakransa ja saadessaan yhteyden tietoisesti 
omaan ylempään minäänsä eli kaikkeuden buddhiseen taajuuteen sekä Jumalalliseen 
säteeseensä, Aatmaan. Tällaisessa yhteydessä kundaliiniksi kutsuttu elämänvoima on 
noussut luonnollisen kehityksen myötä korkeampiin keskuksiin ja tällöin ei 
kehitykseen myöskään sisälly vaaraa.

Yleisesti myös liika varovaisuus voi olla haitaksi. Jos pelot estävät kehittymistä on 
syytä tehdä työtä oman alitajunnan tuomiseksi valoon ja unet auttavat tässä työssä 
hyvin paljon.

Unillakin on oma paikkansa näiden ihmisen hienompiaineisten kehojen elämässä.
Jos ajatellaan fyysis-eteerisiä unia on selvää, että arjen tapahtumat, luettu ja nähty 
vaikuttavat unielämässä. Samoin tietenkin selvät fyysiset syyt kuten nälkä tai 
kuumuus. Onkin hyvä oppia erottamaan omassa unielämässään eri unien lähteet ja 
samalla tulla tuntemaan oman olemuksensa toiminta päivätietoisuutta syvemmältä 
käsin. Sanommekin, ettei valaistuneella ihmisellä ole alitajuntaa, vaan kaikki on 
täysin tietoista. Ylitajunta sen sijaan on meillä jokaisella, se juuri mahdollistaa 
kehittymisemme yhä laajemmille tasoille.

Fyysis-eteerisen ihmisruumiin olemusta leimaa terveys ja sen ylläpitäminen. 
Eetteriruumiin energia virtaa esteettömästi kun ihminen fyysinen ja psyykkinen 
olemus sekä mielen toiminta ovat sopusoinnussa toistensa kanssa. Tällöin myös 
henkinen toiminta ja henkisten aistien käyttäminen on mahdollista. Tässä tullaankin 
siihen, kuinka on hyvinkin mahdollista päätyä väärinymmärryksiin vastaanotettaessa 
informaatiota henkisiltä tasoilta. Ihmisen oma tukkoisuus energiatasoilla vaikuttaa 
olennaisesti siihen, kuinka puhdasta tietoa saadaan vastaanottaa. Nimenomaan mielen 
toimintaa on syytä tarkkailla kriittisesti, sillä nykyaikana ihminen on yhä niin 
samaistunut mentaaliseen toimintaansa, että totuus Itsestä saattaa helposti unohtua.

Seuraavaksi nousemme ylöspäin ihmisen hermojärjestelmässä. Chakrojen toiminnasta 
voi kertoa paljonkin, mutta tässä käsittelemme niitä nimenomaan sen kannalta, kuinka 
henkinen kehitys voidaan havaita ja kuinka sitä voidaan edistää chakroja 
tasapainottamalla. Mihinkään perustavaa laatua olevaan esitykseen näistä keskuksista 
lienee turha mennä, koska nämä asiat lienevät kuitenkin pääpiirteissään tuttuja 
henkistä tietään kulkeville. 

Juurikeskus sijoittuu siis ihmisellä selkärangan tyveen ja se nähdään selvänäköisesti 

25



joko punertavan eri sävyinä tai ruskeana. Tämä keskus antaa ihmiselle niin tärkeän 
maayhteyden ja fyysiselle ruumiille sen elämänvoiman jota se tarvitsee. Maayhteys 
on hyvin tärkeä myös mielen toiminnan kannalta, sillä hyvä maayhteys sitoo mielen 
tähän hetkeen ja estää mielelle niin tavanomaista hypähtelyä menneen ja tulevan 
välillä. Tämä hetki on kuitenkin juuri se tärkein meille kaikille. Juurikeskus 
muodostaa parin ylimmälle eli seitsemännelle chakralle, jossa niin sanottu 
plusmerkkinen keskus ihmisen ruumiissa sijaitsee.

Juurichakra hallitsee ihmisellä nimenomaan jalkojen aluetta ja sitä voidaankin 
vahvistaa fyysisellä toimeliaisuudella, sekä väriterapian keinoin punaisella värillä.

Jos siis tunnet olevasi irti maasta, arkitodellisuudesta, lähde lenkille tai tanssi 
maanläheisen musiikin tahdissa. Henkisyys ei ole pilvissä leijailua vaan henkisyyden 
kokemista siinä arkielämässä, jossa juuri nyt olette.

Siirtykäämme nyt siihen olemuspuoleen, jonka jalostaminen tuottaa ihmiselle 
melkeinpä suurempaa työtä kuin henkisten keskusten nostaminen korkeampiin 
taajuuksiin.

TUNTEVA IHMINEN

Ihmisrotu eroaa muista avaruudellisista luoduista eniten ehkä juuri tunne-elämänsä tai 
rakenteensa puolesta. Tämä ei tarkoita, etteikö muilla luoduilla olisi tunne-elämää, 
vaan että maan ihmisillä on tunne-elämä eri tavoin rakentunut tai kehittynyt kuin 
useimmilla muilla olentotyypeillä. Tämä johtuu osaksi tietenkin kokemuksellisesta 
aineistosta. Eli fyysisissä olosuhteissa elävälle sielulle muodostuu monesti rankempi 
kokemustausta, kuin esimerkiksi joillekin korkeammalla taajuudella eläville. 
Vastaavasti maanpiiri kehittää joitakin ominaisuuksia tehokkaammin, kuin jotkut 
hienompiaineiset maailmat. Kaikki on kuitenkin suhteellista.

Maan ihmiset ovat saaneet nauttia melko monipuolisesta tunne-elämän kehityksestä. 
Tunneruumiin eli astraaliruumiin puhdistamistyö liittyy olennaisesti maassa 
kehittyvän sielun henkiseen kehittymiseen. Tunteet on nostettava myös korkeammalle 
tasolle ja se vaatii työtä usein vaikeidenkin kokemusten työstämisen kautta.

Olemme kertomassa ihmisen energiajärjestelmästä ja sen puhtaana pitämisestä ja yksi 
maansieluille ehkäpä vaikein puhtaana pidettävä alue on juuri tunneruumis. Kuitenkin 
juuri se suurelta osalta vaikuttaa henkiseen etenemiseen. 

Näitä kahta ei voida ajatella irti toisistaan ja menneisyydessä tehokkaana pidetyt 
askeettiset henkiseen kehitykseen tähtäävät koulut ovat nykyaikana siirtymässä 
historiaan tehokkuutensa puolesta, sillä ne kehittivät lähes yksinomaan ihmisen 
ylempiä "henkisempiä" keskuksia unohtaen ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen. 
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Kuitenkin nämäkin koulut ovat olleet tarpeellisia ja hyödyllisiä omana aikanaan. 
Kukin aikakausi tuo omat, juuri siihen aikaan sopivat kehittymistapansa. Se mikä oli 
tehokasta eilen, ei ole sitä välttämättä enää tänään koska ihmisten yleinen 
tietoisuuskin on nykyään erilainen.

Tunneruumiin olemukseen kuuluu sen toistontarve. Ihmisen alitajuntaan kertyneet 
vanhat kokemukset tunne-elämässä pyrkivät hakemaan toistoaan ja tunnekenttä 
kaipaa ärsyttämistä monesti arveluttavinkin keinoin. "Vuoristoratailmiö" kuuluu 
tunnekehon toimintatapaan silloin kun se on hallitsematon. Juuri tuohon hallinnan 
saavuttamiseen henkinen työ tähtää.

Olette varmasti itse parhaat esimerkit itsellenne tästä tunnekehon heilahtelusta. Tuskin 
kukaan ihminen voi väittää olevansa aina hallittu ja tyyni ja vailla astraaliruumiin 
vaikutuksia. Jos joku näin väittää, lienee hän vain hyvin tietämätön omasta 
tunnekentästään tai sitten robotti.

Tunneruumiin reaktiot ovat yhteydessä mielen toimintaan. Ajatus on ainetta ja ajatus 
synnyttää ihmisen olemuksessa jonkin tunnereaktion, joko positiivisen tai 
negatiivisen. Tunnekeho pyrkii näihin reaktioihin, sillä niiden kautta se tuntee 
elävänsä. Siten itse tunneruumiille on yhdentekevää onko tapahtuma miellyttävä vai  
epämiellyttävä, molemmat antavat sille saman vaikutuksen. 

Ihmisen alempi minä koostuu juuri näistä tunneruumiin "pitämisistä" ja "ei 
pitämisistä" siis myös samaistumisesta mielen toimintaan ja kaksinaisuuteen. Kun 
sitten etenet itsetuntemuksessa, huomaat vähitellen hyvin hienoväreistäkin liikettä 
tunnekentässäsi ja tiedostat todellisen itsesi mielen ja tunnekehon taustalla. Silloin 
pakko samaistua näihin ylös ja alaspäin suuntautuviin alituisiin heilahteluihin poistuu 
vähitellen.

Kaksinaisuuden poistuminen tarkoittaa, ettei mikään näkemäsi asia tai ilmiö aiheuta 
sinussa välittömästi tunnetta siitä, onko tuo asia "hyvä" vai "huono". Näet elämän 
enemmän puhtaasti sellaisena kuin se on ja ymmärrät, että se mikä on sinulle hyvä voi 
olla huono asia jollekin toiselle. Suhteellisuuden tiedostaminen antaa tähän eväitä ja 
tietenkin tämä vaatii suurta tarkkaavaisuutta oman sisäisen elämänsä seuraamisessa.

Olemme kertoneet tunneruumiin nostamisesta korkeampiin taajuuksiin. Mitä se pitää 
sisällään?

Tunnekehon aluetta ihmisen chakrajärjestelmässä on oranssi vatsa -eli sakraalikeskus, 
jossa "alempi tunne-elämä" asuu, sekä pallean keltaisena nähtävä Solar plexus, jota 
kutsutaan myös minän tai itsetunnon keskukseksi. Alempi tunne-elämä on kuitenkin 
yhtä tärkeätä kuin ylempi, eikä todellisuudessa ole mitään aluetta ihmisen 
olemuksessa, jonka voisi jättää vähemmälle huomiolle. 

Oranssi vatsakeskus liittyy ihmisen seksuaalisuuteen ja ohjailee ihmissuvulle niin 
välttämätöntä lajinsäilytysviettiä. Oranssikeskus liittyy myös pariinsa, kulmakarvojen 
välissä sijaitsevaan yliaistillisen havaitsemisen keskukseen, joten vatsachakran 
energiat on saatava virtaamaan ennen kuin voidaan odottaa mitään aktivoitumista 
ylemmissä keskuksissa tapahtuvan. 
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Seksuaalisuuden pitäminen henkisyyden vastakohtana on peruja niistä vanhoista 
kulttuureista, joissa askeettisuutta korostettiin ja kaikki aistillisuus yritettiin kitkeä 
ihmisen olemuksesta. Tuolloin ihmissuku oli kuitenkin vaiheessa, jossa tarvittiin 
erilaisia moraalisia rajoituksia ja sääntöjä kuin nykyisin tarvitaan. Kuitenkin 
nykyaikanakin, jos aiotaan nousta korkealle henkisiin sfääreihin on välttämätöntä 
ensin hyväksyä seksuaalisuus ihmiseen luonnollisesti kuuluvana osana ja sen jälkeen 
lähteä jalostamaan tätä elämänenergianmuotoa korkeampia hermokeskuksia 
aktivoivaksi. 

Jos pyrit kieltämään aistillisuutesi voit odottaa sen vahvistuvan. Hyväksyminen vie  
pohjan ristiriitaisuudelta ja huomaat saavuttavasi juuri sen johon pyritkin.

Jos ajatellaan elämää kokonaisuutena, mitä olisi olemassa ilman tätä perustavaa laatua 
olevaa energiaa? Ei yhtään mitään fyysisellä taajuudella. Kuitenkin 
seksuaalisuudellakin on aikansa sen alemmissa muodoissa ja henkisesti kehittyvän 
ihmisen on jossakin vaiheessa tarpeellista tehdä tilit selviksi oman seksuaalisuutensa 
kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita oman seksuaalisuutensa kieltämistä, kuten ei 
myöskään hillittömyyttä tällä alueella. Jokainen löytää itselleen sopivan tavan 
käsitellä tunneruumiinsa tämänkin puolen ja jokainen voi kanavoida 
seksuaalienergiansa myös sydänkeskuksen kautta luovuuteen. On monia keinoja 
vapauttaa olemuksessaan uinuvat voimavarat.

Ylempi tunne-elämä kuuluu siis pallean alueelle ja alitajunta on todellakin ihmisen 
vatsassa, ei aivoissa. Vatsachakrojen alueelle kuuluvat ihmisen fyysisessä ruumiissa 
ruuansulatus, sekä sisäelimet kuten haima ja perna. Näiden keskusten puhdistamistyö 
on ensiarvoisen tärkeää kun halutaan edetä korkeammille taajuuksille, sillä ei ole 
suurtakaan iloa ihmiselle toimivista henkisistä keskuksista, jos tunneruumis 
heilahtelee poissa tasapainoista, tai jos maayhteys puuttuu täysin.

Väriterapian keinoin oranssi ja keltainen elvyttävät ja saavat energiat liikkeelle. Myös 
erilaisia visualisointitapoja tai hengitysharjoituksia voidaan käyttää näiden keskusten 
aktivoimiseen. Jälleen unet tarjoavat hyvän mahdollisuuden oman alitajunnan 
kohtaamiselle, siten unipäiväkirjan pitoa voidaan lämpimästi suositella hengen teitä 
astelevalle.

Astraalisen ruumiin unia ovat omaa seksuaalisuutta, omassa itsessä olevaa miestä ja 
naista käsittelevät unet, sekä erilaisiin tunnerakenteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät 
unet. Oma erityinen alueensa astraaliruumiin "yötietoisuudessa" on kuitenkin ns. 
astraalimatkailu, jota ei pidä sekoittaa tavanomaiseen mielen uneen. Kysehän on 
ihmisen astraalisen olemuspuolen irtoamisesta fyysisestä ruumiista unen aikana. 
Usein tällaiset matkat muistetaan vain osittain ja siten on vaikea päätellä mikä 
koetusta on ollut unta ja mikä todella toisilla tasoilla koettua ja siten yhtä todellista 
kuin tämä fyysinen todellisuutenne on.

Olette kuulleet puhuttavan erilaista tekniikoista, joilla astraaliruumis voidaan oppia 
irrottamaan fyysisestä kaksoispuolestaan ilman tietoisuuden katoamista. Nämä 
tekniikat ovat todellisia, mutta muodostavat jonkinlaisen vaaran sellaiselle ihmiselle, 
joka ryhtyy tavoittelemaan erikoisuuksia valmistautumatta asiaan ensin. Perustiedot 
astraalimatkailusta ja maailmankaikkeuden lainalaisuuksista on syytä hankkia ennen 
erikoisten tekniikoiden harjoittelemista. Sen jälkeen kun perustiedot on hankittu, 
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toivotamme hyvää matkaa energian eri taajuuksille, sillä mitään varsinaista vaaraa itse 
irtoamisessa ei ole, vaan ihminen itse muodostaa oman vaaransa. Tässäkin luottamus 
omaan sisäiseen tunteeseen tai vaistoon kertonee henkisesti terveelle ihmiselle onko 
hän valmis vai pitääkö vielä odottaa.

Suojautuminen negatiivisia olentoja tai energioita kohtaan on noussut kysymykseksi 
monissa kehityspiireissä ja sanoisimmekin, ettei yhtä yleispätevää ohjetta 
suojautumistarpeeseen ole. Hän joka tuntee itsensä on aina suojassa, mutta pelko on 
syytä jättää pois kun lähdetään mihin tahansa uuteen asiaan henkisissä maailmoissa. 
Tämä omien pelkojen ja aikansa eläneiden ajatus- ja tunnemallien poistaminen onkin 
yksi suurimmista työmaista ihmisen olemuksessa.

Kun tunnet itsesi tiedät oikeutesi ja tiedät myös ettei syytä mihinkään pelkoon ole. 
Sitä ennen voit joutua harhaan, mutta toisaalta kiertotiekin vie lopulta perille. 
Sydämesi ääni on se, jota sinun siis tulee ensimmäisenä kuunnella, ei sitä mitä muut 
ihmiset, auktoriteetit tai me henkiset auttajat sanomme. Ja juuri se ääni vie sinut 
lopulta perille Omaan Itseesi.

Olemme edenneet aste asteelta ylös näitä Jaacobin tikapuita, jotka johtavat sinut 
taivaaseen, todelliseen henkiseen kotiisi. Tunneruumiin jälkeen ja sen kanssa 
saumattomassa yhteistyössä, niin hyvässä kuin pahassa, on ihmisen olemuksessa 
hänen mielensä eli mentaaliruumiinsa. Siitä seuraavassa.

MANAS ELI MIELI

Mieli on henkiseen kehittymiseen pyrkivän ihmisen "lempilapsi" ainakin kehityksen 
esteistä puhuttaessa. Omiin mielen liikutuksiinsa kyllästynyt ihminen kokee itsensä 
usein voimattomaksi hallitsemaan sisäistä myrskyämistään, johon tunneruumis 
osaltaan liittyy.

Kuitenkin useiden toistojen ja kokemusten kautta tulette huomaamaan viimein kuinka 
turhaa itsensä rasittaminen alituisella ylä- ja alamäen vaihteluilla on. Siinä vaiheessa 
heräätte kysymään kuka olemuksessanne todellisuudessa hallitseekaan. Hallitsetteko 
itse elämäänne vai hallitsevatko mielivaltaiset ajatus- tai tunnemallit teitä vaikuttaen 
fyysiseenkin todellisuuteen. 

Monesti toteatte olevanne kuokkavieraina omassa olemuksessanne ja tekevänne juuri 
sitä, mitä olitte ehdottomasti päättäneet olla tekemättä. Tämä taas aiheuttaa usein 
itsensä tuomitsemista "heikon luonteen" vuoksi ja negatiivisuuden kierre on valmis. 

Vapautuaksesi on sinun lähdettävä marssille oman onnesi puolesta. Sinun on 
tiedostettava todellinen itsesi eriävänä tunneruumiista ja mentaalisesta toiminnasta, 
mielestä. Sinä et ole ajatustesi summa, paitsi silloin kun Uskot olevasi. Tässä piileekin 
suuri totuus ja voima. 
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Olet sitä mitä uskot olevasi ja usein itsetuntemuksesi saattaa pettää paljonkin. Silloin 
uskomuksesi itsestäsi perustuu suhteellisen harhaisille havainnoille omasta 
olemuksesta ja tämä "vääräuskoisuutesi" aiheuttaa esteitä myös kehittymisellesi. Jos 
uskot olevasi hyvin vanha sielu, on se yhtä vakava este, kuin jos alituisesti aliarvioit 
omaa olemustasi ja vertailet itseäsi muihin. 

Huono itsetunto ja vaatimattomuus ovat kaksi eri asiaa ja niiden toistaan erottaminen 
tuo valon ja kultaisen keskitien itseensä luottamisen ja toisaalta nöyryyden välille.
"Tapahtukoon Sinun tahtosi" on korkein rukous, mutta nöyrä ihminen ymmärtää 
myös sen, ettei korkein tahto ole erossa hänen omasta tahdostaan. Kaikki on yhtä.

Monipuolisen elämänymmärryksen omaava ihminen oppii erottamiskyvyn, joka on 
tärkeimpiä "henkisen ihmisen" ominaisuuksia. Oppia erottamaan tärkeä vähemmän 
tärkeästä, oikea väärästä ja kuitenkin tiedostaa, etteivät oikea ja väärä muodosta 
vastaparia, vaan ovat saman kolikon kaksi puolta. Sen me toivoisimme yhä useamman 
teistä maan lapsista oivaltavan. Olemme osa suurta energian liikettä. Eikä 
kaksinaisuutta ole olemassa erillisenä ilmenevästä todellisuudesta. Absoluutissa, 
perustassa, ne muodostavat jakamattoman kokonaisuuden.

Ihmisen mentaaliruumis kuuluu sydänkeskuksen ja kurkkukeskuksen alueelle. Nämä 
keskukset nähdään energioiltaan sydänkeskuksen osalta vihreänä tai vaaleanpunaisena 
ja kurkkukeskus sähkön sinisenä. Myös muita sävyjä on olemassa ja näiden chakrojen 
väliin on uuden ajan saapuessa muodostumassa myös turkoosi universaaliseen 
rakkauteen ja samalla äiti- maahan liittyvä keskus, jonka toiminnan monet tiedostavat 
ihmiset jo olemuksessaan tuntevat.

Olemme kertoneet mielen toiminnasta niin kuin se olisi ulkopuolella todellisen 
olemuksen, se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tavallaan mentaalinen ruumis on vain 
käyttöväline, jota voidaan käyttää korkeampaan tiedostamiseen, kun se ensin on 
puhdistettu alemmista värähtelyistä. Se on kuitenkin vain käyttöväline, eikä siten 
toimi ilman tajuntaa, siis sinua Itseäsi.

Korkeampana Itsenä sinun voidaan sanoa koostuvan kolmesta eri olemuspuolesta, 
joita intialaiset kutsuvat aatma-buddhi-manas kolmioksi. Samasta kolmiosta voitte 
lukea esimerkiksi teosofisista kirjoistanne. Manas on nimitys korkeammalle 
ajattelukyvyllesi.

Sydänchakran täydellinen avaaminen on välttämättömyys hänelle, joka aikoo edetä 
korkeammille taajuuksille ja se vaatii ihmiseltä paljon työtä oman olemuksensa ja 
eteenkin itsekkyytensä poistamisen suhteen. Sydänkeskuksessa sanotaan ihmisen 
korkeamman minän äänen kuuluvan ja tällä keskuksella onkin suuri merkitys 
Yliminän löytämisessä omasta olemuksestanne. Sydän on keskus ylemmän ja 
alemman välillä ja muodostaa myös välittäjän hengen ja aineen välille ihmisessä. 

Sydämen toiminta- alue fyysisesti on kateenkorva ja avoimen sydänchakran 
omistavan ihmisen tuntee helposti sympaattisuutensa ja epäitsekkyytensä tähden. 
Ihmisen on tultava omakohtaisesti oivaltaman sydämensä alueella vanha totuus; mitä 
enemmän annan sitä enemmän saan. Epäitsekkyys saa energian virtaamaan ulospäin 
ja tunne erillisyydestä häviää. Koskaan ei minään aikaisempana historian aikana ole 
kaivattu niin suurta sydämen äänen huomioon ottamista, kuin kaivataan juuri nyt, kun 
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korkeampien värähtelyjen on määrä saada aikaan muutoksia ihmisen olemuksessa 
myös kollektiivisesti.

Sydänkeskus aktivoituu rakkauden myötä ja tuo rakkaus on syytä ulottaa lähipiirin 
lisäksi myös laajempiin ympyröihin niin että se lopulta kattaa kaiken olevaisen. 
Rakkaus on todellakin ehtymätön luonnonvara ja sinunkin olemuksessasi sen määrä 
lisääntyy jaettaessa. Toivomme, että muistatte myös maaäitinne tarvitsevan 
kohottavaa rakkausenergiaa jonka voisi sanoa olevan puhdistavin ja korkein taajuus 
koko kosmoksessa. Jumala On Rakkaus.

Sydänkeskuksen kanssa työskenneltäessä koskevat suurimmat kompastuskivet niitä 
tunteita, jotka tunneruumis kokee epäoikeudenmukaisina tai itselleen väärinä. Ihmisen 
on hyvin vaikea hyväksyä sitä totuutta, ettei rakkaus ole täysin puhdasta ellei se ole 
valikoimatonta, siis riippumatonta kohteesta ja siitä "ansaitseeko" joku tämän 
rakkauden vai ei. Jokainen ihminen ansaitsee tulla rakastetuksi ja jokainen tulee 
aikanaan oppimaan rakastamisen taidon, mutta kovan koulun moni ihminen joutuu 
käymään läpi ymmärtääkseen tämän totuuden lopulta.

Kurkkukeskuksen voidaan sanoa varsinaisesti olevan mielen asuinpaikka ihmisessä ja 
sen toiminta fyysisesti liittyy kilpirauhasen toimintaan. Herkät ihmiset voivat tuntea 
chakrojensa toiminnan myös fyysisesti ja kurkkukeskuksen epäharmonia ilmenee 
monesti kuristavana tunteena tai palana kurkussa. Myös sydämen rytmihäiriöitä voi 
esiintyä vain sen tähden, että kilpirauhasen toiminta vaikuttaa sydämeen niin 
läheisesti. 

Kurkkukeskusta aktivoi sininen väri. Se on myös kommunikoinnin väri ja rauhoittaa 
yliaktiivista mieltä. Mielen samaistuminen aikaan ja paikkaan on se kompastuskivi 
joka aikaan saa tunteen alituisesta kiireestä, stressistä ja oravanpyörästä. Mielen 
hallitsemiseen tähtäävät tekniikat voivat olla suureksi avuksi.

Nousemmekin Jacobin tikapuita nyt korkeampiin olemisen ja olemuksesi tiloihin, 
siihen tietoisuuden tilaan, jota voisi kutsua tuhlaajapojan paluuksi kotiinsa, henkeen.

KRISTUSTIETOISUUS ELI BUDDHINEN TASO

Mikä suurenmoinen tapahtuma ihmisen elämässä onkaan se, kun hänet vihitään 
korkeampaan tietoisuuteen ja hän saa haltuunsa olemassaolon viimeisemmätkin 
salaisuudet, jotka fyysisessä koulunpenkissä puurtaessa voi saada.

Sitä voisi hyvällä syyllä sanoa kotiinpaluuksi. Palaamiseksi siihen aitoon 
alkuperäiseen henkis-sielulliseen yhteyteen oman Jumalallisen säteen ja samalla 
kaikkeuden kanssa.

Tämä kotiin palaaminen tapahtuu yleisesti ottaen kaksijaksoisesti, mutta luonnollisesti 
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kehitys etenee monenmoisten prosessien ja asteittaisten oivallusten kautta. 
Kaksijakoiseksi sen tekee kahden ylimmän keskuksen aktivoituminen. Karkeasti 
ottaen otsakeskuksen indigon aktivoituessa ihmisestä tulee kaikkeuden kansalainen. 
Tätä tasoa kutsutaan Kristus-tietoisuudeksi tai Buddhiksi. Ihminen yhtyy 
universaaliseen rakkauteen ja viimeistään tässä vaiheessa ymmärtää oman paikkansa 
kaikkeudessa hyvin selkeästi. Näin on silloin, kun kehitys on edennyt luonnollista ja 
turvallista tietään, mutta myös toisenlaisia esimerkkejä historiastanne löytyy. Jos 
otsakeskus aktivoituu ennen ihmisen moraalista henkistä kypsymistä ja vastuuta ovat 
seuraukset ikävät, joten tärkeintä on tehdä työtä oman luonteen puhdistamiseksi 
mieluummin, kuin yrittää hankkia monenmoisia mystisiä kokemuksia ja kykyjä. 
Kyvyt aktivoituvat kyllä automaattisesti kun on sen aika.

Nouseminen tälle kuudennen chakran tasolle vaatii aina myös sakraalikeskuksen 
jonkinlaista työstämistä. Energiat on saatava liikkeelle ja polttoaineeksi henkisille 
tasoille noustaessa. Myös mystiset häät kuuluvat näiden kahden chakran yhteiseen 
kehittymiseen. Jokaisen ihmisen on lopulta yhdistettävä itsessään olevat positiiviset ja 
negatiiviset voimat, jonka jälkeen eräänlainen alkemiallinen prosessi nostaa 
ihmissielun sekä sen käyttövälineet korkeammalle taajuudelle. 

Sinäkään et ole joko mies tai nainen muuten kuin fyysisesti. Sekä ying, että yang 
vastapoolit, on tasapainotettava olemuksessasi ja tätä tasapainottumista, eli Unio 
Mysticaa, edeltää aina pitkä menneisyys inkarnaatioita molempina sukupuolina. 
Tämän tiedon oivaltaminen tulee muuttamaan tasa-arvokeskusteluannekin 
tulevaisuudessa huomattavissa määrin. Itse asiassa koko väittelynne tasa-arvosta 
vaikuttaa välillä jopa huvittavalta meistä, jotka ymmärrämme fyysisten 
inkarnaatioiden olevan vain kuin roolien esittämistä maanpäällisessä teatterissa. 
Jokainen inkarnoituva sielu elää molempina sukupuolina ja niin on hyvä.

Suurenmoiset huimaavat näkymät odottavat häntä, joka astuu kosmiseen tietoisuuteen 
täysin harmonisesti toimivan otsachakran kautta. Yliaistilliset havainnot ovat 
jokapäiväisiä ja on helppo ymmärtää, ettei luonnossa Ole mitään yliluonnollista. On 
vain sellaista, jota ei ole aiemmin ymmärretty luonnolliseksi. Kun liityt kaikkeuden 
tietoiseksi jäseneksi tulet varmasti tietoiseksi myös henkisistä avunantajistasi ja 
muistakin hierarkian eri portaille kuuluvista olentoluokista, joiden määrä on 
ihmisymmärrykselle kuvattuna rajaton. 

Kokemukset enkeleistä ovat todellisia, mutta heitäkin on olemassa hyvin monenlaisia 
ja heidän työkenttänsä on hyvin laaja. On väärin sanoa, etteivät ihmiset kuuluisi 
samaan luokkaan enkeleiden kanssa sikäli, ettettekö olisi samaa alkuperää. Ihmisen 
Jumalallista sädettä, Aatmaa, kutsutaan enkeliksi ja yliminätietoista olentoa enkeli-
ihmiseksi. Tulevina aikoina tulette varmasti lunastamaan kukin oman paikkanne 
hierarkian eri tasoilla ja eri tehtävissä.

Jokainen me olemme osa hyvin suurta kokonaisuutta, jonka todeksi tekemiseen 
jatkuvasti osallistumme tietoisesti tai tiedostamattamme. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, 
siten se minkälaisia ajatusaaltoja sinäkin osaltasi lähetät ympäristöösi ei ole lainkaan 
yhdentekevää, eikä lainkaan vain oma asiasi. Luonnon saastuttaminen alkaa juuri  
ajatustasolta, joten mielen huoneet on hyvä pitää puhtaana.
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Kaunis otsakeskus nähdään energialtaan indigonsinisenä, sinipunaisena tai joskus 
rubiinin punaisena. Sen energiat virtaavat suoraa otsalta mahdollistaen vaikkapa 
telepatian käytön ja muun henkisen aistimisen. Olemme kaikki osa suurta laulua ja 
juuri tähän lauluun otsakeskuksesi sinut liittää, tietoisesti.
NIRVAANINEN TASO

Kruunukeskuksen energiat nähdään vaalean violettina, valkoisena tai kultaisenakin 
joissain tapauksissa. Variaatioita on useita. Yleisesti violetin puuttuminen ihmisen 
aurakentästä viittaa kuitenkin henkisyyden puuttumiseen. Kruunuchakra on ihmisen 
selkärangan päässä oleva positiivinen keskus ja muodostaa tavallaan toiminnallisesti 
parin juurikeskukselle. Näiden keskusten välillä elämänenergia virtaa ruumiissanne.

Kruunuchakran tasolle kuuluu valaistuminen ja lopullinen yhtyminen henkeen ja 
Ykseyteen, siis Jumalaan. Te voitte tehdä paljonkin tyhmyyksiä elämässänne, mutta 
ette voi estää tätä palaamistanne jumalalliseen Itseen. Suuri Henki on kärsivällinen. 
Jokainen palaa joskus.

Kruunuchakran aktivoituminen liittyy fyysisesti käpylisäkkeen toimintaan ja 
otsakeskukseen taas liittyy aivolisäke. Näiden fyysisten vastineiden merkitys aletaan 
jo lääketieteessänne tunnustaa, vaikkakin tieto niiden toiminnasta oli kauan 
kadoksissa.

Kruunuchakra yhdistää ihmisen päälaen kautta korkeammille olemassaolon 
taajuuksille, Nirvanaanisille ja sitä ylemmillekin tasoille, ja korkeimman vihkimyksen 
saanut ihmissielu vapautuu tällä tasollaan viimeisestäkin karmastaan, joka 
todellisuudessa olikin vain hänen opintosuunnitelmansa valaistumista varten. 

Pisara palaa mereen ja fyysisen inkarnaatioketjun tarkoitus on saavutettu. Tätä 
kuvataan Buddhalaisuudessa Samsaran pyörän pysähtymisenä. Mitään pakkoa syntyä 
aineeseen ei enää ole. Toki monet siitä huolimatta syntyvät, koska heidän rakkautensa 
perässä kulkevia kohtaan on suurta ja he tuntevat myötätuntoa ja haluavat tällä tavoin 
auttaa valon tuomisessa Maan päälle.

Tämä oli lyhykäisyydessään esitys ihmisen etenemisestä chakrajärjestelmän kannalta 
katsottuna ja toivoaksenne edes joku teistä sai tästä jotakin itselleen tärkeää. 

Hyvinä keinoina ylempien keskusten aktivoimisessa olemme nähneet meditoimisen, 
meditatiivisen musiikin kuuntelun, sekä tietenkin henkisten asioiden opiskelun 
kirjojen perusteella. Kuitenkin tärkeintä lienee rehellisyys omaa itseä kohtaan ajatus- 
ja tunnemalleja muutettaessa, sillä useimmiten suurin este etenemiselle on lukkiutunut 
mieli, joka ei ota vastaan mitään uutta joko muutoksen pelossa tai itsepäisyydestä. 
Oman kokonaisolemuksen rakastava hyväksyminen takaa kuitenkin sen perustan, 
jolta itsensä siivoamisen voi aloittaa, sillä kukaan teistä ei ole huono tai paha. 
Todelliselta olemukseltanne te olette täydelliset, jollaiseksi Jumalanne teidät loi. Valo 
kanssanne.
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SIELUN SUUNNITELMA

Ennen kuin kukaan teistä syntyy maanpäälliseen opinahjoonsa, teette te sielujenne 
tasolla hyvinkin tarkan suunnitelman tulevaa maanpäällistä elämää varten.

Syyruumiissanne on olemassa kaikki kokemukset, jotka olette aineessa hankkineet, 
sekä myös tarve kokemattomiin kokemuksiin. Jos teillä on eläessänne 
taltuttamattomia intohimoja minkä tahansa asian suhteen, voitte olla varmoja, että tuo 
halu tulee palauttamaan teidät takaisin kiertoon. Tämä ei tarkoita, että teidän tulisi 
tuomita itsenne halujenne ja kokemuksien tarpeen vuoksi. Totuushan on, ettei ole 
oikotietä onneen. Ihmisen on saavutettava kokemusperäinen tieto hyvin monenlaisista 
asioista ja se tarkoittaa hyvin monenlaisten elämänkokemusten hankkimista fyysisellä 
tasolla.

Ihmisen on elettävä miehenä ja naisena, äitinä ja poikana, rikollisena ja tuomitsijana, 
uhrina ja vallan käyttäjänä ja vain omakohtaisesti koettu tuo viisauden.

Olette keränneet kaiken koetun sisäiseen itseenne ja tallettaneet kaiken tiedon 
suodatettuanne siitä olennaisen, siis sielun kehitystä hyödyttävän. Ollessanne 
välitilassa, hengen valtakunnassa, fyysisten inkarnaatioidenne välillä, olette ennen 
uutta syntymää hyvin tietoisia siitä mitä puutteita olemuksessanne on ja miten niitä on 
lähdettävä korjaamaan.

Korkeampien opastajienne avulla luotte sielunne tasolla uuden suunnitelman uutta 
elämää varten. Te näette ylhäältä käsin tulevan elämänne pääpiirteet, sen minkälaiset 
olosuhteet perheessä ja ympäristössä palvelevat parhaiten kehitystänne. Jokainen 
teistä on hyväksynyt tämän suunnitelman ennen syntymäänsä ja ymmärtänyt sen 
tarkoituksen.

Jos sattumaa olisi jokin perinnöllinen sairaus tai kohtalon kovat iskut, ei Jumalaa voisi 
kutsua kovinkaan rakastavaksi. Sattumaan uskominen on harhaa. Kaikki tapahtuu 
kuten hyväksi on, heräämistä ajatellen.

Jokainen sielun suunnitelman kohta ei ole ennakkoon päätetty ja ihmisen vapaa tahto 
maailman tasolla on tosiasia. Hän hyväksyy itse suunnitelmansa ja voi myös vapaan 
tahtonsa mukaan noudattaa sitä fyysisessä elämässään tai jättää joidenkin asioiden 
oppimisen myöhemmäs. Elämä tulee tarjoamaan mahdollisuudet kaikkien tarvittavien 
asioiden oppimiselle, ellei nyt niin myöhemmin. Te voitte tuntea itsesääliä kohtalon 
iskujen kaataessa vanhoja muureja olemuksessanne, mutta todellisuudessa ihminen 
oppii tehokkaimmin juuri näiden iskujen kautta, niin yksilötasolla kuin myös 
ihmisryhmissä. 

Valitettavan usein vapaaehtoinen opiskelu lykätään niin kauas, ettei elämällä ole 
muuta mahdollisuutta kuin opettaa kovemmin keinoin. Se on kuitenkin aina 
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rakkauden teko.

Oletteko ajatelleet kuinka suuri osa maapallon kansoista on syntynyt tänne juuri nyt 
kokeakseen tämän erityisen energian, jonka vaihtuva aikakausi tuo tullessaan? Se on 
totta juuri nyt. Ajan kulku tai sen kokeminen on muuttunut rytmiltään kiihkeämmäksi. 
Monien syiden vuoksi on sielulla fyysisessä koulussaan mahdollisuus oppia enemmän 
näinä aikoina samassa ajassa missä ennen opittiin suhteellisesti vähemmän. 
Ylikansoittuminen on siten sekin suhteellinen asia. Kukaan ei synny sattumalta. 

Olette kulkemassa kohden kultaista aikakautta, kulttuuria, jossa humaaniset arvot 
valtaavat alaa yhä laajemmin. Se rajoittaa joidenkin suhteeellisesti alemmalla tasolla 
olevien sielujen mahdollisuutta inkarnoitua aineeseen. Siksi joillakin on nyt kiire…

Olemme hyvin tyytyväisiä siihen kehitykseen, jota Maan rohkeat pioneerit edistävät 
tietäen, etteivät vanhat arvot voi kaatua, ellei kärjessä kulkeva joukko aseta niitä 
kyseenalaiseksi. Vaikka henkisen tien kulkija on useinkin vaarassa joutua 
naurunalaiseksi, on se kuitenkin parempi vaihtoehto kuin vaieta seurassa silloin, kun 
on selvästi erimieltä kuin vallitseva mielipide on. Yksikin lause oikeassa paikassa 
ilmaistuna voi saada ketjureaktion omaisesti suuria aikaan. Jokaisella on, tai ainakin 
tulisi olla oikeus omiin mielipiteisiinsä ja jos vallitseva mielipide poikkeaa omasta, ei 
se välttämättä ole merkkinä siitä, etteikö oma ajatusmaailma olisi oikeanlainen. 

Aina on jonkun tai joidenkin yksilöiden oltava ensimmäisiä. Ajatusmaailman 
muotoutuminen etenee aina samaa kaavaansa. Ideat laskeutuvat henkisistä 
taajuuksista alas niiden "siepattaviksi" jotka ovat kyllin herkkiä. Uudet ajatukset 
alkavat vähitellen saada lisää kannattajia, kunnes vanhat taantumukselliset voimat 
jäävätkin vähemmistöksi. Pian tulee aika, jolloin todellakin henkisyys on niin 
itsestään selvä asia, ettei siitä tarvitse edes väitellä. Vai kuka vielä nykyään väittelee 
esimerkiksi siitä onko radioaaltoja olemassa ja voiko helikopteri pysyä ilmassa 
siivittä? Totuudet muuttuvat aikojen saatossa, ja niin on hyvä.

Te olette sielunne tasolla hyvin viisaita ja hyvin kauniita. Se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että samaistuessanne egoonne eli itsekkyyteenne olisitte sitä. Siksi onkin tärkeä 
ymmärtää samaistumisen merkitys. Olet sitä mihin samaistut. Jos samaistut 
itsekkyyteen olet itsekäs, jos samaistut iloon olet tuo ilo. Ja jos sinun 
persoonallisuutesi naamio kätkee todelliset puhtaat, viattomat kasvosi, ei sinua voida 
kutsua kovinkaan kauniiksi energioiden tasolta katsottuna. 

Olet kuullut uskon siirtävän vuoria. Se tarkoittaa, ettei uskon merkitystä oman 
olemuksen puhdistamisessakaan voida vähätellä. Ajatukset itsestäsi muovaavat myös 
käytöstäsi. Muistathan, ettet ole ajatustesi summa, mielesi manipulaation kahleissa 
painiskeleva uhri, vaan olet Ajattelija, Sinä Itse.
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YLIMINÄLLE HERKISTYMINEN

Kuten olemme jo aikaisemminkin todenneet olette te saapumassa kollektiivisestikin 
siihen vaiheeseen, jolloin yhä useammat ihmiset tulevat tietoiseksi omasta sisäisestä 
äänestään ja ryhtyvät noudattamaan omaa linjaansa hyläten vanhat "näinhän on aina 
tehty"-asenteet ja kaavat.

Olette löytämässä oman sisimpänne ja ylemmän minän kuiskaukset kuuluvat yhä 
selvemmin olemuksessanne. Te olette monikerroksisina olentoina tulleet siihen 
vaiheeseen, että se mikä ennen oli mahdollista vain harvoille ja valituille henkisiin 
asioihin perehtyneille, alkaa olla mahdollista näinä päivinä yhä useammalle 
"tavalliselle" ihmiselle.

Yliminän ääni alkaa kuulua silloin kun ihmisen sielullinen ikä on ehtinyt tiettyyn 
vaiheeseen. Uskomme, ettei ihmisillä, jotka ovat yleensä kiinnostuneita näistä asioista 
ole ongelmaa sen suhteen, etteikö yliminäyhteyttä olisi jo mahdollista saada, sillä jo 
kiinnostus kertoo, että olette mitä todennäköisemmin valmiit.

Olemme jo kertoneet siitä kuinka ihmisestä tulee itseohjautuva ja kriittinen 
auktoriteettien suhteen. Ensin on kuitenkin ihmisen olemuksessa tapahduttava tiettyjä 
asioita, joiden kestäessä hänen on oltava ennen kaikkea kriittinen itseään kohtaan. 
Omat virheet on helppo lakaista maton alle, mutta tässä henkisessä siivoustyössä se ei 
ole mahdollista. Olette kuitenkin jo niin tietoisia yleisesti ottaen, että oman olemuksen 
ja persoonallisuuden rakenteen tarkastelu sujuu varmasti kohtuullisen hyvin ja 
ymmärrys kaikkeuden olemuksesta siis myös Itsestä kasvaa päivä päivältä.

Mikä Yliminä sitten on? Jos ajatellaan sisäkkäisiä ympyröitä, kuin puun 
vuosirenkaita, muodostavat sisimmäisen ympyrän osat ihmisen todellisen olemuksen, 
jota voisi kutsua edellä mainittuun tapaan Aatma-Buddhi-Manas kolmioiksi. Tämän 
keskimmäisen ympyrän ympärille on muodostunut useita kerroksia isompia kehiä ja 
näitä voisi kutsua erilaisiksi persoonallisuuden osiksi, jotka peittävät sisimmän minän 
niin, että ulkopuolelta katsoen ei voida olla lainkaan tietoisia siitä, mitä sisimmässä 
osassa yleensä on, vai onko sitä olemassakaan.

Jos kuvitellaan näiden sisintä ympäröivien kerrosten sisältävän erilaisia olemuksen 
osia, voisi näitä persoonallisuuden kerroksia nimittää Minä-tietoisuudeksi eli 
tunteeksi erillisyydestä, samaistumiseksi tunteisiin, mieleen samaistumiseksi sekä 
kaikiksi niiksi menneiden inkarnaatioiden aineistoiksi, jotka kulkevat mukananne 
vaikkette sitä tiedosta. Se osa koko muistiaineistoa, joka on päivätietoisuudessanne, 
on todellakin vain jäävuoren huippu.

Alitajunnassanne on lukematon määrä erilaisia kohtaloita, ajatus- ja tunnemuistoja ja 
toistoja, jotka kulkevat mukananne syyruumiin tietona, vaikkette niitä varsinaisesti 
tiedosta päivätietoisina olentoina eläessänne. 
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Kun lähdetään tavoittamaan yliminän viisautta, on joko lähdettävä pala palata 
kuorimaan ylimääräisiä kerroksia ytimen ympäriltä tai sitten edettävä kiertotietä kuin 
poraamalla reikä suoraa näiden kerrosten läpi ytimeen, jolloin yhteys yliminään 
saadaan ja sitä kautta on mahdollista lähteä kuorimaan tuota "sipulia" omaan sisäiseen 
viisauteen nojaten. Vertaus saattaa kuulostaa erikoiselta, mutta juuri näitä kahta tapaa 
käyttäen yhteys useimmiten muodostuu.

Ensimmäisenä "sisäinen puhe" alkaa kuulua sydänchakran alueella, mutta edettäessä 
chakrajärjestelmässä voivat viestit kuulua myös pään alueella joko sanallisena 
informaationa, intuitiona, kuvina tai oivalluksina. Yksilöllisiä eroja on tietenkin 
tässäkin olemassa. Kuitenkin omaan sisäiseen enkeliinsä on jokaisella henkisyyteen 
edenneellä ihmisellä mahdollisuus saada kontakti. Yhteys on alussa hyvin hentoinen 
ja heiluvainen vahvistuen kuitenkin koko ajan, kun sisäistä johdatusta lähdetään 
kuuntelemaan ja eteenkin noudattamaan. Sinun sisimmässäsi on yhteys kaikkialliseen 
viisauteen ja kun tuo kanava saadaan avautumaan se takaa varman ja vaarattoman 
kehittymisen yhä korkeammille hengen taajuuksille. 

Kuinka sitten lähteä käytännössä tuota yhteyttä luomaan? Se vaatii tiettyjä 
toimenpiteitä henkisessä olemuksessa. On opittava kuuntelemaan sisäistä 
liikehdintäänsä, ajatuksia, tunteita ja syitä omille mitä erilaisimmille reaktioille. On 
siis tarkkailtava itseään kuin ulkopuolista olentoa. Motiivit erilaisille sisäisille 
liikkeille ja tuntemuksille on usein vaikeaa jäljittää. Kuitenkin teillä on jo siihen 
tarvittavat taidot, jos haluatte asiaan kunnollisesti perehtyä.

Miksi siihen sitten yleensä kannattaisi perehtyä? Siksi, että se juuri on kehityksen 
päämäärä. Elämäsi tarkoitus. Sinä olet olemassa ollaksesi Oma Itsesi. Ei 
persoonallisuuden naamioon samaistunut olento, ei harhan vallassa elävä 
automaatioihminen, vaan se joka Sinä Todella Olet. Se on matkasi pää fyysisten 
inkarnaatioiden sarjassa. Sekin määränpää on tietenkin vain välietappi, se on 
kuitenkin juuri se etappi, johon sinun on tässä elämänkoulussa tähdättävä.

Yhteys ylempään minään tuo monenmoista siunausta päivätietoisuuteesi ja avaa aivan 
uudet näkymät myös toisille tasoille, sillä yleensä selvänäköisyys ja - kuuloisuus, sekä 
muut yliaistilliset kyvyt toimivat paljon paremmin, siis luotettavammin, juuri 
yliminäyhteyden kautta. Mahdollisuus saada opastusta oman minän "ulkopuolelta" 
tulee myös mahdolliseksi. Onhan totta, että jokaisella ihmisellä on henkioppaansa ja 
monella useampikin opas, jotka saattavat myös vaihtua eri elämän vaiheissa ja yleensä 
vaihtuvatkin.

On kuitenkin huomattava sekin, että edettäessä tietoisuudessa laajemmille alueille 
muuttuu "ulkopuolinen" sisäpuoliseksi. Eli nekin olennot tai tietolähteet, josta 
yliminän tieto ja viisaus virtaavat ovat loppujen lopuksi osa laajempaa itseänne. 
Kaikki on yhtä ja juuri kaipuu ykseyteen saa ihmisenkin aikanaan kiinnostumaan tästä 
yliminäyhteydestään. 

Keinoina meditaatio on tehokkain valmistautuessanne yhteyteen. Sanotaan, että 
rukoillessanne te puhutte ja Jumalanne kuuntelee. Meditaatiossa te kehitätte kykyänne 
kuunnella kun Jumalanne puhuu. Tuo puhe kuuluu juuri yliminän äänenä 
sisimmässänne.
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Meditaatiossa te voitte esittää vaikkapa kysymyksen, johon haluatte saada vastauksen 
ja sen jälkeen voitte hiljentyä kuulemaan sisäisen minuuden kuiskauksia. 
Erottamiskyky joutuu usein koville alkuvaiheessa, jolloin mielen hallitsemattomuus 
voi aiheuttaa "väärin kuulemista". Kuitenkin harjoitus tekee mestarin tässäkin asiassa 
ja vähitellen opitte tuntemaan mistä olemuksenne osasta informaatio on peräisin.

Kuitenkin kaikista tärkein työ on alemman minän puhdistaminen siitä suuresta 
epäolennaisuuksien määrästä, joka ihmisen olemukseen on pitkän historian aikana 
kerääntynyt. Myös vallitseva kulttuuri ja kasvatus on antanut osansa tähän minän 
kuorikerrokseen niin voimakkaasti, että ero todellisen ja epätodellisen välillä on 
vaikea tehdä. Työ on siten hyvin monimuotoista ja raskastakin, mutta myös hyvin 
antoisaa, sillä vanhasta kuonasta vapautuneella olemuksella on käytössään niin suuri 
elämän energian taajuus, ettette voi sitä edes kuvitella. Kun epäolennainen menettää 
merkityksensä on teillä enemmän voimavaroja ja aikaa keskittyä olennaiseen.

Miten paljon turhaa taakkaa ihminen kantaakaan mukanaan. Mukaan luettuna pelot ja 
ne vanhat aikansa eläneet asenteet ja tunnemallit ja kehykset, joihin ihmisen on hyvin 
vaikea saada itseään mahtumaan. Yhteiskunta antaa tietyt rajat ja raamit ja mielellä on 
aina suuri tarve luokitella ja karsinoida ihmisiä ja asioita. Vapautuessanne kuitenkin 
huomaatte, ettei entisenlaisiin karsinointeihin kenties olekaan tarvetta. Ne ovat olleet 
omiaan palveleman tietynlaista ihmistyyppiä ja tietoisuutta, mutta muuttuva tietoisuus 
luo uudet moraalisääntönsä ja eettiset norminsa, se teidän olisi hyvä ymmärtää ja 
hyväksyä kun lähdette kuorimaan omaa minäänne turhista painolasteista. Se mikä 
ennen oli yleisesti "oikein" ei sitä yliminän näkövinkkelistä katsottuna enää 
välttämättä olekaan. Samoin on niin kutsuttujen “väärien” asioitten kohdalla…

Mutta mitä sitten tarkoittaa sisäinen puhe? Kuka on se joka puhuu kuin itsenne 
ulkopuolisena, vaikka onkin juuri tuo kaikista sisäpuolisin osa olemustanne? 

ENKELI-IHMINEN

Enkelin siipien havinaa voit kuulla lähempää kuin arvaakaan; omasta sisimmästäsi. 
Olette jokainen ensisijaisesti henkisiä olentoja. Fyysinen ruumis on kuin raskas 
talvipalttoo, johon te kääriydytte pärjätäksenne raskaalla fyysisellä taajuudella. 
Kesämaahan palatessanne heitätte sen pois. 

Sinun sydämessäsi asuu enkeli, oma Itseytesi. 

Olemme kertoneet yliminään tutustumisesta ja siitä on hyvä jatkaa. Kuten sanottu, 
tullessanne tietoiseksi omasta todellisesta olemuksestanne, ihmettelette, kuinka olette 
saattaneet nukkua henkisessä mielessä aiemmin. Ihmettelette, oletteko lainkaan 
Ajatelleet asioita. Tapahtuu todellakin eräänlainen herääminen unesta, kun 
tietoisuutenne laajenee. Kuten mielen unessakaan, te ette havaitse uneksivanne, ennen 
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kuin heräätte. Samoin on henkisen heräämisen tapahtuessa. Olette luulleet elävänne 
aiemminkin, mutta kun todella heräätte huomaamaan todellisen Itsenne 
persoonallisuuden taustalla, te huomaatte ettette Eläneet, olitte vain olemassa.
Tällaisia yhä suuremman heräämisen hetkiä on henkisen kasvun poluilla useitakin.

Yhä kasvava Elämän Energian taajuus antaa voimakkaamman tunteen elämisestä, 
fyysisestikin.

Olemme kertoneet enkeli-ihmisestä persoonallisuuden taustalla. Kuka tuo enkeli 
sitten on ja mistä hän, siis Sinä Itse, olet peräisin?

Maailmankauden alussa, Maailman Hengen hengittäessä luodut paljoudet elämään, 
ilmenivät myös ne sielujen joukot tai henkiset olennot, jotka nyt eri muotoisina 
täyttävät niin maa planeetan kuin muutkin planeetat kaikkeudessa. Suuria ryhmiä, 
sielujen sukuja, luotiin ns. saman säteen alaisuudessa. Luominen sisältää kuitenkin 
"jonkin tekemisen" harhan. Kysymyshän oli paremminkin olevaistumisesta. Sillä, jos 
sanottaisiin, että sielu on joskus "syntynyt" käsittäisitte te maan ihmiset, että joka on 
syntynyt voi myös kuolla. Kuitenkin sielu on ikuinen ja vaikka kaikki joskus palaa 
henkeen, se ei tarkoita, etteikö kaikki silti olisi olemassa, olemisen tilassa.

Sanommekin mieluummin, että erilaiset sielujen suvut olevaistuivat valon eri 
taajuuksilla. Näitä taajuuksia on pääasiassa seitsemän, ne jotka teidän maailmassanne 
ovat tunnetut, mutta todellisuudessa niitä on yhdeksän ja näistä pääsäteistä on 
olemassa myös useita variaatioita. Säteet ymmärrätte parhaiten ajattelemalla 
chakrajärjestelmänne keskuksia, sisäistä sateenkaarta, sekä ilmenevän maailman 
seitsenjakoisuutta sävelasteikolla ynnä muualla. Sielullakin on siten oma sävelensä, 
joka vastaa parhaiten sen omaa taajuutta, samoin voisi sanoa, että jokainen sielu on 
myös tietyn värinen. Nämä ovat asioita, joita te olette vasta aivan viime aikoina 
alkaneet aavistelemaan. Ja tämä tietoisuus antaa aivan uuden näkemyksen 
tulevaisuuden terveyden huoltoonkin, väriterapian, sointuterapian sekä muiden 
luonnollisten hoitojen muodossa.

Olemme varmoja, että monella on tästäkin asiasta jo tieto sydämessään. Värit ovat 
valon eri aaltopituuksia ja jos ajatellaan, että ensimmäinen ilmennyt asia kaikkeudessa 
on valo, on helppo ajatella, kuinka tuo valo jakaantuu spektrin eri taajuuksiksi sen 
mukaisesti mikä sielun tuleva "työ ja kehityskenttä" on ja tulee olemaan.

Aloittaessaan inkarnaatiokiertonsa sielu on siis tietoinen minkälaista kehityskaarta 
hän tulee etenemään ja millaisiin tehtäviin erikoistumaan tulevaisuudessa. 
Maailmankaikkeus etenee jatkuvan muutoksen kautta, ja me olemme Hänen 
työntekijöitään, vaikka samalla olemme tuon työn kohde. 

Kaikki mikä ilmenee myös ON, samaan aikaan Jumalassa, Absoluutissa. Kaikkeuden 
voidaan ajatella olevan Jumalamme ruumis eli ilmenemismuoto ja me jokainen 
olemme osia tuosta ruumiista. Tuodessamme Valoa omaan olemukseemme, 
valaisemme myös kokonaisuutta ja auttaessamme lähimmäistämme autamme 
itseämme ja Jumalaamme. Kaikki palaa yhteen ja yksi on kaikessa. Tämä on se 
yksinkertainen totuus, jonka Oivaltaminen tuo valaistumisen.

Ei riitä että Tietää asian teoreettisesti, oivaltaminen on Olemista. Kun Olet tämä 
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totuus, olet perillä.

Kuvitellaanpa seuraavaa; Sinä kelluit tyytyväisessä onnen tilassa, ilmenevässä 
olemassaolossa, energiapyörteiden tuuditettavana iloiten olemassaolostasi, 
tietämättömänä siitä, milloin olit olevaistunut, koska aikaahan ei ollut olemassa.

Leikit värikylläisessä todellisuudessa, lauloit kaikkeuden sfäärien kuoroissa, kuuntelit 
satumaisen kaunista musiikkia, jollaista ihmiskorva ei voi kuulla. Kuitenkin, pieni 
levottomuuden väre alkoi kalvaa sisimmässäsi, vai oliko "sisintä" tai "ulkopuolta"? 
Oliko mitään, joka erottaisi toisen toisesta. Olit Yksi ja niin oli hyvä?

Lain mukaisesti tuli Aika, kuten kaikella On aikansa. Tuli aika sinun ja ystäviesi 
poistua vaikkapa violetin taajuutenne rauhasta. Aloittaa ilmeneminen aineessa ja 
energiassa. Olitte hyvin innoissanne. Saisitte toteuttaa Luojanne suurta suunnitelmaa. 
Saisitte kokemuksia, jotka saatuanne palaisitte jälleen yhtenä joukkona, jatkaaksenne 
eteenpäin Jumallanne suuressa suunnitelmassa. Hyödyllisinä työntekijöinä. Jokainen 
Teistä halusi lähteä matkaan. Kukaan ei ollut vastahakoinen. Ei vielä silloin.

Laskevalla kaarella elit vielä henkisessä ruumiissa, maan taajuus itsessäänkin oli 
korkeampi. Fyysistä ainetta, jollaisena se nyt tunnetaan ei ollut olemassa. Kehosi oli 
keveä, ja elämäsi monimuotoista, vapaampaa ajan ja paikan kahleista ja rajoituksista, 
kuin se tulisi olemaan pitkään aikaan. Fyysisen inkarnaatioketjun aika lähestyi.

Sinä, muiden mukana, laskeuduit aineeseen. Syvälle, alhaiselle aaltopituudelle, 
kokemaan kivikunnan tietoisuutta. Sinä Itse et kuitenkaan Ollut kiveä, olit vain 
tietoinen kiven elämästä ja aaltopituudesta, siirtyäksesi elävämpään olomuotoon 
kasviksi.

Kasvikunnan koulun käytyäsi siirryit elämän unen näyttämöillä edelleen saaman 
kokemuksia eläimenä ja lopulta ihmisenä. Ihmisenä olit vastasyntyneen sielun asteella 
hyvin viaton, ja hyvin ymmärtämätön kuin vapaudessa kasvanut villieläin, joka 
vangittiin sopeutumaan ihmisten sääntöihin ja outoihin tapoihin.

Olit samalla utelias, mutta pelokas. Toisaalta taas et ymmärtänyt mikä oli tämän leikin 
nimi, jota olit aineeseen tullut leikkimään. Hämmennys kuvannee parhaiten 
ensimmäisten ihmisenä elettyjen elämiesi olotilaa. Aineen raskas viitta ylläsi, olit 
kadottanut kosketuksesi "kotitaajuuteesi" ja olit unohtanut Kuka sinä olit.

Ensimmäisiä elämiä sävytti kahden alemman chakran taistele tai pakene -vietti. Olit 
luonnon ihminen, vaistojesi varassa elävä ja aggressiivisesti itseäsi toteuttava. 
Säilyminen oli näitä elämiä leimaava elämänkoulun läksy. Vahvat säilyivät ja heikot 
eivät pärjänneet ja fyysisen elämänvoiman kerääminen oli tärkeää. 

Vähitellen siirryit alkukantaisesta vaisto- ja vietti- ihmisestä kolmannen chakran 
tasolle, nuoren sielun elämään ja tärkein keltaisen chakran opetus oli perheyhteisön 
tuleminen tärkeämmäksi. Tunne-elämä alkoi jalostumisensa. Noustessasi yhä 
korkeammalle useiden inkarnaatioiden seurauksena, tulit viimein vihreälle keitaalle. 
Sydämesi tasolle ja myös korkeampi ajattelukykysi kehittyi. Opit rakastamisen 
korkeampaa taitoa. 
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Opit erilaisten roolien, persoonallisuutesi naamioiden kautta. Opit johtamaan, 
käyttämään valtaa. Olit uhri ja voittaja. Egosi, minätunteesi, sai sinut yhä 
erillisemmäksi ympäristöstäsi. Luulit olevasi elossa vain silloin kun olit paras, kun 
voitit. Nautit erilaisista valtapeleistä. Olit täysin samaistunut siihen persoonaan, jonka 
eri elämät sinulle toivat. Olit tyytyväinen ollessasi fyysinen, saadessasi ilmentää omaa 
egoasi, itsekkyyttäsi. Hyvin pitkään, inkarnaatioina laskettuna, meni luultavammin 
tässä vallan kautta oppimisen vaiheessa. Kunnes tuli muutos.

Sinulla oli erilaisia rooleja eri elämissä. Kuitenkin niitä kaikkia leimasi se perussäde, 
jonka alla sait ilmennyksesi, aikojen alussa. Siihen rooliin kaikki pienet roolisi elämän 
teatterissa sinua valmistivat, ja yhä valmistavat.

Kohotessasi kurkkuchakrasi tasolle, sinisyyteen, saavutit tai tulet saavuttamaan egosi, 
minäsi, huipentuman. Sen kristallisaation. Et voisi luopua mistään, mitä sinulla ei ole. 
Sanomme, että ego ns. uhrataan yliminän alttarille. Jotta voisit uhrata minäsi, on 
sinulla oltava sellainen. Se tarkoittaa, että et ole enää massa ihminen. Että ajattelet 
omilla aivoillasi. Että olet tullut tuntemaan itsessäsi nuo kaksi "minää" eli todellisen 
itsesi ja egosi, persoonallisuutesi. 

Egosi tunnuslause kuuluu: "Minä haluan valtaa, ja se on oikein. Jos toinen ihminen 
saa jotakin, niin se on poissa Minulta ja siitä minä en pidä, sillä minä pelkään 
menettämistä."

Todellisen Itsesi tunnuslause kuuluu: "Me olemme yhtä jokaisen toisen olennon 
kanssa. Mikä on hyväksi hänelle, on hyväksi minulle. Olemme osa yhtä suurta 
kokonaisuutta. Iloitsen ystäväni menestyksestä, sillä se lisää yhteistä vaurautta."

Tämä on perusero. Kumpi lause kuvaa Sinun sisäistä tilaasi?

Kun alat ilmentää kurkkuchakran energioita yhdessä sydämesi avoimuuden kanssa, 
alat olla todellinen Ihminen. Se valtataistelu, joka ennen tuntui hyvin stimuloivalta, ei 
enää jaksa kiinnostaa. Yhä suurempi tyytymättömyys alkaa kalvaa sisintäsi ja kyselet 
mikä on elämän tarkoitus. Tämä tyytymättömyys kertoo, että olet valmis aloittamaan 
tietoisen työn palataksesi takaisin kotiin. 

Luontainen kiinnostus henkísiin asioihin kertoo, että olet jo aikaisemmin aloittanut 
tuon paluun ja tässä elämässäsi vain jatkat sitä. Se on kultainen tie.

Kun sinä kuljet sitten yhä ylemmäs kypsän sielun iässä kohden otsachakrasi indigoa 
sädettä, niin yhä vielä sinun oman alkuperäisen sielullisen säteesi vaikutus näkyy 
elämässäsi ja sen valinnoissa. Nyt vieläpä entistä paremmin. 

Jos alussa oletimme sinun lähteneen violetista säteestä, joka kertoo henkisen opettajan 
työstä, niin edetessäsi omassa suunnitelmassasi, tarve toisten ihmisten auttamiseen 
ohjaamisen kautta käy yhä suuremmaksi. Siten sinun henkilökohtaisessa indigossasi 
on syvä violetin sävy, jos kuvaamme asiaa symbolisesti.

Lopulta, elettyäsi tarpeeksi, saatuasi tarpeelliset kokemukset olet väsynyt maallisiin 
rientoihin, hälinään ja kaikkeen turhuuteen, jota nuoret sielut niin tärkeänä pitävät ja 
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päätät palata takaisin Itseesi ja Jumalaasi. Fyysisten elämiesi inkarnaatioketju päättyy 
ja olet jo tullut täysin kosketuksiin oman ryhmäsi ja mestareidesi kanssa. Jatkat siis 
kehittymistäsi korkeampienergisissä olosuhteissa. Koko sukusi jatkaa yhdessä. Tämä 
on hyvin kaunis vaihe elämässänne. Tuhlaajapojan paluu kertoo juuri tästä paluusta 
henkiseen yhteyteen.

Sinusta on tullut Enkeli ihminen.

Kaunista, eikö totta? Vaikka jokainen teistä lähti vapaaehtoisesti, tuppaa tämä tieto 
teiltä joskus unohtumaan. Koette elämänkoulun läksyt epäoikeudenmukaisina ja 
katkeroidutte. Juuri tuo katkeroituminen varmistaa useinkin luokalle jäännin 
elämänkoulussa. Olette myös usein liian ylpeitä pyytääksenne apua. Suljette itsenne 
kaikilta auttamisyrityksiltä. Eihän toki ole tarkoitettu, että teidän pitäisi haparoida 
pimeässä yksin. Kultaisen enkelin siipien kosketus ohjaa teitänne. Aina on ohjaajan 
käsi kädessänne, mutta te ette sitä useinkaan tunne. Kuvittelette olevanne 
maailmankaikkeuden väärin kohdelluin olento ja suljette itsenne valolta. Kuitenkin 
juuri nuo vaikeat kokemukset hiovat sisäisen timanttinne todelliseen loistoonsa. 

Tummuus saa poistua tulevan loiston alta. Sinunkin sisimpääsi on kätketty aarre. Se 
on arvokkain omaisuutesi. Lisäksi se on omaisuus, jota et voi koskaan menettää. Voit 
unohtaa omistavasi sen, voit hukata sen minäsi huoneisiin, kaiken muun rojun 
joukkoon, jota olet matkan varrella kerännyt, mutta aina tuo aarre on kuitenkin 
mukanasi. Ja tulee aika jolloin löydät sen itsestäsi, etkä sen jälkeen siitä koskaan 
luovu. Luovut vain siitä tavarasta, jonka alle tuo timanttisi oli hautautunut. Tuo tavara 
edustaa sitä epäolennaista, joka olemukseesi on kertynyt eri elämien varrella. Intiassa 
tuota tavaraa kutsuttiin Mayaksi eli harhaksi.

Kun heräät harhan unesta, ihmettelet, kuinka et aikaisemmin havainnut totuutta  
sisälläsi. Kuitenkin kaikella on tarkoituksensa. Satoa ei korjata ennen kuin se on  
kypsää.

Henkisyytesi sadonkorjuun aikaan henkiset avunantajasi, opastajasi ja ystäväsi 
iloitsevat. Sinut toivotetaan tervetulleeksi tietoiseen yhteisöön, jossa aina olit, muttet 
muistanut olevasi. Kotiin paluu on hyvin riemukas tapahtuma. Sitä me jäämme 
odottelemaan Sinunkin kohdallasi. Tervetuloa.

Olemme kertoneet todellisen olemuksesi kauneudesta ja nyt vielä vähän siitä, kuinka 
kauneus voi ilmetä Sinun kauttasi tällä fyysisellä tasollasi, kun olet herännyt ja tullut 
tietämään kuka sinä todella olet, edes teoriassa.
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TYÖN TEKEMINEN

Olette ihmiskuntana tulleet vaiheeseen, jossa yhä useammat ihmiset kysyvät itseltään 
mikä on elämän tarkoitus, ja mikä rooli teillä itse kullakin on tässä suuressa laulussa. 
Olette olentoina tulleet vaiheeseen, jossa se mikä oli ennen ei enää riitä. Monet teistä 
tuntevat sisällään tyhjyyttä ja ahdistusta toimiessaan päivittäisessä elämässään vailla 
korkeampaa päämäärää eli sen asian ymmärtämistä mikä merkitys elämällänne on 
kokonaisuutta ajatellen.

Olette jokainen kuitenkin omalla paikallanne juuri siinä, mitä te teette juuri nyt. Ei ole 
tarkoituskaan, että jokainen teistä ryhtyy oitis henkisen työn tekijäksi päivätyötä 
ajatellen. Ensimmäinen asia onkin tehdä tuota työtä omassa olemuksessa, ja siten 
valmistautua omaa itseään auttamalla auttamaan myös toisia.

Auttaminen, palveleminen, on toiminnan muoto joka johtaa nopeimmin perille 
tosiolemukseen. Se jos joku, on "oikotie onneen". Miksi näin on? Siksi, että toisen 
ihmisen edun asettaminen oman edun edelle karsii omia itsekkäitä intressejä parhaiten 
ja takaa menestyksen. Myötätuntoisen rakkauden virratessa ei sijaa epäilylle ole. Jos 
siis tahdot edetä nopeimmalla mahdollisella tavalla, anna rakkauden virrata. Avaa 
sydämesi ja koe myötätuntoisesti lähimmäistesi hätä ja suuri kaipuu ykseyteen, joka 
saattaa saada erikoisiakin muotoja ja aseta heidän etunsa omasi kanssa samalle 
viivalle. 

Emme siis kehoita sinua uhrautumaan marttyyrin lailla. Jos sinusta tuntuu, että olet 
hyvin suuri ihminen auttaessasi toisia, niin et ehkä ole sisäistänyt oikein auttamisen 
periaatetta. Hän joka auttaa sydämestään, ei tee siitä mainosta, eikä esiinny marttyyrin 
viittaan kääriytyneenä.

Oikea tarve auttaa perustuu myötätuntoon siten, että tahdot toisten selviävän 
vähemmällä kärsimyksellä kuin itse selvisit. Siten ei mikään kärsimys ole koskaan 
turhaa tässäkään mielessä. Kaikkea oppia ei ole tarkoituskaan saada vaikeimman 
kautta. 

Mitä yksittäinen ihminen sitten voi tehdä?

Jokainen teistä voi vaikuttaa omalla esimerkillään. Jokainen voi aloittaa rakastamisen 
työn itsestään. Itse asiassa rakkauden työtä ei voi aloittaa mistään muusta kohteesta, 
vain omasta olemuksesta. 

Kykysi rakastaa muita, on suoraa verrannollinen siihen, kuinka paljon pystyt 
rakastamaan itseäsi. Kyse ei ole itsensä ihailemisesta. Peiliin katsoessasi sinun ei 
tarvitse todeta kuinka kaunis tai suurenmoinen ihminen sinä olet, vaikka sekään ei 
tietenkään ole väärin. Kuitenkin itsensä rakastamisella tarkoitamme ensisijassa itsensä 
hyväksymistä sellaisena kuin olet juuri nyt. Ei sellaisena kuin haluaisit olla, tai 
sellaisena millaisena muut sinut haluaisivat nähdä, vaan sellaisena kuin olet vikoinesi 
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kaikkinesi. 

Sinun on ymmärrettävä, että perusta itsetuntemukselle ja etenemiselle henkisesti on  
juuri se, että hyväksyt itsesi arvostelematta itseäsi ankarasti tai muuten vaatimatta  
itseltäsi kohtuuttomia. Joku teistä saattaa nyt elätellä toiveita helposta elämästä vailla 
tarvetta kehittyä. Se ei tietenkään ole totta. Kuitenkin parhaan perustan etenemiselle 
muodostaa juuri hyväksyminen. Kaiken itsestäsi löytämäsi hyväksyminen, ei siis 
tuomitseminen. Hyväksyminen on avain onneen.

Jos teet virheen, älä soimaa itseäsi. Anna anteeksi ja lupaa yrittää paremmin 
seuraavalla kerralla. Ei ole olemassa vääriä valintoja, on vain opetustilanteita.

Olemme kertoneet oman esimerkkisi ratkaisevasta vaikutuksesta. Mitä se pitää 
sisällään? Se ei tarkoita mitään erityistä juhlapuhetta tai suurta lahjoitusta 
hyväntekeväisyyteen, vaikkakin myös näitä se VOI tarkoittaa. 

Oma esimerkki toimii parhaana opettajana kun sitä sovelletaan jatkuvasti, kaikissa 
arjen askareissa aivan jokapäiväisessä elämässä. Sinun ei tule sanoutua irti 
työpaikastasi lähteäksesi auttamaan kehitysmaiden lapsia, vaan sinä autat heitä 
parhaiten juuri tekemällä oman osasi, oman työsi. 

Sinun ei tule lähteä barrikaadeille saarnaamaan henkisen kehityksen puolesta, vaan 
sinun tulee ilmaista omat mielipiteesi avoimesti siinä ympäristössä jossa elät. Sinun 
on omalla käytökselläsi osoitettava kuinka positiivisia ominaisuuksia henkinen 
kehitys mukanaan tuo. 

Jos ympäristössäsi on rakkaudettomuutta, et voi vedota siihen, että "kaikki muutkin 
tekevät näin", vaan sinun on toimittava oman henkisen lakisi mukaisesti. Kun tulet 
periaatteellisen ratkaisun eteen niinkin vaikeassa tilanteessa, jossa oman näkemyksen 
puolustaminen saattaa aiheuttaa taloudellista tappiota tai jopa oman aseman 
menetystä, sinun on kuitenkin uskottava oikeuden voittamiseen ja rohkeasti 
puolustettava omaa näkemystäsi. 

Huolimatta antautumisesta alttiiksi pilkalle, on sinun puolustettava näkemystäsi, sillä 
se mitä muut ihmiset sanovat on heidän asiansa, ja he kantavat siitä vastuun. Sinä 
kannat vastuun siitä, ettet tee kompromisseja oman sisäisen todellisuutesi suhteen. 
Tulet huomaamaan, että kompromissit eivät loppujen lopuksi tuo sinulle edes sitä etua 
mitä yritit niillä saavuttaa. 

Emme toki käske teitä rakkaat oppilaat, ryhtymään vastahankaan jonkun periaatteen 
vuoksi, joka ei perustu todelliseen sisäiseen viisauteen. Siksi onkin opittava 
kuulemaan, mistä olemuksen osasta kuiske milloinkin kuuluu. Kuitenkin etsivä ja 
kehittyvä ihminen oppii tekemään eron melko pian.

Tahdomme tällä sanoa, että on helppo teoriassa hyväksyä henkiset totuudet. 
Vaikeampaa on toteuttaa niitä arjessa aivan "tavallisten", ei niin henkisesti 
ajattelevien ihmisten keskellä. Näin kuitenkin tulisi tehdä. 

Osa-aikahenkisyys ei ole rehellisyyttä itseä kohtaan, siten jonkinlaista näkemyksen 
vakautta tarvitaan.

44



Tämä ei tarkoita alituista puhumista tai esille asettumista. Yksi henkisen tien kulkijan 
vaatimuksista on oppia puhumaan kun on sen aika, ja vaikenemaan kun on 
vaikenemisen aika. Samoin on opittava puhumaan eri ihmisille eri kielin. Jokainen 
ihminen on valmis kuulemaan jotakin, jos asia ilmaistaan hänen omalla sanastollaan. 
Eikö se olekin haastava työsarka meille kaikille? Jos tämän tekstin sisältö olisi 
suunnattu toisen kulttuurin edustajille, esimerkiksi intialaisille tai kiinalaisille, olisi 
sen sanasto ja symbolisto ollut täysin erilainen. Sama pätee myös pienemmissä 
mittakaavoissa.

Olemme kuunnelleet joidenkin oppilaidemme kertomuksia niistä tilanteista, joihin he 
esimerkiksi työpaikoillaan joutuvat, ja on myös sanottava, että vanha vertaus"ei 
helmiä sioille" pitää paikkansa nykyisinkin. Jos ihminen ei ole lainkaan valmis 
vastaanottamaan henkistä tietoa, on parempi vaieta ja jättää hänet kypsymään, kuin 
turhaan altistua väittelyyn, joka ei johda mihinkään. 

Oman kannan puolustaminen sujuukin parhaiten rauhallisesti ja huumorilla höystäen. 
Mitään syytä ryhtyä muuttamaan väkisin toisen ihmisen kantaa ei ole, sillä kullakin 
ihmisellä on oma totuutensa ja vain nuoret sielut haluavat aina olla oikeassa. Nämä 
asiat, kuinka toimia ja ei toimia, muodostavat hyvän koulutusvaiheen henkisen etsijän 
tiellä. Oikea arvostelukykyhän voidaan saavuttaa vain yritysten ja erehdysten kautta. 
Kuitenkin jokainen teistä Voi toimia henkisyyden edistäjänä omassa piirissään, ja 
monet teistä toimivatkin tästä totuudesta käsin jo nyt. 

Ihminen saattaa vaahdota suureen ääneen viattomien eläimien puolesta, mutta käyttää 
hyvällä omallatunnolla tuotteita, joita on näillä eläimillä testattu. Toinen saattaa lähteä 
puolustamaan vanhusten oikeuksia, mutta ei muista kohdistaa rakkautta omalle 
perheelleen ja lähipiirilleen. Joskus on vaikea nähdä metsä kaikkien puiden lomasta.

Tulemmekin siihen johtopäätökseen, ettei mikään muu asia kuin oman sisäisen 
näkemyksen löytäminen ja noudattaminen ole tehokkaampaa koulutusta, sillä juuri 
tämä panee ihmisen päivittäin ja hetki hetkeltä punnitsemaan omia näkemyksiään ja 
mielipiteitään ja sitä, onko henkisyys pelkkää puhetta vai aiheuttaako se myös 
toimenpiteitä omassa elämässä. Korulauseita on kuultu tarpeeksi. Nyt on toiminnan 
aika.

Olemme kertoneet etsijän tiestä ja siitä, kuinka henkisyys ilmenee ja kuinka sen tulisi 
ilmetä jokapäiväisessä elämässä. Hedelmistään tunnetaan myös ne puut eli henkiset 
opettajat, jotka saarnaavat "älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin sanon"- oppia. 
Arvostelukykyä tarvitaan todella runsaasti henkisen etsinnän kaikissa vaiheissa. 
Olette siunatut kuullessanne oman Itseytenne kuiskauksia. Ne kertovat että valo 
loistaa jo teidän sisimmästänne ja on lopulta tuova teidät jokaisen perille omaan 
Itseenne.

Seuraavaksi käymme läpi ne periaatteet ja vaatimukset, jotka henkinen opiskelija 
joutuu kohtaamaan tiellään poikkeuksetta ja palaamme alkuun. Palaamme siihen 
vaiheeseen, kun etsijä on kiivennyt sydänkeskuksensa tasolta egon kristallisoimisen 
vaiheeseen. Kun hän on tullut tyytymättömäksi siihen, mitä tavanomainen ihmiselämä 
valtataisteluineen, suruineen ja murheineen mukanaan tuo ja kun hän on esittänyt 
jokaisen kohdalla kerran kuuluvan kysymyksen "Kuka minä olen"?
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HERÄÄMINEN 

Kiivettyäsi itseytesi tikapuita ylös egosi vuoren huipulle saavut kohtaan, jota 
kutsutaan tienhaaraksi. Kaikki kokemukset ihmisenä on saatu, ihmisenä siinä 
mielessä, että persoonallisuutesi naamion viehätys on alkanut karista sen yltä. Olet 
alkanut tympääntyä toistamaan vanhaa kelaa. Huomaat kuinka kaikki mitä teet alkaa 
tuntua tarkoituksettomalta. Välinpitämättömyys valtaa olemuksesi. Olet tyhjä, 
henkisesti kuollut. Mikään mikä ennen innosti, ei saa sinua kiinnostumaan. Olet 
kuiviin imetty. Ihmissuhteesi tuntuvat mitäänsanomattomilta, kaikki tuntuu jotenkin 
erilaiselta kuin ennen.

Olet tekemässä eräänlaista sisäistä kuolemaa. Vanha kuolee tehdäkseen tilaa uudelle. 
Tämä kuoleman tuntu on tuttu seuralaisesi henkisellä tiellä aika ajoin, sillä aina 
siirtyessäsi tasolta toiselle täytyy kokea tämä henkinen kuivuuskausi jollakin tavalla. 
Se voi olla voimakas tai heikko, mutta aina se kuitenkin kertoo, että muutos on 
tulossa. Ja että olet valmis.

Ensimmäinen herääminen voi tapahtua tällä tavoin kriisin myötä, ilman mitään 
suurempaa ulkoista tapahtumaa. Usein kuitenkin juuri ulkoinen menetys tai muu sinua 
kohdannut epäonni saa sinut ajattelemaan, mikä tarkoitus kaikella ylipäänsä on. Ja 
mikä on sinun roolisi tässä kokonaisuudessa. Mistä olet tullut ja mihin kaikki johtaa. 

Jossain vaiheessa jokainen ajatteleva olento tulee tähän vaiheeseen ja ryhtyy joko 
vapaaehtoisesti tai elämän pakottamana pohtimaan perimmäisiä kysymyksiä. Jotkut 
löytävät vastaukset uskonnoista. Tämäkin on eräs vaihe kehitystä. Tulee kuitenkin 
aika jolloin valmiiksi pureskellut vastaukset eivät enää tyydytä etsivää mieltä ja on 
tullut aika kääntyä sisäänpäin etsimään vastauksia omasta sydämestä. Jonkinlaista 
itseensä menemistä kaivataan tässäkin ensimmäisen heräämisen vaiheessa, ja yhä 
enemmän sitten, kun on ryhdytty tekemään työtä oman olemuksen kehittämisessä. 
Työ oman olemuksen ja sisimmän esiintuomisessa on usein vaativaa, mutta hyvin 
palkitsevaa ja laajentunutta tietoisuutta voidaan hyödyntää joka päivä kaikessa arkeen 
kuuluvassa, niin työssä kuin ihmissuhteissa. 

Edistyminen tuottaa suurta iloa. Ymmärrät pienetkin asiat eri tavalla kuin ennen. 
Henkisen kuivuuden poistuttua tulet kokemaan yhä kasvavaa riemua siitä, että yleensä 
olet olemassa. Opit kunnioittamaan luontoa ja huomaat ennen itsestäänselvyyksiltä 
tuntuvissa asioissa suuren viisauden. Auringonlasku on parasta teatteriasi ja täysikuu 
saa sinut onnelliseksi kaikkeuden valtavuudesta ja osallisuudestasi tähän suureen 
näytelmään.

Iloitset ystäväsi menestymisestä ja tulet yhä tietoisemmaksi siitä, että sinun paikkasi 
tässä maailmassa on äärettömän tärkeä. Olet samalla sekä hyvin pieni, että valtavan 
suuri ja tärkeä.

46



Vaikket olekaan maailman napa, on sinun sisässäsi koko maailma. Tämänkin 
totuuden tulet aikanaan löytämään. Jossain vaiheessa kehitystäsi huomaat myös, että 
todellakin olet oman maailmakokemuksesi napa, sen keskipiste, jolle kaikki ilmenee.

Kuitenkin ensimmäisen heräämisen aikana tapahtuu ratkaisevin oivallus, joka johtaa 
monien vaiheiden jälkeen perille tosiolemukseesi. Valitset tienhaarassa lähdetkö 
kulkemaan täysin outoa, mutta sangen kiehtovaa henkistä polkua, vai valitsetko 
tasaisen turvallisen vanhan arjen. Oikeastaan Sinulla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa, 
sillä tarpeelliset kokemukset arkisesta elämästä hankittuasi valitset mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä henkisen tien ja seikkailu voi alkaa. Sillä sitä se todellakin tulee 
olemaan. Suurta seikkailua, salaisen aarteen metsästystä oppaanasi omat henkiset 
opastajasi, hyvät kirjat ja fyysisellä tasolla tapaamasi ihmiset. 

Jokainen ihminen voi todellakin olla opettajasi, olit kuinka tietoinen tahansa. 
Pieninkin teistä voi opettaa läheisilleen jotakin tärkeää, ja jokainen voi myös oppia, 
asenne on tärkein.

Ensimmäisen heräämisen jälkeen kehitys tulee etenemään tavalla tai toisella, siitä 
sisäinen ydinolemus pitää kyllä huolen valitessaan erilaisia elämän- ja 
sielunsuunnitelmia eri inkarnaatioiden varalle. Kuten bumerangilla on liikkeelle 
lähtiessään palaamiseen tarvittava voima ja energia ja liike, niin on myös sinun 
sielullisella bumerangillasi. Sinä palaat vääjäämättä takaisin kotiin, mutta oma vapaa 
tahtosi voi joko auttaa tai haitata tuota takaisinpaluuta huomattavasti. Käytäthän Sinä 
vapaata tahtoasi omaa kehitystäsi edistävästi, sillä sinun Jumalasi ei tahtoisi sinun  
kärsivän turhaan?

Ensimmäisen heräämisen jälkeen tulet huomaamaan kuinka niin sanottuja sattumia 
alkaa tulla tiellesi. Tapaat juuri oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Sinut kutsutaan 
johonkin paikkaan ja vaikket aikonut mennä, huomaat olevasi paikalla ja jotakin 
Sinulle merkityksellistä tapahtuu. Asiat rullaavat enempiä ponnistelematta. Saat 
vastaukset kysymyksiisi mitä erilaisimmin keinoin, vaikkapa sellaisen kirjan 
muodossa, joka suorastaan tipahtaa syliisi kirjastossa. Kaikki on mahdollista. Kun 
ryhdyt seuraamaan elämääsi tällaisia sattumia silmällä pitäen, huomaat kuinka 
johdatus todella toimii ja kuinka henkioppaat tekevät työtään. Vieraat ihmiset alkavat 
kenties vaikuttaa yllättävän tutuilta ja uusia oivalluksia tulvii mieleesi, jos vain olet 
valmis ottamaan ne vastaan.

Elämä on suuri seikkailu ja Sinä olet ihmeiden tekijä. Sen sinä tulet oppimaan 
viimeistään kiivetessäsi otsachakrasi tasolle. Tulet oppimaan olevasi luoja 
pienoiskoossa. Huomaat kuinka ajatuksesi toteutuvat, ja tulet varovaiseksi sen suhteen 
mitä ajattelet tai toivot. Vastuullisuutesi kasvaa ja oivallat yhä paremmin paikkasi 
kokonaisuuden tietoisena työntekijänä. Edetessäsi tulet yhä tietoisemmaksi omista 
vioistasi ja tämä johtaa usein ankaruuteen omaa itseä kohtaan. 

Pian kuitenkin huomaat, rakkauden läksyä opetellessasi, ettet saa olla ankara itseäsi 
kohtaan, sillä itsesi tuomitessasi tuomitset myös muut ihmiset. Samoin toisia 
arvostellessasi arvostelet todellisuudessa omia virheitäsi, jotka niin selvästi näet 
toisissa. Tulee siis aika jolloin tulet vääjäämättä tietoiseksi omasta sisäisestä äänestäsi, 
ylemmästä minästäsi, jonka energia virtaa ulospäin, joka on rakastava, antava osasi. 
Ja halusi samaistua ennen niin tuttuun ja turvalliseen persoonallisuuteesi tai egoosi 
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oman voiton pyynteineen käy yhä heikommaksi.

Ylemmän ja alemman minän taistelu tietoisuudestasi käyt yhä tulisemmaksi 
edetessäsi, sillä egosi tahtoo tietenkin pitää itsellään entisen asemansa. Olet kuin 
kahden tulen välissä, ajoittain samaistut ylempään minääsi ja olet rakastava, sitten 
samaistut alempaan ja toimit itsekkäästi, seuraavassa hetkessä soimaat itseäsi 
toimintasi vuoksi ja noidankehä on valmis. 

Tämä vaihe on edessäsi, ellet ole jo sitä kokenut, sillä taistelu ylemmän ja alemman 
välillä on väistämätön. Ihminen ei voi palvella kahta herraa. Ei ole kyse siitä, että 
alempi olisi paha ja se pitäisi torjua. Torjuntahan lisää puuta pesään ja saa ristiriitasi 
yhä voimakkaammaksi. Mikä on siis ratkaisu?

Jälleen kerran vastaus kuuluu; hyväksyminen. Samaistumattomuus tarkoittaa, että näet 
nämä kaksi olemukseesi kuuluvaa osaa. Ymmärrät, että juuri niiden olemassa 
oleminen antaa sinulle tarvittavat rakennusaineet uuden uljaan minäsi rakentamiseen. 
Kaksinaisuus antaa tiedon ykseydestä ja taistelun tauottua huomaat, ettei sinun 
tullutkaan samaistua toiseen tai toiseen, vaan tarkkailla ja pysyä omassa keskuksessasi 
ja juuri tuossa keskuksessasi sinä Olet tuo "Ylempi" minäsi, itse Rakkaus ja 
Tiedostaminen.

Hyväksy ristiriidat olemuksessasi ja näe ne kahtena voimana, jotka ovat auttaneet 
sinut yhä suurempaan tietoon omasta Itsestäsi. Taistelu vahvistaa egoa, kuten tiedettyä 
ei sodassa ole voittajia. Hyväksyminen sulattaa egon ja huomaat olevasi Se joka Olet;  
Oma Itsesi.

Egon sulattaminen tai poistaminen olemuksestasi ei tarkoita, että osa sinua kuolisi. 
Vain harhainen käsityksesi itsestäsi poistuu ja ymmärrät kuka sinä todella olet.

Tämä olemuksesi osien taistelu vallasta on melkoista tuoksinaa ja saatat potea 
useaankin otteeseen taisteluväsymystä. Kuitenkin voittaja on määrätty jo ennen kuin 
sinä olentona synnyit ja tuo voittaja olet tietenkin Sinä Itse. Tulet palaamaan siihen 
kotiin, josta kerran lähdit ja sinun Isäsi ottaa sinut vastaan. Jäämme odottamaan 
paluutasi. Kotiinpaluusi juhlien pöytä on jo katettu.

Mitä sitten odottaa viimeisen oven takana, jonka suljettuasi et palaa enää fyysiseen 
inkarnaatioon, ainakaan karman pakottamana? 

VALAISTUMINEN

Valaistuminen on tila, jossa oleminen ja ei-oleminen yhtyvät yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Ei ole kaksinaisuutta, on vain yksi Oleminen joka aina On, on ollut 
ja tulee Olemaan. Se olet Sinä Itse.
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Itse on se asia tai osa, joka kokee valaistumisen kuin kotiin palaamisena. 
Valaistumisessa Sinä itse oivallat Itsesi. Samalla sinä oivallat Jumalan. Tämä ei ole 
utopiaa, vaan mitä suurinta kotiin palaamisen riemua. Jokainen Teistä rakkaat ystävät 
palaa henkiseen kotiinsa ja yksi osa sielunne koulutusvaihetta on takanapäin.

Kuinka sitten tähän elämänkoulun kevätjuhlaan asti päästään? Sinun on syytä ajatella 
omaa elämääsi ja nähdä kuinka kaikki tapahtumat ovat nivoutuneet yhteen suureksi 
kokonaisuudeksi ja kuinka kaikella on ollut tarkoituksensa. Tämän punaisen langan 
näkeminen auttaa elämän tarkoituksellisuuden havaitsemisessa.

Kun sinä kohtasit suuria vaikeuksia sairauden myötä, sinä opit nöyryyttä ja toisen 
ihmisen asemaan asettumisen taidon. Kun sinä kuljit valtataisteluiden kentillä alistaen 
ja tullen alistetuksi, sinä opettelit ihmisyyden taitoja. Mikään elämä koskaan ei ole  
ollut turhaa. Jokainen inkarnaatiosi on jalostanut sinua, riisuen jonkun harhan sieluasi 
peittämästä. Olet ollut tunteiden vuoristoradalla ja käyttänyt narrin naamiota. Olet 
orjuuttanut läheisiäsi ja tullut orjuutetuksi, niin monella tavoin.

Sitten on tullut aika herätä ja kysyä "Kuka minä olen?", sen jälkeen paluumatka onkin 
sujunut joutuisammin. Monia kuoppia on henkisellä paluutielläkin ja ne kaikki ovat 
niitä asioita, joita oma luonteesi esiin kutsuu. Et voi kokea MITÄÄN asiaa 
negatiivisena ellet valitse tällaista ajattelutapaa. Samoin on kaikki kokemasi oman 
valintasi tulosta. 

Luonne on kohtalo. Ei sen enempää tai vähempää. Karma on se apuväline, jolla 
ihmisen kouluttautuminen tapahtuu. Karman herrat vartioivat ihmisten tekemisiä ja 
tekemättä jättämisiä. Mutta jälleen kerran haluamme valottaa karman lain merkitystä 
ihmisen kehittymisessä, sillä suurimmat harhat henkisissä opetuksissa ovat koskeneet 
juuri karmaa.

Jos Sinä olet peruskoulusi viimeisellä luokalla ja olet läksysi ja kokeesi suorittanut 
kuten kuuluu, mutta sinulta on jäänyt istumatta muutama jälki-istunto tunti jonka 
opettajasi sinulle määräsi syyslukukaudella, niin luuletko, ettet pääse luokaltasi 
kesälaitumille ennen kuin olet nuo tunnit istunut? 

Jos opettajasi on periaatteen miehiä tai naisia hän saattaa pikkusieluisuuttaan vaatia 
sinua istumaan nuo tunnit kun muut jo poistuivat koulurakennuksesta. Jos näin käy 
mitä hyötyä Sinulle siitä on? Et opi mitään noiden tuntien aikana, sillä olet jo oppinut 
kaiken, muuten et olisi päästötodistustasi saanut.

Sinun Jumalasi ei ole pikkusieluinen opettaja tai ankara Isä. Se ajattelutapa lienee 
useille teistä jo historiaa. Kaikki mikä tapahtuu rakastavan Isänne tai Äitinne  
maailmankaikkeudessa on todellakin tarkoituksenmukaista! Tällä kaikella tahdomme 
sanoa, että kun tarvittavat kokemukset on saatu ja kun sielu on valmis palaamaan, voi 
negatiivinen karma raueta. Tätä tarkoittaa Armon laskeutuminen. Jos sovitettavaa on, 
voidaan sovittaa myös positiivista tietä ja kun tarvittava oppi on otettu vastaan, on 
aika lopettaa tämä peruskoulu ja siirtyä muunlaisiin olosuhteisiin opiskelemaan.

Kenties juuri Sinä tahdot vaihto-oppilaaksi aivan toisiin olosuhteisiin toisenlaiselle 
planeetalle tulevissa elämäsi käsikirjoituksen vaiheissa, ellet ole jo näin tehnytkin? 
Ihmissielu tarvitsee hyvin monenlaisia kokemuksia ja kaikki kokemukset ovat omiaan 
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nostamaan kollektiivista tietoisuutta siinä järjestelmässä, jossa elätte. Suurimmissa 
kaarissa katsottuna; maaplaneetan kohonnut tietoisuus nostaa taas sen järjestelmän 
kokonaistietoisuutta, jossa planeetta on. Samat lainalaisuudet voidaan aina soveltaa 
laajempina yhä suurempiin kokonaisuuksiin.

Valaistumisesta puhuttaessa on kuitenkin huomattava se tärkeä asia, että kaikkeuden 
olemus on monimutkainen energiajärjestelmä ja pelkästään Jumalan lakien 
teoreettinen ymmärtäminen ei kerro paljonkaan itse asiasta. Kaikkeus ja Idea on 
koettava omassa olemuksessa sisäisesti, siis Olemisen tilassa. 

Kun ajattelet jotakin asiaa ja pohdit esimerkiksi sitä minkälainen Jumala on ja miten 
Hän ilmentää itseään kaikkeudessa, olet itse ajattelija ja Jumalan kaikkeus on 
ajatusprosessisi kohde. Kun sen sijaan meditoidessasi pääset tilaan, jossa olet yhtä  
kaikkeuden kanssa Olemisessa, ei eroa ajatuksen ja kohteen välillä ole. Tällaiseen 
samaistumiseen kaikki henkisen kehityksen tekniikat ja meditaatiot tähtäävät oli 
niiden "mainoslause" mikä tahansa, rentoutumisesta stressin hallintaan.

Kun Sinä Itse olet yhtä kaiken ilmenevän kaikkeuden kanssa, olet miltei perillä. 
Kaksinaisuus on kuitenkin vielä olemassa. Olet Olemisen tilassa, mutta Ei-oleminen 
pysyy poissa.

Siten lopullinen tila on kuvattavissa vain negatiivisin termein ja jokainen joka on tästä 
asiasta välähdyksiä saanut, on tietoinen siitä, kuinka kaksinaisuuden olemassa 
oleminen, kaikki vastakkain asettelu, poistuu ja kaikki sulaa yhdeksi suureksi 
kokonaisuudeksi. Ja sitähän koko ilmenevä maailma onkin todellisuudessa. Vain 
ihmisen rajoittunut tietoisuus antaa hänelle kokemuksen jostain erillisestä. 
Tietoisuuden räjähdys valaistumisessa poistaa viimeisetkin esteet Valon virtaamiselta 
ja Mayan huntu putoaa kauniin todellisuutemme kasvoilta.

Tämä ei tapahdu hetkessä eikä parissa. Mutta, se tapahtuu. 

Olemme kuvanneet sitä hetkeä kun pisara yhtyy mereen ollakseen tuo meri. Pisara ei 
menetä mitään, sinä et menetä mitään arvokasta egosi sulautuessa suureen 
kokonaisuuteen, vaan Sinä laajenet. Sinä Olet tuo meri, yhtä kaikkien pisaroiden 
kanssa. Yksilöllisyytesi on yhä olemassa, korkeammanlaatuisena ja kun kuolema 
korjaa fyysisen ruumiisi, et lähde enää palataksesi. 

Kausaalinen syyruumiisi on tyhjiin rauennut. Mitään syytä aineeseen palaamiselle 
kehittymisen vuoksi ei ole, silti jotkut palaavat rakkaudesta ihmiskuntaan ja antavat 
suuren lahjan heille, jotka heidän perässään kulkevat. 

Olemme kuvanneet vapautumisen eri vaiheita ensimmäisestä heräämisestä lopulliseen 
vapautumiseen ja vielä on käsittelemättä se kaunis asia, mitä tällä kaikella loppujen 
lopuksi tarkoitetaan. Miksi koemme Suuren Suunnitelman, jonka osia me kaikki 
olemme? Miksi on laki jonka mukaisesti Jumala jakaa itsensä miljardeihin 
ilmenemismuotoihin ja näin kuin "unohtaa" itsensä meissä ihmisissä, muistaakseen 
itsensä jälleen?

Miksi on Laki ja jakautuminen, miksi ilmeneminen ja oleminen. Miksi?
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JUMALA ON LAKI

Jumalan tietoisuus on Rakkautta. Sinä olet rakkaudesta muodostunut olento. Sielusi 
soi rakkauden sävelin. Sinä Itse astelet rakkaudesta muovatulla maaplaneetallasi. Olet 
Itse tuo Rakkaus, olet Jumala.

Olemme yrittäneet kuvata Suurta Suunnitelmaa ja Sinun omaa osuuttasi siinä. 
Jumalasi Elämänkirja ei olisi täydellinen ilman Sinun osuuttasi siinä. Olet yksi sen 
luvuista. 

Jumalan Elämänkirjaan on kirjoitettuna alusta lähtien kaikki mikä on ja tulee 
olemaan. Kaikki on jo valmista. Kaikki on ikuisesti kuitenkin aina kesken.  
Samanaikaisesti tehtynä ja alituisesti virtaamassa, liikkeessä.

Elämänkirja sisältää kaiken mikä On. Jumala itse on tuo kirja. Olette kulkeneet 
monenlaisia polkuja erilaissa elämissä, mutta aina olette kulkeneet Yhden Jumalan 
katseen alla. Vapaa valintanne on antanut teille sen tilan, jonka kasvullenne tarvitsitte, 
kuitenkaan ette koskaan ole olleet yksin. Elämän kuohut ovat heittäneet teidän 
purtenne ajoittain karikoille, mutta rakastavan isänne pasaatituulet ovat irrottaneet 
purtenne ja palauttaneet teidät takaisin oikealle väylälle. 

Syytä siihen Miksi Jumala luo, on vaikea selittää muutoin kuin kertomalla, että Jumala 
on laki ja Hän ilmentää itseään omien lakiensa mukaisesti. Miksi kevät saapuu aina 
talven jälkeen? Miksi muuttolinnut lentävät etelään ja miksi toukasta kehittyy 
perhonen?

On olemassa laki joka on puhdasta antamista. Puhdasta Rakkautta. Siinä ei ole mitään 
vilpillistä, ei mitään taka-ajatusta. Sanotaan, että Jumala itse tulee tietoiseksi itsestään 
ihmisen kautta ja siinä piilee syvä totuus. Tapahtuuko näin kuitenkaan sen vuoksi, 
ettei Jumala itsessään olisi jo kaikki tietoinen olento tai olemus? Ei, vaan koska 
Jumala näin antaa luoduilleen ja luotujensa kautta itselleen mahdollisuuden ilmentää 
itseään energian avulla energian eri aaltopituuksilla. Koska luomisen leikki itsessään 
on Syy luomiseen. 

Se on iloa, energiaa, antamista. 

Rakastaminen puhtaimmillaan on pelkkää antamista. Mutta kuinka voit antaa 
saamatta samalla itse takaisin? Teidän Jumalanne luo ja rakastaa ja jokainen ilmennyt 
kaikkeus on aiempien kaikkeuksien summa. Ei tämä maailma ole ensimmäinen tai 
viimeinen. Kaikki, joka on, on ollut ja kaikki joka tulee olemaan, on jo olemassa.  
Aikaa ei ole, mutta kuitenkin kaikki tilat sisältävät omat aikakehyksensä, jotka sitovat  
sitä tietoisuutta, joka niissä asustaa ja jolle se on todellisuutta.
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Rakkauden laki on antamisen laki. Energian virratessa ulospäin olemuksestasi olet 
mukana Taon virrassa ja tunnet eläväsi. Kun samaistut harhaiseen persoonaasi olet 
ulkopuolella todellisen Itsesi ja tulet valoa antavasta sitä pelkästään vastaanottavaksi. 
Sinun on osattava myös ottaa vastaan, mutta jos patoat itseesi sen energian, jonka 
tulisi virrata kauttasi rikastuttamaan lähimpiä ja kaukaisempia läheisiäsi, niin 
tukahdutat hyvän virran. Pelkosi jonkin tärkeän menettämisestä, aiheuttaa juuri tuon 
menettämisen. Pelko tuo erillisyyden yhteisestä hyvästä, rakkauden valtamerestä.

Kun opit uimaan virran mukana, sen suuntaisesti, opit myös rakastamaan ilman 
ehtoja. Se tarkoittaa, että olet palannut kotiin. Että uskallat antautua elämälle.

Jumalasi Rakkaus on Ehdotonta, kokonaisvaltaista ja kaiken täyttävää. Jumala 
ilmenevänä on Valoa ja Rakkautta. Kaikki olemassa oleva, alkaen tiheämmästä 
fyysisestä kappaleesta, on vain Valoa ja kaikki mikä sinun on opittava palataksesi 
takaisin lähtöpisteeseesi voidaan sisällyttää sanaan Rakkaus. Tämä on myös 
taipumista maailmankaikkeuden tahtoon. Oman persoonallisen tahtosi sulattamista 
korkeampaan tahtoon ja siten kaiken itsekkyyden harhan poistumista olemuksestasi.

Miksi Jumala siis ilmentää itseään miljardien luotujensa kautta? 
Siksi, että Hän On Rakkaus. 

LOPUKSI KURKISTUS TULEVAISUUTEEN ELI UTOPIA ONNESTA

Jos Sinulla olisi aikakone voisit matkata tulevaisuuteen, aikaan jolloin ihmiskunnan 
kollektiivinen tietoisuus on noussut pari askelta nykyistä korkeammalle. Mitä silloin 
näkisit katsellessasi ympärillesi? Olisiko maailma toisenlainen kuin se on nyt? Mitä 
näkisit avatessasi televisiosi? Tuskin ainakaan kuvia nälkää näkevistä lapsista tai 
sodan vammauttamista perheistä. 

Kun tulisi mainoskatko näkisitkö ylikansallisen yhtiön mainostavan geeniruokaa tai 
lisäaineilla kyllästettyjä elintarvikkeita, jotka tuhoavat ihmisen terveyden? Näkisitkö 
mainostettavan pesuainetta, joka vesistöön joutuessaan tuhoaa pieneliöstöä ja olisiko 
yleensäkään mainonnan antama kuva ihmisen elämästä sama kuin se nyt on?

Perustuisiko ihmisen arvostus automerkkiin, jolla hän ajaa tai naisen arvostus hänen 
seksikkääseen ulkonäköönsä? Olisiko ihanne urheilumaailmassa ilmakehää 
saastuttavaa ajoneuvoa ohjaava henkilö, vai joku kenties itsensä 
urheilusuorituksessaan ylittävä ihminen, jota voisit kunnioittaa hänen henkisten 
saavutustensakin vuoksi?

Olisiko työt yhteiskunnassanne jaettu samoin kuin nyt ja rahavarat ja luonnonvarat 
samojen organisaatioiden käsissä? Hallitsisiko raha yleensä enää lainkaan elämän 
menoa, kuten se nyt tuntuu hallitsevan, vai olisiko arvomaailma kokenut 
mullistuksensa?
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Kuinka olisi koululaitosten laita? Olisiko kilpailuun ja tehoyhteiskuntaan perustuva 
koulutusjärjestelmä tiensä päässä, jos alettaisiin arvostaa yksilön henkilökohtaista 
kehittymistä ja kokonaisuuden etua tehokkuuden sijasta. Jos otettaisiin 
koululutussuunnitelmassa huomioon enemmän luovuuden merkitystä ja sielun 
suunnitelmaa, jos ja kun tuolloin se olisi jo kaikkien tiedossa oleva tosiasia. 

Kun ihmiset pitäisivät (ja tulevat pitämään) henkistä kehitystä elämänsä tärkeimpänä 
asiana, muuttuvat monet asiat ja arvoasetelmat myös henkisten ihmisten 
yhteiskunnassa. Tämä tulee olemaan monella tavoin kultaista aikaa tämän planeetan 
pinnalla, mutta sen ajan ei tarvitse olla missään kaukana, eikä Sinun omalta osaltasi 
tarvitse odottaa sen syntymistä, kollektiivisen tietoisuuden räjähdystä, vaan voit olla 
juuri nyt omalta osaltasi edistämässä tuon tietoisuuden saapumista planeetallenne. Se 
on sinunkin tulevaisuutesi, mutta kaikki tasollanne kehittyy asteittaisesti ja aina 
tarvitaan edellä kävijöitä, pioneereja, ja juuri sinä kuulut heihin!

Tee siis tämä utopia todeksi omassa elämässäsi jo nyt, ennen kuin se on totta suurille 
kansanjoukoille ja sielujoukoille kauniilla planeetallanne. Edelläkävijöitä tarvitaan 
aina. Ja nyt Vesimiehen ajan uuden tietoisuuden pyyhkiessä planeettaanne, tarvitaan 
edelläkävijöitä entistä enemmän. Ei tarvitse tehdä mitään erityistä, ei julistaa totuutta 
toreilla suureen ääneen. Riittää, että olet vain oma itsesi ja omalla esimerkilläsi 
valaiset lähimmäisiesi tietä. Utopia onnesta on jo olemassa tulevaisuudessa ja koska 
aikaahan ei ole, on se omassa sielussasi. Nyt.

Elä se todeksi!
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