Valinnanvapaus
Thomas J. Chalko MSc, Ph.D.

”Kuka tietää kaiken,
mutta jolta puuttuu Sisältä,
siltä puuttuu KAIKKI...”

2

Thomas J. Chalko

© Tom J. Chalko 1999, Kaikki oikeudet pidätetään
Tästä julkaisusta ei saa julkaista mitään osaa missään
muodossa elleivät kaikki seuraavat ehdot täyty:
1. Tämän julkaisun aikomusta ja asiayhteyttä ei esitetä väärin
millään tavalla
2. Kirjoittaja Tri Thomas J. Chalkolle annetaan tunnustusta
3. Internetsivusto http://www.thiaoouba.com määritellään Tri
Chalkon yhteystiedoksi
4. Kopio koko julkaisusta joka sisältää otteita tästä julkaisusta
on toimitettu Tri Chalkolle
5. On hankittu selkeä kirjoitettu lupa Tri Tom J. Chalkolta
Alkuperäisteos:
The Freedom of Choice
ISBN 0 9577882 0 7 - e-book edition (PDF file freedom.pdf )
ISBN 0 9577882 1 5 - Paperback edition 1 (February 2000)
Kustantaja:
Scientific Engineering Research P/L,
945 Toora-Gunyah Rd, Mt Best, Vic 3960, Australia
Fax +61 3 5681 6361
http://sci-e-research.com
http://thiaoouba.com
http://TheFreedomofChoice.com
http://TheFreedomForum.com
Suomenkielinen käännös alkuperäisteoksesta:
Jussi Siitarinen, 2008

Valinnanvapaus

3

Sisällys
Esittely-----------------------------------------------------------------5
Helppoja Kysymyksiä----------------------------------------------7
Ensimmäinen ISO Askel-------------------------------------------9
Tarkoituksen käsite------------------------------------------------11
Alku-------------------------------------------------------------------13
Intellektin Kehitys-------------------------------------------------15
Missä intellekti on--------------------------------------------------17
Intellektin Alkuperä-----------------------------------------------18
Intellektuaaliset Tarpeet------------------------------------------21
RAKKAUDELLE Suunnitteleminen--------------------------23
Itsenäisyyden Seuraukset----------------------------------------25
Rakastuminen------------------------------------------------------27
Tarkoitus-------------------------------------------------------------32
Onko se Mahdollista-----------------------------------------------35
Palvonta ja Pelko---------------------------------------------------39
Entä Sitten-----------------------------------------------------------42
Todellisuuden Tarkistus------------------------------------------44
Universumi----------------------------------------------------------47
Itsekorjaava Suunnittelu-----------------------------------------50
Virheiden välttäminen--------------------------------------------53
Yleisiä kysymyksiä-------------------------------------------------55
Perusvälineet--------------------------------------------------------58
Havainnointi-------------------------------------------------------------58
Tiedon suodattaminen-------------------------------------------------62
Meditaatio ja Keskittyminen-----------------------------------------63
Yksinkertainen meditaatiotekniikka---------------------66
Esimerkkejä keskittymisharjoituksista-----------------69
Psyykkiseen hyökkäykseen vastaaminen--------------------------79

Edistyksen mittaaminen------------------------------------------84
Lasten opettaminen------------------------------------------------90
Tiede ja Teknologia------------------------------------------------92

4

Thomas J. Chalko

Evoluutio-------------------------------------------------------------98
Valinnanvapaus---------------------------------------------------100
Kaikista Vaikein Asia--------------------------------------------102
Ego-------------------------------------------------------------------103
Uskotko-------------------------------------------------------------105
Ymmärrys on kaikki kaikessa---------------------------------107
Ei mitä – vaan MIKSI-------------------------------------------110
Menneisyys---------------------------------------------------------112
Tulevaisuus---------------------------------------------------------113
Minun Valintani---------------------------------------------------115
Toisten auttaminen-----------------------------------------------119
Vielä yksi lainaus-------------------------------------------------122
Todiste--------------------------------------------------------------123
Jälkikirjoitus------------------------------------------------------125
Lähdeluettelo------------------------------------------------------126
Tekijän kiitokset--------------------------------------------------127
Kirjoittajan muita kirjoja--------------------------------------128

Valinnanvapaus

5

Esittely
Kuvittele koira.
Oletetaan että esität koiralle kaksi esinettä sen valittavaksi:
kaunis timantti
ja
paskakasa.
Arvaa kummasta koira olisi kiinnostunut?
EI ainakaan timantista. Koira saattaisi jopa kusta sen päälle.
MIKSI koira on täydellisen ONNELLINEN valinnastaan?
Yksinkertaisesti koska koiran rajoittunut intellekti ei kykene
arvostamaan timantin kauneutta.
Tietoiset valintamme ovat määräytyneet ja rajoittuneet
Intellektimme mukaan.
Miksi aloitin kirjan vertauskuvalla? Koska tämä kirja on kirjoitettu erityisesti provosoimaan ja haastamaan sinun Intellektiäsi.
Mikä on haasteena? Haasteena on olla hukkaamatta yhtään
jalokiveä...
Ja jos et alkuvaiheessa löydä yhtään – älä kuse sen päälle, koska saatat tuntea oudon tunteen myöhemmin – kun kehityt ymmärtämään enemmän.
Anna itsellesi aikaa. Sinun täytyy ehkä lukea ja tutkia tätä
kirjaa monta kertaa useissa eri vaiheissa elämääsi ennen kuin
se alkaa käymään täysin järkeen.
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Tämän kirjan päätarkoitus on näyttää kuinka paljon tietoista
kehitystä voit saavuttaa menemällä SISÄÄSI ja tutkimalla
ITSEÄSI koko Universumin olennaisena osana.
Ole valmiina moniin yllätyksiin löytäessäsi tutkimattomia
nurkkauksia OMASTA Tietoisuudestasi.
Tässä kirjassa on monia kysymyksiä. Ne ovat suunniteltu herättämään vastauksia jotka jo ovat sinun mielessä. Kuinka paljon voit tuoda tajuntaa tietoiseen huomioosi?
Tom Chalko
Melbourne, Australia, 4. Joulukuuta 1999
5. paastoviikko
”Kuka ei tunne Itseä – ei tiedä mitään,
mutta kuka tahansa joka tuntee Itsen –
on saavuttanut Tietämyksen
Universumin Syvyydestä”
[2]
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Helppoja kysymyksiä
Kumpi on helpompaa:
tehdä talo
vai
saada kuollut keho Elämään?
Toisin sanoen, onko helpompaa luoda talo kuin luoda Elämä?
On PALJON helpompaa tehdä talo kuin luoda Elämä.
Ajattele tarkasti jos sinulla on mitään epäilyksiä asian suhteen.
Jos olet täysin varma ylläolevan vastauksen todenmukaisuudesta, olet valmis seuraavaan kysymykseen.
Luuletko, että talo voisi luoda itsensä ilman että kukaan suunnittelisi sitä?
Mitä jos voisimme odottaa KAUAN? Äärettömän kauan?
Voiko talo todella luoda itsensä? Ikkunoineen, ovineen, mattoineen, sähköasennuksineen, putkistoineen, mukavuuksineen
jne... ?
Voimmeko määritellä tarkasti mikä on TODENNÄKÖISYYS
että talo rakentaa itsensä?
Kokemuksestamme meidän täytyy tehdä johtopäätös, että talo
ei voi rakentaa itseään. Todennäköisyys että talo rakentaa itsensä on NOLLA1.
_____________________________________
1

Saatat sanoa että todennäköisyys on äärettömän pieni eikä se ole aivan
nolla. Tässä tapauksessa keskitytään tapahtumaan joka on äärettömän monta
kertaa todennäköisempi.
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Mutta miksi talo ei voi rakentaa itseään?
Talo ei voi rakentaa itseään, koska tarvitaan Intellektiä ja
ÄLYKKYYTTÄ kuvittelemaan, suunnittelemaan, rakentamaan, testaamaan ja parantamaan taloa jotta siitä tulisi hyödyllinen.
Meidän täytyy tehdä johtopäätös, että Intellektin ja
Älykkyyden täytyy olla olemassa ENNEN KUIN talo
voidaan rakentaa, yksinkertaisesti koska talo täytyy voida
KUVITELLA ennen kuin se voidaan edes suunnitella.
Varmista että ymmärrät täysin ylläolevan johtopäätöksen ja
ettei sinulla ole mitään epäilyksiä sen suhteen, ennen kuin
jatkat tämän kirjan seuraavaan lukuun.

Valinnanvapaus

9

Ensimmäinen ISO Askel
Olemme yhtä mieltä siitä että on paljon vaikeampaa luoda
Elämä kuin talo.
Joten, jos todennäköisyys että talo luo itsensä on nolla, todennäköisyys että Elämä luo itsensä on vielä vähemmän !!!
Meidän täytyy tehdä johtopäätös, että Elämä EI voi vain luoda
itseään. Joten,
Kaiken Elämän on oltava SUUNNITELTUA.
Intellektin ja Älykkyyden täytyi olla olemassa ennen kuin mitään Elämää oli olemassa. Miksi? Yksinkertaisesti koska Elämä
täytyi KUVITELLA ja sitten suunnitella. Kuten talo.
Kuinka paljon Intellektiä ja Älykkyyttä tarvitaan suunnittelemaan Elämä? Vähän vai PALJON?
Olen varma että olet samaa mieltä siitä, että Elämän suunnittelemiseen tarvitaan Suurta Intellektiä. Niin suurta, että sen kuvitteleminen voi olla meille tänään mahdotonta.
Voimme tiivistää tähänastisen keskustelumme seuraavaan toteamukseen:
SUURI Intellekti täytyi olla olemassa ENSIN – ennen kuin
mikään Elämä tuli olemaan Universumissa.
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Haluan painottaa molempia sanoja: SUURI ja INTELLEKTI,
koska ilman ilmiömäistä Älykkyyttä – Elämä ei voinut vain tapahtua.
Muista – lukiessasi edellistä lukua myönsit että edes taloa ei
voida rakentaa ilman Älykkyyttä. Myönsit myös, että Elämän
suunnitteleminen tarvitsi paljon suurempaa älykkyyttä kuin talon suunnitteleminen.
Varmistu että todella ymmärrät mistä me puhumme tässä. Ei
ole mieltä lukea pidemmälle jos et ymmärrä ja ole samaa mieltä ylläolevasta toteamuksesta.
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Tarkoituksen käsite
Voitko kuvitella ketään ÄÄRIMMÄISEN älykästä suunnittelevan jotain jolla EI ole tarkoitusta ILMAN syytä?
Tästä johtuen, seuraava johtopäätös on että Elämällä
TÄYTYY olla TARKOITUS.
Tämän kirjan loppuosa keskittyy kaikista tärkeimpään ja mahdollisesti kaikista vaikeimpaan kuviteltavaan aiheeseen –
Universumin sekä Elämän Tarkoituksen löytäminen ja
todistaminen.
Valmista mielikuvituksesi ja intellektisi venymään rajoihin jota
et koskaan ajatellut mahdolliseksi.
Jos kykenet kohtaamaan haasteen, edes rajoitetussa määrin, tulet VARMASTI tietämään sinun paikkasi ja näkökulmasi
Universumissa. Sinun ei enää tarvitse ”uskoa” ketään tai
mitään. SINÄ TULET TIETÄMÄÄN. Varmasti.
Etkö haluaisi nähdä oman elämäsi laajimmasta kuviteltavasta
perspektiivistä? Etkö haluaisi TIETÄÄ mitä on todella menossa Universumissa ja MIKSI? Miksi se tapahtui? Miksi sen
TÄYTYI tapahtua?
Kaukaisessa menneisyydessä monet suuret yksilöt yrittivät selittää Tarkoituksesta joitakin puolia ihmisille, jotka eivät edes
alkaneet ymmärtämään mitä he kuulivat. Koska he eivät kyenneet ymmärtämään paljoa – he kehittivät monenlaisia ”uskomuksia”.
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Mutta on täysin eri asia ”epäillä” tai ”uskoa” Tarkoitusta kuin
TODISTAA se kattavasti JOKAISELLE YKSILÖLLE, mukaan lukien SINULLE.
Näkemys ja ymmärrys, jonka haluan jakaa sinun kanssasi tässä
kirjassa, on kehittynyt asteittain, yli neljän vuosikymmenen
ajan yrityksiä ja erehdyksiä, joita seurasivat 5 vuotta meditaatiota ja intensiivistä keskittymistä useita tunteja jokaisena päivänä.
Sen viestittäminen sinulle on ollut tähän mennessä kaikista
vaikein tehtävä elämässäni.
Vaikka Tarkoituksen ymmärtäminen ja sen todistaminen itselleni oli suuri haaste itsessään, se ei ollut niin vaikeaa kuin sen ilmaiseminen toisille ihmisille ymmärrettäväksi. Miksi?
Koska todella tehokkaaseen kommunikaatioon tarvitaan
KAKSI mieltä. Minä tunnen itseni mutta en tunne SINUA. En
yksinkertaisesti tiedä mikä tieto ja mitkä esimerkit Luonnosta
stimuloisivat juuri sinun mielikuvitustasi kaikista tehokkaimmin.
Ennen kuin aloin kirjoittamaan, yritin ilmaista löytöni useille
tarkoin valikoiduille ystävilleni, joille olen hyvin kiitollinen
heidän palautteestaan. Lähes kaikki heistä olivat syvästi liikuttuneita ja ehdottivat sen kirjoittamista.
Joten, tässä se on.
Ensin – tarkastellaanpa Alkua. Kaikella täytyy olla alku. Oletko
samaa mieltä?
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Alku
Kuvittele Alku.
Kaiken Alku.
Ei ole MITÄÄN.
Täysin Ei Mitään – ei avaruutta, ei aikaa, ei havaintoa, ei tietoisuutta – ei mitään.
Voitko kuvitella TODELLISEN EI MITÄÄN?
Tiedän että se on vaikeaa, mutta yritä...
Kuvittele teoreettinen, hypoteettinen, absoluuttinen EI MITÄÄN jonka täytyi olla olemassa Alussa ennen mitään muuta.
Kaiken Alku.
Yritä kuvitella EI MITÄÄN mielessäsi.
Kuinka monta sellaista absoluuttista ”Ei mitään” voi olla olemassa.
Jos sanot 2 tai enemmän – kumpikaan niistä ei ole enää ”ei mitään” - silloin on 2 ”jotain” jotka määrittelit ja erotit kahtena eri
”asiana”.
Joten, meidän täytyy tehdä johtopäätös, että Alussa – silloin voi
olla vain YKSI EI MITÄÄN.
Singulariteetti.
Tästä johtuen, koko Universumin täytyy olla Yksittäinen
Prosessi – siitäkin huolimatta kuinka monimutkaiselta se
meistä näyttää ja kuinka rajoittunut meidän havaintomme ja
tulkintamme siitä on.
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Sattumalta, kaikki mitä tähtitieteilijämme kykenevät havaitsemaan Universumissa näyttää olevan lähtöisin Avaruudesssa
Yhdestä Pisteestä – jota tiedemiehet kutsuvat Suuren
Alkuräjähdyksen Keskustaksi. [16]
Onko se sattumaa?

Valinnanvapaus

15

Intellektin kehittyminen
Tutkitaan mitkä ovat välttämättömät olosuhteet intellektin kehitykselle.
Onko mahdollista ”tallentaa” tai ”siirtää” intellekti yhdestä elävästä olennosta toiseen? Jos olisi – me opettaisimme apinoita ja
kanoja yliopistoissa.
Voiko yksi henkilö oppia ja sen tuloksena toinen tulla älykkäämmäksi? Ei.
Onko mahdollista kehittää intellektiä harjoittamatta minkäänlaista ajattelua? Erittäin epätodennäköistä.
Ainoa tarvittava olosuhde intellektin kehitykselle näyttää olevan ITSENSÄ intellektin AIKOMUS. Mitään muuta ei tarvita
– ainoastaan aikomus ajatella.
Ylläolevasta pohdinnasta on selvää että Intellekti voi
AINOASTAAN kehittää ITSEÄÄN. Kukaan muu ei voi tehdä
meistä älykkäämpää ja viisaampaa – ainoastaan me itse. Eikö?
Joten, intellektin avainominaisuus on että se voi kehittää
ITSEÄÄN oman AIKOMUKSENSA suuntaan.
Yritä kuvitella mitä intellektille tapahtuisi jos sillä EI olisi aikomusta kehittää itseään. Mitä omalle intellektillesi tapahtuisi
jos päättäisit ETTET käytä sitä ollenkaan?
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Oleta että päättäisit että ET ajattele. On selvää että ajan myötä
sinun intellektisi kuihtuisi ja taantuisi merkittävästi.
Joten intellektillä on motiivi kehittää itseään. Paras ja kaikista loogisin valinta intellektille – on kasvaa ja laajentaa itseään.
Muutoin se kuihtuu ja äärimmäisessä tapauksessa se saattaa jopa lakata olemasta.
Eikö olekin miellyttävä tunne tulla älykkäämmäksi ja tietävämmäksi?
Harkitsisitko valitsevasi päinvastoin?
Olisiko sinulla halua tulla vähemmän älykkääksi?
Pidä mielessäsi vastaukset ylläoleviin kysymyksiin – saatat tarvita niitä hyvin pian.
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Missä intellekti on?
Mikä on elävän ja kuolleen kehon ero kuoleman hetkellä?
Jokainen elin on molemmissa tapauksissa täsmälleen sama.
Jokainen atomi on sama.
Joten mikä on erona?
”Tietoisuus on mennyt” kuten monet asiantuntijat sanoisivat?
Mennyt MINNE? Ja missä se on silloinkin kun me olemme
elossa? EI ainakaan missään elimessä tai edes missään kehomme atomissa – koska ne kaikki säilyvät täsmälleen samanlaisina kuoleman hetkellä. Elimet ja atomit eivät ole ”menossa”
minnekään. Ne pysyvät samoina ja vasta myöhemmin ne kuihtuvat.
Tästä yksinkertaisesta esimerkistä meidän täytyy tehdä johtopäätös, että tietoisuus kuten myös intellekti (joka on eräs tietoisuuden puoli) ovat olemassa riippumattomasti materiaalisesta
todellisuudesta joka on muodostunut atomeista.
Missä ne ovat? Me emme vielä tiedä2, mutta se ei tarkoita sitä
ettemme voisi tutkia niitä.
Joka tapauksessa on selvää että materiaalisen teknologian (mikä tahansa atomeista tehty tutkimusväline) käyttäminen tietoisuuden ja intellektin tutkimiseen ei ehkä ole kovinkaan hyvä
idea.
MIELEN tulisi olla meidän tutkimusvälineemme. Käytetään sitä.
_____________________________________
2

Nähdäksesi uusimpia löydöksiä katso ”NU Journal of Discovery [20]
http://NUjournal.net/choice.html
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Intellektin Alkuperä
Olimme yhtä mieltä siitä että Alussa oli Yksittäinen Ei Mitään.
Olimme yhtä mieltä myös siitä että ennen kuin Elämä tuli olemaan – täytyi olla Suuri Intellekti joka suunnitteli sen.
Kuinka Suuri Intellekti voi tulla olemaan? Voiko se tulla olemaan Ei Mistään?
No, tutkimalla itsemme tiettyjä puolia tämän kirjan aikaisemmissa osissa, olemme havainneet, että intellekti VOI ja itseasiassa KEHITTÄÄ itseään. Sinulla on todiste siitä OMASSA
intellektissäsi.
Todellakin, kun sinä vilpittömästi ja läpikotaisesti tutkit Itseäsi
– tulet huomaamaan että oma intellektisi on laajentanut itsensä
hyvin yksinkertaisesta tajunnasta, itseasiassa niin yksinkertaisesta ettet välttämättä edes tietoisesti muista sitä.
Joten meillä on hyvin looginen järjestys. Intellekti kehitti
ITSENSÄ yksinkertaisimmasta mahdollisesta tajunnasta – aivan kuten meidänkin intellekti.
Toisin sanoen, Yksittäisen Ei Minkään tajunta laajensi itsensä –
kuten MEIDÄNKIN tajuntamme. Siksi on NIIN tärkeää tutkia
itseämme – se on ainoa tapa ymmärtää Tietoisuus.
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Tajunnasta – ”olemisen” tietoisuudesta, älykkyys ja Intellekti
kehittyivät – kaikki ITSESTÄÄN ja ITSE Mitään muuta ei tarvittu – ainoastaan Intellektin AIKOMUS ajatella itse – jokaisessa oman kehityksensä vaiheessa.3
Me olemme jo todenneet että Intellektille eräs kaikista miellyttävimmistä ja tyydyttävimmistä toiminnoista on kehittää
ITSEÄÄN. Tästä johtuen on lähes varmaa, että riittävän
ajattelun jälkeen Intellektistä tuli hyvin kehittynyt – Ei
Mistään.
Itsensä kehittämisen lisäksi, mitä MUITA olennaisia tarpeita
Kehittyneellä Intellektillä voimme havaita ilman mitään epäilyjä? Mikä tyydyttäisi Elämän Suunnittelijan Suuren Intellektin
ja Älykkyyden? Vaikuttaa että sitä on mahdotonta sanoa...
Kuitenkin, me VOIMME ottaa selville MEIDÄN intellektimme
tarpeet, eikö?
Yritetään todeta mitkä toiminnat ovat kaikista tyydyttävimpiä SINUN älykkyydelle ja intellektille.
Kuvittele että sinulla ei ole fyysistä kehoa – vain intellekti ja
älykkyys. Mikä olisi kaikista miellyttävin ja tyydyttävin toiminta sinun intellektillesi? Mikä olisi YLIVOIMAISESTI
PARAS toiminta? Sellainen joka EI KOSKAAN olisi tylsää,
sellaista jota haluaisit tehdä ikuisesti?
_____________________________________
3

Tämä aihe on hyvin edistynyt ja voidaan ymmärtää täysin vain Itseä
tutkimalla joka saattaa kestää jokaiselta lukijalta koko elämän. Kuitenkaan
ei ole välttämätöntä ymmärtää kuinka tajunta voi tulla olemaan ja kehittää
intellektiä ymmärtääksesi loppua tästä kirjasta. Riittää jos lukija ymmärtää
Yksittäisen Ei Minkään käsitteen ja että Intellektin täytyy olla ennen
Elämää.
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Se on täysin sinun asia. Mitä paremmin ymmärrät vastauksen –
sitä lähemmäksi tulet koko Universumin Tarkoituksen
täydellistä ymmärtämistä. Tästä syystä ehdotan että sinä
AJATTELET vastausta tähän kysymykseen ennen kuin jatkat
lukemista.
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Intellektuaaliset Tarpeet
Olemme jo todenneet että eräs kaikista miellyttävimmistä ja
tyydyttävimmistä toiminnoista Intellektille on kehittää
ITSEÄÄN.
Oletko löytänyt mitään muuta yrittäessäsi vastata edellisen luvun kysymyksiin? Oletko löytänyt
mitään muita
OLENNAISIA tarpeita SINUN intellektillesi?
Entä tarve TUNTEILLE? Mikä erityinen tunne on kaikista
miellyttävin ja aina tyydyttävä?
Eikö se ole RAKASTAMINEN ja olla RAKASTETTU?
Todellakin, jo pelkästään itseämme tutkimalla voimme todeta
suurella varmuudella että MILLÄ tahansa kehittyneellä intellektillä on TARVE Korkeammille Tunteille, kuten Rakkaudelle.
Joten voimme todeta ilman mitään epäilyjä, että Suurella Intellektillä oli myös TARVE kokea Korkeampia Tunteita. Sen tarvitsi Rakastaa ja olla Rakastettu.
Mikä on tarkalleen ”Todellinen Rakkaus”? On hyvin vaikea
määritellä tätä autuasta mielen ja intellektin ”tilaa” mitenkään
täsmällisesti. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Kokeakseen
Rakkautta – täytyy tapahtua tunteiden vuorovaikutusta. Kokeaksemme Rakkautta – meidän täytyy antaa Rakkautta ja
myös kokea olevamme rakastettu.
Haluatko todisteen? Kuvittele että toinen edellä mainituista
puuttuu...
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Tästä johtuen, jotta Rakkaus olisi täydellistä ja todella täyttävää sen täytyy olla molemminpuolista tunteiden vaihtoa.
Tunteiden vaihtoa? KENEN kanssa?
Ei ole ketään muita! Intellekti on yksin Ei Missään!
Joten, tietyssä kehityksensä vaiheessa (vasta sitten!) Intellekti
kehittää TARPEEN tietyille tuntemuksille joita me nimitämme
”tunteiksi”. Erityisesti, se kuvittelee hyvin erityisen, autuaallisen tunteiden VAIHDON jota me nyt kutsumme
RAKKAUDEKSI.
Mutta tehdäkseen sellaisen vaihdon mahdolliseksi – Intellekti
tarvitsee ”seuraa” toisista ”yksilöllisistä intellekteistä” tehdäkseen sellaisen miellyttävän vaihdon MAHDOLLISEKSI.
Tiedätkö kuinka SUUNNITELLA järjestelmä,
Rakkauden kokemisen mahdollisuus on maksimoitu?
Tutkitaanpa sellaisen järjestelmän avainkohtia.

jossa
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RAKKAUDELLE suunnitteleminen
Voitko pakottaa ketään rakastamaan sinua?
Voitko vaatia olevasi rakastettu?
Rakastaisitko todella jotakin jos siihen liittyisi ”ehtoja”?
Mitä tapahtuu todelliselle Rakkaudelle näissä tilanteissa?
Sillä hetkellä kun yritämme pakottaa jotakin rakastamaan meitä, tai määrätä mitään ehtoja, Korkeampi tunne jota kutsumme
Rakkaudeksi – yksinkertaisesti lakkaa olemasta. Sen tilalle tulee välittömästi katkeruuden pettymyksen ja jopa petoksen tunteita heti kun ehdot ovat paljastuneet.
Se on hyvin ”herkkä tilanne” – lievästi sanottuna.
Edellä mainitusta on selvää että:
Jotta Todellista Rakkautta voisi kokea – yksilöllisten intellektien itsenäisyyttä ei voi mitenkään rajoittaa.
Yksilöllisten intellektien on VALITTAVA itse antaakseen
Korkeimmat tunteet toisille yksilöllisille intellekteille
OMASTA Vapaasta Tahdostaan.
Tästä johtuen voimme määritellä ”yksilöllisten intellektien” itsenäisyyden olevan välttämätön olosuhde ”Rakkaudelle
Suunnittelemisessa”.
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Ilman ”yksilöllisten intellektien” itsenäisyyttä
Rakkauden mahdollisuutta ole olemassa.

–

ei

Välttämätön osa tätä yksilöllistä itsenäisyyttä on rajoittamaton
Valinnanvapaus, tai Vapaa Tahto.
Pitäisikö tuollaisessa ”yksilöllisen intellektin” itsenäisyydessä
olla mitään rajoja? Jos Suunnitelmassa on mitään rajoitusta –
heti kun ”yksilöllinen intellekti” huomaa sen – se aiheuttaisi
hyvin epämiellyttävät pettymyksen ja petoksen tunteet.
Joten,
Rakkaudelle Suunnittelemisessa yksilöllisen intellektin itsenäisyyden tulisi olla rajoittamaton.
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Itsenäisyyden seuraukset
Koska ”yksilöllisillä intellekteillä” on oltava rajoittamaton itsenäisyys, ei ole takuita että he valitsevat Rakastavan sinua kun
he tulevat itsenäisiksi.
Koska heidän itsenäisyyden täytyy olla rajoittamaton eikä sitä
voida häiritä – yksilölliset intellektit saattavat valita mitä tahansa muita toimintoja tai tunteita he kuvittelevat.
On tärkeää huomata että heidän valintansa ovat ainoastaan
heidän OMAN intellektinsä rajoittamat. (Muistatko tarinan koirasta?)
Mitä voidaan tehdä näiden ”yksilöllisten itsenäisten intellektien” inspiroimiseksi, jotta he VALITSEVAT Rakkauden polun
OMASTA Vapaasta Tahdostaan?
Tämä todellakin on hyvin herkkä tilanne, koska sellainen inspiraatio ei saa mitenkään häiritä MITÄÄN yksilöllisen intellektin
itsenäisyyden puolta.
Tässä vaiheessa meidän tulisi muistuttaa itseämme eräästä aikaisemmasta johtopäätöksestä, että Korkeammat Tunteet kuten
Rakkaus ovat vain mahdollisia jos intellekti on tarpeeksi hyvin
kehittynyt.
Mitä kehittyneempi yksilöllinen
Korkeampia Tunteita se voi kokea.

Intellekti

on

–

sitä

Tästä johtuen – Olosuhteiden luominen itsenäisen yksilöllisen intellektin KEHITYKSELLE on toinen välttämätön
olosuhde Korkeampien Tunteiden kokemiselle.
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Intellektin kehittyminen ei ole ainoastaan kaikista loogisin valinta ja hyvin miellyttävä toiminta intellektille itselleen, mutta
se on välttämätön olosuhde luoda, kehittää ja kokea
Korkeampia Tunteita, mukaan lukien Rakkautta.
Pitäisikö tätä ”yksilöllisen intellektin kehitystä” rajoittaa millään tavalla?
Määräisitkö sinä rajoitusta älykkyydelle jonka lapsesi voi saavuttaa?
Jälleen, jos Suunnitelmassa on mitään rajoitusta – heti kun se
paljastuu ”yksilölliselle intellektille” – se aiheuttaa äärimmäisen epämiellyttäviä pettymyksen ja petoksen tunteita. Mikä tahansa mahdollisuus kokea Korkeampia Tunteita poistuisi täydellisesti.
Tästä johtuen – yksilöllisen intellektin kehityksessä EI VOI
olla mitään rajoitusta.
Joten, todella Korkeita Tunteita voidaan odottaa vain niiltä
”yksilöllisiltä intellekteiltä” jotka valitsevat kehittää itseään
tarpeeksi JA valitsevat Rakastavansa Suunnittelijaa Vapaasta
Tahdostaan.
Mutta vaikka ”yksilöllisten intellektien” itsenäisyys ja kehittymismahdollisuudet ovat molemmat rajoittamattomat – ei silti
ole takuuta että he valitsevat Rakkauden polun. Jos he eivät
valitse – ei ole mitään mieltä Suunnitella heille alun alkaenkaan. Mitä varten? Häiritäkseen Suurta Intellektiä? Suunnittelisitko sinä Järjestelmän joka suuressa määrin häiritsisi sinun
Intellektiäsi?
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Rakastuminen
Kuinka on mahdollista inspiroida ”yksilöllisiä intellektejä” –
joilla rajoittamaton itsenäisyys ja rajoittamaton potentiaali kehittää itseään – rakastamaan sinua?
Olemme jo todenneet, että kenenkään komentaminen tekemään
mitään EI johda mihinkään Korkeisiin Tunteisiin. Toisten komentaminen on väkivaltaista Rakkauden sabotointia.
Joten, voidaanko MAHDOLLISUUTTA Rakkaudelle ja muille
Korkeille Tunteille MAKSIMOIDA?
Onko mahdollista SUUNNITELLA Rakkaudelle, Alusta lähtien?
Kuvittele Universumin Alku.
On vain Intellekti eikä mitään muuta.
Suuri Intellekti.
Yksin.
Kehittämässä itseään – koska se on ainoa looginen ja
tyydyttävä tekeminen.
Kehittämässä itseään sellaiseen vaiheeseen
että se voi kuvitella ja suunnitella
MITÄ TAHANSA ja KAIKEN mitä se haluaa
Intellekti kuvittelee Tunteet.
Intellekti kuvittelee RAKKAUDEN –
erityisen miellyttävän tunteiden vaihdon.
Intellekti haluaa kokea sellaista vaihtoa –
Rakastaa ja olla Rakastettu
Todettuaan tarpeen, Intellekti kuvittelee
SEURAA itselleen
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Se kuvittelee TOISTEN Intellektien seuraa – itsenäisten ja itsemääräävien, koska vain sellaiset kykenevät antamaan ja vastaanottamaan Todellista Rakkautta jota Intellekti suunnitteli ja
halusi kokea.
Olemme jo todenneet, että todella Korkeita Tunteita voidaan
odottaa vain sellaisilta ”yksilöllisiltä intellekteiltä” jotka itse
valitsevat kehittää itseään riittävästi.
Olisitko täysin tyydyttynyt vastaanottaessasi rakkautta joltakin
alkukantaiselta jolla on rajoittunut älykkyys, joka ei voi ymmärtää sinua?
Tästä johtuen, Intellekti KUVITTELEE ja sitten
SUUNNITTELEE parhaan ”järjestelmän” jonka se osaa, jossa
Yksilölliset Itsenäiset Intellektit ovat rohkaistuja kehittämään
itseään niin paljon kuin he haluavat ja kehittämään omaa tarvettaan kokea Rakkautta.
Olisi hyvin naiivia olettaa että Suuri Intellekti tähtäsi vain
”mahdollisuuteen” tulla Rakastetuksi. On hyvä syy olettaa, että
se käytti sen Suurta Älykkyyttä maksimoidakseen mahdollisuuden vastaanottaa Rakkautta.
Kuinka on mahdollista suurentaa mahdollisuutta vastaanottaa
Rakkautta ilman että minkään Yksilöllisen Intellektin itsenäisyys vaarantuu millään tavalla?
Saadaksemme näkemystä, tutkitaan ”rakastumisen” prosessia.
Mitkä ovat ”rakastumisen” ensimmäiset olosuhteet?
Onko todellinen Rakkaus mahdollista ilman että tiedät ketä sinä rakastat? Hyvin epätodennäköistä.
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Tästä johtuen Suuren Intellektin täytyi kuvitella tapa jolla se
voi tulla ”tunnetuksi” toisille Yksilöllisille Intellekteille. Toisen
tunteminen ei tietenkään riitä rakastumiseen, mutta se on välttämätön olosuhde. Oletko samaa mieltä?
Kuinka paljastaa itsesi toisille herättääksesi heidän uteliaisuus,
mielenkiinto ja kiehtoutuneisuus sinuun. Kuinka maksimoida
mahdollisuudet että toiset alkavat ihailemaan sinua Vapaasta
Tahdostaan? Mitä tehdä?
Muista että tässä vaiheessa Suuri Intellekti on yksin Ei Missään. Ainoa asia joka oikeastaan voidaan ”paljastaa” siitä on
Intellekti ja se Suuruus. Kuinka paljastaa Intellekti niin että toiset voivat valita arvostavansa sitä?
Mitä sinä tekisit?
Miten olisi luoda Luonto – NIIN kaunis, NIIN kiehtova, NIIN
majesteetillinen ja suurenmoinen, ja NIIN älykkäästi suunniteltu, että kuka tahansa jolla on minkäänlaista älykkyyden hiventä
ja herkkyyttä TÄYTYY ihailla SUUNNITTELUA.
Oletko koskaan tavannut ketään joka ei ihaile Luontoa?
Sinun täytyy myöntää että ihailu on erittäin hyvä ensiaskel
Rakkauteen... Voitko todella Rakastaa jotakin ilman ihailua?
Tästä johtuen Suuri Intellekti kuvitteli Suurenmoisen Materiaalisen Todellisuuden ja Elämän, jotta ”Yksilölliset Itsenäiset
Intellektit” voisivat jonain päivänä oppia ihailemaan
Suunnittelun Kauneutta ja Älykkyyttä – mutta vain jos he päättävät kehittyä tarpeeksi käsittämään sitä ja valitsevat sellaisen
asenteen itse.
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Toisin sanoen, suurenmoisesti suunnitellun materiaalisen
Todellisuuden ja Elämän olemassaolo on tapa paljastaa
Intellektin Suuruus kenelle tahansa älykkäälle tarkkailijalle, ilman että sen itsenäisyyttä ja Valinnanvapautta häiritään millään tavalla.
Joten, suunnittelemalla Luonnon ja Elämän Suuri Intellekti lisäsi suuressa määrin TODENNÄKÖISYYTTÄ että Yksilölliset
Intellektit huomaisivat sen Intellektin, tutustuisivat siihen, oppisivat arvostamaan sen Suuruutta ja antaisivat vastineeksi
ihailua ja Rakkautta omasta Vapaasta Tahdostaan.
Sitten, Suuri Intellekti tietoisesti kuvitteli, suunnitteli kaikkine
yksityiskohtineen ja sitten käynnisti Universumin ja Luonnon
luomisen prosessin sellaisiksi millaisina me ne tänään tiedämme. Suunnitteluprosessi alkoi hyvin älykkäästi suunniteltuna Ei
Minkään häiriötekijänä [20] – Intellektin toimeenpanemana
valtavana räjähdyksenä.
Tiedemiehemme
kutsuivat
tätä
räjähdystä
Suureksi
Alkuräjähdykseksi. Atomit, galaksit, tähdet, planeetat, Elämä
ovat tietoisesti ja jatkuvasti kuviteltu, suunniteltu ja luotu.
Suunnittelu on kaukana päättymisestä – meillä on kaikki todisteet siitä että se edelleen jatkuu tänään...
Huomaa että on olemassa ”kovaa materiaalista todistetta” että
Universumi on lähtöisin YKSITTÄISESTÄ PISTEESTÄ avaruudessa. Kaikki mitä tähtitieteilijämme voivat havaita
Universumissa – liikkuu suurella nopeudella POISPÄIN tästä
yksittäisestä pisteestä, jota kutsutaan Suuren Alkuräjähdyksen
Keskustaksi. [16]
Maapallon tiedemiehet ovat toistuvasti hämmästyneet Syvässä
Avaruudessa tapahtuvien prosessien monimutkaisuudesta ja
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Kauneudesta. Lisääntyvä määrä tiedemiehiä myöntää että tarkkailemalla prosesseja Syvässä Avaruudessa – heillä on lisääntyvässä määrin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Miksi? Koska he TÄYSIN sivuuttavat tosiasian että
Universumi on luotu Tietoisesti, Älykkäästi, Suunnitelman mukaan ja Tarkoituksella.
Kuten mikä tahansa Suuren Intellektin tuotos, Universumi on
yhtä lailla Taideteos tai Kaunis objekti kuin se on hyödyllinen
ja toimiva.
Emmekö olekin samaa mieltä että yksi ensisijainen tavoite
Universumin Suunnittelulle oli Kauneus?
Osaavatko tiedemiehemme mitata Kauneutta?
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Tarkoitus
Emmekö ole jättäneet huomioimatta jotakin todella tärkeää?
Keitä ovat nuo ”yksilölliset intellektit” joilla on ”rajoittamaton
itsenäisyys” ja ”rajoittamaton potentiaali” ”kehittää itseään”?
Keitä ovat nuo potentiaaliset ”älykkäät kumppanit” Suurelle
Intellektille joita tarvitsee ”inspiroida” oppimaan Rakastamaan
Suunnittelijaa omasta Vapaasta Tahdostaan?
Oliko se heille joille koko Universumi ja Elämä oli suunniteltu? Missä he ovat?
Ne ovat IhmisOlentoja.
Ihmisiä.
Me.
SINÄ ja MINÄ.
Meidän yksilölliset, itsenäiset intellektit, joilla on rajoittamaton
potentiaali kehittyä... (tai rampautua, mikä riippuu yksinomaan
meidän Valinnanvapaudesta...)
ME olemme koko Universumin Tarkoitus.
Me olemme keskeinen ja pääasiallinen SYY luoda koko materiaalinen Universumi. Atomit, Tähdet, Galaksit, Planeetat,
Elämä ja mitä tahansa muuta minkä olemassaolosta me emme
vielä tiedä.
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seuraa”

Suurelle

KUN ja JOS me saamme selville keitä me olemme, tietenkin.
KUN ja JOS me kehitymme tarpeeksi käsittääksemme ja arvostaaksemme Suuren Intellektin Suuruutta.
KUN ja JOS me lakkaamme kohtelemasta Luontoa kaltoin ja
tunnistamme sen silmiemme edessä olevana Suuren
Älykkyyden ilmentymänä.
Kun me TODISTAMME kaiken edellä mainitun itsellemme
tutkimalla Itseä.
”Kuka ei tunne Itseä – ei tiedä mitään, mutta kuka tahansa
joka tuntee Itsen – on saavuttanut Tietämyksen Universumin
Syvyydestä”
[1] [2]
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Joten mikä oli ALKUPERÄINEN Tarkoitus suunnitella meidät? Muistatko?
Itsensä kehittämisen prosessissa, Suuri Intellekti kuvitteli tarpeen kehittää ja kokea Korkeita Tunteita kuten Ihailua ja
Rakkautta joita oli mahdotonta kokea Kun Suuri Intellekti oli
yksin.
Tästä johtuen, jokaisen yksilöllisen ihmisolennon olemassaololle on KAKSI syytä:
1. kehittää yksilöllistä intellektiämme suurimmassa mahdollisessa määrin
2. kehittää kykyämme kokea Korkeimpia Tunteita joita
voimme kuvitella
Nämä KAKSI Syytä ovat identtisesti samat kuin Syyt
Suuren Intellektin olemassaololle AIVAN Alusta lähtien...
EI ole ollenkaan mitään rajoituksia... Ei VOI olla mitään
rajoituksia... meidän Intellektimme Kehitys on yhtä rajoittamatonta kuin Itsensä Suuren Intellektin Kehitys...
Ymmärrätkö? Jos olet yhtä liikuttunut kuin minä kirjoittaessani
näitä sanoja – se on todiste siitä että olet vähintäänkin saavuttanut alun Tarkoituksen ymmärtämisessä.
Jos et ymmärrä – lue tämä kirja uudestaan alusta alkaen ja yritä
käsittää mitä minä yritän selittää.
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Onko se mahdollista?
Universumin Tarkoitus jonka olemme juuri oivaltaneet kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta...
Kuinka voimme olla varmoja että kykenemme ymmärtämään
Tarkoitusta ja Luojan motiiveja meidän rajoittuneella intellektillämme?
Myönnän ettemme havaitse kaikkea tällä hetkellä. Mutta sen
mitä HAVAITSEMME – pitäisi olla tarpeeksi jotta voimme kehittää omaa Ymmärrystämme KOKONAISUUDESTA.
Meidän ei tarvitse tähdätä siihen – meillä on Valinnanvapaus.
Joka tapauksessa, kun kerran päätämme tähdätä ymmärtämään,
luomme mahdollisuuden saavuttaa ymmärrystä, yksinkertaisesti koska olemme älykkäitä ja intellektillämme on upea kyky
KASVAA aikomuksen suuntaan. Toisin sanoen, luomme ja lisäämme ymmärryksen mahdollisuutta kokonaan itse. Kykenemme kehittämään omaa ymmärrystämme.
Joten, jos et yritä – et koskaan tiedä kuinka paljon voit ymmärtää. Minun logiikkani on TÄHDÄTÄ maksimaaliseen ymmärrykseen ja TOIMIA se mukaan. Tämä kirja on yhteenveto minun ymmärryksestäni. Sinun täytyy kehittää sinun omaasi.
”Ei ole mitään piilotettua mitä ei tulla paljastamaan...”
”Joka etsii tulee löytämään” [2]
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Eikö fyysinen kehomme ole vakava rajoitus? Kyseenalaistaako
fyysinen olemassaolomme joitain päätelmiämme?
Ensinnäkin, olemme päättäneet että olemme Itsenäisiä
Yksilöllisiä Intellektejä EIKÄ vain fyysisiä kehoja. Fyysiset
kehot ovat väliaikaisia joita käytämme oppiaksemme keitä me
olemme.
Yksilöllisen intellektimme kehitykselle ei ole rajoja, voimme
kuitenkin määrätä väliaikaisia rajoituksia itse, yksinkertaisesti
koska tietyssä kehityksen vaiheessamme se saattaa näyttää hyvältä idealta.
Esimerkiksi jokainen meistä voi tietoisesti päättää Vapaasta
Tahdostaan elää elämä fyysisessä kehossa.
Oppia Rakastamaan toisia Yksilöllisiä Intellektejä jotka ovat
samankaltaisessa kehityksen vaiheessa on erittäin hyvä Oppitunti Rakkaudesta – eikö olekin?
Elämä fyysisessä kehossa on myös KOE meidän tietoisen olemassaolomme Tarkoituksen ymmärtämisestä. Se on ”koe” jonka me osittain suunnittelemme itse ”tarkistaaksemme” kuinka
paljon me TODELLA ymmärrämme Universumista. Vuorovaikutus toisten Yksilöllisten Intellektien kanssa materiaalisessa
todellisuudessa luo loistavat olosuhteet sellaiselle kokeelle.
Yksi ensimmäisistä johtopäätöksistämme tässä kirjassa oli että
Intellektin täytyy olla olemassa ennen kuin fyysiset kehot voivat elää. Tästä johtuen, ennen kuin sinä olit syntynyt sinulla oli
jo jonkinlainen tietoinen ymmärrys ”teoriasta” kuinka elää elämä.
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Sen vuoksi osaat vastata jokaiseen tämän kirjan kysymykseen.
Olet jo ”kuullut sen jossakin”. Tästä johtuen en voi kertoa sinulle mitään mitä et jo ”tiedä”. Voin vain tuoda sen sinun tietoiseen huomioon.
Elämällä itsenäisessä fyysisessä kehossa sinulla on mahdollisuus todistaa että ymmärrät.
Esimerkiksi, jos ymmärrät tarpeeksi hyvin, voit jälleenrakentaa
Tarkoituksesi Universumissa olemassaololle, vaikka sinun
”muisti” on täysin poispyyhitty syntymässä.
Itseasiassa, yksi päätarkoitus fyysisessä kehossa elämiselle on
löytää Tarkoitus – uudestaan ja uudestaan, jopa kaikista odottamattomimmissa ja haasteellisimmissa tilanteissa. Se on tapa
osoittaa itsellesi että sinä tiedät että sinä tiedät kuka sinä olet
ja mitä teet Universumissa.
Lisäksi fyysisessä kehossa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kokea ja tutkia Luontoa, joka on yksinkertaisesti Suuren
Intellektin ilmentymä kenelle tahansa älykkäälle tarkkailijalle.
Tästä johtuen, fyysisessä kehossa eläminen antaa sinulle mahdollisuuden ”oppia tuntemaan” Suurta Intellektiä olemalla vuorovaikutuksessa Luonnon kanssa ja tutkimalla sitä.
Parasta on tietenkin aloittaa tutkimalla ensin omaa kehoasi.
Jos olet välittämättä, tuhoat Luontoa etkä osaa tunnistaa Suuren
Intellektin Suuruutta, joka Loi sen – kuinka voit odottaa
viehättäväsi sen korkeampia tunteita?
Kuvittele että suunnittelit ja rakensit upean talon ja annoit sen
lapsillesi.
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Miltä sinusta tuntuisi jos he väärinkäyttäisivät ja tuhoaisivat talon? Antaisitko heille toisen?
Oletko kiinnostunut tutustumaan johonkin joka ei osaa arvostaa
sinun intellektiäsi ja anteliaisuutta?
Elämä on koe, joko ymmärrät sen tai vain haaveilet
ymmärtäväsi.
Muita näkökantoja fyysisestä olemassaolostamme ja sen
tarpeellisuudesta käsitellään tässä kirjassa myöhemmin.
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Palvonta ja pelko
Haluaisitko sinun lastesi palvovan sinua? [17]
Haluaisitko sinun lastesi palvovan sinun kuviasi, sinun patsaitasi, rakentavan alttareita sinulle, ennemmin kuin tunnistavasi
kuka sinä todella olet ja arvostavasi mitä sinä teet?
Tyydyttäisikö sellainen palvonta sinua? MIKSI EI?
Ajattele hyvin tarkasti MIKSI sellainen toiminta näyttää olevan
puhdasta hölynpölyä. Yritä löytää looginen SYY sille että se
näyttää olevan hölynpölyä. Tarkkaile tunteitasi.
Miltä sinusta TUNTUISI jos sinun lapsesi päättäisivät palvoa
sinun patsaitasi ja rukoilevan kuvillesi? Tuntisitko olosi tyytyväiseksi? Miksi et? Olisiko intellektisi ja älykkyytesi tyydytetty?
Etkö tuntisi syvää pettymystä sen vuoksi että lapsesi eivät
kyenneet mihinkään älykkäämpään?
Palvonta aiheuttaa selvästi pettymystä, on epämiellyttävää ja
jopa ärsyttävää kenelle tahansa tarpeeksi älykkäälle joka kykenee käsittämään siihen liittyvät tunteet. Ja siihen lukeutuu
myös Suuri Intellekti.
Meidän on tehtävä johtopäätös, että
Kenenkään tai minkään palvomisessa ei ole mitään mieltä.
Millainen tahansa palvonta on todiste täydellisestä tietämättömyydestä.
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Totta kai sinä tiesit sen alusta asti – etkö vain? Sattumalta, eikö
se ole Raamatun Ensimmäisen ja kaikista tärkeimmän
”käskyn”4 olemus ? [4] Huomaatko kuinka kieroutunutta siitä
on tullut tänä päivänä? Näetkö kuinka tämän yksittäisen loogisen neuvon laiminlyöminen on luonut olosuhteet alkukantaisille lahkoille ja vaaralliselle epäjumalanpalvelukselle?
Joten MIKSI niin monet ihmiset Maapallolla osallistuvat kaikenlaiseen palvontaan?
Palvontaa voi ilmetä vain kun me tukahdutamme ja aktiivisesti sabotoimme yksilöllistä intellektiä. Yksi kaikista tehokkaimmista tavoista tukahduttaa ja sabotoida intellektiä on aiheuttaa PELKOA. Kenellä tahansa joka todella pelkää on suuria vaikeuksia ajatella loogisesti – eikö olekin niin?
Onko sattumaa että ihmiset jotka osallistuvat palvontaan myös
pelkäävät syvästi?
Onko sattumaa että PELON edistäminen on avainkeino säilyttää ja hallita palvojien laumaa?
Mutta pelko on Yksilöllisen Intellektin tietoinen tunne, jota
koetaan Yksilöllisesti. Voimme tietoisesti kokea pelkoa VAIN
jos me SALLIMME sen itse.
_____________________________________
4

”(20:3) Älä pidä muita jumalia. Älä esitä (minua) millään veistoksella,
kuvalla tai millään taivaassa yläpuolella, maassa alapuolella tai vedessä
maan alapuolella. Älä kumarra tai palvo niitä” ja sitten myöhemmin (20:20)
”Älä tee Minusta mitään esitystä” [4]
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Jos joku yrittäisi pelotella sinua sanomalla että ”Jumala rankaisee sinua jos et tee sitä - ja - tätä” - Tuntisitko pelkoa? Huomaa,
että tuntisit pelkoa VAIN jos sinä USKOISIT mahdollisuuteen
ITSE ja VAIN jos sinun intellektisi olisi kykenemätön kuvittelemaan muita mahdollisuuksia ja ratkaisuja.
Tuntisitko pelkoa jos TIETÄISIT että henkilöllä ei ole asiasta
mitään käsitystä?
Yhteenvetona, tietoinen PELKO on seuraus Yksilöllisen Intellektin valinnasta rajoittaa ITSEÄÄN.
Onko Universumissa ollenkaan MITÄÄN mitä meidän pitäisi
pelätä?
Muistatko Tarkoituksen? Muistatko KUKA sinä olet ja MIKÄ
sinun potentiaalisi on? Mitä ajattelet?
Ainoa raja minkä saatamme koskaan kokea Universumissa
– on se minkä itse asetamme itsellemme.
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Entä sitten ?
No, mitä meidän pitäisi tehdä? Kuinka meidän pitäisi elää?
En voi kertoa sinulle.
Itseasiassa – EI KUKAAN Universumissa voi.
Edes Suuri Intellekti Itse ei voi tehdä sinulle MITÄÄN
valintoja...
Valintojen tekemisessä kenellekään toiselle ei ole MITÄÄN
mieltä...
Jokainen Yksilöllinen Intellekti, mukaan lukien SINÄ, on
ERITYISESTI SUUNNITELTU omaamaan täydellinen
itsenäisyys ja Rajoittamaton Valinnanvapaus.

Joten älä anna kenenkään määrätä sinun
elämääsi...
Rajoittamaton itsenäisyys ja Valinnanvapaus on annettu meille
SYYSTÄ. Muistatko mikä se oli?
Olemme selvästi havainneet että
ilman ”yksilöllisten intellektien” itsenäisyyttä ja heidän
Valinnanvapauttaan – Rakkauden mahdollisuutta ei ole
olemassa.
Tästä johtuen, yksilöllisen intellektin itsenäisyyttä ei saisi
millään tavoin vaarantaa. Mitä sinuun tulee, SINUN täytyy
OPPIA tekemään OMA valintasi missä tahansa tilanteessa –
tämä on tapa jolla yksilöllinen intellekti kehittää itseään.
Joten, valinta kuinka elää elämä on TODELLAKIN SINUN
OMA .
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Tästä näkökulmasta on selvää, että on mahdotonta kertoa kenellekään täsmällisesti kuinka elää elämä. On kuitenkin melko
viisasta kehittää yleisiä periaatteita ihmisille pohdittavaksi. Toinen hyvä tapa on tulla eläväksi esimerkiksi toisille.
Aloitetaan määrittelemällä toimintoja, joita Universumin Tarkoituksen mukaan tulisi selvästi välttää.
Esimerkiksi, jos päätät tietoisesti elää harmoniassa
Tarkoituksen kanssa, sinun ei pitäisi millään tavoin vaarantaa
kenenkään Valinnanvapautta MILLÄÄN tavoin. Voimme
tiivistää sen seuraavaan ”neuvoon” sinun pohdittavaksi:
Harjoittamalla omaa Valinnanvapauttasi tavalla joka rajoittaa kenen tahansa toisen Valinnanvapautta on suora rikos Universumin Tarkoitusta vastaan. [1]
Miksi? Koska Valinnanvapauden rajoittaminen tuhoaa välittömästi Korkeammat Tunteet.
Lisäksi, jos tietoisesti valitsemme elää sopusoinnussa Tarkoituksen kanssa, meidän ei tulisi vaarantaa kenenkään Yksilöllisen Intellektin kehitystä MILLÄÄN tavalla.
MIKÄ
TAHANSA tapa
tukahduttaa
kenenkään
Yksilöllisen Intellektin Kehitystä on suora rikkomus
Universumin Tarkoitusta vastaan.
Tämä on yhtä
Tarkoituksen...

vakavaa,

koska

se

suoraan

sabotoi
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Todellisuuden tarkistus
Olemme juuri todenneet, että mikä tahansa toiminta joka vaarantaa yksilöllisen intellektin kehityksen millään tavalla on toiminta joka rikkoo ja sabotoi Universumin Tarkoituksen. Sellaisia toimintoja ovat esimerkiksi
–
–

–

–
–
–

–
–
–
–
–

Uskomusten ja uskomusjärjestelmien edistäminen, riippumatta niiden tyylistä
Hypnoosin käyttäminen sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti uskomusten ja uskomusjärjestelmien juurruttamiseksi
(intellektin väärinohjelmointi)
Minkä tahansa pelon edistäminen ja ylläpitäminen. Esimerkiksi mikä tahansa ”pelko propaganda”, kuten Jumalanpelon, sairaudenpelon, kuolemanpelon, Helvetinpelon, auringonpaisteenpelon tai minkä tahansa pelon edistäminen.
Minkä tahansa oppien ja opinkappaleiden pakottaminen ja
valvominen
Vaihtoehtoisten näkökulmien tukahduttaminen ja pilkkaaminen
Yksilöllisen VALINNANVAPAUDEN häiritseminen millään tavalla (kuten esimerkiksi pakottaa ihmiset noudattamaan käskyjä ja tulemaan samanlaiseksi kuin kaikki muut)
Yksilöllisyyden halveksunta tai kunnioituksen puute –
tilastojen seuraaminen intellektin sijasta
Ajatuksenvapauden rajoittaminen millään tavalla
Tietoisuuden sumentaminen huumeilla, aineilla ja toiminnoilla jotka muuttavat havainnointia
Alkukantaisten vaistojen vahvistaminen, edistäminen ja
kunnioittaminen
Väkivallan edistäminen ja kunnioittaminen

Mitkä yllämainituista toiminnoista ovat kaikista vaarallisimpia
Yksilölliselle Intellektille?
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Tietoisuuden väärinohjelmointi ei ole yleensä helppo asia
peruuttaa. Esimerkiksi, käsitätkö kuinka paljon tietoista ponnistelua ja itsekuria vaaditaan tavan, josta emme enää pidä, voittamiseksi? Käsitätkö että poisoppiminen on usein paljon vaikeampaa kuin oppiminen alusta?
Jotkut ihmiset näyttävät olevan niin ”jumissa”, että he
eivät muutu ennen kuin ovat syntyneet uudestaan...
Vertaillaksemme erilaisten Tarkoituksen vastaisten väärinkäyttöjen seurauksia, oletetaan että henkilö, joka on altistunut kaikelle edellä mainitulle väärinkäytökselle, löytää yhtenä päivänä
Universumin Tarkoituksen ja sen tosiasian että häntä on huijattu pitkän aikaa.
Kun huomaat että sinua on huijattu pitkän aikaa ja sinulla on
todiste tästä – valitsetko edelleen seuraavana päivänä luottavasi ja seuraavasi niitä jotka huijasivat sinua?
Yksilöllisen Intellektin herääminen voi aiheuttaa vaikuttavaa
väärinohjelmoinnin peruuntumista. Uutta oppimista voi tapahtua melko nopeasti kun henkilö huomaa kuinka käyttää
Älykkyyttään ja Valinnanvapauttaan saadakseen itsenäisyytensä takaisin.
Näyttää siltä että asiassa on vain yksi poikkeus. Silloin kun
henkilö on käyttänyt huumeita.
Ystäväni kertoi minulle muutamista hänen ystävistään, jotka
olivat kokeilleet hallusinaatiota aiheuttavia sieniä kahden kuukauden ajan. Vain kaksi kuukautta. Pitkän ajan kuluttua heidän
lopetettuaan – he pysyivät vakuuttuneina että he ovat ”delfiinejä”. Älykäs keskustelu ei ole mahdollista. He ovat
”delfiinejä”...

46

Thomas J. Chalko

Heidän fyysisessä kehossaan ei ole mitään vikaa, mutta heidän
Intellektinsä tuhoutuminen näyttää pysyvältä. He väärinohjelmoivat sen itse vääristämällä omat tuntemuksensa...He harjoittivat Valinnanvapauttaan...
Mikä tahansa muu toiminta Yksilöllistä Intellektiä vastaan
näyttää mahdolliselta oppitunnilta joka johtaa tietoiseen edistymiseen nykyisen elämän aikana – paitsi huumeiden käyttö.
Huumeet eivät pelkästään aiheuta dramaattista ja välitöntä
Intellektin heikentymistä, ne myös vähentävät Intellektin kykyä
korjata itseään.
Kuinka voit ”herättää” Intellektin joka ei toimi?
Kuinka monta elämää tuhotulla intellektillä vaaditaan älykkyyden palauttamiseen?
Onko sinulla halua ottaa selvää?
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Universumi
On todella kiehtovaa huomata että Universumin Tarkoituksessa
EI OLE MITÄÄN MATERIAALISTA.
Suuri Intellekti ja sen Älykkyys ovat molemmat olleet ei-materiaalisia alusta alkaen. Ei-materiaalisella tarkoitan ”ei koostunut atomeista” [1]. Suurella Intellektillä ei yksinkertaisesti voi
olla mitään materiaalisia tarpeita.
Ainoa Tarkoitus on Yksilöllisen Intellektin kehitys. Suuren
Intellektin ja meidän.
Se on selvästi 100% MIELEN asia.
Tästä johtuen, keskittyminen pelkästään materiaaliseen olemassaoloon, kuten esimerkiksi fyysisen kehosi ”ulkonäköön” ja intellektin kehityksen laiminlyöminen saattaa olla vakavin virhe
mitä saatat koskaan tehdä.
Entä Universumi? Muistatko mitä varten Materiaalinen
Universumi oli suunniteltu?
Se oli suunniteltu meille huomaamaan, tutkimaan ja ihailemaan sen Älykästä Suunnittelua.
Se oli suunniteltu stimuloimaan meidän uteliaisuutta ja
älykkyyttä.
Se oli suunniteltu meille löytämään ja ymmärtämään sen
suunnitteluperiaatteet.
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Se oli suunniteltu auttamaan meitä kehittämään omaa intellektiämme ja kykyjä Korkeammille Tunteille. Se oli suunniteltu
jotta voimme oppia Rakastamaan – aloittamalla toisistamme...
Tästä johtuen, koko Materiaalinen Universumi on vain väliaikainen ”leikkikenttä” josta jonain päivänä, 50 miljoonassa vuodessa [1], saatamme kasvaa ulos niin kuin lapset kasvavat ulos
lastentarhastaan.
Saatat kuitenkin valita ettet koskaan kasva...
Saatat valita pysyväsi ja leikkiväsi lastentarhassa niin kauan
kuin haluat. Sinulla on Valinnanvapaus...
Minun yksityisestä näkökulmastani kehitykseen tähtääminen
on kaikista loogisin valinta. Sinulla on Valinnanvapaus kehittää
toinen mielipide.
Kun ymmärrämme Suuren Intellektin motiivit, käy ilmiselväksi, että nopein tapa oppia on tutkia ja ymmärtää Universumin
suunnitteluperiaatteet, kokoelma jota voidaan kutsua Luonnon
Laiksi tai Universaaliksi Laiksi [1]. On tärkeää huomata että
Universaali Laki on olemassa paitsi materiaalisessa todellisuudessa (Fysiikan Lait), niin myös Tietoisuuden ja Intellektin
alueella.
Materiaalisten asioiden kerääminen ei johda minkäänlaiseen
kehitykseen missään suunnassa. Ne ovat selvästi toissijaisia.
Materiaalinen mukavuus on tärkeää vain jos käytämme sitä
kiihdyttämään Yksilöllisen Intellektimme kehitystä. Useimmat
ihmiset (mukaan lukien minä itse) oppivat paljon enemmän
kun he kärsivät. [12]
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Lisätessämme ymmärrystämme Universaalista Laista, kokeillessamme asioita, tehdessämme lukuisia virheitä päivittäin ja
oppiessanne niistä meidän tulisi yrittää kehittää älykkyyttämme
ja intellektiämme.
Ja ennen kaikkea, yrityksen ja erehdyksen kautta, meidän pitäisi yrittää kehittää ja kokea korkeampia tunteita joita voimme
kuvitella.
Vähitellen, meidän pitäisi oppia tunnistamaan ja kunnioittamaan jokaista ihmistä ympärillämme Yksilöllisenä Intellektinä
jolla on Rajoittamaton Potentiaali...
Sattumalta, emmekö kohtele sillä tavalla omia lapsiamme?
Onko se sattumaa?
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Itsekorjaava Suunnittelu
Mitkä ovat tekemisen seuraukset verrattuna ajatteluun?
Kun ajattelemme – ajattelumme tulokset pysyvät puhtaasti kuvittelussamme. Ajatteluun ei tarvita vuorovaikusta toisten
Yksilöllinen Intellektien kanssa.
Kun teemme asioita – meillä on tilaisuus kokea toimintojemme
seuraukset. Tällöin tapahtuu myös tiedonvaihtoa meidän ja
toisten Yksilöllisten Intellektien kanssa.
Tästä johtuen, koska olemme älykkäitä – tekemisen mahdollisuus luo mekanismin toiminnoistamme oppimiselle. Analysoimalla toimintojemme seurauksia – voimme oppia toimintojemme (syyn) ja niiden vaikutusten (seurauksen) välisen suhteen,
emme vain itsemme kannalta, mutta myös toisten Yksilöllisten
Intellektien.
Mitkä ovat tekemisen seuraukset, kun asioita tehdään ilman
Universumin Tarkoituksen arvostusta?
Hämmästyttävästi, mikä tahansa toiminta Tarkoitusta vastaan
aiheuttaa Yksilöllisten Intellektien kokemaa kärsimystä ja kurjuutta. Se saattaa olla omaa kärsimystä tai toisten kärsimystä.
Mitä vakavampi piittaamattomuus Tarkoitusta kohtaan – sitä
vakavampi kärsimys ja kurjuus siitä seuraa.
Koska olemme älykkäitä – emmekä pidä ”kärsimyksestä ja
kurjuudesta” – meillä on tilaisuus OPPIA kuinka niitä vältetään. Mikä on lopullinen oppitunti? Oppia elämään ja toimimaan Universumin Tarkoituksen mukaan.
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Entä jos me kieltäydymme oppimasta? Me kärsimme. Me kärsimme kunnes me ymmärrämme miksi. Me kärsimme kunnes kehitämme ideoita miten välttää kärsimystä. Me kärsimme
kunnes ymmärrämme tarpeeksi. Me kärsimme kunnes ymmärrämme Tarkoituksen ja omaksumme sen tavaksi olemassaolollemme omasta Vapaasta Tahdosta.
Tämä on suurenmoisen Itsekorjaavan mekanismin perusta
Universumissa. Jokaisen Yksilöllisen Intellektin on koettava
oman Valinnanvapautensa kaikki seuraukset jotta se oppisi.
Ei ole keinoa paeta seurauksia – yksinkertaisesti koska meidän
Intellektimme jatkaa olemassaoloaan ikuisesti eikä voi olla
mitään rajoja – muistatko? Et voi paeta ITSELTÄSI.
Valinnanvapautemme ei ole millään tavoin vaarannettuna –
mutta saamme palautetta kun teemme virheitä. Eikö olekin
älykästä?
Yhteenvetona, on tärkeää käsittää ja muistaa että:
1. Kärsimystä, kurjuutta ja onnettomuutta on olemassa.
2. Niiden olemassaololle on SYY – piittaamattomuus
Universumin Tarkoitusta kohtaan.
3. Kärsimys, kurjuus ja onnettomuus voidaan poistaa.
4. On TAPOJA poistaa kärsimys, kurjuus ja onnettomuus –
oppimalla tunnistamaan ja kunnioittamaan koko
Universumin Tarkoitusta kaikessa mitä me teemme.
Sattumalta, nämä ”neljä jaloa totuutta” ovat planeettamme
historian yhden huomattavimman Yksilöllisen Intellektin
täsmälliset johtopäätökset [3].
Eivätkö ne olekin täysin järkeenkäypiä?
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Etsimällä tapoja poistaa pysyvästi kärsimys, kurjuus ja onnettomuus – opimme vähitellen arvostamaan ja ymmärtämään suunnitteluperiaatteita ja koko Universumin Tarkoitusta.
Huomaa täydellinen dogmien ja doktriinien puuttuminen yllämainituissa ”neljässä jalossa totuudessa”. Ainoa viite jota niiden todentamiseen tarvitaan on Todellisuus jota tarkkailemme
joka päivä.
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Virheiden välttäminen
Voimmeko välttää virheitä? Anna minun vastata sinulle kysymyksellä:
Voiko lapsi oppia kävelemään koskaan kokematta kaatumista?
Virheiden tekeminen on olennaista oppimisprosessille: Emme
voi täysin välttää virheitä – koska tekemällä niin poistaisimme
oppimismekanismin.
Kuitenkin tunnistettujen virheiden toistaminen voidaan ja pitäisi välttää. Lisäksi voimme käyttää älykkyyttämme tarkkailemiseen ja toisten virheistä oppimiseen.
Mistä tiedämme mikä on virhe? Perusolemukseltaan mikä tahansa toiminta joka jättää huomioimatta Universumin Tarkoituksen on virhe.
Käytännössä, joko Itsen tai toisten kärsimyksen ja kurjuuden
kokeminen pitäisi hälyttää meidät analysoimaan MIKÄ täsmälleen on MEIDÄN virhe.
On hyvin tärkeä tunnistaa ”syy ja seuraus” suhde toimintojemme ja niiden seurausten välillä. On myös olemassa mahdollisuus että meidän toimintamme saattaa aiheuttaa sen että TOISET ihmiset tekevät HEIDÄN virheensä.
Pohdi seuraavaa esimerkkiä. Tänä päivänä monet ihmiset
viljelevät niin sanottua ”uhrimentaliteettia” - he syyttävät toisia
heidän OMISTA pahoista tunteistaan ja rajoituksistaan.
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Oleta että kerrot sellaiselle henkilölle että ”jokaisella
Universumissa on rajoittamaton potentiaali”. Hyvin todennäköisesti tuo henkilö tuntisi olonsa vielä kurjemmaksi ja riittämättömämmäksi – ja SINUA tultaisiin syyttämään tuollaisen
tunteen aiheuttamisesta. Missä virhe on?
Sinun virhe oli se että yritit selittää liian paljon liian pian.
Kuinka voit odottaa lapsen kykenevän juoksemaan ennen
kuin se osaa nousta seisomaan? Sinä epäonnistuit tunnistamaan toisen henkilön ymmärryskyvyn rajoitukset. Sen seurauksena sinulla ei ollut mitään suunnitelmaa kuinka kommunikoida ideasi niin että se ymmärretään kunnolla. Lopputulos
oli että toinen henkilö ymmärsi sinut täysin väärin.
Selittääksesi mitään menestyksekkäästi – tarvitset ”suunnitelman” tai ”menetelmän” kohdellessasi ihmisiä jotka viljelevät
”uhrimentaliteettia” tai joilla on muita käsittämisvaikeuksia.
Erinomainen esimerkki kaikenkattavasta, käytännöllisestä ja
hyvin menestyksekkäästä menetelmästä ihmisten opastamiseen
jotta he voivat hävittää heidän ”uhrimentaliteettinsa” ja monet
muut rajoitukset itse – on Colin Tippingin kuvailema [6].
Saatat myös haluta tutkia menetelmää jota minä käytän tässä
kirjassa. Se ei ole uusi. [11]
Älykäs ”suunnitelma” tai ”menetelmä” on kaikista tärkein osa
missä tahansa tietoisessa toiminnassa.
Ota esimerkkiä Suuresta Intellektistä. Suunnittele toimintasi.
Sinulla on Intellekti ja Valinnanvapaus. Käytä niitä.
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Yleisiä kysymyksiä
Entä jos joku ei vain ymmärrä eikä edes näe tarvetta ymmärtää?
Voitko syyttää vauvaa siitä että se ei ole vielä oppinut kävelemään?
Kaikista tärkein periaate on kunnioittaa toisten Yksilöllisten Intellektien Valinnanvapautta. Antamalla heidän tehdä virheensä
on AINOA tapa heille oppia mitään. Anna heidän olla jotta he
voivat kokea oman asenteensa seuraukset.
Entä jos ihmiset nauravat sinulle, ivaavat sinun asennettasi ja
jatkavat herjaamistasi?
Jos koira haukkuu sinua – haukutko sinä takaisin ?
Muistatko kuka SINÄ olet? Sinä olet Yksilöllinen Intellekti jolla on Rajoittamaton Potentiaali. Kukaan ei voi satuttaa sinun
Yksilöllistä Intellektiä – vain sinä voit satuttaa sitä itse. Sinun
tunteesi ovat SINUN vastuullasi. Älä edes yritä syyttää toisia
SINUN OMISTA tunteistasi.
Ihmisillä, jotka ivaavat toisia, on paljon opittavaa. Sinun on
opittava kunnioittamaan sitä. Kuinka voit moittia vauvaa siitä
että se ei ole vielä oppinut kävelemään?
Havaitsin että erittäin hyvä ratkaisu on kehittää älykäs
”menetelmä” sellaisten ihmisten kohtelemiseen. Tee sellaisten
ihmisten kohtelemisesta haaste intellektillesi. Voitko tunnistaa
sellaisen haasteen elementtejä tässä kirjassa?
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Entä jos joku yrittää satuttaa meitä fyysisesti?
Sinun fyysinen keho on joka tapauksessa väliaikainen. Se on
vain työkalu oppimista varten. Hyökättäessä sinun täytyy muistaa Kuka Sinä Olet ja mikä on olemassaolosi Tarkoitus.
Sinulla on Valinnanvapaus päättää pitäisikö sinun puolustaa itseäsi vai ei. Sinun valintasi riippuu yksinomaan kyvystäsi ymmärtää valintojesi seuraukset. Saatat tähdätä saavuttaaksesi lyhyen ajanjakson tavoitteen (fyysisen kehosi selviytymisen), tai
pitkän ajanjakson tavoitteen – Intellektisi ja kykyjesi saavuttaa
korkeimpia kuviteltavia tunteita kehittyminen kaikista äärimmäisissä olosuhteissa. Joskus saatat valita kompromissin. Sinulla on Valinnanvapaus joka on vain sinun oman Intellektisi
rajoittama.
Anna minun muistuttaa sinua, että kukaan ei voi sammuttaa sinun tietoisuuttasi ja Intellektiäsi, edes atomiräjähdyksessä. Vain
sinä voit tuhota sen itse – väärinohjelmoimalla ja saastuttamalla sen. Kuinka tiedän atomiräjähdyksestä? No – Suuri Intellekti
ei selvästikään vahingoittunut Suuressa Alkuräjähdyksessä
(Universumin suurimmassa atomiräjähdyksessä). Meidän
Yksilölliset Intellektimme, vaikka eivät ole vielä niin kehittyneet, ovat samanlaisessa ”tilassa” – riippumattomana atomeista
koostuvasta materiaalisesta Todellisuudesta. [20]
Jonain päivänä saatat täysin ymmärtää ikivanhan neuvon ”Älä
vastusta pahaa” [5] [7] [8] laajimmassa mahdollisessa asiayhteydessä – Koko Universumin Tarkoituksessa ja sinun omassa
roolissasi siinä.
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Entä itsemurha?
Tekemällä itsemurhan ihmiset selvästi osoittavat että heillä ei
ole mitään aavistusta Universumin Tarkoituksesta, ja erityisesti, he eivät käsitä fyysisessä kehossa elämisen tarpeellisuutta ja
tilaisuutta. Muistatko eron ”tekemisen” ja ”ajattelemisen” välillä ?
He ”epäonnistuvat” Elämän ”kokeessa”. He epäonnistuvat ”tekemisen” kokeessa. Kaikista todennäköisin seuraus on että heidän täytyy toistaa senkaltainen koe useita kertoja – kunnes he
ymmärtävät.
Elämä on koe, ymmärrämme tai vain haaveilemme ymmärtävämme.
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Perusvälineet
Havainnointi
Kuinka me huomaamme, tutkimme ja ihailemme Luonnon kauneutta joka ympäröi meitä?
Intellektimme kaikista perustavanlaatuisin väline on havainnointi. Ilman havainnoinnin mekanismia intellektimme ei kykenisi vastaanottamaan mitään tietoa.
Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää havainnointimme perusperiaatteita ja rajoituksia.
On olemassa havainnoinnin Laki jota voidaan kutsua
Universaaliksi, koska se pätee JOKA tilanteeseen. Se on
Kontrastien Laki.
Havainnointi perustuu KONTRASTIIN. Voit lukea tätä tekstiä
vain koska kirjainten ja taustan välillä on riittävästi kontrastia.
Havaitsemme asioita vain kun niillä on tarpeeksi kontrastia.
Esimerkiksi terveyttä arvostetaan vain kun se menetetään. Kurjuutta ja kärsimystä täytyy kokea jotta voimme määrittää ja arvostaa onnellista olemassaoloa. Ihmisten täytyy kokea taistelun
ja kilpailun seuraukset huomatakseen että Rakkaus ja yhteistyö
on paljon viisaampi valinta.
Kontrastin periaate pätee kaikkialla Luonnossa, mukaan lukien
joka puoli havainnostamme Todellisuudesta. Tästä johtuen se
on osa Universaalia Lakia – joukko periaatteita jotka pätevät
läpi koko Universumin [1].
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Tietämällä tämän havainnoinnin perusperiaatteen voimme tarkastella valintojamme ja tähdätä kykyjemme maksimaaliseen
hyödyntämiseen.
Esimerkiksi – jos todella haluamme ymmärtää Rakkauden tärkeyden – meidän täytyy kuvitella, tarkkailla, analysoida ja jopa
kokea sen puutetta. Asioiden laittaminen sopivaan kontrastiin
lisää dramaattisesti kykyämme ymmärtää. Kun luet tätä kirjaa
seuraavalla kerralla – yritä kiinnittää huomiota kuinka ja miksi
tarkoituksellinen kontrastien käyttämiseni stimuloi kykyäsi
ymmärtää.
Jotkin kontrastien sommitelmat provosoivat meitä, kun toiset
ovat selvästi ärsyttäviä. On myös erityisiä ”kontrastien” sommitelmia jotka ovat intellektillemme hyvin miellyttäviä ja stimuloivia.
Mieti esimerkiksi musiikkia. Nuottien (äänensävyjen) on oltava
kontrastissa toisiinsa nähden tietyn ”skaalan” mukaan. Kun järjestämme nämä kontrastit (äänensävyt) tietyllä tavalla – saamme aikaiseksi vaikutuksen jonka havaitsemme ”harmonisena”.
Kontrastien harmoniset sommitelmat ovat hyvin miellyttäviä ja
nautittavia.
Saavuttaaksemme ”harmonian” emme voi käyttää vain satunnaisia ääniä – edes erittäin hyvin viritetyssä pianossa. Harmonian sommittelu ja havaitseminen ovat molemmat intellektin toimintoja.
Muistatko miltä sinusta tuntuu kun kuuntelet mielimusiikkiasi?
Erityinen ”harmonia” jonka valitsemme ja tunnistamme ”pitävämme” aikaansaa melko perusteellisia muutoksia mielentilaamme ja hyvinvointiimme.
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Luonto, kaikessa kokonaisuudessaan on SUURENMOINEN
esimerkki ja oppitunti Harmonian saavuttamisesta. Se on tosiaankin Suuren Intellektin suunnittelema – eikö olekin?
Harmoniaa on joka puolella – olemme siitä vielä tietoisia tai
emme. Tämä harmonia, jota me vähitellen opimme tunnistamaan Luonnossa, on toinen todiste Sen Intellektin - joka kuvitteli Suunnitelman – Suuruudesta.
Värien käyttö Luonnossa on toinen esimerkki kuinka ”kontrasteja” tulisi käyttää havainnointimme stimuloimiseksi.
Kuten musiikissa, kaikissa väreissä (Valon aallonpituuksissa)
on tiettyjä yhdistelmiä, jotka tuottavat meidän havainnoinnille
paremmat ”kontrastit” kuin toiset. Tietyt väriyhdistelmät havaitaan parhaiten – koska ne tuottavat suurimmat mahdolliset
kontrastit meidän aisteille.
On erittäin kiehtovaa huomata, että nämä ”optimaaliset” väriparit näyttävät muodostavan avainperiaatteen värikkäiden organismien somistamisessa Luonnossa.
Esimerkiksi, tiesitkö että ”vaaleanpunainen-purppura” on kaikista tiheimmin tavattu kukan ”väri” Maapallolla? Tiedätkö
miksi? Yksinkertaisesti koska ”vaaleanpunainen-purppura”
tuottaa parhaan mahdollisen ”kontrastin” ”vihreän” kanssa, joka sattuu olemaan vallitseva väri niiden kasvien lehdissä jotka
kasvattavat näitä kukkia. Kaksi ”seuraavaksi parasta” kontrastiväriä ”vihreälle” ovat ”punainen” ja ”violetti”.
Kukat jotka ovat vaaleanpunaisia, purppuroita, punaisia ja violetteja muodostavat melkein 90% kaikista kukkalajeista Maapallolla. Luuletko että tämä on sattumaa?
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Kukat jotka ovat muuta väriä vetävät elävien olentojen huomion puoleensa muilla kontrasteilla, kuten tuoksulla.
Samaan tapaan kuin musiikissa, voimme ”säätää” joukon värin
aallonpituuksia ja ”säveltää” itsellemme kontrastissa olevien
värien harmonisia sommitelmia.
Näitä ”kontrastissa olevien valon aallonpituuksien harmonisia
sommitelmia” on kutsuttu ”Bioresonant -kuvioiksi” [14], koska
ne näyttävät ”resonoivan” ihmiskehon elektro-fotonisten emissioiden (auran) kanssa ja näyttävät tuottavan järjestelmällisiä
myönteisiä vaikutuksia ihmisen psyykelle ja hyvinvoinnille.
Kohtaamalla kontrastien harmoniaa havainnointimme on jatkuvasti stimuloitu. Tulemme herkemmiksi ja havaintokykyisemmiksi. Parantunut tietoisuus ja intellektiin liittyvät toiminnat
ennemmin tai myöhemmin vaikuttavat psyykeemme, fysiologiaamme ja hyvinvointiimme. (Tarkempaa tietoa viitteessä
[14]).
Mitä tapahtuu kun tähtäämme havainnointimme maksimaaliseen stimulaatioon?
Intellektimme
toimintaan!

jokainen TOINEN

valmius

on

herätetty

Joten, miksi et yrittäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen
mitä voit havaita? Mitä enemmän teet niin sitä enemmän näet
ja ymmärrät.
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Tiedon suodattaminen
Valtava määrä tietoa pommittaa jatkuvasti intellektiämme. Jokainen yrittää kiinnittää huomiomme, eikä heidän motiivinsa
ole aina selvät.
Tiedon määrä on useimmille meistä yksinkertaisesti sietämätöntä. Ihmiset jättävät huomioimatta siitä suurimman osan, tai
valitsevat ”uskovansa” jotain joka suodattaa tämän tiedon ja
antaa heille 5 minuutin ”yhteenvedon”.
Onko parempaa tapaa? Voimmeko kehittää OMAN suodattimen, jotta voimme erottaa ”timantin” aina, jopa suuresta roskakasasta? Kuinka saada selville mikä on totta ja mikä on tärkeää?
Universumin Tarkoituksen tietäminen ja ymmärtäminen – vaikka se olisi alkuaan rajoittunutta – antaa meidän suunnitella erittäin tehokkaan ”suodattimen” ”sisääntulevalle” tiedolle.
Sinun tarvitsee ainoastaan kysyä itseltäsi YKSI kysymys:
”Onko se Tarkoituksen vastainen?”
”suodattaaksesi pois” disinformaatio, petos, propaganda, kansankiihotus jne välittömästi. Jos Tarkoitus ei ole selkeänä mielessäsi, voit laajentaa kokeesi kahteen samankaltaiseen kysymykseen:
Tukahduttaako se Yksilöllisten Intellektien kehitystä?
Vaarantaako se kenenkään Valinnanvapautta?
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Kykenet erottamaan vaarallisen opin mielenkiintoisesta tieteellisestä teoriasta hämmästyttävällä säännöllisyydellä ja tarkkuudella – välittömästi. Kokeile sitä. Hämmästyt kuinka yksinkertainen ja tehokas tuollainen ”suodatin” on. Joka kerta.
Meditaatio ja Keskittyminen
Meditaatio on harjoitus joka tähtää saavuttamaan ja
säilyttämään täydellisen mielen ”hiljaisuuden” ilman ajatuksia.
Toisin sanoen meditaatiossa pyrimme pitämään mielemme
”tyhjänä” ja kiinnittämään huomiomme siihen että emme
ajattele.
”Mielen hiljaisuuden” tila voidaan säilyttää muutaman sekunnin tai muutaman tunnin ajan, riippuen taidostasi ja aikomuksestasi.
Keskittyminen on täsmälleen vastakohta – kohdistamme
huomiomme Yksilöllisen Intellektimme tiettyjen valmiuksien
käyttämiseen, kuten kuvitteluun, visualisointiin, luovuuteen,
loogiseen ajatteluun, ongelmien ratkaisuun tai tuntemusten ja
tunteiden kokemiseen.
Jälleen, on joitakin rajoituksia kuinka kauan voimme keskittyä
kunnes joudumme pitämään tauon.
On erittäin tärkeää erottaa meditaatio keskittymisestä, koska
niillä on täysin erilaiset tarkoitukset.
Meditaatiota tai keskittymistä ei kumpaakaan voida jatkaa
loputtomasti.
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Oletko koskaan ajatellut MIKSI et voi työskennellä loputtomasti ilman lepoa? Miksi et voi keskittyä pitkää aikaa pitämättä taukoa? Miksi et voi nukkua loputtomasti?
Muistatko Universaalin Lain havainnoinnista? Meidän on kohdattava kontrasteja jotta voimme alun alkaen havaita asioita.
Sitten meidän on järjestettävä sellaiset kontrastit tietyllä tavalla
kokeaksemme tasapainoa ja harmoniaa.
Nautimme työstä vain kun olemme levänneet kunnolla. Nautimme levosta todella kun olemme työskennelleet kovasti.
”Sykliset vaihtelut” ovat kaikessa elämässämme ja ovat Tietoisesti Suunnitellun Universumin perusolemus, atomia pienemmästä maailmasta Galaksijärjestelmiin.
Mitä Kontrastien Lailla on tekemistä meditaation ja keskittymisen kanssa?
Meditaatio ja keskittyminen ovat Intellektimme kaksi äärimmäistä toimintatapaa. Keskittyminen käyttää intensiivisesti Intellektimme valmiuksia, kun meditaatio tähtää täydelliseen lepoon kaikesta intellektuaalisesta toiminnasta.
Niiden harjoitteleminen vaihtelevissa sykleissä on yhtä tärkeää
kuin työ ja lepojaksojen vuorotteleminen.
Tämä tarkoittaa, että meidän ei pitäisi vain ”meditoida” tai vain
”keskittyä”. Paras harjoitus Intellektillemme on tietoisesti vuorotella keskittymisjaksoja ja lepojaksoja. Kun Intellektimme
kokee molempia äärimmäisyyksiä se toimii parhaiten.
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Miksi meidän tarvitsee ”meditoida”? Eikö lepo tai nukkumien
riitä?
Kun sinä ”lepäät” – mielesi ei todellisuudessa lepää ollenkaan.
Sinulla on ajatuksia ja/tai tunteita koko ajan. Tarkista se. Sama
nukkuessa – sinulla on unia, tunteita ja muita tuntemuksia,
vaikket edes muistaisi niitä.
Meditaatio antaa sinun täydellisesti ja tietoisesti rentouttaa Intellektisi. Kun Intellekti on rentoutunut se nauttii paljon korkeamman tason toiminnoista ja siitä tulee huomattavasti tehokkaampi.
On erittäin vaikeaa kehittää uusia ideoita kun mielemme on sekoittunut ajatuksista ja muistoista.
Mitä ”luulemme” tietävämme todellisuudessa estää minkä tahansa uuden ymmärryksen. Olemme vanhojen ajatusten ja
muistojen kanssa ”jumissa”. Kun puhdistamme mielemme
ajatuksista säännöllisesti – teemme yksinkertaisesti tilaa uusille ideoille.
Lyhyesti sanottuna meditaatio on yhtä välttämätöntä Intellektillesi kuin uni on fyysiselle kehollesi.
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Yksinkertainen meditaatiotekniikka
Meditaatioon on monia tekniikoita. Useimmat niistä käyttävät
niin sanottua ”mantraa” joka koostuu muutamasta sanasta tai
äänestä. Mantraa toistetaan mielessä jotta se auttaisi saavuttamaan ”tyhjän” mielentilan.
Vastoin yleistä uskomusta, jota tukevat ihmiset jotka houkuttelevat seuraajia ja/tai veloittavat rahaa meditaation opetuksesta,
mantralla ei ole pyhää tai hengellistä ”merkitystä” eikä yksikään mantra ole perimmiltään parempi kuin mikään toinenkaan. Joka tapauksessa, riippumatta sen sisällöstä mantralla on
kaksi tärkeää tarkoitusta, jotka voivat suuresti auttaa saavuttamaan ja säilyttämään meditatiivisen tyhjän mielentilan.
1. Mantra on hyvin yksinkertainen ajatus. Siitä tulee meille hyvin tuttu kun toistamme sitä mielessämme. Tätä
ajatusta käytetään korvaamaan mikä tahansa ajatus joka
saattaa tulla mieleemme. Joka kerta kun ajatus tulee
mieleemme meditaation aikana, käytämme mantraa
korvaamaan sen.
2. Kun harjoitamme meditaatiota säännöllisesti käyttäen
samaa mantraa (mikä tahansa se onkaan), opetamme
mielemme yhdistämään mantran tyyneen meditatiiviseen tilaan. Tätä mielleyhtymää kutsutaan ”ankkuriksi”
Neuro Linguistic Programming (NLP) [18] harjoittajien
keskuudessa. Tuollaisen harjoittamisen jälkeen, vaikka
olemme kuohuksissa, mantran ajatus yleensä tuo välittömästi mielen tyyneyden. Tämä tekee mantrasta erittäin tehokkaan välineen elämämme stressaavien tilanteiden selvittämiseen, välineen, jonka voimme itse kehittää säännöllisen meditaation harjoittamisen seurauksena.
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Kun ymmärrämme kaksi edellä mainittua mantran tarkoitusta,
käy selväksi että mantrojen vaihtaminen ei ehkä ole kovinkaan
hyvä idea. Mantrojen vaihtamista voidaan pitää hyödyllisenä
vain erityistilanteissa, esimerkiksi kun haluamme poistaa huonon meditaatiotottumuksen joka estää meitä saavuttamasta syvän meditatiivisen tilan, ja olemassa oleva mantra on tunnistettu liittyvän tuohon tottumukseen.
Myös se käy selväksi että mitä tahansa mantraa käytämme,
meidän tulisi pitää se yksityisenä eikä kertoa sitä toisille ihmisille. Muutoin saatamme antaa toisille keinon mielemme hallintaan lähettämällä meille telepaattisesti oman mantramme.
Mantrat koostuvat yleensä vaihtelevista vokaali ja nenäontelo
äänistä. Kaikista laajimmin tunnettu mantra on ”ooohmmm” tai
”aaaaummm”, mutta mikä tahansa samankaltainen sana käy
kun laajennamme ääniä (home, room, zoom, moon, zen, boom
jne.). On parasta jos mantra on eksoottinen tai keinotekoinen
sana jota ei kohdata missään kielessä.
Asento meditaatiossa on myös tärkeä. Helpoin asento mukava
istuma asento selkä suorana ja pystyssä. Jos käyt makuulle kaikista todennäköisimmin nukahdat. Saatat haluta käyttää sitä hyväksesi kun sinulla on vaikeuksia nukahtaa.
Käsiesi yhdistäminen ja jalkojesi ristiminen on suotavaa, koska
siten teet ympärilläsi olevasta bio-elektro-magneettisesta kentästä [19] tiiviimmän ja siten intensiivisemmän. Istuminen jalat
ristissä on toinen hyvä asento, mutta vaatii jonkin verran liikkuvuutta ja harjoittelua. Toinen hyvä asento, vaikkakin nykyään harvoin käytetty on kyykistynyt istuma asento polvet lähellä rintakehääsi, jalat ja kädet ristittynä. Tämä asento on hyvin samankaltainen kuin sikiöasento kohdussa ennen kuin synnymme.
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Jos et ole koskaan kokeillut meditaatiota, yritä löytää hiljainen
paikka ja kokeile seuraavaa tekniikkaa:
1. ota mukava meditaatioasento kuten edellä kuvattiin
2. sulje silmäsi ja rentouta kaikki lihakset kehossasi, myös
kasvoissa. Muutama vuorotteleva sierain joogahengitys
auttavat hyvin paljon tässä vaiheessa.
3. ole välittämättä ajatuksesta kun se tulee – älä jatka ajatusten jatkumoa – jatka tätä 20 minuuttia, yrittäen säilyttää tyhjä mielesi. Voit käyttää mielen ääntä
”ooooohhmmm” (mantraa) joka kerta kun sinulla on
ajatus. Vaihtoehtoisesti voi laskea ajatuksia, hyläten jokaisen ajatuksen sen tullessa, ilman analysoimista. Kun
pääset 2 tai 3 ajatukseen 5 minuutin aikana meditoit
erittäin menestyksekkäästi.
Saatat haluta määritellä selvästi mitä haluat oppia ennen jokaista meditaatioistuntoa. Älä odota vastausta meditaation aikana (vaikka se saattaa tulla) – sekin on myös ajatus !
Harjoittelulla sinun pitäisi kyetä saavuttamaan tyhjä mieli milloin ja missä tahansa mantrasi avulla, jopa ihmisjoukossa tai
stressaavassa tilanteessa. Mutta älä käytä mantraa stressaantuneena ennen kuin olet varma että olet harjoittanut meditaatiota
tarpeeksi kauan ja että mantra on tiukasti mielleyhteydessä tyyneen mielentilaasi.
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Keskittymisharjoitus esimerkkejä
Yksilöllisen Intellektin kehitykselle hyödyllisten keskittymisharjoitusten pohtiminen ja vertailu voi helposti täyttää useita
kirjoja. Viitteen [3] tutkiminen saattaa antaa sinulle muutamia
hyviä ideoita jos haluat oppia enemmän. Alle olen sisällyttänyt
vain muutamia esimerkkejä kuvatakseni mahdollisuuksia ja niiden tuloksia.
Keskittyminen Rakkauteen
(Kutsutaan myös ”metta” -keskittymiseksi [3]). Kun ole saavuttanut meditaatiossa ”hiljaisen mielen” ja säilytät sen noin 20
minuuttia, yritä kuvitella itsesi Rakkauden ”ympäröimäksi”. Ei
himon. Rakkauden joka vastaa tunnetta joka sinulla on lastasi,
äitiäsi tai Luontoa kohtaan.
Yksi kerrallaan, tapaus kerrallaan, analysoi jokainen ja kaikki
joka millään tavalla saa sinut järkkymään tai kuohuksiin ja
yritä löytää itsesi SISÄPUOLELTA Rakkaudentunne tuota
henkilöä tai asiaa kohtaan. Näe omat ja yhtä lailla toisten
virheet olennaisina välineinä Rakkauden oppimiseen. Yritä
saavuttaa ja säilyttää tila jossa et voi kuvitella ketään
ympärilläsi jota et kykene Rakastamaan.
Sellaisessa tilassa, kuvittele että sinua ympäröivä ”Rakkauden
Pilvi” kasvaa. Kuvittele sen laajenevan. Kuvittele sen täyttävän
koko huone, sitten koko talo kaikkine asukkeineen. Lopullinen
päämäärä on kuvitella SINUN Rakkauden sisältävän koko
Planeetan, sitten meidän Galaksimme ja lopulta koko
Universumin. Saattaa viedä monta kuukautta tai jopa vuosia
tietoista harjoittelua saavuttaa lopullinen kuva mielessäsi.
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Keskittyminen ”visioihin”
Kun harjoitat meditaatiota tarpeeksi pitkään ja ”hiljaisen mielen” jaksot tulevat meditaatiossasi riittävän pitkiksi, joskus
mielesi luo ”kuvia” tai ”visioita” jotka ilmestyvät suoraan eteesi – vaikka sinulla on silmät suljettuna ja vaikka istut täydellisessä pimeydessä.
Sellaisten ”visioiden” olemus on hyvin samankaltainen unien
kanssa, mutta toisin kuin unissa, olet täysin tietoinen kun havaitset niitä.
Saatat haluta keskittää huomiosi näihin ”visioihin” kun ne ilmestyvät ja yrittää ymmärtää MIKSI oma mielesi luo niitä ja
mitä voit oppia niistä.
Monet näistä visioista tulevat olemaan vuorovaikutteisia,
paljon kuten unet.
Näiden ”visioiden” ilmestymiselle on monia syitä, esimerkiksi:
?? Ne saattavat tulla omasta muististasi. Se saattaa olla jotain
jonka olet nähnyt aiemmin.
?? Ne saattavat olla ratkaisuja sinun ongelmiin tai ehdotuksia
mihin sinun tarvitsee kiinnittää huomiota saavuttaessasi ratkaisua.
?? ”visio” saattaa olla viesti joltain toiselta. Hyvin hiljaisessa
mielentilassa voit vastaanottaa ajatuksen toiselta Yksilölliseltä
Intellektiltä jos se on suunnattu sinulle. Tutki tätä mahdollisuutta. Jos se on joku toinen – sinun pitäisi lopulta kyetä tuntemaan kuka se voisi olla vain aikomalla siihen, mutta vain yhteyden aikana.
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?? Ne voivat olla kuvia psyykekentästä [1] – tunnettu myös
akaasisena tallenteena
?? Ne voivat olla kuvia TODELLISUUDESTA toisesta paikasta. Jos voit tunnistaa paikan yritä tarkistaa se myöhemmin.
?? Ne voivat olla viestejä sinun Korkeammalta Itseltä
inspiroimaan ja motivoimaan sinua etsinnässäsi ”tehdä” asioita
Elämässä.
?? Kuten monet unet, ne voivat olla oman Intellektisi ja
Korkeamman Itsesi toimeenpanemia ”kokeita” sinun henkisestä kypsyydestä. Nämä kokeet antavat sinun ”tarkistaa” asenteesi ja ”kokeilla” valintoja kokematta niiden seurauksia. Sen seurauksena
sinusta
tulee
valmiimpi
harjoittamaan
Valinnanvapauttasi sitten kun todella ”teet” asioita.
”Visioihin” keskittymistä voidaan harjoittaa myös yrittämällä
hallita unia. Kokeile sitä. Muista käyttää Intellektiäsi uniesi tutkimiseen silloin kun ne tapahtuvat.
Kaikista kehittynein vaihe on kyky luoda visioita hallitulla ja
vuorovaikutteisella tavalla, vähitellen lisäten niiden monimutkaisuutta, ulottuvuutta ja sovelluksia.
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Keskittyminen ”sisäiseen ääneen”
Tämä on yksi salaisista tekniikoista, jonka monet kehittyneet
Yksilölliset Intellektit menneisyydessä havaitsivat hyödylliseksi tietoisuutensa erottamiseen fyysisestä kehostaan ja tutkimaan
”toista puolta” ilman kuolemista.
Aloita täysin hiljaisessa huoneessa. Sen jälkeen kun olet säilyttänyt ”hiljaisen mielen” meditaatiojakson aikana, yritä tulla tietoiseksi ”sisäisestä äänestä” joka resonoi mielessäsi.
Huomaa että tässä EI ole kyse hengityksen äänestä tai sydämenlyönnistä – vain äänestä joka on mielessäsi.
Tutki tätä ääntä. Sitten pyri tunnistamaan sen lähde. Yritä ”paikantaa” keskittymällä ”sisäisen äänesi” Lähde. Samalla kun
säilytät jokaisessa fyysisen kehosi osassa täydellisen rentoutuneisuuden, etsi ”sisäisen äänesi” maksimaalinen teho ja ylin sävelkorkeus.
Lopulta (joka saattaa tapahtua itsestään tai monien vuosien harjoituksen jälkeen) saavutat tilan jossa ”sisäinen ääni” tulee niin
voimakkaaksi että pidät sitä lähes sietämättömänä, mutta vain
ensimmäisellä kerralla. Älä pelkää – se on normaalia.
Kun olet tarpeeksi lähellä sisäisen äänen Lähdettä, sinun pitäisi
kyetä löytää ”tunnelin” alku – saman ”tunnelin”, josta monet
ihmiset jotka ovat kokeneet kliinisen kuoleman ja tulleet takaisin elämään ovat raportoineet.[15]
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Paikantaaksesi ”tunnelin” sellaisessa tilassa, etsi Valoa ”toisella
puolella”. Valo ei ole alussa isompi kuin etäinen tähti. Yritä tarkentaa huomiosi tähteen ja siihen ettet ”hukkaa” sitä.
Sitten, keskittymällä, pyri ”lähestymään” Valoa. Jos onnistut,
tulet saamaan tunteen kulkemisesta valtavalla nopeudella kohti
Valoa, vaikka fyysinen kehosi on täysin paikallaan. Kaikki
Valon ympärillä luo harhakuvan ”tunnelista” Se on harhakuva,
koska jos käytät Valinnanvapauttasi ja päätät pysähtyä matkalla
– löydät itsesi tähtien joukosta, ja ”avaruus” näyttää vääristyneeltä.
Kun onnistut lähestymään Valoa – siitä tulee hyvin kirkas ja
lopulta sen kirkkaus ylittää Auringon kirkkauden. Mitä me
havaitsemme Valona – on todellisuudessa meidän Korkeampi
Itse [1] – meidän hyvin yksityinen liittymä Suureen
Intellektiin.5
Kuinka pitkälle voit mennä ”tunnelia” pitkin riippuu kuinka
hyvä sinun syy on alun alkaenkaan mennä sinne. Lopullinen
tulos ei riipu pelkästään sinusta – vaan myös sinun
Korkeamman Itsesi hyväksymisestä sinut itselleen. Voit jopa
neuvotella – sinulla on aina Valinnanvapaus. Älä koskaan
unohda sitä.
Kun sinut on hyväksytty Korkeammalle Itsellesi – autuutta ei
voida kuvata millään ihmiskielellä.
_____________________________________
5

Tietoisuuden rakenne Universumissa on tämän kirjan tehtävänlaajuuden
ulkopuolella. Olennainen osa Universumin Tietoista Suunnittelua on tiedon
suodattamisjärjestelmä, joka estää primitiivisten mielten saastuttamasta
Suurta Intellektiä. Viite joka kuvailee näitä asioita parhaiten on kirja [1].
Ihmetyksekseni pystyin varmentamaan joitakin avainkohtia tästä
suunnittelusta tutkimalla Itseä.
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Parhaiten mitä minä voin ilmaista sen – tunnet olevasi NIIN rakastettu että yksinkertaisesti pyörryt Rakastetuksi tulemisesta.
Kun heräät – luulet että olit pyörtynyt useita sekunteja, mutta
mitä todennäköisimmin kellosi tulee näyttämään aikaa joka on
tunti tai kaksi myöhempää...
On kaksi asiaa jotka ovat hyvin luonteenomaisia läheisille kohtaamisille Korkeamman Itsen Valon kanssa.
Ensimmäinen on että joka kerta sinulla on selvä muistikuva että ymmärsit täysin kaiken mitä olet koskaan halunnut ymmärtää kun tavoitit Valon.
Toinen luonteenomainen asia on että et kykene muistamaan mitään yksityiskohtia kun tulet takaisin ja palaudut autuudesta.
Yksityiskohtien palauttaminen vie päiviä, viikkoja, kuukausia,
vuosia ja jopa eliniän ajattelua ja intensiivistä tietoista tutkimista Korkeamman Itsen kohtaamisten jälkeen.
Vaikuttaa siltä että kaikki yksityiskohdat ovat tarkoituksella
”poistettu” muististasi. Muistat vain ”yhteenvedon” tapaamisesta. Esimerkiksi – muistat tosiseikan, että sinulla ei ollut kysymyksiä – yksinkertaisesti koska kaikki oli sinulle kristallinkirkasta, mutta et muista mitään erityisiä vastauksia.
Tämä valikoiva ”muistikato” kokemusteni aikana Valon kanssa
hämmensi minua monia vuosia. Yksikään opettaja ei kyennyt
selittämään sitä tyydytyksekseni. Joka tapauksessa, kuten kaikelle Tietoisesti Suunnitellussa Universumissa, sille täytyi olla
syy. Ainoa lähde joka opasti minut loogiseen selitykseen oli
viite [1].
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Kuten olemme jo todenneet, fyysiset elämämme ovat ”kokeita”
tai ”testejä” asioiden ”tekemiselle”. Meidän ei oleteta tietävämme vastauksia muistista – meidän täytyy todistaa että voimme
löytää vastauksia kokonaan itse.
Meidän täytyy todistaa että me ymmärrämme, emmekä vain
”seuraa mitä muistamme”. Kun sinä vain ”muistat” voit helposti unohtaa eikä tiedon jälleenrakentamiselle ole keinoa. Kun
ymmärrät – et voi todella perua ymmärrystäsi, voitko?
Ymmärryksestä voit jälleenrakentaa minkä tahansa osan tiedosta mitä tarvitset – jopa täysin uudessa ja odottamattomassa
asiayhteydessä. Näetkö eron?
Muuten, tämä on täsmälleen sitä mitä parhaat opettajat tekevät
tutkiessaan oppilaitaan – he testaavat ymmärrystä, antamalla
oppilaille odottamattomia ongelmia ratkaistavaksi. Parhaat
opettajat eivät ole ollenkaan vaikuttuneita jos joku vain
muistaa ilman ymmärrystä.
Tekemisen mahdollisuus fyysisissä elämissämme mahdollistaa
ainutlaatuisen ”kokeen” määrittelemään mitä me vain
”muistamme” ”teoriana” ja mitä todella ymmärrämme ja
voimme soveltaa itsemäärätyssä tilanteessa.
Muisti on aina väliaikaista. Ymmärrys on pysyvää. Intellektin
kehitystä tapahtuu vain ymmärryksen tasoa lisäämällä.
Muuten, tämä on ensisijainen syy
aloittamiseen ”tuoreella muistilla”.[1]

jokaisen

elämän
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Harjoitus ”ristillä”
Molemmat edellä mainitut harjoitukset vaativat ilmiömäistä
keskittymiskykyä. Kun havaitset ”vision” tai ”näet
Korkeamman Itsesi Valon” on aivan liian myöhäistä oppia keskittymään. On parasta jos valikoimassamme on harjoitus jota
voimme tehdä milloin ja missä tahansa, töissä ja silmät auki.

Tämän harjoituksen tarkoitus on oppia käyttämään kumpaakin
silmää erikseen ja luoda yhdistetty kuva kahdesta yksilöllisestä
kuvasta mielessä.
Monille tämä on äärimmäisen vaikea harjoitus, mutta havaitsin
sen olevan kaikista tehokkaimman. Tästä harjoituksesta oli lukuisia versioita lähes jokaisessa kehittyneessä muinaisessa sivilisaatiossa.
Aloittaaksesi harjoituksen aseta kuva eteesi noin 1.5 m etäisyydelle.
Ojenna kätesi eteen niin että yksi sormistasi on silmiesi ja ympyröiden puolessavälissä. Muuta tarkennuksesi sormenpäähäsi
ja katso ympyröitä. Sinun pitäisi kyetä näkemään 4 ympyrää.
Sitten, keskittymällä, yritä limittää 2 keskimmäistä ympyrää
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nähdäksesi yhden ympyrän jossa on risti, kahden ympyrän välissä. Tämän harjoituksen tarkoitus on säilyttää risti niin kauan
kuin voit.6
Tämä harjoitus on osoittautunut olevan äärimmäisen hyödyllinen: ristin säilyttäminen 5 minuutin ajan parantaa dramaattisesti kehomme harmoniaa [13] ja terävöittää mieltämme. Tunnen
tietokoneohjelmoijia jotka käyttävät tätä harjoitusta säännöllisesti, koska he huomasivat merkittävää parantumista heidän
ongelmanratkaisukyvyssään.
Alussa risti leijuu ja näyttää epävakaalta. Kokeile sormesi etäisyyttä silmiisi saavuttaaksesi täydellisen ristin. Alat saavuttamaan hyötyjä 3-5 minuutin jälkeen, mieluummin ilman silmien
räpyttelyä. Eräiden ihmisten mukaan [1] paras hyöty näytetään
saavuttavan 45 minuutin yhtäjaksoisen keskittymisen jälkeen.
Vaaditaan omistautumista ja systemaattista harjoitusta kehittää
kykyä keskittyä niin pitkää aikaa, mutta lopulta se aikaansaa
todella suuren vaikutuksen sinun mielen, henkisiin ja intellektuaalisiin kykyihin.
Minun kokemus on että tätä keskittymisharjoitusta on parasta
aloittaa minuutilla tai kahdella ja asteittain lisätä aikaa joka
viikko. Lyhyt ja intensiivinen keskittyminen vaikuttaa olevan
parempi ja tehokkaampi kuin taidon puutteesta häiriintyvät pidemmät keskittymiset.
Vähitellen, harjoittelun avulla sinun pitäisi kyetä saavuttamaan
ja säilyttämään risti ilman että käytät sormea. Sillä aikaa kun
säilytät ristin, yritä huomata 2 muuta ympyrää ja kaikki muukin
ympärillä oleva käyttämällä ääreisnäköäsi.
_____________________________________
6

Vuorovaikutteinen ja animoitu ohje tästä harjoituksesta osoitteessa
http://www.thiaoouba.com/seeau.htm
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Kehittynyt keskittymisaste
Yksi ”ristin” viivoista näyttää ilmestyvän toisen ”päälle”. Tämä
tarkoittaa että yksi kuvistasi dominoi toista kun ne limittyvät.
Yritä keskittymällä saada ”piilotettu” viiva niin etualalle kuin
mahdollista. Pyrkimys on tasapainottaa molemmat kuvat. Yritä
sitten vaatimuksella vaihtaa ”dominoivien” kuvien kesken,
vaihtelemalla dominoivaa ristin viivaa säännöllisin aikavälein.
Kun tulet hallinnassasi varmaksi, yritä säilyttää täydellisesti tasapainotettu risti, niin että kumpikaan viiva ei dominoi toista.
Yritä säilyttää tuollainen täydellisesti tasapainotettu risti niin
kauan kuin pystyt.
Jos toinen silmistäsi on huomattavasti heikompi kuin toinen, sinun saattaa tarvita säätää toisen tai molempien ympyröiden
kokoa, väriä ja/tai kirkkautta kompensoidaksesi tämän eron.
Kun sinulla on vaikeuksia oppia meditaatiota – opi tämä harjoitus ensin. Tämä harjoitus on niin intensiivinen että tehtyäsi sitä
useita minuutteja sinun mielesi on valmis syvään lepoon. Sen
seurauksena huomaat että tyynen mielen meditatiivinen tila ilmaantuu luonnollisesti. Meditoit ennen kuin huomaatkaan sitä.
Myös, kun olet poissa tolaltasi, ärsyyntynyt tai stressaantunut –
intensiivisellä keskittymisellä aloittaminen on loistava tapa
päästä syvään meditaatioon hyvin nopeasti.
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Psyykkiseen hyökkäykseen vastaaminen
Melko kauan sitten lähes joka kulttuurissa Maapallolla ihmiset
havaitsivat että on mahdollista hallita ja manipuloida toisia lamauttamalla ja sabotoimalla heidän yksilöllisiä intellektejään
pelolla ja hämmentävällä disinformaatiolla.
He huomasivat myös että on paljon helpompaa häiritä, pelästyttää ja hämmentää kuin inspiroida, opettaa, tiedottaa tai kannustaa hyvinvointia. Aivan kuin veden kanssa – se on paljon
helpompi saastuttaa kuin puhdistaa saasteista tai edes säilyttää
puhtaana.
Pian havaittiin, että sellaiset telepaattiset (psyykkiset) häirinnät,
kuten kaikki telepaattiset viestit, voidaan suunnata tietyille ihmisille jotta voidaan aikaansaada tiettyjä muutoksia heidän
käyttäytymisessään, aiheuttaa sairauksia tai jopa kuolema.
On esimerkiksi hyvin tiedetty että Papua Uudessa Guineassa
jotkin alkuasukkaat voivat vahingoittaa tai jopa tappaa vihollisensa suurista etäisyyksistä, ihan vain keskittymällä siihen.
Niin kutsuttu ”musta magia” tai ”voodoo” on vain luonnollisten telepaattisten kykyjen väärinkäyttöä pelottaakseen ja hämmentääkseen kohdehenkilön intellektiä ja Vapaata Tahtoa.
Oltuani suorapuheinen Valinnanvapaudesta ja tietoisesta kehityksestä, julkaistuani ajatukseni Internetissä kaikkien nähtäväksi, minut on altistettu intensiiviselle kritiikille ihmisten taholta
jotka hallitsevat suuria seuraajalaumoja ja jotka kannustavat
doktriineja tukahduttamaan yksilöllisen Vapaan Tahdon ja tietoisen kehityksen Maapallolla.
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Yhdellä kerralla 70,000 fanaatikkoa toimitti minulle kollektiivisen ”esirukouksen” aivopesun mestaripappien johtamana
Detroitista USA:sta. (2. toukokuuta 1997 ”Promise Keepers
Conference” Pontiac Silverdome stadion Detroit, MI, USA).
Kuinka selviytyä psyykkisen hyökkäyksen kanssa? Koska
olemme Yksilöllisiä Intellektejä joilla on Rajoittamaton
Potentiaali, meillä on jo kaikki mitä tarvitsemme itsemääräämisoikeutemme suojelemiseksi ja yksilöllisen tietoisen kehityksemme jatkamiseksi.
Kaikista tärkein asia on tajuta että mitään vahinkoa voi tapahtua vain jos me tietoisesti myönnymme vapaalla tahdollamme
tulevamme vahingoitetuksi ja/tai vaikutetuksi.
Universumissa ei ole voimaa joka voisi viedä sinulta pois
sinun oman Vapautesi Ajatella. Ei edes Suuri Intellekti.
Ainoastaan sinä itse voit luopua siitä.
Niin kutsuttu ”psyykkinen hyökkäys” pitää sisällään pyynnön
tai komennon joka pyrkii hyökkäämään jonkun tietoisuuteen ja
Vapaaseen Tahtoon. ”Onnistuttuaan” (ts. vastaanottajan hyväksyttyä ja omaksuttua) sellainen tietoisuuden sabotointi voi vaikuttaa vakavasti ”kohdehenkilön” terveyteen ja hyvinvointiin.
Koska kaikki kehittyneet yksilöt ovat tietoisia Universumin
Tarkoituksesta [1], psyykkinen hyökkäys voi tulla vain hyvin
primitiivisiltä intellekteiltä. Tästä syystä jopa 70,000 ihmisen
kollektiivinen yritys tietoisesti ja yhdenaikaisesti yhdistyä yhtä
henkilöä vastaan tuottaa melko rajoitetun tietoisen häiriön.
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Paras strategia itsesi suojelemiseksi on hyödyntää sinun
Yksilöllisen Intellektisi mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla ja muistaa että sillä on Rajoittamaton Potentiaali.
Luodaksesi optimaaliset olosuhteet Intellektisi käyttämiselle –
sinun tarvitsee palauttaa ”mielen tyyneys” niin nopeasti kuin
voit. Säännöllisessä meditaatiossa saavutetut taidot tulevat yksinkertaisesti korvaamattomiksi.
Jos odotat vaikeaa tilannetta – voit etukäteen käyttää
Intellektiäsi kehittämään älykkään ”suunnitelman” tilanteen
hoitamiseksi. Minkä suunnitelman?
Kaikista tärkeintä on tietää että niin kutsutun ”psyykkisen
hyökkäyksen” aikana kaikkien siihen liittyvien ihmisten mielet
ovat itseasiassa suorassa yhteydessä.
Voit hyödyntää sellaista yhteyttä välittämään takaisin
oman viestisi.
Jos viestität pelkosi, ihmiset toisella puolella tuntevat ”valtaa”
sinuun ja saattavat jopa innostua siitä. Jos kykenet palauttamaan ja säilyttämään mielesi selkeyden, he eivät tunne mitään
palautetta ja tuntevat itsensä voimattomiksi.
Varmistu että olet saavuttanut tyynen mielentilan, ennen kuin
yrität viestittää mitään takaisin.
Mitä sinun tulisi viestittää takaisin? Sinulla on jälleen
Valinnanvapaus tehdä sopiva ratkaisu, riippuen hyökkäyksen
luonteesta, sinun persoonallisuudestasi ja vastauksesi tarkoituksesta. Vaihtoehtoja on aikalailla, mutta, kuten aina, parasta on
toimia Universumin Tarkoituksen kanssa täydellisessä sopusoinnussa. Muistatko mikä se oli? Intellektisi kehittäminen ja
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oppia kokemaan korkeampia mahdollisia tunteita joita voit kuvitella.
Siitä syystä Rakkauden viestin lähettäminen on viisain vaihtoehto. Todistan sen.
Useimmat telepaattiset hyökkääjät ovat alhaisen intellektin ihmisiä jotka eivät ole koskaan kokeneet tulleensa todella rakastetuksi, riippumatta heidän tekemistään virheistä. Kuitenkin,
kuten jokainen elävä organismi Universumissa, he ovat tarpeeksi herkkiä lähettämään ja vastaanottamaan tunteita telepaattisesti. Kun he yhtäkkiä tuntevat olevansa rakastettuja heidän tuntemuksensa ovat niin miellyttävät, että he pitävät siitä.
Sen tuloksena, kun he ajattelevat sinua, he pitävät siitä. Kun he
pitävät sinun ajattelemisesta, he alkavat itseasiassa pitämään
sinusta. Se tarkoittaa että sinun ”rakkauden viesti” muutti sinun
”vihollisesi” joksikin joka itseasiassa pitää sinusta !
Joten, kaikista mahdollisista vastauksista rakkauden viesti on
kaikista voimakkain, koska se voi tosiaankin muuttaa ihmisiä.
Tämä on täsmälleen sitä mitä lukuisat kehittyneet Yksilölliset
Intellektit muinaisessa menneisyydessä tekivät sulattaakseen
heidän ”vihollistensa” suurten enemmistöjen sydämet. Tämä on
tarkalleen sitä mitä he tarkoittivat kun he opettivat ihmisiä ”rakastamaan vihollisiaan” [1],[3],[5].
Vaikka rakkauden viesti on kaikista parhain mahdollinen vastaus, se on kaikista vaikein viesti kun sinua vastaan hyökätään.
Vaaditaan suurta itsekuria ja henkistä kypsyyttä jotta todella
voisi rakastaa jotakuta joka yrittää satuttaa sinua.
Kaikista tehokkain tapa lähettää sinun Rakkauden viestisi on
Korkeamman Itsesi avulla. Miksi? Koska sinun Korkeammalla

Valinnanvapaus

83

Itsellä on suorat yhteydet kaikkien hyökkääjien Korkeampiin
Itseihin, antaen viestillesi melkein rajoittamattoman ulottuvuuden. Pääasia on pyytää avustusta Korkeammalta Itseltäsi ja olla
kiitollinen kun saat sitä.
Et voi vain sanoa tai ajatella ”sanoja”. Sinun täytyy todella tarkoittaa mitä ajattelet ja pyydät. Mitä silloin tapahtuu?
Minun tapauksessani tiesin etukäteen hyökkäyksen arvioidun
ajankohdan, joten päätin odottaa sitä meditoidessani ja keskittyessäni ”ristiin”. Tunnistin ”hyökkäyksen” hetken hetkellisenä
epämiellyttävänä tunteena rintakehässäni. Sitten keskityin parhaisiin tunteisiini joita tuolloin kykenin kuvittelemaan ja pyysin Korkeampaa Itseäni avustamaan minua rakkauden viestini
lähettämisessä kaikille niille jotka yrittivät satuttaa minua.
Vähän ajan kuluttua, koko huone jossa olin, täysin valkoisine
seinineen ilman huonekaluja, muuttui vaaleanpunaiseksi silmieni edessä. Minulla oli tunne läpinäkyvän ”vaaleanpunaisen
pilven” sisällä olemisesta, joka ympäröi minua joka suunnasta.
Tunsin energiakuohahduksen selkärankaani pitkin, tuttu tuntemus Korkeamman Itseni toiminnasta. Tunsin että yritys hallita
minua toistettiin noin viiden minuutin jälkeen, mutta tällä kertaa en tuntenut mitään epämiellyttävää ennen rakkauden viestini lähettämistä uudestaan.
Myöhemmin soitin kitaraani, pyytäen Korkeampaa Itseäni
avustamaan musiikkini lähettämisessä kaikille ihmisille jotka
ajattelivat minua mistä tahansa syystä. Millään hetkellä en tuntenut itseäni uhatuksi. Päinvastoin, tämän kokemuksen jälkeen
tunsin itseni suuresti energisoituneeksi ja inspiroituneeksi. Se
oli minulle suurenmoinen ja muistettava oppitunti.
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Edistyksen mittaaminen
Kuinka me mittaamme ”edistystä” Maapallolla?
Kuinka me mittaamme ”menestystä”?
Emmekö käytä rahaa edistyksen ja menestyksen mittarina?
Kuinka monta ihmistä tunnet ketkä keskittyvät elämässään rahan tekemiseen? Miksi Maapallolla niin monella meistä on
pakkomielle rahaan?
Onko se uskomus, että materiaalisen omaisuuden kartuttaminen
toisi ”turvaa” tulevaisuudelle? Mitä turvaa? Mille tulevaisuudelle?
Aleksanteri Suuri valloitti aikoinaan koko maailman. Hänellä
oli kaikki materiaalinen omaisuus mitä hän halusi. Hänen kuollessaan hän kutsui kaikki luokseen ja sanoi: ”En voi ottaa mitään omistamaani sinne mihin olen nyt menossa...” Nämä olivat hänen viimeiset sanansa. Vasta elämänsä viimeisellä hetkellä hän ymmärsi materiaalisen omaisuuden kartuttamisen turhuuden.
Olemme jo osoittaneet että, Yksilöllisen Intellektimme kehitykselle ei voi olla rajaa. Intellekti oli olemassa ennen kuin synnyimme ja tulee olemaan olemassa sen jälkeen kun fyysinen
kehomme lakkaa toimimasta. Koska Yksilöllisen Intellektimme
täytyy jatkaa olemassaoloaan ikuisesti, voimme valita rajoittamattoman määrän elämiä erilaisissa fyysisissä kehoissa. Meillä
on Valinnanvapaus.
Kasvattamalla kiintymystä materiaaliseen omaisuuteen rajoitamme tietoisesti tietoisuuttamme ja siten rajoitamme valintojamme – jättämällä muut vaihtoehdot huomioimatta asiaankuu-
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lumattomina. Ilman että edes ymmärrämme sitä, ohjelmoimme
itse vakavia rajoituksia omaan tietoisuuteemme.
Luonnolla ja materiaalisella todellisuudella on vain yksi tarkoitus Alusta lähtien – auttaa meitä Intellektimme kehityksessä.
Voimme kokea korkeampia tunteita kuten Rakkautta ja todella
nauttia tietoisesta olemassaolostamme vain kun Yksilöllinen
Intellektimme on tarpeeksi kehittynyt.
Luuletko että rahaa voidaan käyttää Yksilöllisen Intellektin kehityksen mittaamiseen? Onko raha hyvä älykkyyden mittari?
Voiko intellektiä ja älykkyyttä ostaa rahalla? Voidaanko Rakkautta ostaa rahalla? (Jotkin ihmiset sanovat että voidaan, ja että se on kiinni määrästä. Mutta onko se oikeaa Rakkautta? Tietävätkö he todella mitä on Rakkaus?)
Onko raha hyvä mittari Luonnon ja Universumin ymmärtämisestä?
Jotkut ihmiset yrittävät mitata Luonnolle aiheutunutta vahinkoa
rahamäärällä jota tarvittaisiin ympäristön ”korjaamiseen” tai
”puhdistamiseen”, mutta onko se hyvä mittari? Ymmärrämmekö todella miksi Luonto on suunniteltu niin kuin se on?
On selvää että Intellektin tilassa voimme saavuttaa vain mitä
pyrimme saavuttamaan. Esimerkiksi kieliä opiskelemalla et voi
odottaa valmistuvasi insinööriksi.
Valitsemalla erilaiset menestyksen mittarit me tehokkaasti
tähtäämme saavuttaaksemme erilaiset tulokset.
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Erityisesti tähtääminen Yksilöllisen Intellektin maksimaaliseen
kehitykseen ja tähtääminen maksimaalisen rahamäärän tekemiseen ovat täysin erilaiset suunnat, jotka johtavat täysin erilaisiin lopputuloksiin.
Näetkö eron näiden kahden asenteen välillä?
Yksilöllisen Intellektin kehitykseen tähtääminen avaa missä tahansa kehityksemme vaiheessa uusia näkymiä. Mitä enemmän
ymmärrämme, sitä enemmän lisäämme kykyjämme ymmärtää
vieläkin enemmän. Sille, mitä voimme oppia ja mitä meistä lopulta tulee Universumissa, ei ole rajaa. On tarpeetonta sanoa,
että meidän valintamme, mitkä riippuvat suuresti siitä mitä
voimme kuvitella ja ymmärtää, laajentuvat missä tahansa kehityksemme vaiheessa. Joka hetki meillä on rajoittamaton
Valinnanvapaus. Mitä älykkäämmäksi tulemme, sitä enemmän
voimme kokea tyydytystä ja korkeampia tunteita tietoisesta
olemassaolostamme.[1]
Tutkitaanpa mitä seurauksia on rahan käyttämisellä ”kehityksen” ja ”menestyksen” mittaamisessa Maapallolla. Tutkitaanpa
erityisesti että mitä seurauksia on asenteella joka keskittyy
maksimaalisen rahamäärän tekemiseen.
Kun analysoit suuren materiaalisen voiton prosessia (mitataan
sitä rahassa tai ei) – se tapahtuu vain kun joku käyttää monia
yksilöitä hyväkseen.
Kauppiaat tekevät ”voittoa” ostamalla tuotteita ja myymällä
niitä korkeampaan hintaan. Voiton motivoimana kauppiaat pyrkivät pakottamaan tavarantoimittajat alentamaan hintojaan ja
pakottamaan asiakkaat maksamaan korkeita hintoja – millä tahansa keinoilla.
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Väärintiedottamalla jokaista todellisista kuluistaan, monopolisoimalla tarjonnan jne. – kauppiaat käyttävät hyväkseen
molempia – tavarantoimittajia ja asiakkaita.
Samanlainen prosessi ilmenee lähes missä tahansa toiminnassa
joka on materiaalisen voiton motivoima. Ihmisiä käytetään hyväksi.
Jotkin rahantekotavat perustuvat selvälle ja häikäilemättömälle
huijaukselle ja petokselle. Esimerkiksi rikkaimmat uskonnolliset lahkot Maapallolla saavuttivat varallisuutensa vakuuttamalla ihmiset antamaan heille omaisuutensa ”paikasta paratiisissa”
kuoleman jälkeen. On tarpeetonta sanoa, nämä lahkot keskittyvät pitämään ihmiset mahdollisimman tietämättöminä, hämmentyneinä ja väärintiedotettuina Universumin Tarkoituksesta
– ainoastaan voiton maksimoimiseksi. Ymmärrätkö että tähänkin päivään asti jotkut lahkot opettavat avoimesti jokaista ”pelkäämään Jumalaa” ja ihmiset todella uskovat heitä?
Tänään (1999 jKr) meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tarkkailla
tuollaisen ”toisten hyväksikäytön järjestelmän” seurauksia, joka on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Ihmiset ovat takertuneet
materiaalisen voiton järjestelmään niin paljon etteivät kykene
kuvittelemaan mitään vaihtoehtoja. Lopulta rikkaista on tullut
rikkaampia ja köyhistä köyhempiä.
Jotkut yksilöt ”voittivat” häikäilemättömässä maksimaalisen
voiton jahdissa – heistä on tullut rikkaimpia. Piilotettuina
pankkiensa ja yhtiöidensä nimien taakse nämä yksilöt hallitsevat tehokkaasti koko ”järjestelmää” Maapallolla. Varallisuutensa ansiosta he kykenevät hallitsemaan lähes jokaista toimintaa
mitä he valitsevat Maapallolla – yksinkertaisesti koska ihmiset
ovat ehdollistettu tekemään lähes mitä tahansa rahasta.
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Suuri ihmisten enemmistö, mukaanlukien hallitukset ja tiedeyhteisö, ovat rahan ja maailmanlaajuisen rahajärjestelmän ”käsinukkeja”.
Voimmeko tehdä yhteenvedon ”rahan” omaksumisesta menestyksen mittariksi?
Mitä tapahtuu yksilöllisen intellektin kehitykselle? Eikö se olekin horjutettu ja jopa pilkattu? Eikö ihmisen intellekti ole
saastutettu harhakuvitelmilla että kehitystä saavutetaan tekemällä rahaa?
Entä Valinnanvapaus? Eikö se ole vaarannettu kun ihmiset on
pakotettu tulemaan täysin riippuvaisiksi raha- ja materiaalijärjestelmästä joka on tyrkytetty heille?
Entä ihmisen tunteet tuollaisessa järjestelmässä? Voitko tutkia
omiasi? Eikö ”järjestelmä” aiheuta kateutta rikkaimpia kohtaan
ja halveksuntaa köyhempiä kohtaan? Eivätkö nämä tunteet johda jatkuviin väittelyihin ja konflikteihin? Etkö näe sitä?
Tutkitaanpa ketkä hallitsevat tuollaista ”järjestelmää”.
Keitä ovat nämä rikkaimmat yksilöt jotka saavuttavat yhä
enemmän ja enemmän valtaa mitä kauemmin järjestelmä on
olemassa?
Eivätkö he ole häikäilemättömimmät ja röyhkeimmät ihmiset
Maapallolla? Eivätkö he ole pahimmista pahimpia koko planeetalla? Eivätkö he ole tekopyhyyden ja petoksen todistettuja
mestareita? Epäröivätkö he aiheuttaa ja yllyttää konflikteja ainoastaan toimiakseen ”rauhantekijöinä” omaksi hyödykseen?
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Kun omaksumme rahan ”menestyksen” mittarina luomme ainutlaatuisen mekanismin jossa planeetan pahimmat ihmiset
nousevat lopulta huipulle ja alkavat johtamaan toisia? Eikö olekin hämmästyttävää?
Tästä johtuen materiaalinen asenne johtaa erityiseen tilanteeseen Yksilöllisen Intellektin kehityksen näkökulmasta.
Materialistisessa yhteiskunnassa Yksilölliset Intellektit kokevat heidän itsemääräämisoikeuteensa kohdistuvaa järjestelmällistä tukahduttamista ja tunkeutumista kaikista keskinkertaisimmilta ja primitiivisimmiltä ihmismieliltä joita
on olemassa.
Tästä johtuen raha ja siihen liittyvä materialistinen asenne on
yksi kaikista vakavimmista vaaroista jotka kohdistuvat Yksilölliseen Intellektiin ja jotka voivat vakavasti rajoittaa sen kehityksen.
Joka tapauksessa sellainen tilanne muodostuu kiehtovaksi oppitunniksi sellaisille Yksilöllisille Intellekteille joilla on silmät ja
he näkevät...
Muistatko kuinka äärimmäisten kontrastien
kiihdyttää oppimistamme?

kokeminen voi

Kaikessa on kyse Valinnanvapaudesta, eikö vain?
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Lasten opettaminen
Optimaalisten olosuhteiden luominen Yksilöllisen Intellektin
kehitykselle pitäisi olla koulutusjärjestelmämme päähuomio,
oletko samaa mieltä?
Valitettavasti koulutusjärjestelmämme Maapallolla näyttää tekevän tänään täysin päinvastoin.
Todellisuudessa – yrittävät oppilaat menestyä, juhlia, pelata jalkapalloa tai sekoilla täysin – he menevät läpi. Ero arvosanoissa
on minimaalinen. Koulut keskittyvät ”läpimeno tulokseen”
koska se on suoraan verrannollinen heidän ”taloudelliseen luotettavuuteen”.
Järjestelmä tappaa kaikenlaisen motivaation kehittää Itseä, koska siinä ei tunnisteta yksilöllisyyttä, ei tunnisteta Intellektiä eikä siinä tunnisteta Älykkyyttä.
Ketä tahansa, joka yrittää esittää minkäänlaisia älykkyyden
merkkejä, pilkataan ja jopa rangaistaan, oli kyseessä oppilas tai
opettaja.
Oletko yllättynyt siitä että niin monet lapset ovat kyllästyneitä?
”Todellisuus on tylsää ainoastaan niille jotka eivät tiedä siitä
mitään.” [17]
Opetammeko
lapsiamme
tarpeeksi
Todellisuudesta? Me emme edes aloita...

Universumin
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Eräänä päivänä eräs peruskoulunopettaja antoi tuntemalleni
lapselle ”rangaistuksen” hänen ilmaistuaan tylsistymistään ja
pettymystään koulun monien aktiviteettien ”typeryytestä”.
Opettaja pyysi lasta kirjoittamaan 100 lausetta. Lapsi kirjoitti
”100 lausetta” ja sanoi 10 sekunnissa ”Valmis !!!”. Luuletko että tätä lasta palkittiin älykkyydestään?
Ollessani akateemikkona Australian johtavassa Yliopistossa,
minulla oli tilaisuus opettaa Teknillisessä Tiedekunnassa ensimmäisen vuoden oppilaita valinnaisessa aineessa ”Lasermittaukset”. Kun opetin ainetta vuoden ensimmäisenä lukukautena, oppilaiden kiinnostus oli poikkeuksellista ja pystyin esittämään melko edistyksellistä aineistoa. Monet oppilaiden jaksotodistukset ja luentomuistiinpanot olivat paremmat kuin jotkut ”loppuvuonna” suoritetut. Kun opetin täsmälleen samaa ainetta vuoden toisena lukukautena, kukaan ei ollut kiinnostunut mistään. Olin hämmentynyt, koska kuvio toistui vuodesta
toiseen. Miksi oppilaiden motivaatio häviää täydellisesti ensimmäisen lukukauden jälkeen? Eräänä päivänä yksi paremmista valmistuneista selitti:
”Kun tulet Lukiosta Yliopistoon sinulla on paljon odotuksia.
Kiinnostavat aineet todella vetävät puoleensa huomiosi ja mielikuvituksesi. Sitten näet tulokset lukukauden lopussa ja – masennut. Ne jotka ovat fiksuja ja opiskelevat ja ne jotka bimboilevat ympäriinsä koko lukukauden saavat hyvin samanlaiset
arvosanat. Jokainen meni läpi... Joten, seuraavana lukukautena et enää opiskele – ellet halua että sinulle nauretaan...”
Näetkö kuinka ”järjestelmä” tappaa motivaation itsekehitykseen ja suosii täydellisiä lauman jäseniä? Ymmärrätkö mekanismin?
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Tiede ja Teknologia
Maapallon tiede ja teknologia on lähes kokonaan rahan ja rahajärjestelmän hallinnassa. Ei rahaa – ei tutkimusta. ”Tietämystä”
pidetään ”omaisuutena”. Tiedemiehet näyttävät keskittyvän lähes kokonaan materiaaliseen todellisuuteen ja mahdollinen materiaalinen ansio tai rahankäyttö on avainmittari heidän ”menestykselleen” ja ylpeydelleen.
Tiedemiehet ja insinöörit eivät edes huomaa kuinka paljon intellektiä ja älykkyyttä tarvitaan edes yksittäisen atomin tutkimiseen. He ovat pirstoneet atomeita jo lähes vuosisadan – eikä
silti kukaan todella tiedä mitä niiden sisällä on ja kuinka tehdä
atomi. Yleismaailmallinen tarve intellektille ja älykkyydelle on
aivan heidän silmiensä edessä – ja silti he ohittavat sen.
Koska tämän päivän keskinkertainen järjestelmä sivuuttaa täysin tuollaisen tarpeen – teknologiaa käytetään pääsääntöisesti
Yksilöllisten Intellektien kehitystä ja Luontoa vastaan.
Jokainen mahdollisesti merkittävä keksintö muunnetaan aseeksi tai disinformaation välineeksi. Teknologiaa käytetään pelästyttämään ihmisiä ja pitämään rampautetut Yksilölliset Intellektit hallinnassa.
Mitä tapahtuu jos teknologiaa käyttävät ihmiset joilla ei ole tarpeeksi älyllistä ja henkistä kypsyyttä?
Mitä tapahtuisi jos annamme 5 vuotiaan lapsen lentää lentokonetta tai ajaa autoa moottoritiellä?
Eikö katastrofi ole kaikista todennäköisin tulos?

Valinnanvapaus

93

Siitä syystä, ”materiaalinen teknologia, ilman henkistä
tietämystä johtaa meidät maailmanlaajuiseen katastrofiin
Maapallolla” [1].
Välttääksemme katastrofin – meidän tarvitsee ymmärtää MITÄ
me olemme tekemässä ja MIKSI.
Haluaisitko että sinua johtaa joku joka ei tiedä ollenkaan mihin
mennä ja mistä syystä?
Oletko VARMA että niillä jotka yrittävät neuvoa sinua on mitään aavistusta?
Koko materiaalinen Universumi ei näytä olevan mitään muuta
kuin häiriötekijä Yksittäisessä Ei Missään. Häiriötekijä joka oli
niin suuri ja hyvin suunniteltu, että oskillaatiot (värähtely) jotka seurasivat ovat vieläkin hyvin nopeita ja intensiivisiä.
Jotkut näistä vakaista värähtelyistä, tai ”seisovista aalloista”
näyttäytyvät meille ”atomeina”. Nämä atomit ovat niin älykkäästi suunniteltu, että niistä voidaan koostaa jopa eläviä organismeja.
Universumissa kaikki materiaalinen on oskillaatiota. Jonain
päivänä kaukaisessa tulevaisuudessa nämä värähtelyt saattavat
pysähtyä.
Materiaalisen olemassaolon ainoa tarkoitus on kehittää
meidän Yksilöllistä Intellektiä. Kaikki materiaalinen on väliaikaista.
Eikö materiaalista teknologiaa tule käyttää auttamaan meidän
Yksilöllisen Intellektin kehittymisessä.
”Ihminen on olemassa fyysisesti ainoastaan kehittyäkseen
henkisesti...” [1]
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Valitettavasti meidän ”tieteemme ja teknologiamme” ei ole kehittänyt paljoa muuta kuin ylpeyden ja auktoriteetin tunnetta
satojen vuosien kehityksen jälkeen.
Mitkä ovat pääasialliset motiivit teknologian kehittämiseen
Maapallolla? Eikö se olekin rahan tienaaminen? Ajan säästäminen? Ihmisten saaminen kojeista riippuvaisiksi? Auktoriteetin,
vallan ja edun saavuttaminen toisiin ihmisiin nähden?
Ymmärrätkö kuinka epäolennaisia nuo motiivit ovat Suuren
Suunnitelman asiayhteydessä? Ymmärrätkö että näitä motiiveja
seuraavat toimet rikkovat suoraan Universumin Tarkoitusta
vastaan?
Voitko kertoa minulle mitkä ovat teknologian kaikista näkyvimmät seuraukset Maapallolla tänään?
Eikö se ole kiihtyvä Luonnon tuhoutuminen? Eikö se ole ekosysteemien saastuminen ja niiden asukkien kuoleminen sukupuuttoon? Eikö se ole ylimielisyys että ”me voimme tehdä mitä
tahansa jos me maksamme siitä?”
Eivätkö nämä ”tulokset” ole todiste meidän monumentaalisesta
tietämättömyydestä ja Universumin Tarkoituksen halveksunnasta?
Ymmärrätkö että äärimmäisen rajut sääilmiöt kuten ”tappaja
pyörremyrskyt”, äärimmäiset myrskyt, hurrikaanit, tulvat ja
tornadot, jotka tapahtuivat muutaman vuoden välein, tapahtuvat nyt melkein joka viikko? Ymmärrätkö että tämä on suora
seuraus kiihtyneestä ilmakehän saastumisesta planeetan mittakaavassa?
Hyviä planeettoja on vaikea löytää, eikö?
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Saatat olla vaikuttunut joistain teknologian näkyvistä ”saavutuksista”, kuten automaatiosta ja tietokoneista.
Ymmärrätkö että tuleminen riippuvaiseksi napinpainallus mukavuuksista saattaa itseasiassa rampauttaa kykyäsi ajatella?
Ymmärrätkö että roskaamalla intellektisi ”käyttöoppailla” ja
”paineltavilla nappuloilla” saatat tulla ennemminkin robotiksi
”järjestelmässä” kuin Universumin tietoiseksi kansalaiseksi?
Vaikkakin monet tiedemiehet tänään näyttävät keskittyvän
oman intellektinsä kehittymiseen, he sivuuttavat täysin
Universumin Tarkoituksen ja sen Suunnittelun pääperiaatteet.
He säilyttävät hyvin kapeat asiantuntemuksen alueet eivätkä
tyypillisesti arvosta ollenkaan sitä kuinka heidän työnsä suhtautuu Universumin Suureen Suunnitelmaan.
Hyvin harvoilla yksilöillä on tarpeeksi mielikuvitusta myöntää
Suuren Suunnitelman olemassaolon mahdollisuutta. Ymmärrätkö kuinka harvinaisia ovat tiedemiehet jotka ovat ehdottoman
vakuuttuneita siitä että ”Jumala ei heitä noppaa” kuten Albert
Einstein oli?
Tämän näkemyksen puuttumisen seurauksena tiedemiehet
hemmottelevat itseään että he ”tietävät”. Opinkappaleiden ja
auktoriteetin suojeleminen voittaa todellisten löytöjen raportoinnin.
Vastuuttomat journalistit vahvistavat ja suuresti voimistavat illuusiota että ”jossain on asiantuntijoita jotka tietävät kuinka
hoitaa mikä tahansa ongelma”.
Oletko yllättynyt että piittaamattomuuden ja kunnioittamattomuuden asenne Luontoa kohtaan voittaa?
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Jos ajattelet että tiede Maapallolla on ”kehittynyttä” – ajattele
uudestaan. Tiedemiehet maapallolla eivät ole edes tietoisia hyvin alkeellista Fysiikan Laeista. Annan sinulle todisteen.
Otetaan painovoima. Onko mitään vielä enemmän perusjuttua
kuin painovoima? Ymmärrätkö että koko ”tiede” Maapallolla
ei kykene selittämään painovoimaa?
Ymmärrätkö että suurin osa saasteista Maapallolla on synnytetty painovoimaa ”vastaan taistellessa” : nostettaessa
esineitä ylös ja/tai niitä liikuteltaessa?
Ymmärrätkö että yksikään tiedemies Maapallolla ei osaa selittää miksi me emme putoa planeetalta avaruuteen? He vieläkin
etsivät ”massan alkuperää...”
”Jos mikä voidaan nähdä on sinulle tuntematonta – kuinka voit
toivoa käsittäväsi sellaista jota ei voida nähdä?” [2]
Jos pyörä on niin hyvä idea, miksi mikään ei Luonnossa liiku
pyörillä? Miksei meidän planeettamme rullaa pyörien päällä
ympäri Aurinkoa? Se on melko painava, eikö?
Onko mielikuvituksesi niin ummettunut ettet voi edes myöntää
älykkäämmän ratkaisun mahdollisuutta?
Suuren Intellektin Suunnitelma silmiemme edessä on NIIN älykäs että se on itseasiassa yksinkertainen. Eivätkö kaikista yksinkertaisimmat ratkaisut ole kaikista kauneimmat?
Sattumalta, muistatko että kauneus oli alun alkaen yksi päätarkoituksista Suunnitella Universumi?
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Nyt saatat alkaa miettimään – ”onko mitään mitä me voimme
tehdä?” Koska emme voi muuttaa ketään toista, vain itseämme,
minä haluan vapaaehtoisesti antaa panokseni:
Yksilöllisenä Intellektinä jolla on Rajoittamaton Potentiaali minä henkilökohtaisesti haastan koko tiedeyhteisön Maapallolla
kaikkine suurine tietokoneineen ja laboratorioineen selittämään
painovoiman. Synnyttäkää se. Voittakaa se. Ymmärtäkää se.
Löytäkää vielä yksi älykäs periaate Universumin
Suunnittelussa. Lopettakaa Luonnon ja Planeetan saastuttaminen tuhoon vain esineiden nostelemiseksi ja niiden liikuttelemiseksi.
Luuletko että ihmiskunta Maapallolla on valmis lopettamaan
aseiden kehittämisen jokaisesta uudesta ”löydöstä”? Heti kun
he ovat – minä hyväksyn haasteen painovoiman voittamisesta.
Avoimesti, julkisesti, jotta jokainen voi nähdä mihin yksittäinen Yksilöllinen Intellekti kykenee – kun se on löytänyt
Rajoittamattoman
Potentiaalinsa
ja
käyttää
Valinnanvapauttaan.
Haluatko tulla mukaani?
Jos olet ehdottoman vakuuttunut että vain ryömiminen on
mahdollista – et ehkä koskaan opi lentämään...

98

Thomas J. Chalko

Evoluutio
Entäpä evoluutioteoria?
Anna kun siteeraan yhtä kysymystä loistavasta keskustelusta
arvostetussa Venäjän Tieteiden Akatemiassa.
”Jos evoluutio on totta – miksi jokainen tyttö syntyy edelleen
neitsyenä? Teoriassasi täytyy olla jotakin heikkoutta...?”
Joten MIKSI me näemme todisteita monien lajien evoluutiosta
Maapallolla?
Yksinkertaisesti koska evoluutio tapahtuu Intellektissä. Fyysisiä ja fysiologisia muutoksia tapahtuu vain kun joku tietoisesti OPPII jotakin. Sinun täytyy myöntää että oppiminen on intellektin prosessi eikä lihan.
Esimerkiksi bakteeri voi OPPIA elämään vaikka sitä häiritään
antibiooteilla. Ne eivät kehitä mitään muuta taitoa tai kehity
miksikään muuksi kuin bakteeriksi – ne kehittävät hyvin erityisen taidon jota ne tarvitsevat selviytyäkseen. Ne tähtäävät sen
kehittämiseen. Ei ole sattumia.
On mielenkiintoista huomata että tämä oppiminen tapahtuu
monien sukupolvien ajan. Lukemattomia sukupolvia bakteereja
täytyy kuolla ennen kuin bakteeri voi kehittää uuden taidon.
Monien vuosikymmenten ajan ajattelimme että voisimme tappaa bakteereja menestyksekkäästi. Niin, kuinka bakteeri tänään voi oppia edellisiltä bakteerisukupolvilta jotka ovat
kauan olleet KUOLLEITA?
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Tosiasia tietoisuuden jatkumisesta yli yhden elämän, joka on
todistettu aiemmin tässä kirjassa, on hyvin looginen selitys. [1]
[10].
Ylläolevasta esimerkistä on selvää, että saattaa olla että ei ole
kovinkaan hyvä idea yrittää ”tappaa” mitään elävää olentoa –
edes niin pientä kuin bakteeria. Koska jokainen elävä olento on
älykäs – se saattaa OPPIA taistelemaan meitä vastaan sen sijaan että se oppisi elämään kanssamme yhdessä. Pitkällä aikavälillä se tarkoittaa että satuttamalla mitä tahansa elävää olentoa satutamme lopulta itseämme.
Lisäksi, jos muut elämänmuodot ovat kehittyneet bakteereista,
kuten jotkin teoriat väittävät, miksi kukaan ei ole koskaan nähnyt bakteerin kehittyvän miksikään muuksi kuin bakteeriksi?
Tarkkailemalla Luontoa ympärillämme meidän täytyy todeta,
että saavuttaakseen ”harmonian” – on lajien suuren joukon oltava YHTÄ AIKAA olemassa.
Esimerkiksi, bakteerit tarvitsevat orgaanista jätettä muista elävistä olennoista ja jokainen toinen elävä olento, mukaan lukien
ihmiset, tarvitsevat bakteereja elääkseen.
Monien lajien symbioosi ja yhteiselo on elintärkeää alusta lähtien ja se on Universumin Tietoisen Suunnittelun olennainen
piirre.
Onko sattumaa että yhteiselo on myös erinomainen ympäristö
oppimiselle ja intellektin kehitykselle?

100

Thomas J. Chalko

Valinnanvapaus
”Kuka sinä olet?
Miten sinä elät?
Mikä sinusta tulee?” [2]
Etkö sinä ole Yksilöllinen Intellekti jolla on rajoittamaton potentiaali kehittää itseään?
Eikö sinulla ole rajoittamaton itsenäisyys ja Valinnanvapaus?
Kukaan muu ei voi kehittää intellektiäsi – vain sinä voit tehdä
sen Itse.
Kukaan muu ei voi oppia kokemaan Rakkautta ja autuutta sinun puolestasi – vain sinä voit oppia kokemaan sen Itse.
Sinä olet TARKOITUKSELLA YKSILÖ. Etkö näe?
Teoriat että ”me olemme kaikki Yksi” eivät selitä MITÄÄN
Universumin Todellisuudesta. Niiden seuraaminen suoraan
rampauttaa intellektimme, yksilöllisyytemme ja Vapaan
Tahtomme.
Ilman sinun rajoittamatonta yksilöllisyyttä ja vaarantamatonta
Valinnanvapautta EI OLE MAHDOLLISUUTTA sinulle (tai
kenellekään toiselle) jatkaa todella Korkeampien Tunteiden
kokemista kuten Rakkaus.
Me voisimme sanoa että ”meillä kaikilla on yhteinen
Alkulähde” tai ”me kaikki olemme olemassa samaa
Tarkoitusta varten” tai ”me kaikki olemme Veljiä ja Siskoja”.
Näetkö eron?
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”Rakastakaa toinen toistanne” on loistava neuvo kuinka elää
Elämä. Se on yksi parhaista tavoista toteuttaa meidän
Korkeampia Tunteita.
Kuinka pitkälle voit mennä? Kuinka korkeat ovat tunteet joita
sinä voit oppia kokemaan?
Ainoa rajoitus jonka koskaan tulet kokemaan
Universumissa – on se jonka itse asetat itsellesi.
Esimerkiksi, jos sinä päätät elää vain yhden elämän ja sitten
lopettaa sinun tietoisen olemassaolosi – se on Sinun Valinta.
Jos ehdottomasti olet sitä mieltä – sinä VOIT. Vain lopeta
ajatteleminen ja lopeta intellektisi käyttäminen.
Joten, mikä on meidän Lopullinen Päämäärä?
Onko se olemassa? Ei ole rajoja... Ainoat rajat jotka ovat
olemassa on ne jotka me itse asetamme.
Mitä enemmän sinä ymmärrät Alkua ja Universumin
Tarkoitusta, sitä paremmin ymmärrät Luontoa (Suuren
Intellektin materiaalinen ilmentymä) – sitä paremmin voit
kuvitella ja luoda oman Lopullisen Päämäärän. Ei ole rajoja
sille mitä voit kuvitella...
”Vaara EI OLE fyysisen kehon kuolemassa kuten miljoonat
uskovat – todellinen vaara on TAVASSA MITEN ME
ELÄMME” [1]
Meillä on Valinnanvapaus...
Mitä SINÄ valitset?
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Kaikista Vaikein Asia
Tiedätkö mikä on ja on aina ollut kaikista vaikein asia minulle?
Se on Valinnanvapaus.
Erityisesti –
Vapaus Valita että ei tee mitään.
Kuinka monta ihmistä tunnet jotka keskittyvät tähän yksittäiseen valintaan? Tiedätkö kuinka voittaa houkutus valita että et
tee mitään sinun tietoiselle kehitykselle? Oletko sinä itse kohdannut sellaisen houkutuksen?
Havaitsin, että tietoisen olemassaoloni kaikista vaikein piirre
on aina ollut riittävän motivaation löytäminen itseni kurinalaisuuteen ajatella, tutkia Itseä ja tähdätä systemaattiseen tietoiseen kehitykseen.
Suurin rajoitus joka sinun on koskaan ylitettävä olet SINÄ
ITSE.
Tunnistatko sinun rajoituksesi?
Mitä sinä olet tehnyt tänään voittaaksesi rajoituksesi?
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Ego
Et voi tuhota Itseä tai ”egoa”. Olen yrittänyt sitä – ja epäonnistunut surkeasti joka kerta.
Tässä kirjassa olen selvästi osoittanut miksi. Me olemme
YKSILÖITÄ TARKOITUKSELLA. Ilman meidän yksilöllisyyttämme ei olisi alun alkaenkaan mitään mieltä luoda
Universumia.
Yritys tukahduttaa yksilöllisyyttämme on väkivaltainen teko
Universumin Tarkoitusta vastaan ja sellaisena se aina aiheuttaa
kurjuuden kokemista.
Ainoa tapa on KOULUTTAA egoa. Opiskele sitä. Tuo se esiin.
Saa se vakuuttuneeksi. Opeta sille Rakkaus.
Tutki Itseäsi. Tulet löytämään sen että Kaikki on siellä.
Himo ja Rakkaus
Viha ja Suvaitsevaisuus
Väkivalta ja Hyväntahtoisuus
Ylimielisyys ja Kunnioitus
Eläimelliset vaistot ja Intellekti
Ilo ja Kurjuus
Kateus ja Ihailu
Viisaus ja Tietämättömyys
Petos ja Vilpittömyys
Itsekkyys ja Anteliaisuus
Saasta ja Viattomuus
Ylpeys ja Vaatimattomuus
Julmuus ja Hellyys
Se kaikki in SISÄLLÄ. Ja enemmän...
Kaiken TÄYTYY OLLA SIELLÄ aina.
Kuinka muutoin voisit harjoittaa sinun Valinnanvapauttasi?
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Kuinka muutoin voisit havaita asioita jos sinulla ei olisi mahdollisuutta kokea lakkaamatonta vastakohtien kontrastia?
Näetkö Suunnittelun logiikan ja kauneuden?
Tutki Itseä.
Opiskele Egoa.
Tuo se esiin.
Näytä sille Intellektisi kauneus.
Näytä sille Potentiaali.
Vakuuta sitä kehittymään.
Näytä sille kaikki valinnat.
Opeta sitä Valitsemaan tietoisesti.
Vakuuta sille että sinun valintasi ovat kaikista merkittävimpiä.
Sitten opeta sitä Valitsemaan Rakkaus.
Kuitenkin, tämä erityinen asenne vaatii ilmiömäisen määrän itsekuria. Kukaan muu Universumissa ei voi tehdä sitä sinulle.
SINUN on löydettävät kaikki motivaatio SISÄLTÄ.
Jos ajattelet että motivaation löytäminen saattaa riittää, ajattele
uudelleen. Motivaation löytäminen SISÄLTÄ on äärimmäisen
vaikeaa, mutta sen säilyttäminen joka päivä on vielä vaikeampaa.
On niin monia hämmentäviä harhauttimia, esteitä ja tekosyitä.
On niin monia valintoja – ja helpoin valinta on aina että et
tee mitään sinun tietoiselle edistymiselle.
Siinä kaikessa on kyse Valinnanvapaudesta...
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Uskotko?
Uskominen tai minkäänlaisten uskomusten jalostaminen on
eräs suurimmista vaaroista sinun Yksilölliselle Intellektille. Tähän kuuluu myös uskominen että jokin ei ole mahdollista.
Anna minun selittää vaara. Mitä on ”uskomuksen” olemus? Eikö se ole olettaminen että ”ei ole tarvetta tietää” tai että ”jossain on joku joka tietää” – tarkistamatta kaikkia olettamuksia ja
seurauksia?
Omaksumalla uskomuksia sinä valitset että et ajattele itse
ja valitset pitäväsi sinun intellektisi käyttämättömänä.
Sillä ei todellakaan ole merkitystä mitä muut ihmiset ”tietävät”
tai ajattelevat että he ”tietävät”. Se on täysin epäolennaista.
Ainoa asia joka on olennaista Universumissa on se mitä
sinä voit ymmärtää ITSE.
Uskomusten omaksuminen ja jalostaminen on vaarallisempaa
kuin atomipommin räjäyttäminen käsissäsi. Miksi?
Kehosi tuhoutuminen ei voi turmella sinun Intellektiäsi – ainoata asiaa Universumissa joka on todellakin sinun. Sen sijaan
omaksumalla uskomuksia sinä valitset pitäväsi Yksilöllisen
Intellektisi saastutettuna ja ummettuneena omalla suostumuksellasi.
Sinun tarvitsee TIETÄÄ sen sijaan kuin ”uskoa” ja ainoa tapa
saavuttaa ja varmentaa tietämys on käyttää ja kehittää
sinun Yksilöllistä Intellektiä.
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Myönnä kaikki mahdollisuudet jotka voit kuvitella.
Analysoi näitä mahdollisuuksia Intellektilläsi ja yritä ymmärtää
niitä. Kuinka muuten voisit tehdä tietoisia valintoja?
Kun kasvat ymmärtämään enemmän – uusia mahdollisuuksia
saattaa nousta esiin ja sinun tarvitsee olla valmis myöntämään
ne harkintoihisi.
Ole äärimmäisen varovainen omaksumaan uskomuksia.
”Uskomukset” muuttavat ihmiset intellektuaalisiksi raajarikoiksi, kykenemättömiksi ja haluttomiksi ajattelemaan.
”Uskovat” seuraavat mielipiteitä ja tuomioita sen sijaan että kehittäisivät omaa ymmärrystään Universumista ja heidän omaa
osaansa siinä.
Tutki uskomuksiasi. Oletko tarkastanut niitä Intellektilläsi?
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Ymmärrys on kaikki kaikessa
Mitä me koemme elämässä on olennaista jos me ymmärrämme mitä tapahtuu ja miksi. Tietoisuuden evoluutiota tapahtuu
VAIN jos me lisäämme ymmärrystämme Todellisuudesta.
Yksikään opettaja ei voi tehdä tätä osaa meidän kotitehtävistä.
Toiset ihmiset voivat auttaa selityksillä, mutta lopulta jokaisen
on saavutettava ymmärrys yksilöllisesti.
On parasta kuvata tätä ajatusta värikkäällä esimerkillä.
Kuvittele vieväsi apina maailman parhaaseen yliopistoon ja antavasi sen kokea parhaat luennot tähtitieteistä parhailta professoreilta. Luuletko että apina hyötyisi tuollaisesta kokemuksesta?
Jos ajattelet että ajatus apinasta oli liian pitkälle viety – yritä
soveltaa ylläolevaa esimerkkiä keneen tahansa joka ei ole koskaan kiinnostunut ymmärtämään mitään.
Sillä ei ole väliä kuinka monta kirjaa olet lukenut, kuinka monta luentoa olet kuullut ja mitä ne olivat. Millä on väliä on se
mitä sinä ymmärrät niistä tänään Universumista ja sinun erityisestä roolistasi siinä.
Mitä tapahtuu jos ihmiset eivät ymmärrä ja/tai eivät yritä ymmärtää? Parhaimmillaan – he haaskaavat elämänsä. Kuitenkin
valitettavasti ymmärryksen puute on pääasiallinen kurjuuden ja
kärsimyksen lähde, sekä yksilöllisen että kollektiivisen.
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Prosessi, kuinka ymmärryksen puute aiheuttaa kärsimystä, voidaan kuvailla käyttämällä lukuisia ylistettyjä muinaisia kirjoituksia [2][3][4][5]. Niiden lukeminen tuhansien vuosien ajan
päivittäin ja niiden muistaminen ei auta jos kukaan ei ymmärrä
mitä tietoa ne sisältävät, kuka ne kirjoitti, kuka väänsi niitä ja
miksi.
Ilman perusymmärrystä – minkä tahansa kirjoituksen sisältö on
vääristelty ihmiskuntaa ja Luontoa vastaan. Ihmiset jatkavat vihaa, pahoinpitelyä, kidutusta ja toisten tappamista vuosisatoja –
kaikki Jumalan nimessä – yksinkertaisesti koska he seuraavat
väärin käännettyjä ja vääristeltyä tekstiä ennemmin kuin heidän
omaa omaatuntoa.
Ne joilla on rajoittunut ymmärrys edesauttavat pelkoa kaikesta,
mukaan lukien Jumalan pelkoa – ainoastaan pitääkseen ihmiset
hämmentyneinä ja disinformoituina suurimmassa mahdollisessa määrin. Jos ajattelet että tuollaiset toimet kuuluvat menneisyyteen – katso mitä tapahtuu Pohjois-Irlannissa tai EteläAfrikassa tänään. Tai käy missä tahansa palvontapaikassa itse.
Niiden, jotka osoittavat täydellistä ymmärryksen puutetta, neuvojen seuraamisesta johtuen ihmiset alkavat palvoa ja ylistää
toisia ihmisiä, patsaita, huonekaluja, vaatteiden kappaleita joissa on verta, tai jopa kidutusvälineitä.
Palvoisitko tai ylistäisitkö sinä sähkötuolia jos joku hyvin
tärkeä kuolisi siinä? Pitäisitkö sinä miniatyyrisähkötuolia kaulassasi? Ja silti, miljoonat ihmiset palvovat ristiä (Roomalaista
kidutusvälinettä) ja jopa pitävät sen kopiota kaulassaan !!! Eikö
olekin kiehtovaa?
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Tarpeetonta sanoa, ymmärryksen puute menestyksekkäästi sabotoi viisaat viestit muinaisesta menneisyydestä. Ihmislaumat
ovat aivopesty uskomaan että he voivat tehdä mitä tahansa kenelle tahansa – jos he ajattelevat että he ”rakastavat Jumalaa”.
Pahin osa on se että suuri enemmistö ihmisistä Maapallolla ei
ole koskaan oikeasti lukenut mitään kirjoitusta itse. He ovat valinneet uskovan niitä jotka tulkitsevat ja kääntävät kirjoitukset
heille. Näetkö eron?
Jos havaitsisit että jotkut ihmiset ovat tahallisesti pettäneet sinua monien vuosien ajan heidän omaksi edukseen, uskoisitko
edelleen tuollaisia ihmisiä ja seuraisitko heidän neuvoaan?
Lyön vetoa ettet haluaisi tulla hyväksikäytetyksi uudestaan.
Traagisesti, suuri enemmistö ihmisistä ei koskaan vaivaudu tarkistamaan että onko heitä huijattu. Ihmislaumat vapaaehtoisesti
luovuttavat heidän vapaan tahtonsa ja tulevat sätkynukeiksi
roistoille jotka esittävät itsensä Jumalan tai ”Korkeamman
Tietoisuuden” edustajina.
Ajatteletko että Suuri Intellekti, Älykkyys joka kuvitteli ja
suunnitteli koko Universumin, mukaan lukien jokaisen atomin
sinun kehossasi, antoi sinulle Yksilöllisen Intellektin, rajoittamattoman potentiaalin, itsenäisyyden ja Valinnanvapauden, tarvitsee asiamiestä?
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Ei mitä – vaan MIKSI
Ei se mitä me teemme – vaan MIKSI me teemme on tärkeää.
Toisin sanoen ”mikä on kaikista tärkeintä ei ole ulkoiset olemukset, vaan se mitä niiden takana on”. [1]
Anna kun selitän.
Intellektin evoluutiota tapahtuu vain kun me laajennamme meidän yksilöllistä ymmärrystä. Tietoisesti valitsemalla tekemisemme – meillä on tilaisuus todistaa itsellemme että me ymmärrämme emmekä vain unelmoi ymmärtävämme.
Tästä johtuen, eivät meidän toimintamme itsessään, vaan
yksilöllisen intellektimme sisällä olevat motiivit näille toiminnoille ovat kaikista tärkeimmät.
Otetaanpa esimerkiksi ”toisten auttaminen”. Näennäisesti se on
aina myönteistä toimintaa, eikö?
Entäpä ihmisten ”auttaminen” pysymään tietämättöminä? Entäpä ihmisten ”auttaminen” taistelemaan toisiaan vastaan? Entäpä fraasin ”toisten auttaminen” käyttäminen piilottamaan muita
toimintoja, kuten disinformaation ja pelon edistäminen, avuntarpeessa olevien hyväksikäyttäminen, rahan tekeminen jne?
Kuinka moni lääkäri auttaa sinua jos et maksa heille? Kuinka
moni yrittää tehdä sinut riippuvaiseksi heidän avustaan maksimoidakseen tulonsa?
Ymmärrätkö että ”toisten auttamisen julkisivulla” voi olla monia erilaisia motiiveja? Motiivit ovat kaikki kaikessa...
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Tästä johtuen, ”Millä on eniten merkitystä – Yksilöllisen
Intellektin evoluutiolle – ei ole ulkoiset olemukset, vaan se mitä
niiden takana on”. [1]
Analysoi motiiveja sinun toiminnoillesi. Valitse motiivit omille
toiminnoillesi tietoisesti ja ole valmis parantamaan niitä
huomenna, kun lisäät ymmärrystäsi Suuresta Suunnitelmasta.
Omien motiiviesi vilpitön analysointi pitäisi olla sinulle tärkeintä.
Lisäksi, yritä nähdä motiivit toisten toiminnoissa. Motiivien
tunnistaminen on ehdottoman tärkeää. Anna minun kuvata sitä
esimerkillä.
Oletetaan että yksi henkilö antaa sinulle myrkkyä selittäen selvästi mitä se on. Oletetaan että toinen henkilö antaa sinulle
myrkkyä karkin sisällä, kertomatta sinulle karkin todellisesta sisällöstä, vaan sen sijaan sanoo ”minä rakastan sinua”.
Mikä on vaarallisempaa? Näetkö vaaran todellisten motiivien
piilottamisessa ja niiden tunnistamisen epäonnistumisessa?
Näetkö vaaran sotien, väkivallan ja murhien oikeuttamisessa
”rauhan” tai ”oikeuden” toimintoina? [7] [8]. Ymmärrätkö
kuinka vaarallisia ovat ”lelut” ja ”pelit” jotka opettavat ja juhlistavat tappamista ja väkivaltaa?
Tunnistatko tahallisen valheen ja disinformaation kun se on
tarjottu ”rakkauden viestin” muodossa?
Tunnistatko typeryyden ja tietämättömyyden ylistämisen
kun se on tyrkytetty ”henkisyytenä” tai ”uskontona”?
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Menneisyys
Muistatko kuinka monta kertaa sinä kaaduit ennen kuin opit
kävelemään? Oletko kiinnostunut muistamaan kaikki kaatumisesi?
Muistatko kuinka monta virhettä teit ennen kuin opit kirjoittamaan? Oletko kiinnostunut muistamaan mitä virheitä ne olivat?
Ajatteletko että sellaiset ”muistot” ovat olennaisia? Miksi ei?
Mitä ja kuinka monta virhettä teit menneisyydessä – on lähes
epäolennaista. Ainoa tärkeä asia menneistä virheistä on se mitä
olet lopulta oppinut niistä. Toisin sanoen:
Ainoa tärkeä asia on mitä sinä ymmärrät TÄNÄÄN.
Sinun ymmärryksesi TÄNÄÄN määrittelee ja rajoittaa sinun
tietoisia valintojasi, eikö?
Ja siitä seuraten, sinun valintasi tänään määrittelee valintojen
ulottuvuuden huomenna. Tällä tavalla sinä asteittain määrittelet ja päätät sinun tulevaisuudesta Universumissa.
Edellä mainitusta näkökulmasta katsottuna, ajatteletko että on
hyvä ”elää menneisyydessä” tai antaa menneisyyden vaikuttaa
sinun valintoihisi tänään?
Keskity sinun ymmärrykseesi ja valintoihisi TÄNÄÄN.
Mitä enemmän yrität ymmärtää tänään, sitä enemmän kykenet
ymmärtämään huomenna. Kuulostaako järkevältä?
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Tulevaisuus
Haluatko tietää tulevaisuuden? Miksi?
Voiko tulevaisuuden tietäminen lisätä sinun älykkyyttäsi? Voiko tulevaisuuden tietäminen parantaa sinun intellektiäsi?
Päinvastoin. Jos tietäisit tulevaisuuden, sinä melko varmasti
pyrkisit välttämään tiettyjä epämiellyttäviä tilanteita ja siitä
johtuen menettäisit tilaisuuden OPPIA sinun reaktioistasi niihin.
Jos oppilaat tietäisivät etukäteen täsmälliset kysymykset jotka
he tulevat kohtaamaan – oppisivatko he mitään kokeesta? Emmekö me kutsu tätä huijaamiseksi ?
Edellä mainitusta on selvää että halu tietää tulevaisuus itseasiassa on Universumin Tarkoitusta ja meidän olemassaolomme Tarkoitusta vastaan, koska se sabotoi meidän Yksilöllisen
Intellektin evoluution.
Tästä johtuen, kuka tahansa joka ennustaa tulevaisuutta antaa
todisteen
täydellisestä
ymmärryksen
puuttumisesta
Universumin Tarkoituksesta ja Elämästä erityisesti. Heidän
motiivien tutkiminen saattaa olla hyvä harjoitus sinun intellektillesi.
”Ennustuksiin” uskominen ja odotus niiden tapahtumiseksi on
paljon vaarallisempaa kuin ajan haaskaaminen. Intellektin saastuttaminen passiivisella ”ihmeen”, ”pelastuksen”, ”vapautumisen”, ”valaistumisen”, ”kosmisen tai planetaarisen linjauksen”,
”viestintuojan” tai ”että joku tekee jotakin” odottamisen asenteella ja toivomisella on hyvin vakavat seuraukset. Niihin liittyvät toivottomuuden ja riittämättömyyden tunteet, joita tyypilli-
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sesti vahvistetaan naurettavilla rituaaleilla ja tavoilla, tuhoavat
motivaation tietoiselle itsen kehittämiselle ja siitä johtuen täysin sabotoivat Yksilöllisen Intellektin evoluution.
Useimmat ”profetiat” vääristävät täydellisesti syyn ja seurauksen suhteet ja siten estävät niiden seuraajia oppimasta
mitään Universumin Todellisuudesta.
Joitakin puolia tulevaisuudesta voidaan ennustaa, mutta vain
kun me ymmärrämme seuraukset meidän yksilöllisistä ja kollektiivisista valinnoista – ja vain kun me ymmärrämme suhteet
syiden ja seurausten välillä tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi, jos
päätät tehdä itsemurhan tänään, et voi odottaa kykeneväsi syömään päivällistä huomenna.
Toinen, vakavampi esimerkki – jos me jatkamme ilmakehän
saasteiden lisäämistä PÄIVITTÄIN – seuraavat luonnonmullistukset tuhoavat lopulta koko planeetan7.[1][21]
Jos todella haluat tietää tulevaisuutesi – sinun tarvitsee ymmärtää kuka sinä olet TÄNÄÄN. Mitä paremmin ymmärrät kuka
sinä olet tänään – sitä paremmin ymmärrät sinun
TULEVAISUUDEN. Intellektisi tulevaisuus määräytyy yksinomaan tietoisten valintojesi vaikutuksesta jotka sinä teet ITSE.
Kukaan ei voi kehittää sinun Intellektiä sinulle – sinun täytyy
tehdä se itse.
Kuka sinusta lopulta tulee Universumissa määräytyy ainoastaan valinnoista jotka sinä teet itse.
_____________________________________
7

TODELLINEN vaara meidän koko ”sivilisaatiolle” ei tule hitaasta ilmastonmuutoksesta vaan planeetan SISUKSEN YLIKUUMENTUMISESTA.
Katso lisätietoja viitteestä [21]

Valinnanvapaus

115

Minun Valintani
Minun näkemys elämään muuttui voimakkaasti monia kertoja
viimeisen 40 vuoden aikana yhdestä ääripäästä toiseen.
Toimin itsetyytyväisenä lauman jäsenenä – vain tullakseni suureksi ”hankaluuksien aiheuttajaksi”, kyseenalaistaen jokaisen
käskyn ja jokaisen opinkappaleen joka tilanteessa. Olin muusikko ja viihdyttäjä ja minusta tuli puhdasoppinen insinööri.
Olen kokenut totalitaarisen hallitusjärjestelmän ja kommunismin vaarat – löytääkseni kapitalistisen yhteiskunnan rajoitukset
ja ansat. Masentuneesta jolla oli parantumattomia sairauksia –
muutuin itseparannuksen ja elävöitymisen fanaatikoksi [12].
Täydellisestä perheenjäsenestä – muutuin askeetikoksi joka
nautti enemmän meditaatiosta kuin nukkumisesta. Purjehduksenopettajana – suoritin tohtorin arvon fysiikassa. Tallennettuani maailman ensimmäisen hologrammin palamisprosessista
moottorissa – aloin tutkia bioplasmaa ihmiskehon ympärillä
[13] ja pyrin näkemään aurat omilla silmilläni. Akateemikkona
– aloin suunnittelemaan täysin radikaalia muotia [14]. Ollessani kyvykäs puhdasoppinen tiedemies – pyrin tutustumaan
Universumin Alkulähteeseen irrottamalla tietoisuuteni fyysisestä kehosta. En halua tylsistyttää sinua listan lopulla – haluan
vain antaa sinulle jotain käsitystä ääripäiden laajuudesta jotka
päätin omaksua elämäni useissa eri vaiheissa.
Olen ”saavuttanut” monia asioita elämässäni – vain löytääkseni
että ”tämä ei ollut se”.
Kokemalla ja tutustumalla kaikkien äärimmäisyyksien seurauksiin useiden vuosien ajan aloin muodostaa lopullista johtopäätöstä. Tiedätkö mikä se on?
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Yritän juuri ilmaista sitä tässä kirjassa.
Se on elää elämä tietoisesti ja tarkoituksella. Tarkoituksella
joka on yhteensopiva Suuren Suunnitelman kanssa – koko
Universumin Tarkoituksen kanssa.
Sinun OMAN tarkoituksen muodostaminen, joka sopii yhteen
Suuren Suunnitelman kanssa on kaikista tärkein. On myös tarpeellista että olet valmis laajentamaan sinun tarkoitustasi joka
kerta kun kasvat ymmärtämään enemmän.
Voitko odottaa saavuttavasi jotain ilman että tiedät mitä se
on?
Vasta koettuani olemassaolon fyysisen kehoni ulkopuolella, tutustuttuani ”toiseen puoleen” ja Korkeamman Tietoisuuden
mysteereihin, löytämällä ihmetellen Yksittäisen Ei Minkään,
koko Universumin Alkulähteen ja Tarkoituksen, vasta sitten
ymmärsin, että paras valinta jonka voin tehdä joka päivä on
elää minun fyysisessä kehossani.
Vasta sitten ymmärsin että paras työkalu minun heikolle ja rajalliselle Intellektilleni tutkia koko Universumia on itseasiassa
minun oma fyysinen keho. Vasta sitten aloin arvostamaan palautetta ja tuntemuksia joita minun keho tarjoaa minun
Intellektilleni.
Vasta sitten huomasin että Universumin osa joka on lähinnä
minua on itseasiassa minun oma fyysinen keho.
Vasta sitten ymmärsin kuinka paljon voin oppia vain käyttämällä Intellektiäni tarkkailemaan ilmiömäistä tuntemusten
laajuutta joita oma kehoni tuottaa.
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Hämmästyksekseni oivalsin että itseasiassa tiesin hyvin vähän
omasta fyysisestä kehostani. En edes ollut tehnyt sitä. En olisi
kyennyt tietoisesti suunnittelemaan mitään kehoni osaa. En
edes tiennyt miten ja miksi se toimii. En olisi kyennyt edes hallitsemaan joitakin sen perustoimintoja, puhumattakaan korjauksista! [12]
Anna kun kerron mitä tarkoitan. Kuvittele että menettäisit kätesi. Tiedätkö kuinka kasvattaa se takaisin? (Lopulta, kun me
opimme tarpeeksi – me tulemme tietämään kuinka uudelleen
rakentaa kehomme tahdosta. [1])
Käsitin kuinka vähän me tiedämme ja että meidän ”tiedemiehet” Maapallolla eivät edes ole alkaneet ajattelemaan todellisen
kehityksen suuntaan (yksilöllisen intellektin kehitys ja sen kyvyt korkeampiin tunteisiin).
Me ajattelemme että me olemme ”kehittyneitä” tai ”sivistyneitä” – mutta se ei ole ollenkaan totta. Maapallolla me olemme
aivan pohjalla tietoisessa evoluutiossa [1], seuraten kaikista alkukantaisimpia vaistoja ja tietämättömiä opinkappaleita intellektin sijaan. Traagista että useimmilla ihmisillä Maapallolla ei
ole edes eheyttä myöntää sitä.
Kaikista merkittävin muutos asenteessani tapahtui kun opin arvostamaan omaa kehoani Suuren Intellektin ilmentymänä –
suurenmoisena, anteliaana, hyvin hienostuneena ja hyvin yksityisenä lahjana avustamaan MINUA (minun yksilöllistä intellektiä) yksilöllisessä oppimisessani.
Vasta sitten oivalsin että paras opettaja on SISÄLLÄ – ja on aina ollut. Enää minun ei tarvitse hämmästellä erilaisissa uskomuksissa. Minä tiedän. Olen etsinyt ja olen löytänyt.
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Olen oppinut käyttämään ja luottamaan intellektiini.
Sinäkin voit tehdä sen. Kuka tahansa jolla on aikomusta ja tarpeeksi itsekuria voi tehdä sen. Mutta se ei tapahdu itsestään.
Meidän tarvitsee tähdätä tietoiseen kehitykseen itse.
Voitko odottaa edistyväsi tähtäämättä siihen?
Vasta edellä mainittujen itseni sisällä olevien löytöjen jälkeen
aloin tunnistaa toiset ihmiset Yksilöllisinä Intellekteinä joilla
on Rajoittamaton Potentiaali.
Yhteenvetona, fyysisessä kehossa pysyminen, siitä ja
Luonnosta mahdollisimman paljon oppiminen on paras valinta
jonka me voimme tehdä. Tämä on nopein tapa edistyä
Universumissa meidän kehityksemme vaiheessa. Oletko samaa
mieltä? Mikä tahansa muu toiminta, riippumatta siitä kuinka
kiehtovalta se vaikuttaa, on toissijaista.
Elämä on todella upea tilaisuus kehittää Intellektiä ja lopulta
oppia kaikista Suurin Oppitunti – kuinka Rakastaa ja tulla
Rakastetuksi.
Voitko kuvitella kaikki ihmiset Maapallolla omaksumaan tämä
näkökulma?
Siinä on taas kyse Valinnanvapaudesta, eikö?
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Toisten auttaminen
Jos pidät minun perusteluni logiikasta, on todennäköistä että
jonain päivänä saatat keskustella siitä toisten ihmisten kanssa.
Älä oleta että mikä on täysin loogista sinulle – tulee olemaan
myös loogista heille.
Jotkut ihmiset käyttävät heidän koko intellektiään luomaan esteitä pysäyttämään minkään enemmän ymmärryksen. Mitä
enemmän työnnämme sellaisia ihmisiä heidän ”mukavuusalueeltaan”, sitä ”torjuvammiksi” he tulevat.
Koska meidän täytyy kunnioittaa heidän Valinnanvapauttaan –
meidän täytyy myös kunnioittaa heidän näkökulmaa, vaikka se
on selvästi erilainen kuin meillä.
Eilen, yhdessä seminaarissa joita johdan säännöllisesti, tapasin
hienon naisen joka ei vastannut odotetusti yhteen alun
”helpoista” kysymyksistä. (Voiko talo rakentaa itsensä ilman
että kukaan suunnittelee sen ?)
Hän on valinnut uskoa, että on riittävää odottaa että talo rakentaa itsensä. Vasta kun yritin jatkaa perustelujani ymmärsin että
minun olisi pitänyt antaa hänen odottaa.
Olisi ollut erittäin hyvä valinta sanoa: ”OK, odotetaan sitten –
ja me näemme... meillä ei ole kiire vai kuinka ?”
On erittäin tärkeää antaa ihmisten kokea omien näkökulmiensa seuraukset että he voivat oppia mitään.
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Vältät paljon turhautumista jos pidätyt yrittämästä perustella
jotakin ihmisille jotka eivät vielä ole valmiita ymmärtämään.
Yritä kysyä heiltä kysymys joka parhaiten provosoi heitä tutkimaan heidän omaa näkökulmaa. Se on loistava menetelmä [11].
Jos kysymyksesi on hyvin suunniteltu – sinun ei tarvitse
odottaa vastausta. Hyvin kohdennettu ja kunnolla ajoitettu kysymys on lähes unohtumaton – se jankuttaa vastaanottajaa vuosia – kunnes hänen intellektinsä tulee kehittymään kehittämään
ja ymmärtämään vastauksen. Kuitenkin tuollaisten ”unohtumattomien” kysymysten suunnitteleminen on paljon vaikeampaa kuin vain antaa aiheesta lausuntoja, riippumatta siitä kuinka edistyneitä ne ovat.
Tyypillisesti sinun tarvitsee ”kuunnella” toista henkilöä tarkasti, osoittaa heidän näkökulmansa kysymällä lukuisia
”alustavia” kysymyksiä ennen ”lopullista kysymystä”. Tämä
kirja sisältää noin 350 kysymystä, jotkut niistä tietyissä jaksoissa. Tunne itsesi vapaaksi valita sellainen joka on kaikista sopivin tai muuta mitä tahansa niistä tilanteeseesi sopivaksi.
Ennen kaikkea – sinun tarvitsee olla valmistautunut. On paljon
vaikeampaa saada toiset ihmiset AJATTELEMAAN kuin
kehittää ymmärrystä itse. Valmista ja harjoittele ”kysymyksiäsi” etukäteen.
Mitä enemmän ymmärrät itse – sitä vaikeampaa on löytää ihmisiä jotka kykenevät käsittämään mitä yrität sanoa suoraan.
Tämä on normaalia. Monet ihmiset ovat huomanneet sen ennenkin.
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Jokainen kehittynyt Yksilöllinen Intellekti joka eli Maapallolla
valitsi puhuvansa vertauskuvilla tai ”kysymyksillä” - yksinkertaisesti koska ilman niitä toiset ihmiset eivät kyenneet käsittämään edes yksinkertaisimpia käsitteitä.
Lopulta saatat jopa kohdata suoraa vastustusta ja ivaa, jopa
oman perheesi jäseniltä...
”Suuret Henget ovat aina kohdanneet väkivaltaista vastustusta keskinkertaisilta mieliltä”, kuten Albert Einstein sen ilmaisi.
”Oudot ovat nämä ajat jossa me elämme, kun vanhat ja nuoret
on opetettu valheiden koulussa. Ja sitä ihmistä joka uskaltaa
kertoa totuuden kutsutaan mielipuoleksi ja typeräksi” – valitti
Plato [11].
Et voi moittia ihmisiä siitä että he ”eivät ole valmiita” näkemään tarvetta ymmärtää Universumin Tarkoitusta. Voitko
moittia lasta siitä että se ei ole vielä oppinut kävelemään?
Kuitenkin, se saa minut surulliseksi, kun ihmisillä on älyä,
mutta valitsevat että eivät käytä sitä itsensä edistämiseen.
Ei ole mitään mitä minä tai kukaan toinen voi tehdä. Ihmisillä
on valinnanvapaus ja meidän tulisi kunnioittaa sitä.
On erittäin tärkeää antaa ihmisten kokea omien näkökulmiensa seuraukset että he voivat oppia mitään.
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Vielä yksi lainaus
”Jos teidän johtajanne sanovat teille, ’Katso, Valtakunta on
taivaalla,’ silloin taivaan linnut pääsevät sinne ennen teitä. Jos
he sanovat teille, ’Se on meressä,’ silloin kalat pääsevät sinne
ennen teitä. Ennemmin valtakunta on SISÄLLÄ...” [2]
Tästä johtuen (samasta lähteestä)
”Kuka tietää kaiken,
mutta jolta puuttuu Sisältä,
siltä puuttuu KAIKKI...”
MIKSI kukaan ei ole menneenä 2000 vuotena tajunnut tämän
neuvon todellista merkitystä? Mikä ihmiskunnassa on vialla
Maapallolla?
MIKSI Yksilölliset Intellektit joilla on Rajoittamaton
Potentiaali käyttäytyvät kuin lauma mentaalisia raajarikkoja
joilla on rampautunut älykkyys ja ummettunut mielikuvitus?
Onko sinulla selitystä?
Se on .....
.... heidän Valinnanvapautensa, eikö olekin?
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Todiste
Tiedätkö kuinka paljon on 2 + 2 ?
Onko se 4 ?
Oletko varma?
Voitko TODISTAA sen ?
Oletko VARMA että voit todistaa että
2+2=4?
Varmistu että voit todistaa sen ennen kuin käännät
seuraavalle sivulle.
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Voitko todistaa sen kanalle?
Jos intellekti ei kykene kuvittelemaan mahdollisuutta tai
tarkoitusta – ei ole mitään puhuttavaa. Ei edes keskustelun
alku ole mahdollista.
Jos intellekti ei kykene käsittämään analyysiä – ei todiste
ole mahdollista.
Ainoa tapa etsiä ja saavuttaa ”todiste” – on kehittää Sinun
Yksilöllistä Intellektiä.
Mutta eikö juuri se ole koko Universumin Tarkoitus?
Vaihtoehto Intellektin kehittämiselle on pysyä tyhmänä.
Mitä sinä valitset?
Tom Chalko
Melbourne, Australia
10 Joulukuuta 1999
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Jälkikirjoitus
Kiitos kun vastaanotit haasteen lukea tämä kirja ja kestää lukuisia tarkoituksellisia provokaatioita joita se sisältää.
Vaikka suurin osa tästä kirjasta on kirjoitettu vain seitsemässä
päivässä, viidennen paastoviikkoni aikana [12], se sisältää yhteenvedon enemmästä kuin 40 vuotta ajattelua, unelmointia,
meditaatiota, tutkimusta, virheiden tekemistä, äärimmäisyyksiin tutustumista ja niiden kokemista, jokaisen opinkappaleen
kyseenalaistamista ja jokaisen opettajan haastamista jokaisessa
tilaisuudessa.
Onko se stimuloinut sinun mielikuvitusta? Onko se saanut sinut
ajattelemaan? Mitä pidit siitä? Tuleeko se paremmaksi joka
seuraava kerta kun luet sen? Sinun palautteesi on aina tervetullut. Vieraile luonani netissä joillakin seuraavista sivuista
http://TheFreedomForum.com (keskustelua tästä kirjasta),
http://www.thiaoouba.com , http://sci-e-research.com
ja näe mitä muuta olen valinnut tekeväni harjoittamalla omaa
Valinnanvapauttani.
Teen kaikkeni lukeakseni ja vastatakseni sinun kommentteihin.
Lähetä ne nettiin.
Rakkaudella ja Valolla
Tom Chalko
”Ihminen on olemassa fyysisesti
ainoastaan kehittyäkseen henkisesti...” [1]
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