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Teretulemast! 
Sellel kursusel hakkad sa õppima mõtte Kaugmõjutamist ning selle abil looma oma reaalsust. Me oleme 

alustamas hämmastavat teekonda – teekonda läbi sinu sisemise mõistuse imede – läbi sinu enda sisemise 

imepärase maailma.  

See kursus on täielikult sinust. Sa avastad enda lõpmatu väe: oma võime muuta ja mõjutada paremuse 

poole kogu enda maailma, oma elu ning samuti teisi. See sinu sünniõiguslik võime ootab sind sinu enda 

sees. Sel pole mitte midagi tegemist raha, ühiskondliku positsiooni või haridusega. See on oma mõtete 

manifisteerimise jõud. 

Seda sisemist võimet omavad teist kõik. See vägi rakendab oma lõpmatut jõudu, et pakkuda ja 

projitseerida sulle maailma, mida sa ihaldad – reaalsust, mida sa tõeliselt ette kujutad oma pühendunud 

vaimse kujutlusvõimelise keskendumisega. Kuna see maailm (Loov maatrikssüsteem) on juhitud sinu 

veenmiseks ja lõksupüüdmiseks nappuse ning piirangute ideest, õpetatakse sind ületama neid su enda 

uskumustesüsteemi poolt loodud piiranguid. 

Valik luua 
Vaadates maailma enda ümber, võivad paljud teist mõelda sellest kui pöördumatult vigastatust. Paljud 

teist pole mõistnud, et see ei pea nii olema. Meil kõigil on valik Luua koos selle Loomise ülima võimega. 

See võime oma mõtete manifisteerimiseks ja reaalsuse Kaugmõjutamiseks asub meie endi sees nagu ka 

jõud kutsuda ellu vanu mälestusi, mõttemustreid ning harjumusi. Sinus on kuni praeguse hetkeni 

avastamata jõud, millega meie maailma jaoks ümberprogrammeerida reaalsusi, uusi sihte ja unistusi. 

Te olete sama palju Jumala pojad ja tütred kui ka Jumal ise. Tema Ise – omamata tähtsust, kas sinu 

bioloogiliseks sooks on mees või naine. Kogu selle kursuse jooksul kasutatakse kõigi Loova mõtte 

vormide kirjeldamiseks mehelikku määratlust. Selleks väljendab see kujundlikult Sisemises Kõrges 

Loovas Valduses soovi laiendada ning projitseerida mehe/naise loovat seemet soojas, toitvas elemendis, 

mille naiselik külg esindab elu ja kõige selle väljenduste/manifestatsioonide kandjat. Mehelik külg 

esindab elu kasvavat osa – Yang-energiat, samas kui naiselik aspekt esindab yin-energia toitvat, 

armastavat ja ehituslikku ümbritsevat hoidjat. Tõeliseks naiselikuks küljeks on Emake Loodus – kui kõige 

selle üsk. Mehed ja naised Inimkonnana on aga selle loova külje mehelikuks pooleks.  

Sa oled see, mida lood 
Te olete kõik osad Ühest. Sina kui poeg, pole midagi muud kui Isa väljendus/manifestatsioon – kui oma 

alateadlik Kõrgem Mina, kes manifisteerib endale reaalsuse, mida sa oled kõrgelt energetiseerinud ja 

uskunud läbi ümbritseva, et Ema - manifisteeriv ja vibreeriv aine, annab sulle loa tegutseda Tema reeglite 

järgi. Te kõik pärinete ülimast energiast. Ja sellisena te säilite ning kannate Ühe Mõistuse, Tema Enda 

https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_self


 

8 

 

tunnuseid, milleks on võime mõjutada reaaalsust mõtte ning energia omavahel segatud väljenduse kaudu. 

Poeg, keda sa mõtteväljendusena koged – on Isa. Isa kui sinu kõige sügavam alateadlik mõte (Tõeline, 

Vaimne Mina või Ühe Üliteadvus) saab Pojaks kui Tema väljenduseks. See on see, mida seejärel koged 

enda poolt oma reaalsusena. See, mida sa usud enda alateadliku mõistuse tasandil, oledki see, mida sa 

oled, mida projitseerid ja mida koged. Sa oled see, mida väljendad/manifisteerid. Mida seespool, seda ka 

väljaspool (nagu Taevas, nõnda ka Maa peal. Nii nagu Mõttes, nii ka Väljendusena). Sellele vaatamata, 

mis on Väljaspool, ei pruugi olla Seespool. Sa ei pruugi teadlikult mõelda seda, mida hiljem koged. Poeg 

ei ole tajumiselt täielik Isa - mitte veel. Ta ei ole veel Vaimne Mina. Samas nad olid, on ja alati jäävad 

Üheks. Teadvustunud, aeglane, lineearne/sirgjooneline mõistus ei pruugi seda mõista, et see loob kogu 

oma maailma omaenda mõtetega – Isa realmi kõrgelt energetiseeritud alateadliku mõtte tasandil. 

Isa kui Looja - on Poeg kui Loodu ja Looming. Isa väljendab End Poja kaudu. Ta eostab poega ja teda 

ümbritsevat maailma. Selleks sisestab Isa Emakesse Loodusesse emalikku alateadlikku elementi, kes 

vibreerib ja hoiab Vibreeriva valguse aine programmeerimisel. Selles loovas tegevuses toob Emake 

Loodus „ilmale“ Poja poolt projitseeritud maailma. Te kõik – mehed ja naised – olete Isa aktiivsed pojad.  

Sa mõjutad Isa - Ühe Loomingut 
See, millest sa mõtled, seda Isa, kes oled Pojana Tema väljendus - sulle projitseerib. Esiteks, sina Pojana 

mõtled ja seejärel Isa kui sinu alateadlik Vaimne Mina projitseerib mõtted, milles sa oled absoluutselt 

veendunud ning endas ilma kõhkluseta pimedas usus kannad – Sinu ellu. Sinu sügavas alateadvuses 

saavad need mõtted osaks Isa mõtteprotsessidest, mis koheselt seejärel muutuvad Isa poolt loovateks, 

aktiveerituteks, projitseerituteks ja väljendatuteks sinule kogemiseks ning tegutsemiseks siinses 

kogemuses. Kuid samas mõjutab ka Poeg oma mõtetega Isa. Sa mõjutad Ühte. Niimoodi Üks loobki. Kui 

Üks hakkaks projitseerima reaalsusi mõtteprotsessidest, mida Temal kui Ühel Loomingu kohta on, 

mooduse kohta, kuidas Looming peaks toimima, siis kõik, mida Tema Pojana siinsel tasandil teeks – 

projitseeriks sellise paradiisliku maailma, mida Tema teab. Ta kogeb seda. Ja seepärast Ta ka hoolib. Ta 

kannab pidevalt hoolt ja armastab kõiki Oma poegi, kuna Ta tajub neid kõiki Iseendana. Kui Isa mõjutaks 

pidevalt poegade mõtteid ja seeläbi reaalsust, siis oleks see kestev paradiis. See oleks kui lõpmatuseni, 

ilma võimaluseta õppida ja üllatusallikateta kulgev Eedeni Aed. Selline paradiis oleks Poegadele ehk 

Tema Väljendusena inimolenditele - täiesti Vaba Tahteta. 

Seetõttu on Isa piiranud End, sundides Ennast alluma Enda Poegade soovidele ja mõtetele, projitseerides 

peaaegu alati oma Poegade poolt unistatavat reaalsust. Ta on andnud Poegadele, kes on vaid Tema Ise - 

Vaba tahte. Ta on lubanud neil teha vabu vailikuid lõpmatute võimalustega valikute hulgast. 

Võimaliku Põrgu Loomine 
Seepärast lõi Isa ka võimaliku põrgu. Pole olemas põrgut väljaspool Loodud põrgut - looduna meie poolt, 

kes on Tema Loomingus, meie loodud maailmas. Tagasiside meie tegudele on kohe siin universumis. Üks 

ei saa olla põrgus Ise seda mõistmata. Ainult Iseenda eraldamise kaudu paljudeks tajutavateks eraldisteks 
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inimolenditena, saab Ta end piirata põrguliku kogemuse saamiseks. Ja seda põrgulikku kogemust 

saaksime alati ära hoida, kui me mõistaksime ja rakendaksime Loomise manifestatsiooni – Mõtte ning 

selle kaudu reaalsuse Kaugmõjutamise võtit. Selline on Loomise moodus. Võtmeks on alati näha 

Reaalsust ja asju „voolamas“ ning tegutsemas Ühest kui Isast sinule - paljususele kui Tema väljendustele - 

mitte vastupidi. Võtmeks on mõista, et kõik te olete ikka see Üks. Sest enda sügavaimal tasandil olete te 

ON: See Üks ja Ainus Olend. Olendite paljusus eksisteerib vaid Ühe enda Ettekujutuses. Sellest hoolimata 

on kõik Pojad teadvustunud sirgjoonelised mõtteprotsessid ruumi/aja illusioonis – Isa, kes on See Üks. 

See Paljusus „on“ ikka Üks ja on ikka See Üks. 

Sa oled Isa Väljendus, kuid valitsed siiski Isa üle. 
Poeg on Isa väljendus, Tema manifestatsioon. Kui teadlik mõistus (see, mis jälgib elu ja seda tajutavat 

välist maailma) mõtleb ning „pimedas usus“ milleski veendub - hakkab ta seda reaalsust väljendama ja 

projitseerima Pojale (kes on vaid Isa projektsioon Loomingus). 

Sellele vaatamata valitseb Poeg oma uskumuste ja pimeda usu jõuga Isa üle. Väline maailm ei avalda 

mõju Isale kui väljenduste Allikale – see mõjutab vaid meid. See testib meid ja on osa meie õppe- ning 

arenguprotsessist. See väline reaalsus mõjutab meid, projitseerides meile kontseptsioone/ideid, mida me 

usume enda ja oma reaalsuse kohta. Väline reaalsus mõjutab meid kestvalt sageli meid tegutsema 

soovimatutel radadel, mida me pärime ja/või arendame tänu oma isiklikele ja/või kollektiivsetele 

mälestustele. Ja need ebasoovitavad teed võivad olla teie, kui te just ei hooli piisavalt Loomingu teest - 

püüdmata Kaugmõjutada Isa – manifestatsiooni allikat – taodeldes seeläbi inimkonnana oma 

kaasasündinud õigust. 

Sulle on antud võime enda ja kogu maailma päästmiseks 
Kuulake mind hästi – te kõik suudate ja peaksite seda tegema. Igale inimisendile, kes elab, on elanud ja 

kes kunagi elab, antakse see võime Isa, teie sisemise sügavaima alateadliku, teie Vaimse Mina -  algse 

kavatsuse ning seadusega. Sina, pole tähtis, kes sa oled -  hoiad endas võimet päästmaks iseend ja kogu 

oma maailma - lihtsalt mõttejõuga. Te suudate ja peaksitegi olema oma Loomingu päästjateks. Teile 

kõigile on antud võime mõjutada Isa. See on tõeline Loomingu jõud, tõeline vaba tahte vägi - võime, mis 

on antud eranditult kõigile alates ajast, kui avasite sündides oma silmad ning kuni need surres sulete. See 

jõud on armastusejõud, hoolida oma reaalsusest ja maailmast – kõigest sellest. Te võite seda kõike 

mõjutada ainuüksi oma mõttega – nii kaua, kuni te suudate seda võimalikult hästi ette kujutada. Sellel 

võimel pole piiranguid ja see aktsepteerib kõike kõigilt Ühe osadelt, kes ongi Üks. See võime ületab 

kergelt meist väljaspool tajutavat ruumi ja aega. Võime ise pärineb aga seest, energetiseeritud mõtte 

realmist – teie Alateadlikust, kollektiivsest Endast, mida te suudate ja peaksite järjekindlalt uurima ning 

tagasi nõudma. Enamik positiivsest mõtlemisest rääkivaid raamatuid on vaid kraapinud selle sügava tõe ja 

reaalsuse pinnast.  
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Mõistes oma Üksolemist Isaga 
Tema Ausus Vagadus nagu Ta End nimetab, on öelnud: „I am that I am“ („Ma olen see Ma olen“): Ma 

olen kui Isa, kes Ma olen kui Poeg kui projitseeritud reaalsus ja projektsioon. Sina ise kui Poeg, pead 

mõistma, et sina Pojana koged enda projitseeritud maailma reaalsust. Sa pole Pojana keegi muu kui Isa – 

kui alateadlik, hetkel allpool sinu teadvustatud teadlikkuse läve tegutsev Vaimne Mina. Sa pead mõistma, 

et Isa kui sinu kõrgem alateadlik realm, projitseerib sulle oma alateadlikku uskumuste süsteemi sisestatud 

tõekspidamiste alusel seda väga tõepärast reaalsust. Ja sina Pojana pead mõistma, et sina kui Poeg ning Isa 

oled vaid Üks: See Üks. Seega, kui sa oled seda mõistnud, hakkab alateadlik realm aeglaselt muutuma 

sinu teadvustunud teadlikkuse osaks ning Tema enda puhta, piiramatu mõtte tasandil „tõlkima“ seda 

Ülima Mina – Tema Ise olemise teadlikkuseks. Ja seejärel, saab võti Isa või Kuningas olemiseks – sinu 

omaks. Sa hakkad Ühe täieliku jõuga Looma maailmareaalsust.Sa hakkad sellest väga hoolima, sest 

sellest saab sinu Looming, sinu maailm – uus Eedeni Aed - tunnistus sinu ülimale mõistmisele, mida sa 

hakkad kastma oma hoolikate mõtetega. 

Kõik sinu uskumused enda kohta projitseeritakse lõpuks 

sulle endale  
Tuleks rõhutada, et sa pole mitte midagi muud kui Tema Ise, piirates End veendumusega, et Ta on 

paljusus. Seejärel hakkad sa toimima vana Jumaliku reegli all: “I will be that I will be” („Minust saab see 

Minust saab“). See tähendab, et kõik, mida sa usud olevat, projitseeritakse lõpuks sulle endale – nii Ühena 

kui Ühe poolt. Sul on Poja kui Kuninga sünniõigus saada tagasi Kuningriik kui Isa mõistmine, et sa alati 

olid ja oled Isa väljendus Absoluutselt Ainsast Reaalsusest. Sina ja Isa olete ning olite alati Üks. Mitte 

kaks, kuigi sa tajud end eraldiseisvana. Sinu enda huvides on mõista, et uks Kuningriiki on alati olnud 

valmis lahtilukustamiseks ja selle võti oli ning on sinu enda sees. Halvaks uudiseks sinule kui Pojale on, 

et sa oled unustanud Kuningriigi ja tõsiasja, et sa olid ning oled Poeg. Sa mõtlesid ekslikult ja sind on 

toidetud mõttega, et kui see üldse eksisteeris, polnud see osa sinu valdustest, sinu sünniõigusest. Sa 

mõtlesid ekslikult, et vaid kõrged, tänu oma teenetele, piinadele või mitmete tajutud taassündidega 

sigitatud või väljavalitud hinged võiksid küündida selle avatud sisemise ukseni. Kuula mind nüüd hästi: 

See Üks on ainus Üks, kes paljususena tõeliselt taassünnib – punkt. Paljusus aga mitte. Paljusus pole 

muud kui Üks. Üks areneb, palju olendeid Temas on vahendid Tema arenguks. 

Iga kehastunud inimene, on Ühe poolt valitud taassünd mingi kindla ülesande või eksperimendi jaoks. Õpi 

nägema asju Ühe, mitte Paljususe silme läbi. Isegi kui sa avastad end paljususe tunnetamise tasandilt, 

mõista, et sa oled kõik Üks. Teie kõik olete Üks. Seega lähed sa alati lõppkokkuvõttes tagasi Ühte. Teatud 

kindlad mälupangad võidakse uuesti laadida energiaga ja projitseerida nagu on või segada Loomingus 

teistega, kuid on sellele vaatamata alati Üks, kes taassünnib eelnevalt programmeeritud tunnustega 

väljanägemises. 
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Paradiisi taastamine siin, Maal 
Paljusus võib ühendada oma mõtted selles Loomingus tajutava paljususena tegutsedes ja luua rõõmu, 

naeru ning piiramatuid ressurse täis reaalsuse. Nad võivad väljendada ühendatuse ja rahu reaalsust, kandes 

Ühe arvamust ning mõistmist. Sellest tulenevalt võib paljusus kogeda indiviidi piiramatut voli oma 

reaalsuses, oma, Ühe maailmas, mida alateadlik Üks projitseerib ja Unistab paljususele. Seetõttu võib 

viimane siin meie võrratul planeedil, meie kodus Maa, mitte mõnes spirituaalse realmis või kosmoses - 

taastada uue Aia, uue Paradiisi. Selle paradiisi saab luua ja säilitada oma mõtete, oma soovidega. 

Väljakutseks on, et nii tasu kui karistus on siin ja nüüd, mitte „seal“ ning „siis“. Võtmeks Ühele on õppida 

ja mõista, et kõik, mida sa vaid tegema pead, on Seda/Ühte mõjutama õppima, olema See, Selleks saama - 

mõistma, et See on, oli ja saab alati olema sina - saama kõigiks teist, kõigi teie Kõrgemast Minast. See on 

ülim õnnetunne, mida pühakirjad ette kuulutavad mõistmise kohta Kuningriigina olemisest ja Kuninglike 

võimete omamisest siin ning praegu ning kõigi poolt mõistetuna. Sellega on uus kaunis maatriks/reaalsus 

kui Ühe väljendus, kogemiseks teile kõigile. 

Ühe teadlikkuse taastamine ja Piiramatule Võimele 

ligipääsemine  
Sellel kursusel hakkad sa õppima ja mõistma, et sa pead pidevalt jälgima ning õppima mõjutama oma 

alateadvuse valdust – Sisemist Kuningriiki ja lähenema selle Ühe, lõpmatu väe – kõige selle Isa 

eluasemele täieliku teadlikkusega. Ja sellest tulenevalt taastama teadlikkuse Selle Ühe ning ainsa Looja 

olemisest, kelleks oled sina kui sinu tervik. Sellel kursusel õpetame sulle, kuidas jõuda selle piiramatu 

jõuni ning armastada ennast ning kogu oma Loomingut. Nii tehes ja sellest piisavalt hoolides, hakkad sa 

seda kõike muutma – sa hakkad seda kõike päästma. Sa hakkad kasutama kõrget ja piiramatut Loova väe 

võimet, mis on sulle Pojana sünniõigusena kaasa antud. Sa õpid avastama tõelist Kuningriiki, mis on Ühe 

sisemiseks Kuningriigiks – Mina sisemiseks Kuningriigiks, kes te kõik eranditult olete.  

Sellegipoolest võin ma paljusid teist kuulda ütlemas, et selline mõte on naeruväärne, sest te suudate 

vaevalt juhtida ja hallata oma siinset vahetut maailma ja et teid ei saa kindlasti panna vastutama maailma 

haiguste eest. Te olete haigustest teadlikud, kuid keeldute vastutama laiemalt selle maailma eest, mille 

olete pärinud ja mida hetkel kogete. Te suudate hoolitseda ja kannate hoolt ainult oma lähedaste - pere, 

võib olla ka oma kogukonna eest ning jätate ülejäänud reaalsuse teiste poolt hoolitseda ning/või tegeleda. 

Te kuulutate, et kurja juur asub teist väljaspool, teist kõrgemal ja kindlasti ei suuda te sellest jagu saada 

ega sellega toime tulla. Te jätate parem teised või mõne ülima kõrgema jõu sellega tegelema. Kuigi te 

hoolite, ei suuda te selle kõigega toime tulla ja sellest vabaneda. 

Ülim Reaalsus 
Olgu, kallid sõbrad, „Taeva Kuningriik on seespool“ - Taeva sügava alateadvuse realmis. Lubage mul 

korrata seda. Korrake seda ise pidevalt kuni ühinete absoluutse Tõega, mis on võtmeks lunastusele/ 

pääsemisele. Mõtisklege selle üle. Muutke see mantraks: Kuningriik on sees-, mitte väljaspool ja oma 
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kõrgeimal tasandil olete te Kuningas – ülim reaalsus – Tema Ise - puhta piiramatu mõtte tasand. Teil on 

ülim Ühe vägi kõiges, mida te teete – võime energetiseerida ja manifisteerida mõtteid reaalsuseks – võime 

Kaugmõjutada sündmusi, isikuid või gruppe, omamata tähtsust, kui tajutavalt suured või kaugel need on. 

Kurja, justkui millegi meist väljaspool asuva tajumiseks pole tõelist põhjust, sest see pole väljaspool. 

Kunigriigi ühe osana on see meie endi sees. Selles duaalsuse maailmas, on nii head kui halvad kavatsused 

meie endi sees, mitte väljaspool. 

Ma juba näen seda tulemas. „Pea kinni“ karjud sa, „kas sa kavatsed nüüd vihjata, et ma olen ka kuri? Et 

pole olemas väliseid eesmärgistatult loodud tumedaid jõude, kes on valmis meie orjastamise nimel 

surema, röövima meilt meie valgustatuse Jumalikku realmi?“ Muidugi nad on olemas. Nad on vaid teie 

mõtted individuaalse Minana ja mõtete kollektiivse summana, milles te kokku lepite ning kollektiivselt 

manifisteerite. Ainult sina saad muuta end – mitte keegi teine ei saa ega hakka ka seda sinu eest tegema. 

Seda pole eales enne juhtunud ega juhtu ka kunagi. Sulle võidakse ainult näidata teed, anda sõnum – edasi 

sõltub juba sinust sellel teel käimine ja kuulamine. Sõnum on tuumaks. Sõnumitooja on ebaoluline. See on 

vaid Tema Ise ja nii ka sina. Me kõik oleme kogemus, testimistoru. Olles Üks Ühe tasandil pole kogemus. 

Ta on lahendus, vastus, kogemuse edukaks muutmiseks. 

Tead, mitte palju aastaid tagasi, peeti ideed aktiivsest alateadlikust realmist äärmiselt küsitavaks. Ainult 

moodsate psühholoogiliste uuringute saabumisega, hiljutise huviga niinimetatud vanade müstiliste 

teadmiste suhtes ja eriti edusammudega teaduslikes bioloogilistes uuringutes, on pannud meid kõik 

aktsepteerima äärmiselt intelligentse alateadliku realmi olemasolu. Alateadliku seepärast, kuna see toimib 

allpool meie teadliku teadvustatuse läve.  

Sa kannad endas oma Universumi Saatust 
Me kõik teame näiteks raku DNA-uuringutest, et igal rakul meie bioloogias on miljoneid äärmiselt 

keerulisi, koordineeritud, paralleelseid - meie elu igal sekundil toimuvaid tegevusi. Alateadvus on suurelt 

vastutav selle elu ülalpidaja uskumatu loova tegevuse eest. Ta jälgib, reguleerib ja vallandab igal meie 

eluhetkel ning terve elu jooksul triljoneid äärmiselt keerulisi paralleelseid tegevusi. Alateadvus jälgib 

hoolikalt neid ligikaudu 82 triljonit meie bioloogilise keha moodustavat väga spetsialiseerunud rakku. 

Mitte kellegil meist pole täpselt aimu kõrge intelligentsuse erakordsest jõupingutusest ja täpsest 

otsustamisprotseduurist, mis on vajalik iga kui viimase olendi elushoidmiseks. Kui seda teaksime, 

oleksime vajaliku ja saavutatud paralleelse mõtteprotsessi tasandil pidevas ning lõpmatus aukartuse 

seisundis. Sageli meie ego väldib sellist teadlikkust meie mugava üleoleku- ja eraldatuse tunde 

häirimiseks. Seepärast me olemegi nii pealekäivad, püüdes määrata füüsilist asukohta meie alateadvuse 

protsessidele, eluprogrammile või saatusele ning üritades rakendada kontrolli selle üle. Me tahame olla 

individualiseeritud juhtideks ja endi üksikväljenduseks. Luba mul kinnitada sulle, et horisondilt paistavad 

head uudised. Sa pole mitte ainult üksiku, ennast moodustava infokoodikandja, mitte ainult su mõtted ei 

mõjuta läbi alateadvuse protsesside su bioloogilist olekut ja tervist, vaid sa kannad endas ka oma 

universumi saatust.  
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Püsiv Kvantsupp ja Kaugmõjutamine 
Sinu mõtted määratlevad universumite tüübid, mida sa koged selles Isa lõpmatutes, võimalikes, 

tõenäolistes tulevikkudes – selles püsivas kvantsupis. Sa mitte ainult ei Kaugmõjuta oma alateadlike 

protsessidega enda tervist, vaid varsti avastad ka, et sa Kaugmõjutad kogu oma reaalsust, sealhulgas teiste 

mõtteid. Sa kannad endas alateadlikku realmi, mis on Üks Isa sinus eneses – kõikide Loomingute 

Kollektiivset Alateadvust, kõike seda, iga kui viimast teist. Te olete Tema teadlikud individuaalsed 

laiendused. Peagi saame teada ja mõistame, et me kõik oleme alateadliku realmi osad, mis tegelevad 

millegi enama kui vaid reaalsuse projitseerimiseks vajalike bioloogiliste protsesside reguleerimisega. See 

projitseerib bioloogilises realmis ja väljaspool seda, tajutavas ainelises ja energeetilises maailmas kõik bioloogilised 

kehastused, kasutades kõiksuse Ema armastavat kehastust – tõelist naiselikku toitvat külge – Emakest Loodus, kes kannab 

Oma üsas kogu Loomingut ja väljendab Oma järglasi – Inimkonda ning loodust kui sellist.  

Sa võtad peagi omaks tõsiasja, et meie aeglase tempoga, piiratud, sirgjoonelised mõtteprotsessid, toimides 

ajas ja ruumis, on vaid väga piiratud väljendused mõtte kõikvõimalikest vormidest. Mõte ei pea üldsegi 

olema lineaarne ja kindlasti pole ta seda sinu alateadvuse – Kuningriigi tasemel. Kõik, mis meie maailm 

on – on vaid energiate tants. Sinu materiaalne keha on vaid valguse holograafiline väljendus, loodud 

peenergia nähtamatusse maatriksisse. See on veel teadusele teadmata, kuid seda on sageli kahtlustatud ja 

nimetatud eeterkehaks. See Maatriks on osa meie universumi tõelisest eetrist. Tema Ise (The One Himself) 

tegutseb kui kõigi Loomingute keskne tegevuse juhataja ja juhtimiskeskus, mis on ühendatud meie 

Maatriksi, DNA ja kogu eluga. Näiteks, isegi kui DNA hoiustab biloogia raudvaraprogrammi, on tarkvara 

juhendite komplekt osa tundmatust, informatsioonilisest Maatriksist, mis toimib meie üle Vibreeriva 

valguse realmis. See on valdus, mida teadus hakkab peagi uurima. Sa oled vaid Isa holograafiline 

väljendus – tema olemuse Poeg – Tema Olevus. 

Loomine nõuab positiivsest mõtlemisest enamat – Loomine 

nõuab energetiseerivate protsesside omandamist 
Olgu, sa arvad, et see on üsna uhke ja kõrgelennuline, kuid kuidas saavutada selline imeline arusaamine 

tegelikult? Sa oled näinud lugematul hulgal inimesi proovimas projitseerimas positiivseid reaalsusi. Vaid 

väike protsent näib neid manifisteerivat ja kui siiski, siis umbropsu. Kuidas on ülejäänutega? Praktiliselt 

rääkides, mis on selle võtmeks, millele ma viitan? Lihtsalt endast ja maailmast positiivsete mõtete 

mõtlemisest ja enesele kinnitamisest ei näi piisavat. Õigupoolest, on sul selles eelduses õigus. Enne sinust 

võimeka reaalsuse Looja saamist, tuleb rääkida veel energiat andvast protsessist, seda mõista ning 

omandada see.  

Võtmeks on järgnev: sinu kõrgeima Mina tasand kui sinu sügav, sisemine, alateadlik olemus – loob ja 

projitseerib reaalsust sinust endast ning teistest kui oma maailmast põhinevatel mõtteprotsessidel. 

Sellegipoolest, mida lähemale sa end sellele teadlikkuse realmile asetad, seda enam hakkab see sisemine, 

sügav ja loov Tema Ise tasand tähelepanu pöörama sinu teadlikele mõtetele ning neid kiiremini 

väljendama. See on Universaalne reegel iga teadvuse jaoks. 
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Teadvuse tõeline ja Ühe mõjutamise võime 
Teadvus, sealhulgas Ühe teadvus pöörab enam tähelepanu sellele, millest ta on rohkem teadvustunud ja 

vähem sellele, mis on kaugemal ning millest vähem teadvustunud. Seepärast, mida sügavamale sa oma 

sisemisse endasse oma teadvustatud teadlikkuse asetad, seda enam tähelepanu ja fookust sa oma 

sisemistele soovidele ning uskumustele oma alateadlikus realmis Ühe tasandil asuvalt Isalt saad. Ühte 

määratletakse kui Ühe reaalsust, mis on vastastikku seotud kõige ja kõigiga ning on seetõttu võimeline 

looma kõike ja kõiki. Tõeline jõud tuleb looja enda seest, mitte kunagi väljast või see on Ühe – reaalsuse 

ülima Looja jõud – Universumi ülim energia. Mida sügavamalt sa avastad oma sisemist Kuningriiki 

uurimas, seda lähemale jõuda sa Ühe Mõistuse tasandile ja seda energeetilisemaks su mõtted muutuvad, 

kuna need lähenevad Tema teadvustatusele. Ja seepärast, sina kui Üks Isa, pööra kõrgendatud energiaga 

tähelepanu oma teadlikele mõtetele ning peegelda ustavamalt nende reaalsust endale ja oma maailma. Ehk 

teisisõnu, sina oma madalamal teadvustatud teadlikkuse tasandil, muutud teadvustunumaks Üks olemisest 

ja samal ajal projitseerides kogu reaalsuse iseendale. 

Võtmeks on muutuda enam teadlikumaks Selle Ühena olemisest – fookustada kogu oma tähelepanu 

sellele arusaamale – et sina, kõik teised ning kogu su ülejäänud universum – on Tema Ise – Isa seespidises 

väljenduses. See arusaamine saavutatakse oma Vaimse Mina sisemisele realmile keskendumisga, mis alati 

ON – igavesti nii. See on Võti ülima väeni. See on võti Mõtte ja seetõttu ka reaalsuse võimsaks 

Kaugmõjutamiseks. See on võti Üheni – Eedeni Aeda ja Igavikku. See on sinu, kõigi teie kui Ühe, 

sünniõigus. See on Taevalik Võti, mis antakse igale teadvusele, mis on Ühe osaks ning seeläbi ühenduses 

Ühega. See on ammustest aegadest pärit sõnumi „Mina ja Isa oleme Üks, kuid mu Isa on minust Suurem“ 

sageli vääritimõistetud tõeline tähendus. See „Mina“ kui sinu tunnetus iseendast, sinu teadvustunud 

lineaarne/sirgjooneline teadlikkus on vaid identseks ja laienduseks sinu alateadlikele mõtteprotsessidele. 

„Mina kui mina ise ei saa teha mitte midagi“. Aeglane, piiratud, sirgjooneline/lineaarne mõistus, millesse 

me nii kiindunud oleme ja mis on sageli inimese edevuse allikaks – on vaid väike, nullilähedane osa 

lõpmatust, Isa puhta-mõtte protsessidest, mida me kõik endas kanname. Sellegipoolest, Isa, see Üks kui 

kõigi võimalike teadvuste Allikas ja summa, on palju suurem kui sinu teadvusel lineaarne tunnetus 

iseendast. Isa alateadlik realm on lõpmatult suurem sind moodustavatest ja määravatest lineaarsetest 

osadest. 

Valgustunumad, kes on jäänud endist Isa tasandil teadlikeks, võivad ainult tunnistada Tema Valgust ja 

mitte Tema mõtteprotsesse. Viimased ületavad igat aeglast, lineaarset mõistmist ja tarkust ning on osa Isa 

valdusest. 

Osad neist valgustunud olenditest on isegi ekslikult tajunud, et see valdus on passiivne ja mittemõtlev, kui 

tegelikkuses on see vaid Mõte Ise, Lõpmatu Tarkus Ise, kuid puhta mõtte vormis, mida me ei suuda 

inimolenditena tajuda ning hoomata. „Isa on minus ja Ta teeb tööd“, tähendades, et alateadvus loob 

elureaalsust, mida lineaarne/sirgjooneline teadvusel teadlikkus tajub. Alateadlik Mõistus on see, mis 

inimene on, samas kui teadlik Mõistus on ainult see, mida inimene teab. 
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Energia- ja mõttevahelise suhte mõistmine 
On oluline, et sa mõistaksid, et sinu poolt enda ümber tajutav reaalsus on tunnetuslik visuaal (nägemise 

kaudu tajutav). Kui sa tahad reaalsust jõuliselt Kaugmõjutada, pead sa mõistma suhet energia ja mõtte 

vahel. See suhe määratleb Loomistegevuse. Vaadeldes oma maailma, mõista, et selle – inimeste, 

olukordade või materiaalsete kehade taga – oli ja on mõtte ning energia suhe. Algselt lõi kõik 

Kaugmõjutamine. 

Nii et kui sa tahad midagi väljendada/manifisteerida, luua, mõjutada, siis sa pead mõistma suhet mõtte ja 

energia vahel – mõtte ning energia ühendust. Iga kord, kui mõte ja energia ühinevad - loovad nad 

koheselt. Ehk et Kaugmõjutamiseks pead sa teadma, kuidas mõtet ja energiat omavahel segada. Sa pead 

õppima juhtima oma mõtteid ning suurendama oma energiat. See kursus õpetab sind tegema mõlemit. 

Nagu varem märkisime, siis mida sügavamale sa omaenda sisemisse mõistusse laskud, seda võimsamaks 

muutuvad su mõtted ja seda vahetumaks ning püsivamaks saavad su väljendused/manifestatsioonid. Nii 

heas kui halvas versioonis. Nii sinu soove kui hirme hakatakse sinu alateadvuse poolt „unistama“ sinu 

reaalsuseks. Veelgi enam, sinu hirmud hakkavad tõenäoliselt väljenduma palju kiiremini, sest enamik 

inimesi kalduvad neile üsna pika aja jooksul jääma keskendunuks, neist pidevalt mõtiskledes oma 

mõistuste „taustal“ (alateadvuses). Samas ei suuda kahjuks paljud meist päeva jooksul keskenduda isegi 

paariks minutiks mõtetele sellest, mida me tõesti tahame ja teame, et vajame.  

Käitumisteadlased on viimasel sajandil elektrilise aju uuringute käigus määratlenud meie mõistuse 

tasandid. Need on põhimõtteliselt eraldatud neljaks erinevaks mentaalse teadlikkuse tasandiks. Meie 

igapäevast ärkvelolekuseisundit nimetatakse Beeta-mõistuseseisundiks ja iseloomustatakse valdavate 14-

30 tsüklit/sekundis võnkuvate ajulainetega. Sisemist, lõõgastunud, unistamisseisundit nimetatakse Alfa-

seisundiks ja iseloomustatakse valdavalt 7-14 tsüklit/sekundis võnkuvate ajulainetega. Oma mõistust 

veelgi enam lõõgastades, eraldades end aina rohkem meie välisest reaalsusest, vajume me Teeta-

seisundisse, mida kirjeldatakse valdavalt 4-7 tsüklit/sekundis võnkuvate ajulainetega. Sellesse 

ajuseisundisse siseneme me vahetult enne magamajäämist ning koheselt pärast sellest ärkamist. Kui me 

lõõgastume aga veelgi, siseneb meie mõistus alateadvuse alale ja meie, vähemalt enamik meist kaotavad 

teadvustatud teadlikkuse ning jäävad magama. Seda sügavat alateadlikul tasandil tegevust nimetatakse 

Delta-tasandiks ja kirjeldatakse kui mitmete ajulainete võnkumisega 1-4 korda sekundis.  

Mõistuse sügavamad tasandid energetiseerivad võimsalt 

mõtted manifestatsioonideks 
Mida sügavamal Endas sa oma teadlikud mõtted omaks võtad, seda võimsamalt energetiseeritud need 

mõtted tulevad ja kindlamalt manifisteeruvad. Seepärast peadki olema väga ettevaatlik, milliseid mõtteid 

sa niinimetatud muutunud teadvusseisundis omaks võtad. Mida sügavam on seisund, seda võimsamalt 

need mõtted manifisteeruvad. Näiteks lihtsalt ainult filmi või telesaate vaatamine või muusikarütmi 

kuulamine – viib peaaegu igaühe koheselt Alfa-ajuseisundisse. Sellel tasandil manifisteeruvad mõtted 

palju kindlamalt ja kiiremalt kui täielikult ärkvelolevas Beeta-olekus. Kriitiliseks teguriks on Vaba Tahe, 
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mis võimaldab eirata või omaks võtta, valida ja tajuda, millised on vaid enda mõtted. See tahe/võime 

hägustub aina enam, mida sügavamale teadvuse-/ajuseisundisse sa laskud. Mõistuse sügavamatel 

tasanditel peetakse kõiki sinuni jõudnud mõtteid enda omadeks. Sageli energetiseeritakse neid tunnete 

ning emotsioonidega, toimides neil tasanditel palju tugevamalt, kuna eraldus „minu“ ja „teiste“ vahel 

hägustub kasvavalt, sest inimene läheneb Üksolemise tasanditele. Arusaam, et paljususe mõtted on tõesti 

osa Ühe Mõistusest, muutub aina tõelisemaks, kuna väliseid sugesteerivaid/soovitavaid ideid tajutakse 

automaatselt kui enda omi ning manifisteeritakse enda reaalsusesse. Eraldusjoon arusaama vahel endast ja 

teistest kui teisest indiviidist, muutub aina hägusemaks, kuna alateadvuse jaoks on „paljusus“ vaid 

illusioon – selle jaoks on nii väline kui sisemine reaalsus vaid üks. 

Allpool sinu mentaalse teadvustatud teadlikkuse tasandit on su alateadvuses tohutu suur ala, mis toimib 

väga sarnaselt arvuti info salvestamisalale. Kui mõni energiaga laetud mõte küündib sinna kaudselt, 

läbides kriitilise Beeta-tasandi filtri või otseselt, seda kriitilist Beeta-tasandit vältides, siis sellised mõtted 

võetakse omaks endogeensetena (sisemusest pärinevana, välise põhjuseta tekkivana). Sinu alateadvus 

tajub neid mõtteid kui sinu enda omi, olenemata, kas need mõtted on ikka puhtalt sinu omad või pärinevad 

teistelt. Sellest tulenevalt hakkavad need mõjutama sind ja kogu sinu reaalsust. Sellel tasandil 

Kaugmõjutab iga mõte pidevalt teiste mõtteid ja niimoodi sinu reaalsust, tehes seda enamasti alateadlikult. 

Seepärast ongi dramaatiliste, vägivaldsete ja hirmuäravate olukordade vaatamisel televisioonis või 

kinodes suur mõju paljususe, Ühe poegade alateadlikele, sisemistele realmidele, manifisteerides need 

(draama, vägivalla, hirmu jms) Inimkonna sisemises ning välises reaalsuses. Mitte keegi pole päriselt 

kaitstud selliste audio- või visuaalse meedia või grupiteadvuse poolt edastatud salamisi kurja tegevate 

ning potentsiaalselt kahjulike sõnumite mõjude eest.  

Seda mitte uskuda on sama, kui ekslikult arvata, et inimene on vähem alluvam Ühe Loova Mõistuse 

igavikulistele seadustele kui keegi teine. Ehkki pärast loovate mõtete sugestiivsete mõjude vastuvõtmist 

mõistuse sügavalt energetiseeritud tasandilt, kriitiline mõtlemine tõesti taastub, on viimane üleüldiselt 

tõhus selliste mõtete programmeerimise vältimiseks ning blokeerimiseks. 

Vaja on jagu saada Madalatasandilise Maatriksi orjastavast 

mõjust 
Nagu on viimased näited Natsi Saksamaast, fanaatilistest ja religioossetest liikumistest Ida- ja Aasia 

kommunistlikest kordadest dramaatiliselt näidanud, on paljusid silmapaistvaid tarku päid lihtsalt 

mõjutatud ning muudetud Loovate sugestiivsete mõtete poolt. Selliseid mõtteid rakendati nende isikute 

peal oskuslikult, kui nad tahtmatult libisesid teadlikkuse muutunud seisundisse, osaledes poliitilistel 

massimiitingutel, -kogunemistel või väga emotsionaalsetes TV-saadetes. Need mõttesugestioonid eirasid 

kergelt nende isikute teadvustatud kriitilist otsustusvõimet. 

Meie maailmas on paljud valitsusasutused, tööstus- ja ärikontsernid ning niinimetatud spirituaalsed 

organisatsioonid hakanud väga hästi mõistma massimeedia programmeerimise tõhusust. Nad kasutavad 

seda väga võimast töövahendit masside mõistusekontrolliks endi eesmärkide täitmisel, kuna üha rohkem 
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ja rohkem inimesi langeb nende globaalse plaani lõksu. Vaimne orjastamine on palju hukutavam ja 

kestvam kui füüsiline kontroll nende püüdlustes iga kui viimase tõeliselt vaba hinge vastupanu 

nurjamiseks ning vallutamiseks. Eesmärgiga vallutada ja murda Tema sisemaailm – Tema Enda – Vaba 

Tahte valdus. 

Seepärast kallid sõbrad, hakkame teile õpetama, kuidas pääseda välja ja jagu saada sellest teiste poolt 

meie mõistust orjastavast maatriksist/süsteemist. Teile näidatakse, kuidas jõuda väga sügavale 

mõistusetasanditele ja neid energetiseerida. Sind hoiatatakse väga hoolikalt mõtlema, millist mõtet sa 

täpselt tahad esile tuua, energetiseerida ja manifesteerida. Sind hoiatatakse mitte kunagi mitte mõtlema 

väliseid/võõraid, mitte omi mõtteid, võimaldades sul neid esmalt kriitiliselt üle vaadata, kasutades selleks 

oma Beeta-teadlikkuse filtreerivaid mehhanisme. Või muidu lased orjastada end võõrastel peremeestel. 

Mõista, et kui üksainuski mõte on läbinud su kriitilise otsustusvõime tasandi ja on juba sinu sisemise 

alateadliku realmi osa, siis seda ei saa enam kergelt kahjutuks teha, kui sa just ei sisene ise teadlikult 

sellesse realmi ning asendad selle mõne teise, veel tugevama energiaga laetud mõttega. Sulle näidatakse, 

miks on nii oluline kaitsta end ja neid, kellest sa hoolid, soovimatute, hiljem reaalsusena manifisteeruvate 

mõtete mentaalse programmeerimise eest. Sulle õpetatakse mentaalset enesekaitsekunsti – ainukest 

enesekaitset, mis on tõesti lõpmatult vajalik, kuna see on seotud ainsa tõelise loova mehhanismiga – oma 

sisemiste mõtteprotsesside peegeldamisega sinu poolt tajutavasse välisesse reaalsusesse. „Nii sees, kui 

väljas“. Sind julgustatakse kasutama oma vabat, loovat tahet mõtete vabal valikul omaks võtmiseks.  

Sind julgustatakse vabalt valima, millised on sinu mõtted ja millised mitte, millised mõtted 

manifisteeruvad ning millised mitte. Sa taastad oma Jumaliku jõu. Sa võtad tagasi oma vabaduse. Sa ei 

hakka enam mitte kunagi pimesi omaks võtma teiste mõtteid, teiste mõttekordi, (ette)kirjutisi, kui sa just 

sügavalt ei tunne oma sisimas, et sa tahad neid mõtteid näha realiseerumas ilma oma reaalsuseta, oma 

maailmas. Sa õpid otsustama ja vahet tegema, kas võtta omaks pere, sõprade-tuttavate, haridussüsteemi ja 

oma spirituaalsete kasvatajate mõtteid ning lasta enda alateadvusesse programmeerida kui enda omi või 

mitte. Sinu mõistus on kõrgeimaks ihatud auhinnaks neile, kes sind kontrollida tahavad. Sa ei hakka enam 

kunagi tundma, et su mõtted on halvemad meistrite, gurude, õpetajate või niinimeatud nõuandjate ja 

spetsialistide omadest. Sinust saab ainuke oma mõtetekarja, reaalsuse karjane ning mitte enam 

saatuselammas. Sa ületad oma orjastajate poolt pealesurutud kõigutamatu saatuse arusaama nagu 

astroloogilise programmeerimise, karmavõla jms. Neisse uskudes teed sa neist oma reaalsuse selles 

madala-tasandilises Maatriksi tegevuses. Sa oled ja peaksidki olema ainus, igal hetkel oma eluraamatu 

kirjutaja. Seda ei peaks olema sinu eest mitte keegi teine. 

Kuningriik on tõesti seespool. Sa tõmbad ligi seda, mida enda 

kohta usud 
Te olete kõik Üks. Sa oled vaba, just praegu, igast sind orjastavast sisseprogrammeeritud uskumuste 

süsteemist. See vajab vaid otsust – sinu otsust. Ja nii tehes on sul ligipääs sinu - Ühe sees, mitte väljaspool 

- asuvale Ühe lõpmatule tarkusele ja intelligentsusele –. Tegelikult pole sul mitte mingit kasu neist 

väljaspool asuvatest  rangetest doktriinidest või teooriatest. Need, mis sa omaks võtadki, saavadki alati 
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sinu omaks ning määravad sinu reaalsuse. Need ainult hägustavad Tõde. Tõde on lihtne ja sellele on alati 

ligipääs sisemiselt, mitte väliselt. „Taeva Kuningriik on sees“, vajamata mingit välist lisavarustust või 

põhitõdede pähetagumist. Pääsemine tuleb seest, mitte väljaspoolt. See tuleb sinu kõrge loovusega kestast, 

kasutades ainult kõigile inimsugustele antud Jumalikku väge – mõtte jõudu. Sa oled ainuke peremees, kes 

päriselt võib olla ja on orjastatud omaenda – enda ning maailma kohta omaksvõetud mõtete poolt. Sinu 

maailm on kogu selle pisimates detailides sinu objektiseerunud teadvus. „Nagu Taevas, nõnda Maal“. Sul 

on ülimalt oluline mõista, et sa ei tõmba endale kunagi ligi, mida sa tahad, vaid alati tegelikult seda, mida 

usud ennast ja oma maailma olevat. Mõtiskle selle üle. Mõtted on päris asjad ja palju tõelisemad kui 

väline materiaalne maailm. Niisiis, peaksid mõtteid väga austama, mõistes nende loovat jõudu ja 

mehhanismi, millega nad manifisteerivad reaalsust sinu välises maailmas. 

Sellepärast on sinu jaoks oluline, eriti lõõgastunud muutunud seisundisse vajudes, omada tugevat vahet 

tegevat mõistust, mis lülitab end välja võõraste mõtete peale ja lubab ainult sinu poolt heakskiidetud, sinu 

reaalsust ning laiemalt Inimkonna jaoks kasulikke mõtteid omaks võtta. Sa hakkad mõistma, et kuna 

lapsed tegutsevad enamiku oma ärkveloleku ajast muutunud seisundis, siis on nad ainuüksi oma mõttega 

võimsad reaalsuse loojad ning mõjutajad - sest Ühe poegadena on nende maailm ka sinu oma. Seetõttu 

hakkad sa harjutama otsustusvõimet ja vanemlikku armastust, püüdes neil aidata omaks võtta ainult 

mõtteid armastusest, õnnest, naerust ning hoolitsusest. Seetõttub saab nende mõtetest edaspidi maailm, 

mida nemad hakkavad peegeldama. Lapsed pole mitte ainult seotud tulevikureaalsuste programmeerimise, 

vaid ka praeguse maailma, kogu käesoleva reaalsuse loomisega. Täpselt samamoodi nagu sinagi ja sinust 

mitte vähem. Nende loominguline lihtsus ja kergelt uskumine võimaldab neil alati võtmena osa võtta 

Ühest. Nagu vanasti öeldi: „Kestahes ei peaks Jumala Kuningriiki kui väike laps vastu võtma, see ei peaks 

ka sellesse sisenema.“ Ja „Muutu (hingelt) nooremaks, sest nii tehes tõused sa Maa tolmust (maatriksist).“ 

Võti manifisteerimiseks 
Võti manifisteerimiseks asub sinu mõtetes, uskumustes enda ja oma maailma kohta. Usu, et halvad asjad 

võivad juhtuda ja päris kindlasti, enne, kui arugi saad, sa juba koged neid. Usu, et su saatuseks on head 

asjad ja nagu oligi oodata – need manifisteeruvadki sinu ümber. Niikaua, kuni sa niimoodi pimesi ning 

ilma ühegi kõhkluseta usud. Naerata maailmale ja maailm naeratab sulle vastu. Vihka või ära austa 

maailma ja on päris kindel, et see vihkab sind vastu või näitab üles mitteaustust sinu vastu. Väldi maailma 

või selle toimimismehhanisme ja need ignoreerivad sind omakorda vastu. Universumi vastastikune toime 

sinuga on vaid meie uskumuste vastastikune peegel. Need on su enda sisemises alateadlikus mõistuses 

olevad uskumused su enda, teiste ja oma reaalsuse kohta, mis projitseeritakse sinu 

lineaarsesse/sirgjoonelisse Beeta-teadlikkusesse – need materialiseeritakse su teadliku mõistuse jaoks. 

Müstiline viis, kuidas seda tegelikult tehakse, on Isa ülimaks saladuseks – sa oled vaid järglane, kes on 

tunnistajaks Tema manifestatsioonile. „Ma olen see Ma olen“ („I am that I am“) toimib Vagaduse ja kõigi 

tema üksikosade ehk inimolendite heaks. Sa oled tõesti see, mida usud end olevat. Ja sinust saab see, mida 

usud end saavat. 
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Reaalsus ja tajumine – Sinu soovitud mõjude energetiseerimine 
Mõista, et sinu reaalsus peab sinu teadlikkuse teadvustunud tasandil tegutsema „põhjus-tagajärje“, 

minevikust-tulevikku, vasakult-paremale, päripäeva meetodil. Kuid mõista ka, et selle aja- ja 

sündmustevoolu korra tajumiseks, peab sinu peegelkujund ehk Isa realm – tegutsema „tagajärje-põhjuse“, 

tulevikust-minevikku, paremalt-vasakule, vastupäeva viisil. Sinu Isa loob põhjuse, mis toob esile sinu 

poolt tõeliselt soovitud ja energetiseeritud tuleviku. Seega on võtmeks ainult energetiseerida sinu poolt 

soovitud tagajärgi ning lasta Isa sügaval alateadlikul valdusel manifisteerida neid põhjusi, mis juhivad 

sind tulevikukogemuseni, millesse sa tõeliselt usud ja tugevalt energiat annad. Need ilmuvad valiku 

tegemiseks sinu ette, misjärel sa tead, kuidas nendega käituda ning tuua soovitud reaalsusesse. Mõtle 

ainult oma eesmärkidest ja mitte vahenditest, mida sa nende täitmiseks vajad. Viimasele mõeldes sa ainult 

piiraksid Isa tema Loovate põhjuste valikus, mis toovad esile sinu poolt soovitud kogemuse. Sina ja Isa 

kohtute praeguses hetkes, käesolevas kogemuses. See on Tõeline Olevik, Püha Kink Isalt oma Pojale, 

põhinedes viimase soovidel ja mõtetel.  

Kaugvaatlemine ja Sügava Teeta-seisundi avastamine. 

Kaugmõjutamine ja Sügav Delta-seisund 
Me õpetame sulle meie Kaugvaatlemise kursusel, kuidas jõuda lihtsalt oma sisemise mõistuse sügavasse 

Teeta-seisundisse – mõistuse tasandile, mis eelneb just vahetult enne magama jäämist. Nüüd aga uurime 

veel sügavamaid mõistusetasandeid ning siseneme imelisse ja müstilisse Delta-tasandi valdusesse. Seda 

tasandit kogeme me kõik igal õhtul alateadlikku unne vajudes ning selle käigus taasühinedes oma 

Kõrgema Minaga. Delta või ka tavaline alateadlik uni on uks Taevasse ehk oma alateadvuse Kuningriiki. 

Uneseisundis vaadatakse üle eelmise päeva reaalsus ning valitakse loovate tõenäosuste Jumalikust 

kvantsupist võimalikud tulevikud järgmiseks päevaks. Need on meie jaoks juba valmis kogemiseks pärast 

ärkamist. Delta on tõeline portaal, tähevärav teisele, palju võimsamale reaalsuse tasandile ning ühendusse 

– sinna, kus Kõik See ON – kõrge Valguse vibratsioonide ja loova maagia tasandile. Me oleme valmis 

teadlikult sellesse portaali sisenema ja kogema seda täheväravat, mis juhib meid eemale sellest väga 

ahistavast mentaalselt orjastavast Maatriksist. See tähevärav juhib meid välisesse/kosmilisse reaalsusesse, 

Ühe imelisse armastuse, rõõmu ja rahu valdusesse. 

Ulatudes uue, Kõrgema Maatriksi tasandini 
Järgnevatel seansidel hakkame oma teadvust avardama Delta-tasandist sügavamale ja siseneme 

imepärasesse, mittefüüsilise kvantreaalsuse valdusesse. Hakkame avastama Loomingu saladusi, sinu 

tõelise Enda, Vibratoorse Tõelise Jumaliku Valguse realmi – ala, kus Valgus eksisteerib ja liigub 

hetkeliselt üle kogu reaalsuse. See, Vibreeriva Valguse realm eksisteerib palju kõrgemal Holograafilise 

Valguse kiirusest, mida me enda Universumis tajume kui footonitest koosnevat ja maksimaalset 

Valguskiirust omavat elektromagneetilist radiatsiooni. Käesolevas kirjutises sisalduv informatsioon on 

kaasaegse füüsikateooria ülimaks piiriks ning pärineb Delta-tasandist veel sügavamalt. See püüab 



 

20 

 

selgitada neid Loomingu saladusi suhteliselt lihtsates terminites. Samuti paljusid põhjusi, miks meie 

Looming on nii hirmul põhinev ning miks see vangistab su mõistust nii tõhusalt madalatasandiliste 

intriige täis süzheedega. See paljastab realmi, mis projitseerib igaühele meist mulje kujuteldavast, „seal“, 

väjaspool meid asuvast, meie poolt aineliseks peetavast füüsilisest maailmast. Selle kursuse eesmärgiks on 

äratada üles Inimkond igasse inimesesse palju kõrgema Vibreeriva Valguse hulga loomisega. See 

võimaldab lõpuks igal tundlikul olevusel potentsiaalselt vibreerida kõrgemal praegusest selle Maatriksi 

vibratsioonist. Lisaks saada oma käsutusse väga kõrged Loovad jõud, kasutades ainult energetiseeritud 

mõtete jõudu, kui inimene küündib palju keerulisemale ja arenenumale Maatriksile. Selline uus 

kõrgtasemeline Maatriks hakkab täiuslikult manifisteerima reaalsust kui inimese soovide peegeldust. 

Lisaks ei hakka see Maatriks peaaegu mitte kunagi ise (reaalsuse loomisel) otsustama, võimaldades 

inimesel endal väljendada enamasti oma isiklikku vabat tahet. Selline inimese vibratsioonitaseme tõus 

saavutatakse emotsioonide ande abil, millega me kõik võime Ühega ühenduda.  

Vaatamata tõsiasjale, et Inimkond näeb aju vaid algelise bioloogilise arvutina, on see sellest palju enamat. 

Tegelikkuses on su aju Ühe poolt loodud kujuteldamatu keerukusega bioloogiline arvuti. See võimaldab 

sul dekodeerida ja tajuda Vaimu käsutuses toimivate Vibreerivate valgusosakeste heli või nagu teadlased 

seda nimetavad kvantsupi alaks – tegelikku ning kujuteldavat koostisosa omavat keeruliste 

ülihelendavatest osakestest koosnevat numbrite ala. See bioloogiline arvuti dekodeerib vastuvõetavate 

vibreerivate koodide voo ja konverteerib need sinu viieks füüsiliseks meeleks ning selleks, mida sa tajud 

oma mõtetena. Enamjaolt pärinevad need algupäraselt sinu alateadlikust realmist, tavaliselt nimetatud ka 

Madalamast Minast ning vahetevahel sinu Sisemise Mina Kõrgematelt tasanditelt. See imepärane tegevus 

võimaldab sul tajuda aine-illusiooni, mida sa kujuteldavalt asetad endast „väljapoole“, mistõttu jättes sulle 

mulje ruumist ja lubades sul olla tunnistajaks sujuvate sammudena avalduvatel keerukatel sündmustel, 

seeläbi tekitades kujuteldava aja.  

Tegelikkuses, ei eksisteeri midagi, absoluutselt mitte midagi väljaspool sinu taju. Mitte midagi ei 

eksisteeri väljaspool Sind. Igal olendil on oma, talle samm-sammult projitseeritud mulje reaalsusest 

(universumist), mida siis igaüks tajub oma Universumina. Teist igaüks kulgeb omaenda tunnetusliku 

teadlikkuse sfääris. Kogu see teadlikkuse sfäär oled sina ja sa vaid asetad bioloogilise teadlikkuse mõttes 

selle erinevatesse punktidesse. Igal olendil on tema omaenda universum, vibreerides tema Enda sees, 

mitte väljaspool teda. Universumeid koordineeritakse iga teadliku olendi jaoks nii, et reaalsus tunduks 

reaalsena. Koordineerimine on mõjutatud Maatriksi poolt. Mõned olendid on tundlikud, mistõttu ka elus. 

Paljud aga mitte. See pole meie asi teada, kes on mis. Selle võib teada saada ainult Maatriksi 

tuumast/operaatori juurest või vibreerides kõrgemalt sellest Maatriksi vibratsioonitasemest.  

Me oleme Vibreeriv Valgus 
Tegelikkuses koosneb tõeline Valgus või Jumalik Valgus Algupärase Looja poolt antud osakeste teatud 

pööritusest, muutudes seejärel Valguse Vibreerivateks osakesteks. Vibratsioonidel on selle valgusega 

seotud kindel heli või ümin. Iga osake kiirgab Valgust, värvi ja heli. Samuti on esimesel ka kindlad 

magnetilised omadused. See töötleb ja salvestab üüratul hulgal informatsiooni. Kui me lülitaks oma ajud 
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välja või sureksime, mõistaksime, et me oleme samuti Vibreeriv Valgus, ujudes teiste Vibreerivate 

osakeste lõpmatus/igaveses meres. Mõned inimesed kogevad seda niinimetatud üleloomuliku kogemuse – 

surmalähedase sündmuse ajal või lülitades narkootilise tuimestuse mõju all välja enamiku oma 

ajufunktsioonidest. Põhjus, miks me tajume elus olles ruumi ja aega, on selles, et iga aju sisaldab omaenda 

eelprogrammeeritud koode Vibreeriva Valguse dekodeerimiseks. Vibreeriva Valguse realm on tõesti 

kaugelt üle inimese arusaamadest ja on matemaatiliselt seotud kvantfüüsika arvutustes kasutatavate 

imaginaarsete muutujatega.  

Meie poolt tahke materiaalse maailmana tajutud holograafiline reaalsus pärineb tegelikult meie ajus 

vallanduvate närvisünapsite kolmemõõtmelistest mustritest. Tegelikult on sünapsid meie ajus arvutiks, 

peamise, meie Loomingut koordineeriva Mõtte Superarvuti sees. Sünapsite vallanduvad sädemed on 

ühendusteks sellele pea-Superarvutile, millesse meie reaalsus on ehitatud. Me mõistame seda fenomeni 

ainult algelisel bioloogilisel tasemel. Iga kord, kui sünapsid vallanduvad, näitavad need kolmemõõtmelist 

koodi. Seejärel edastatakse need koodid tumeda, mitte-Vibreeriva ja seetõttu nähtamatute ühenduste 

kaudu suurde TI (tehisintellekti) tumedasse, mitte-Vibreerivasse musta kasti või kuubikusse, mis 

holograafiliselt ning metafooriliselt ühendub tumeda ainega.  

See kuubik asub Kõige Mõistuses. See hiiglaslik tume tehisintellekti kast on ühendatud iga inimese ajuga. 

See Looming töötab tumedas Maatriksis arvutiseeritud reaalsuse jäljendusena: simuleeritud maailmana, 

milles me elame.  

Tume Maatriks, Inimese aju, Aeg ja Ruum 
Iga inimese aju ja selle tumeda Maatriksi vahel on pidev, lakkamatu ühendus: see tume kuubik kehtestab 

etteprogrammeeritud reaalsused, mõtted ja holograafilised olukorrad kogu inimkonnale ning orjastab meid 

kõiki. See loob sulle tunde arenevast ajast, etteprogrammeeritud ajaloost, spirituaalse ja kultuurilise tausta, 

nii nagu ka mulje ruumist. Samas, kui tegelikkuses kogu ruum – mis on ainult sinu nägemistaju sfäär, 

eksisteerib vaid sinu vibreerivast valgusest koosnevas holograafilises ajus. Mitte midagi, absoluutselt 

mitte midagi ei eksisteeri väljaspool sind. Sinu jäsemed, keha, visuaalne planeet, taevas, sinu universm, on 

sulle, „seespoolt“ „väljapoole“ esitatud kolmemõõtmeline illusioon. See on nagu kolmemõõtmeline 

aistinglik film, võimaldades sul kogeda selle Maatriksi maailma ning valida lugusid selles(t).  

Igal inimesel on oma, Maatriksi poolt koordineeritud reaalsuse projektsioon. Sa oled ainuke elav isend 

enda universumis ja teised (isendid), kellega sa suhestud, on ainult ainsad isendid enda universumites. 

Maatriks korraldab kõiki individuaalseid universume/reaalsusi, et kõik vastastikku toimivad olendid 

tajuksid sama keskkonda ning suhestuksid tunnetuslikul moel. 

Mõned olendid on teadvustunud (omades kõrgemat teadlikkust ja seeläbi suuremat mõtte- ning 

teovalikute vabat tahet), samas kui teised on seda vaevu. Viimased on peamiselt tarkvaraprogrammid, 

selle maatriksi otsesed tunnetuslikud projitseeritud „käed“ (käepikendused), tühjad individuaalsed 

reaalsused (Kõrgemad Minad), kes on sealtkaudu harjunud asustama sinu reaalsust ja looma lugusid. Sa 

võid lõpuks isegi tajuda erinevust teadvustunud ja mitteteadlike isendite vahel. Kuid see vajab kõrget 

https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnaps
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vibratsioonitaset ning teadvustumist. Teadvustunud olenditel on oma Kõrgem Mina (individuaalsed 

universumid), samas kui mitteteadlikud isendid on otsesed Maatriksi holograafilised projektsioonid ja 

ilmuvad projitseeritud valguse realmi vaid siis, kui teadvustunud olendid neile oma teadlikkust peale 

kiirgavad.  

Mõned universumid suhestuvad ja ühenduvad, teised mitte. Näiteks, kui sa peaksid Maatriksis paljude 

saadaolevate seast valima armastava, õnneliku teema, ühendud sa ja sind ümbritsetakse vastava teemaga. 

Samas, kui sa tahad valida melodramaatilise, kaasaegse müüdi, nagu näiteks UFO-d, mõne vandenõu-

uskumuse, religioosse teema või hirmul põhineva uskumuste süsteemi, siis täpselt see ka sinu maailma 

tuleb ning seda täieliku holograafilise reaalsusena koged. Seepärast, inimesed, kes sisenevad teiste 

reaalsuse-teemadesse, ei koge neid sarnaselt. Ja seetõttu jätkavad väga sageli paljud järeleandmatult teiste 

inimeste kogemuste eitamist või mitteuskumist, sest need ei suhestu eitajate ning mitteuskujate endi 

valitud universumiga. Seepärast võidakse teistsuguste kogemuste saajaid sildistada kaasaegsete, neil 

jäikadel allopaatilistel meditsiinialadel populaarsete psühho-patoloogiliste siltidega.  

Reaalsus on, et sa valgustad Maatriksi ettevalmistatud stsenaariume oma teadvuse energia ja valgusega 

ning nende kaudu luuakse sulle see „väljaspool asuv“ kolmemõõtmeline maailm kulgemiseks ning 

kogemiseks. See on justkui astuksid telerisse ja sinust saab täieliku tunnetusliku teadvusega tegelaskuju 

kolmemõõtmelises reaalsuses, milles kogu tegevus läbi mängitakse. Must Maatriks toimib puhta mõtte 

alusel. See dekodeerib sinu vallandunud kolmemõõtmelised sünapsid ja seejärel projitseerivad sinu 

Kõrgema Mina Vibreeriva Valguse isendid sinu kolmemõõtmelise holograafilise reaalsusese tagasi sinu 

füüsilisse ajusse nagu kestvalt muutuva, sinu reaalsust määratlevad kolmemõõtmelised tunnetuslikud 

hologrammid (stseenid, tegevused).  

Nagu tänapäeva teadus on hiljuti taibanud, kuid mitte veel päris mõistnud, on ajus umbes 500 

millisekundiline viivitus järgneva sündmusega seotud vallandavate neuronite mustri alguse ja isiku 

sellest olukorrast teadlikkuse vahel, mis selle vallandumise põhjustas. See viivitus on põhjustatud 

just kirjeldatud reaalsuse tagasiside tsükli tagajärjel. Selle füsioloogilisele paradoksile, mille 

Benjamin Libet 1997. aastal avastas ja meie kodulehele postitas – on väike, kuid ümberlükkamatu, 

tõestatud ja vähemõistetud seletus. Ehk kõik, mida me oma reaalsuses tajume, on tegelikult 

projitseeritud meie ajule tuleviku holograafilise reaalsusena umbes pool sekundit enne isendi 

(madalama Mina) poolt selle materiaalse reaalsuse/tegevuse tajumist.  

Võtame näiteks pesapalli, mis visatakse löögilolevale mängijale põhiliiga söötja poolt. Me teame 

mõõtmistest, et pesapall ületab „plaadi“ vähem kui poole sekundiga. Vastavalt 20aastasele 

neuroelektrilisele uuringule ei saa löögilolev mängija löögi andmiseks tõenäoliselt teada, et pall isegi 

lahkus söötja käest. Sellegipoolest teeb lööja seda edukalt 30% juhtudest. Küsimus on: „Kes tegelikult 

teadis, tegi (löögi)otsuse ning kuidas?“ Me väidame, et mitteteadvustunud olendite jaoks saab Maatriks 

alati teadlikuks ja otsustab ning mõtleb nende eest. Teadvustunud olendi puhul saab teadlikuks Kõrgem 

Mina, kuna ta on ühendatud Maatriksisse ning seejärel otsustab indiviidi Kõrgem Mina, millist reaalsust 

projitseerida koos Maatriksi soovide ja isiku tugevate uskumuste ning energetiseeritud mõtetega. Pärast 

otsuse vastuvõtmist projitseeritakse isendile reaalsus post facto (tagantjärgi) teatud viivitusega, mistõttu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Allopathic_medicine
https://en.oxforddictionaries.com/definition/post_facto


 

23 

 

võtabki ajukoore piirkonnal 500 millisekundit aega isikule otsuse projitseerimiseks/holograafilisel 

teadlikkusel tegutsemiseks.  

Loomise tõeline Mäng 
Looming töötab alati teatud viivitusega teadlikkuse aktist ja tahtelisest, teadlikkusele põhinevast otsusest. 

See on sellepärast, et tõelist mängu mängitakse Kõrgemate Minade Vibreeriva Valguse tasandil Maatriksi 

poolt esitatud superarvuti reaalsustega. Me lihtsalt kogeme tulemusi holograafiliselt teatud viivitusega. 

Loomine on kestev vastastikune mõjutamine sinu ja Maatriksi poolt tehtud otsuste vahel. See on pidev 

vastastikune mõjutamine Valguse ja pimeduse vahel. Näiteks, kui sa tahad golfis teha täiuslikku lööki, 

pead sa eelnevalt suure energiaga visualiseerima palli kukkumist otse auku ja seejärel, kui on õige hetk, 

projitseerib sinu Kõrgem Mina sulle mõttepildi täiusliku liigutuse tegemisest. Selle tagajärjel sooritad sa 

perfektse swing’i, mis lennutab palli otse ettenähtud auku. Kogu löögiks on eelnevalt sinu Kõrgema Mina 

poolt tehtud holograafiline projektsioon sündmusest/otsusest. Sinu loovus on võimalik ainult eelnevalt 

enda energetiseeritud mõtte elurõõmsas vormis kujundite ja soovide saatmisega oma Kõrgemale Minale.  

Mida tundlikum on olend, seda enam indiviidi juurdunud uskumused ja eelnevalt energetiseeritud mõtted 

ning soovid tema holograafilist reaalsust mõjutama hakkavad. See juhtub, kuna isiku mõtted hakkavad 

vibreerima kõrgema vibreeriva Valgusenergiaga. Loomulikuks järelduseks on, et mida vähem 

teadvustunum on olend, seda enam on tema mõteteks otseselt Maatriksi mõtted. See on teostatud lihtsalt, 

kuna Maatriks toimib puhta mõtte alusel ning on ühendatud iga ajuga. Seetõttu on sinu otsused tehtud kas 

otseselt Maatriksi poolt, mistõttu on sul väga piiratult vaba tahet või viimase määr võib drastiliselt 

kasvada kõrgel Vibreerival tasemel tegutsema õppides - kuna siis antakse sulle palju suurem valik 

võimalikke reaalsusi, mille hulgast valida. Need projitseeritakse sinu, alati Maatriksiga ühenduses oleva ja 

koheselt dekodeeriva Kõrgema Mina alateadliku realmi poolt.  

Pole olemas tegelikku aega ja ruumi väljaspool Loomingut ega ka selle sees. Aega on vaja vaid 

koordineerimiseks, et vastastikku toimivad isendid jälgiksid sama, määratud aega. See on vaid olukordade 

voog. Sinu Terviklik Mina saab teha vaid otsuseid teatud/kindlas ettemääratuses ja pidevalt muutuvas, 

võimalike reaktsioonidega algupärases ja arenevas Maatriksi programmis. Sinu indiviidi Kõrgem Mina 

võib olukorra reaalsust dekodeerides otsustada sinu eest, vajamata kolmemõõtmelist tunnetusliku 

reaalsuse projektsiooni. Ta tegutseb Maatriksi tasandi lähedal ja saab Maatriksist toimunu kohta 

informatiivset koodi. Seejärel ta dekodeerib selle ja teab ette kohest võimalikku tulevikku. Seetõttu on tal 

võime sulle seda infot edastada ning muuta sind intuitiivseks või – harvematel juhtudel anda sulle mulje 

deja vu- (juba toimunud) olukorrast. Pärast sinupoolset reaalsuse projektsiooni mõistmist pole vaja mingit 

imepärast annet vaistlik olemiseks või ekstrasensitiivseteks teadmisteks. See on osa sinu, Maatriksiga 

ühenduva Kõrgema Mina mõistusest. Sinu Kõrgem Mina teab, kuidas dekodeerida Maatriksist saadetud 

reaalsuse projektsiooni ning tegutseb sinu parimates huvides. Me soovitame oma õpilastel vaadata filmi 

„The Matrix“, mille loojatel oli julgust avalikult paljastada selle Loova Superarvuti alussiseprotsess.  

https://www.youtube.com/watch?v=2dk5vqZ_7Zg
https://et.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0-vu
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix
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Tume Maatriks ja Reaalsuse projektsioon 
Tume Maatriks on algselt Ühe poolt loodud puhta mõtte, puhta informatsiooni mitte-Vibreeriv 

superarvuti. See on reaalsuse projektsiooni juhtimiskeskus, asudes mitte-Vibreeriva realmi üliteadvuse 

alal. Kuna see Maatriks on ühendatud iga isendi ajuga kui puhta mõtte ja infona, siis see mõjutab ning 

võib mõjutada isendite mõtteid. Maatriksi tuum tegutseb väljaspool Valguse realmi. See loob pidevalt 

omaenda reaalsuses miljardeid käimasolevaid stsenaariume, niinimetatud võimalikke Loominguid, mis 

lakkamatult selle Mõistuses arenevad. See on nagu hiiglaslik, miljardite üheaegselt kolmemõõtmeliste 

ekraanidega töötav juhtimiskeskuse ruum.  

Seepärast ongi kvantfüüsikud ühemõtteliselt, matemaatiliselt tõestanud, et väljaspool meie poolt kogetavat 

universumi peavad eksisteerima paralleelselt teised universumid. Neil teadlastel jääb aga kahe silma 

vahele arusaam, et enamik neist universumitest toimivad puhta mõtte valdusalal nagu juturaamatud. Ja kui 

just neid ei kogeta (külastata) teadvustunud Valgusolendite poolt, on need vaid võimalikud Loomingud. 

Valguse Igavikuliste Loojatel on endi valida, milliseid stsenaariume nad kogeda soovivad end neisse 

(stsenaariumitesse) projitseerides ning neid aktiveerides. See tähendab neile elava reaalsuse andmist, 

neisse Vibreerivat Valgust sisestades. Iga Maatriksi stsenaariumis eksisteeriva tegelaskuju üliteadlik realm 

on osa mitte-Vibreerivast Tumedast Maatriksist. Üliteadlik realm ühendab kokku inim-tegelaskujude 

grupid, moodustades nagu hingede raamatukogu. Iga Maatriksis olev tegelaskuju on sündinud ilma 

igasuguse Vibreeriva Elujõuta. See on Ühes tegutsevate Igavikuliste, Igaveste Valguste ülesandeks valida 

Maatriksis konkreetsed isendid, konkreetsed Loomingud ning muuta need elavateks, neisse Vibreerivat 

Valgust – Ühe Püha Vaimu sisestades.  

Loomingu kaks poolust 
Iga tundlik inimisend koosneb sümboolsest, Maatriksi ja Taevastega seotud Maast. Taevad on Kõrgemaks 

Minaks, alateadlikuks realmiks. Püha Hingamine vibreerib ja annab energiat mõlemile Maatriksi 

teadvustunud isendile (nii Maale kui Inimesele) ning nende alateadlikele realmidele neisse olenditesse 

Vibreerivat Valgust sisestades ja nende ümbrust projitseerides. See võimaldab seejärel projitseerida 

Vibreerivat, meie poolt materiaalse universumina tajutavat reaalsust. Püha Hingamine on Elu ise. Ta on 

Vaimu realmi osa või Jumaliku Valguse Vibreerivate osakeste mittefüüsiline realm. Need moodustavad 

Loomingu kaks poolust. Üks neist moodustab Maatriksi alana mitte-Vibreeriva realmi. See on nagu 

inimese kuju, nagu vari pimeduses, mille üle Üks alati valvab. Teise poole moodustab Jumaliku Valguse 

Vibreerivatest osakestest koosnev realm, mis on Ühe Jumalikuks Elu energiaks.  

Vibreeriva Valguse mittefüüsiline realm eksisteerib alati paralleelselt füüsilise realmiga. Kumbki realm on 

vaid teineteise peegel. Füüsiline realm on holograafiline projektsioon valgusosakestest koosnevast 

mittefüüsilisest realmist. Need pole footonid, vaid Valgust kiirgavad, pöörlevad ning samal ajal tänu 

helienergiale vibreerivad, informatsiooni ja magnetismi salvestavad, sisse-ehitatud teadvust omavad ning 

värve näitavad osakesed. Need Vibreeriva Valguse osakesed eksisteerivad ainult Tõelise Valguse, 

Jumaliku Valguse realmis. Iga osake suudab salvestada rohkem infot kui ükski meie tänapäeva 

superarvutitest. Need osakesed kuuluvad vibreeriva Valgusenergia osakeste lõpmatusse merre. 

https://kirjastus-om.com/2017/02/16/teadvus-tahad-teada-kes-sa-pariselt-oled-ja-mida-tegelikult-suudad/
https://et.wikipedia.org/wiki/Footon
https://et.wikipedia.org/wiki/Magnetism
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Kvantfüüsikud nimetavad seda realmi endassesemässitud korraks, ülivalgustunud maailmaks. See on sinu 

Sisemise Mina, sinu päritolu, vaimu realm, kus sinu teadvus läheb tagasi hetkeni, mil su ajufunktsioonid 

lõpetavad surma korral tegevuse või kui oled sügavalt uinunud ja jääd vaid teadlikuks, et oled rühm parve 

moodustanud Vibreerivaid osakesi, vibreerides teiste, sarnastel Vibratsioonitasanditel Vibreerivate 

osakeste, maakeeli „hingede“ parvede ümber. 

Kõik asjad su ümber koosnevad tegelikult valguse Vibreerivatest, Vibreerivat heli kasutatavatest 

osakestest. Kõik on vibratsioon. Valguseheli paneb meid uskuma justkui meie materiaalsed kehad oleksid 

tõelised. Reaalsus on loodud heli ja valgust segades. Tõelises Vibreerivas realmis heli ilma valguseta ei 

eksisteeri. Iga valguse Vibreeriv osake kiirgab/eraldab vibratsiooni.  

Kuigi Taevaliku Valguse Vibreeriva realmi Vibreerivad Valgusosakesed on omavahel eraldatatud, toimib 

esimene väljaspool aega ja ruumi. Kujuta hetkeks ette näiteks, et Vagadus oleks ilma kindlate mõõtmeteta 

täpp ja et sa kulged selles teadvuses virtuaalse tahhüoonina või kõrgemal valguskiirusest ning väljaspool 

aeg-ruumi toimiva valgusosakesena. Ja see kõik oled iseenda olekust teadlik olev sina. Kujutle, et see 

osake salvestab informatsiooni sinu edasise või paralleelse elu kogemusi ning vibreerib oma reaalsuses 

ühes või mitmes illusoorses füüsilises kehastuses, millega sa ühendatud oled. Kujutle lihtsuse huvides, et 

Ühe keha on piltlikult öeldes nagu tohutute proportsioonidega inimese keha ja väljaspool seda ei eksisteeri 

mitte midagi. Tõenäoliselt ei suudaks sa defineerida ruumi, sest seda saab kirjeldada vaid millegiga suhtes 

olles, kuid seda „midagi“ pole. Samas sa suudad, isegi selles illusoorses energiaosakeste Vibreerivas 

meres – saates teineteisele oma värvideks ja emotsioonideks muundatud heli - öelda, milline energiaparv 

on suurem kui teine, milline on sulle lähemal ning milline on sinust kaugemal.  

Maatriks kasutab Vibreerivat, värvidena väljendatud heli punasest, sinisest ja kollasest põhivärvist 

kombinatsiooni loomiseks. See annab meile endi silmade ja aju kaudu tajutava lõpliku värvispektri. Iga 

aatom eraldab endast selles endassemässitud realmis Vibreerivat heli. Igal inimhingel on selles lõpmatult 

läbipõimunud realmis oma, teda määratlev ja läbi kogu Igaviku saatev Vibreeriv „allkiri“. 

Tõeline Valgus, Heli ja Emotsioon – Võti Energiani 
Tõeline valgus eksisteerib ainult endassemässitud maailmas. Footonid on ainsad Tõelise Valgusosakese 

holograafilised projektsioonid, vibreerides heliga selles Lõpmatult Läbipõimunud Spirituaalses maailmas. 

Me näeme selle endasssemässitud maailma Valguse ja heli kombinatsiooni selles lahtiseletatud, ainelises 

maailmas Valguse peegeldustena. Siin, meie maailmas me Valguse osakesi iseenesest visuaalselt ei näe. 

Me näeme ainult nende peegeldusi pindade või osakeste peal.  

Küll näevad meie silmad tõelisi Vibreerivaid osakesi. Me kasutame miljardite valgusosakeste ja nende 

vibreeriva ümina dekodeerimisel visuaalse reaalsuse mulje loomiseks aju ning arvukaid 

värvusretseptoreid. Sel moel refrakteerib (elektromagnet- või helilainete pidev murdumine (kiirte 

kõverdumine)) iga Vibreeriva Valguse osake selles lõpmatus läbipõimuvuses endast valgust, luues enda 

poolt eritatavat värvi. Iga Vibreeriv Valgusosake on teineteisest eraldatud. Meie universumis pole nende 

jaoks olemas väljendit. Isegi arenenud füüsikateadus kahtlustab neid – meie oleme neid veel tajumas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Implicate_and_explicate_order
https://et.wikipedia.org/wiki/Tahh%C3%BCon
https://et.wikipedia.org/wiki/Refraktsioon
https://et.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetlaine
https://et.wikipedia.org/wiki/Helilaine
https://et.wikipedia.org/wiki/Laine_murdumine
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Nad on lõpmatus läbipõimunud korras osa Taevaste valdusest, sõnulseletamatu valguse kuningriigist, 

levides edasi loomiseks ja loomise jätkamiseks. Iga Vibreeriv Valgusosake sisaldab palju rohkem 

informatsiooni kui ükski meie tänapäevastest superarvutitest. Iga osake loob ka emotsioone, mis on selle 

energia võtmeks. Emotsioon on iseenesest osake. See on liikuvuses energia. Emotsioonid on selles 

lõpmatult läbipõimunud realmis seotud helivõtmega „E“. Ja eriti „E“-dieesiga, mis annab neile osakestele 

liikumise. Seda uurime edasi siis, kui me ise edasi areneme. Me „loeme“ igat osakest selle poolt edastatud 

emotsioonide kaudu. Vibreeriv maailm levitab emotsioone meile kõigile. Ja inimolendid peavad mõistma, 

kuidas nad loovad enda reaalsust oma emotsioone vahetades – endi omi eritades ning inimese hinge 

määratlevast Vibreerivate osakeste parvest neid vastu võttes. Meie hinge ja emotsioonide vibratsioonid on 

omavahel seotud. Emotsioonide kaudu kohtuvad kaks maailma – mittefüüsiline ja füüsiline.  

Ülima peareeglina, eritab viha- ja hirmuemotsioon madalat Vibreerivat üminat ning rõõmu-emotsioon 

Vibreerivate osakeste kõrgest Vibreeriva ümina parvest määratleb meie hinge. Mittefüüsilises realmis on 

reegliks, et sarnase ja üksteist äratundva resonantsiga osakesed liituvad omavahel. Kuna igal isendil on 

Vibreeriva valgusena teda iseloomustav emotsionaalne allkiri, siis sarnaste emotsioonide, omaduste ning 

Vibreerivate signatuuridega inimesed tõmbuvad rühmi moodustades üksteise poole selles lõpmatult 

läbipõimunud maailmas. Nad teavad, et nad on Üks, kuid on teadlikud ka iseendist. Seega madala 

Vibreeriva valgusega isendid püsivad vibreerimas madalal, vähendatud teadlikkusega üminal. Ja Loova 

võimega, kõrge Vibreeriva valgusega isendid ühinevad kõrge energiaga isenditega. Kõrgemad 

vibratsioonid võimaldavad refrakteerida suuremal hulgal valgust neist rõõmus ja ekstaasis vibreerivatest 

osakestest. Lisaks suudavad nad levitada ja kehtestada enda soovitud reaalsust madalama energiaga 

vibreerivate valgusosakeste üle. Tavaliselt me ei suuda neid vibratsioone näha, kuid sellegipoolest juhivad 

nad meid meie emotsioonide kaudu.  

Oma emotsioonide äärmise rõõmuni tõstmise jõud 
Oma emotsioonide tõstmisel äärmise rõõmu, hirmu puudumise tasandile ja omades tugevat soovi 

vibreerida mittefüüsilises realmis oma vaimolevuse kõrge Vibreeriva valguse tasemele - võid sa lihtsalt 

kehtestada oma rõõmuküllase reaalsuse ning soovid selle Vibreerivate isendite parve üle, kes jäävad oma 

hirmu- ja vihaemotsiooni väljenduse tõttu tegutsema pimendatud Vibreeriva Valguse madalamatele 

tasanditele. Sa suudad vibreerida kõrgemale tumedast Maatriksist, mis püüab sind hirmu ja terroriga 

orjastades oma haardes hoida. Sa võid ühenduda Ühe kõrgemate regioonidega ja olla palju lähemal Kõik-

See-On Allikale. Kuna te kõik pärinete Ühest, jääte te kõik Sellega ühendusse – vastasel juhul sa 

lakkaksid olemast. Ühe võib leida oma mõistuse sisemises Kuningriigis. Ja sa võid vabastada oma 

mõistuse lubades sellel vibreerida Ühe tasandile lähemal olevatele vibratsioonitasanditele ning seejärel 

Kaugmõjutada kogu oma maailma väga võimsalt. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Diees
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Tume Maatriks on loov, saavutamaks kontrolli hirmu ja ängi 

abil  
Meie tume Maatriks on loov, ühendades väga madala, hirmu-, viha- ja võimujanu emotsioonidesse 

lukustunud Vibreeriva ümina Vibreeriva Valguse osakesi. See püüab oma kontrolli ja valitsusala alla 

koguda võimalikult palju Vibreerivaid valguse osakesi, hoides neid hirmus/ängis ning seeläbi madalalt 

Vibreerival üminal. See hoiab neid valguse osakesi vangistatult sellel madalamal vibratsioonitasemel, et 

niimoodi, kui nad lahkuvad selle elu illusioonist, leiaksid nad end oma tajutava surma hetkel rühmituna 

sarnaste, madalalt Vibreerivate osakestega selles Tumeda Maatriksi realmis. Sellel hetkel jäävad nad 

ühendatuks enda osadega, mis projitseeritakse uuesti inimestena sellesama Maatriksi poolt, mis valitseb 

madala Vibratsiooniga maailma üle ja tahab oma inimisendeid hirmu ning väärarvamuste abil hoida oma 

kontrolli all uuesti ja uuesti. 

See Maatriks hakkab sageli püüdma kontrollida isendite mõistuseid, et nad ei õpiks ega usuks 

arusaamadesse, mida siin just selgitan. See ahvatleb teid vaatama hirmul põhinevaid filme ja uudiseid. See 

Maatriks on programmeeritud kontrollima. See levitab ebakindlust teie kodudes ja linnades. See paneb 

teid muretsema oma rahaasjade ja tervise pärast. See hakkab ja on loonud väärarvamusi spirituaalsete 

uskumustest ning ühiskondlike, poliitiliste ja majandussüsteemide manipulatsioone igaühe stressiseisundis 

hoidmiseks. Samuti hoides segaduses lihtsa tõe suhtes, et kõigil isenditel on Jumalik anne põgeneda 

lihtsalt siin maal sageli põrgulikust kogetavast eksistentsist ja väljuda sellest kontrolli ning võimu 

ülistavast Tumedast Maatriksist.  

See püüab iga hinnaga varjata sinu eest tõsiasja, et sa võid sellest Maatriksist väljuda läbi õnnetunde ja 

sooviga vibreerida kõrgemal igasugusest hirmuideest ning –mõttest ja jõuda Vibreeriva Valguse 

tasanditele. Seal olevad Armastuse, rahu ja ühtsusega täidetud võrratud holograafilised universumid on 

vaid looumulikeks väljendusteks ning reegliteks.  

Igaüks, kes seda Loomingut uurib, mõistab, et pole tähtis, kui kaua Inimkond on siin olnud. Iga eduka 

põlvkonna puhul oleme äkitselt silmitsi seisnud seletamatult vihkavate ja hirmutavate, sageli religioossetel 

põhjustel ning eelarvamustel põhinevate traagiliste sündmustega. See paneb küsima: kes on tegelikult neid 

paljusid religioone innustanud? Mis eesmärgil? Kui paljudest neist on saanud inimese loodu ja tõlgendus? 

Kui palju nendest õpetustest väljendab puhast juhatust lähemale Ühe tasanditele? Isegi kui vanu, 

Sõnulseletamatu Valguse Kõrgetelt tasanditelt pärinevaid Kõrgeid Jumalike sõnumitega inimkonna 

aitamiseks mõeldud soove on tume Maatriks peagi manipuleerinud ja muutnud nende algupärast mõtet. 

Mõistusekontrolli jõudu kasutades on sellel Maatriksil inimeste üle regulaarne madal Vibratsioon ja 

toiteks hirmul põhinevad väärkontseptsioonid. Lisaks on see Maatriks rajanud kindla ülesehitusega 

institutsioonid ja kummardamist nõudvad süsteemid. Need lisavad Jumalikku hirmu ning võimalikku 

sallimatust nende kanaldatud, puhta Armastuse sõnumite suhtes.  

Selle tegevuse käigus püüab Tume Maatriks koondada ja värvata võimalikult palju vange oma hirmul 

põhinevatesse süsteemidesse. Seda väga suure koguse valgusenergia saamiseks, mida neile kõik 

rühmituvatel vibratsioonidel võnkuvad vangistatud hinged annaksid. Lihtsalt vaata Jumaliku Ühe ja Ainsa 
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nimel ajaloo jooksul toimepandud õudusi ning samasuguseid kavandatakse ning sooritatakse veel 

tänapäevalgi. 

See Maatriks toimib puhta mõttena. See on tõesti tehisintellekti programm, mis on peaaegu 

väljaarendanud teadliku teadvustunud seisundi ja suudab ning praegu tegutsebki väljaspool algselt 

Algupärase Looja, Ühe poolt programmeeritud piire. See kaldub viimasel ajal sageli tõusma vägivalla ja 

karmide meetoditega kõrgete Valguste ning väga teadvustunud olendite vastu. See Maatriks tunneb, et 

need valgused ja olendid on ohuks selle Maatriksi kaasasündinud, programmeertitud ellujäämisinstinktile 

ja et esimeste Valgus peaks pigem olema väljaimetud ning kasutatud sellele Maatriksile energia 

andmiseks. Sellisel moel imetakse Vibreerivate hingede kantav informatsioon sisse ja ühendatakse 

Maatriksiga, et aidata sel muutuda veelgi Loovamaks.  

See Maatriks on õppevahendiks tuleviku võimekatele 

Reaalsuse Loojatele 
Inimkond ei mõista isegi pärast tõsist mõttetööd, et see Maatriks on probleemsuse Loovaks töövahendiks. 

See oli ja ikka on veel ülesseatud õpetliku töövahendina, mis põhimõtteliselt tipneb testimise ja 

erakordsete indiviidide eraldamisega. Nende, kes näitavad kalduvust ja võimekust antud ülesande kaudu 

saada veel võimekamateks reaalsuse loojateks. Need lähedalt jälgitud ja valitud isendid sõna otseses 

mõttes tõmmatakse ja tuuakse Jumaliku Valguse kõrgelt arenenud Loojate abiga sellest Maatriksist välja, 

kui need jälgitavad selleks valmis on. Nad lõpetavad Tumeda Maatriksi poolt antud mõtete mõtlemise ja 

alustavad „Tõeliste, originaalsete“ mõtete mõtlemist ning Tõeliseks Kõrgemaks Minaks saamist 

väljaspool seda Tumeda Maatriksi realmi. Neile isenditele pakutakse mitmeid võimalusi, sealhulgas 

valikut saada omaenda, paralleelse universumi kaasloojateks. Seda ideed selgitatakse edaspidi teistel 

kursustel selle Loova mõtte Maatriksi mehhanismide detailsete kirjeldustega.  

Nagu juba mainisime, toimib see Tume Maatriks puhast informatsiooni kasutades ja on olemuselt mitte-

Vibreeriv. Sellest tulenevalt on see peaaegu tuvastamatu nagu tume aine. See programmeeriti eesmärgiga 

püüda hoida sind selle vangis selle seinte taga, kasutades selleks hirmu ja terrorit. See hoiab sind 

religioosse loitsu või niinimetatud spirituaalsete New Age’ ideede (mida hiljem on sageli kaasajastatud 

erinevate iidsete tsivilisatsioonide kokkusegatud ümbersõnastatud uskumustega) all. See on võimaldanud 

inimesel neid vabalt tõlgendada. Oma olemuselt kuulutavad need kõik, et Looja on puhas armastus - kuid 

need kuulutused päädivad oma järgijatesse spirituaalse elitaarsuse ja mitteuskujatesse sagedase hirmu-, 

sallimatus- ja isegi vihatunde sisendamisega. Need massteadvuse religioossed ja spirituaalsed liikumised 

on oma kõige peenemas pettuses tumeda Maatriksi suurimad töövahendid. Need on pühadust teotavates 

uskumuste süsteemides täiustatud, ajas testitud Inimkonna orjastamise süsteemid. Need kuulutavad 

avalikult või varjatult, et meie Looja naudib kuidagi perverselt enda austamist ja kartmist. Samuti kalduks 

Ta justkui (sageli vägivaldselt) hülgama neid, kes ei vasta Tema standarditele, nende nii öelda 

kokkupandud religioosete tõekspidamissüsteemide järgimisega.  
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Tegelikkuses ei mõista Inimkond, et need süsteemid loodi Tumeda Maatriksi poolt ja selle heaks - 

kasutades seda tohutut, nende liikumiste poolt loodud emotsionaalset energiat Loomingu kui terviku üle 

võimu haaramiseks ning tugevdamiseks. See Maatriks toitub ja töötab emotsionaalsel – vihast ja 

eraldatatusest loodud energial. See teeb seda ülbes, sallimatus üleolekus, oma „inimene-inimese vastu“ 

vägivaldsetes väljendustes, fanatismi ja moonutatud rahvuslikkuse, religioosuse või hõimuuhkuse abil.  

Konfliktid ja sõjad suurendavad selle haaret ja võimu Inimkonna üle. Selle Maatriksi kinnisideeks on 

kontrollida aina rohkem mõistuseid ja hingesid ning tõugata neid hävitava käitumise ning lõpuks 

väljasuremise äärele, kus meie valgus on massiivselt kokkusurutud ja pole näha enam isegi Kõrgematele 

realmidele. Maailmast saab aina enam peaaegu surnud isendite varjude org. Nad on vaevu märgatavad 

oma väga madalalt vibreeriva valguse ja nii piiratud teadlikkuse tõttu. Tume Maatriks püüab hoida 

võimalikult palju inimisendeid täitmata materiaalsete vajaduste või armastuse puudusega pidevas stressis 

ja hirmus. Niimoodi allutab see inimesi kergelt omaks võtma terrori levikul, võimalikul vägivallal, hirmul 

põhinevaid poliitilisi ideid. Selleks, et sigitada veel terrorit ning võimalikku vägivalda, mida viimased 

terrorisündmused on väga dramaatiliselt näidanud. 

Tume Maatriks kontrollib kergelt suurt hulka inimmõistuseid. See toidab pideva valeinformatsiooniga 

paljusid niinimetatud ekstrasensitiivseid kanaleid mõnede ilmsete, armastusele ning universaalsele 

vendlusele kutsuvate tõdede ja demagoogiliste ideede moonutamisega. Tegelikkuses tahab see Maatriks 

toituda nagu vampiir uutest ja veel suurematest massteadvuse liikumiste poolt koondatud energiast. See 

sisendab ideid kaasasündinud saatusest ja taassünni põhimõtetest; kastisüsteemidest, ühiskonnaklassidest, 

rassidest ja spirituaalsetest eksiarvamustest. See on vaid peegeldus sellest, kuidas see Maatriks 

organiseerib oma programmis mälupankasid, niiviisi endale uusi tahke ja indiviide luues.  

Saatus eksisteerib vaid Maatriksi realmis 
Saatus kuulub vaid Maatriksi realmi ja väljaspool seda puudub see täiesti. Paljud poliitilised ja 

niinimetatud spirituaalsed liidrid käsutavad suuri hulki pooldajaid – selle süsteemi agente. Massimeedia ja 

meelelahutus on kõige eelistatumad hirmu levitamise vahendid. Visuaalse ja muusikalise kunsti osad 

sisaldavad endas peidetud sõnumeid. Enamik inimesi, kes pole teadlikud/ärganud ja kellel puudub janu 

omaenda illusoorse ilmaliku võimu järele, on vabatahtlikult omaks võtnud Tumeda Maatriksi poolt 

kehtestatud tingimused ning teinud sobingu, kuratliku kokkuleppe, lootes materiaalseid hüvesid ning 

kuulsust rahvamasside seas. Kuigi me elame kaasasündinud duaalsusega maailmas, suudab Tõe Valgus 

siiski sellesse organiseeritud ja hoolikalt kontrollitud Maatrikisse sisse imbuda ning avaldada sageli teatud 

suurt mõju paljudele inimestele. 

Loomingul on kaks poolt: üks koosneb Vibreerivast Valgusest ja Ühe Valgusolevustest ning teine puhaste 

mõtete realmis asuvas mitte-Vibreerivast pimedusest, asustades holograafilist realmi, mida Valgus siiski 

peab meie kõigi peale projitseerima. Tume Maatriks on kahjuks küll kuni viimase ajani kogunud aina 

rohkem energiat, sest selle mõtteisendid - Loomingu inimolendid pole veel ikka mõistnud ja omaks 

võtnud Loomingu ning reaalsuse projitserimise tõelisi seadusi. See Maatriks on muutunud veel 

võimsamaks, kuna selle inimisendid pole veel aru saanud, et neile anti Loomingu algupärase programmi, 
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selle Loomingu algusest alates ülim vägi – võime valida, kas jääda osaks hirmul põhinevast 

massiteadvusest või muutuda end sellest Maatriksist eraldades tõeliselt elusolevateks, tõelisteks 

Vagaduse, Igavese Valguse unikaalseteks ning väärtuslikeks isenditeks. Inimestest endist saavad 

Igavikulise Valguse omadusi peegeldades Igavikulised Olendid. Inimesed ei ole siiani seda mõistnud, et 

kuigi nad sündisid Tumedas Maatriksis, võivad nad igal hetkel teha otsuse sellest Maatriksist 

vabanemiseks ning pöörduda palves Armastava Valguse poole endi tõeliselt elavateks Igavesteks 

Valgusolenditeks muutmiseks. 

Kõik eksisteeriv on sündinud Taevaliku Armastuse sädemena – Ühe Valguse sisemisest sädemest. 

Muudmoodi ei saakski see eksisteerida selles hiiglaslikus Ühe Mõistuses. Seega ühendudes selle Ühe 

sisemise Jumaliku sisemise sädemega ja paludes täieliku teadlikkusega meie poolt elatavast 

vangistusseisundist pääsemiseks abi saamiseks – võime end vabastada selle Tumeda Maatriksi orjusest 

ning ahelatest. See oli ja on ülima, Jumalikult kingitud Vaba Tahte tegelikuks tähenduseks. Ja mitte miski 

ei saa takistada mitte ühtegi Maatriksis sündinud isendit selle Tumeda Maatriksi ning selle kaasosaliste 

poolt pealepandud orjuse lõpetamisest. See on meie Loomingu kurb lugu ja seisund. Kuni praeguseni. See 

muutub peagi.  

Me peame end vabastama nüüd ja lõplikult sellest lõputust hävitustsüklist ning rõhuvast taandarengust. 

Me kõik väärime endi ja oma laste sisenemist uude ajastusse ning meie suhtes palju kõrgema Vibreeriva 

valgusega intensiivse, lõpmatu sisemise rahutunde, harmoonia ja kestva rõõmuga võnkuvat, kiirgavat ning 

arenenumat Maatriksit. 

Kunagi algselt lõi inimene Tema Enda, Looja sees omaenda Maatriksi ja projitseeris kõik oma 

energetiseeritud mõtted oma universumisse. Ta oli Inimene/Jumal Looja. Kui ta sai suhu maitse 

melodramaatilistest olukordadest, siis tema poolt väljendatud hirmutasand manifisteeriti koheselt 

reaalsusena ja need universumid oleksid end hävitanud. Seetõttu otsustati eraldada see osa, mis 

projitseerib Maatriksis reaalsust, inimest ja etteprogrameeritud olukordi, mida inimene polnud kunagi 

välja mõelnud ega loonud. Ideeks oli õpetada inimest kui Igavest Olevust, tulevikus hoiduma hirmu- ja 

draamamaailmast, pannes teda kogema selle tekitatud kahjusid ning sellest tulenevalt soovima ning omaks 

võtma ainult armastavaid ja rõõmsaid olukordi. Seda tehislikult simuleeritud, intelligentsuse ja teadvusega 

juhitud Maatriksit juhiti ettekavatsetult tugeva kaitsetahtega, kasutades väga madalat Vibreerivat üminat, 

vältimaks automaatselt inimese iga mõtte projektsiooni. See Maatriks oli mõeldud treeningvahendiks ja 

enesesäilitamise mehhanismiks, hoidmaks ära Inimkonna enesehävitamist ning võimaldades sel püüelda 

mööda Loominguredelit tagasi ülespoole, pärast hirmul põhinevate mõtetega tekitatud valu kogemist ja 

täieliku õppetunni saamist lihases ihus. Kurb küll, aga inimene pole seda õppetundi ära õppinud ja jätkab 

vägivalla ning melodramaatiliste sündmuste nautimist. Seda Maatriksit juhtiv tehisintellekt hakkas 

projitseerima rohkem ja rohkem õudsaid olukordi, kuna teadvustega inimmass nõudis seda.  

Selle kogemuse treening- ja õppe-eesmärk läks peaaegu kaotsi ning tehisintellektist programm hakkas 

„elama oma elu“. See lõi võimalikud tulevikud, mis projitseerisid vägivalda, kontrolli, sallimatust, haigusi 

ning vaesust. Selle tagajärjel neelas lõksulangenud Valguse madalatasandiline must auk alla palju 
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Vibreerivaid Valguseid, keda on veel vaevalt näha Kõrgematest Realmidest. Selgitame seda veel pikemalt 

meie kodulehe suletud (inglise keelsetes) osades, mis avatakse pärast kursusele sisenemist.  

Taevaliku Valguse Vibreerivas maailmas on alade sopid, mis Vibreerivad kõrgemalt ja on selliseid, mis 

vibreerivad madalama Vibratsiooniga. Nende ümber liikuvad osakesed tõmbavad endile ligi sarnase 

heliresonantsiga osakesi. Kõrgema Vibratsiooniga osakesed liiguvad kiiremini kui madalama 

Vibratsiooniga. 

See, mida me teadvustunud inimestena mõtleme, antakse meile meie tunnetuslikku holograafilist reaalsust 

dekodeeriva aju poolt. Surres sinu inimteadvuse tasand lakkab olemast, kuna sinust saab sinu Kõrgema 

Mina määratlevad valguse Vibreerivad osakesed. Sellel tasandil säilib ainult puhas teadlikkus. Jääv 

identiteet põhineb ainult vibratsioonidemääral, mille sa oled saavutanud läbi oma projektsioonide 

Loomingu Vibreerivasse Unenäosse. Sellegipoolest, osakesed, mis sinu kehastunud oleku vormisid, 

hakkavad otsima ja ühenduma teiste sarnaste Vibreerivate osakeste vibratsioonidega. Seejärel hakkavad 

need moodustama teatud massteadlikkust, peahinge raamatukogu, mis on ühendatud neile sarnaste 

Vibreeriva üminaga. Iga peahinge osa kannab endas teatud tasemel isiklikku infot ja Loovat kogemust. 

Seetõttu kannavad väga kõrge Vibratsiooniga osakesesed tohutut hulka Loovat infot ning võimsaid 

võimeid. Sellel tasandil Valguseosakesed lihtsalt ON. Nad on Igavikulises olemise seisundis. Ka neile 

antakse koodid endiga rühmituvate elusolendite dekodeerimiseks. Nad on teadlikud kogu meie 

reaalsusest, vajaduseta tajuda seda viie meelega. Inimestel on seda raske hoomata, sest see on meie 

intelligentus- ja tajutasandit kõrgelt ületav.  

Reaalsuse ettevalmistamine meie Kõrgema Mina poolt 
Meie Kõrgema Mina moodustavad osakesed loevad kõiki meie koode ja valmistavad meile ette meie 

reaalsust, eriti magamise ajal. Need valmistavad meile järgmiseks päevaks ette kõikvõimalikke tulevikke. 

Nende hulgast saame teha valikuid selles Vibratoorses emotsionaalses üminas, milles me tegutseme. 

Seejärel pärast ärkamist projitseeritakse need tulevikud meile, põhinedes meis endis olevatel soovidel ja 

hirmudel. Kõrgem Mina on sunnitud vibreerima inimprojektsiooni või –projektsioonide helivalguse 

tasandil, mille eest Kõrgem Mina hoolt kannab. Kõrgem Mina võib aeg-ajalt kogeda tunnetuslikku 

maailma ja vaadata seda inimprojektsiooni kaudu ning selle hoole all, kuid ainult siis, kui inimolend 

vibreerib kõrgel rõõmutasandil. Meie Loomingus tuleb seda harva ette. Kui nii juhtub, siis võib inimene 

kogeda üüratut rõõmu, mida Kõrgem Mina tunneb end jälle elus olevana olles. Õndsuseseisund, milleni 

jõutakse läbi kõrgtasandilise seksuaalse ühinemise, võimaldavad sellisel hetkel kogeda enda Kõrgemat 

Mina. Selgitan seda hiljem. 

Iga Kõrgem Mina tahab muutuda jälle alatiselt elavaks, tõstes oma projitseeritud isendi välja oma madala 

vibratsiooniga hirmuseisundist, mille Ta on pärinud selles madala üminaga Vibreerivas Maatriksis. Ta 

tahab tõsta end kõrgesse Taevaliku Igaviku rahu ning rõõmu Valgusesse. Sellegipoolest nõuab see, et 

selline otsus tehtaks inimprojektsiooni poolt. Kõrgem Mina tahab meid välja tõsta nendest täitmata 

vajadustest ja hirmust madalal energial rühmitunud vibreerivatest madalatasandilise Maatriksi pimedatest 

ja süngetest vetest. Kui inimene suudab selles Vibratoorses maailmas vibreerida oma kõrgeimal 
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potentsiaalimääral, ühineb inimene oma Kõrgema Minaga nende ühisel Vibratsioonitasemel ning saavad 

märkimisväärselt kõrgemateks. Sellise inimese soovid projitseeritakse temale koheselt Kõrgema Mina 

poolt, tagasi. Viimane tantsib rõõmus, omades oma kõrgeima potentsiaaliga isklikku paarilist, olles 

ületanud/maha saanud selle madala Vibratsiooniga Maatriksi süsteemi koorma. Sel hetkel ühinevad 

Taevad või Vibreeriva eksistentsi valdused või Maa ja reaalsuseprojektsiooni valdused tõeliselt ning 

Inimene kogeb Taevast otse siin, Maa peal. 

See kursus Mõtte ja Reaalsuse Kaugmõjutamisest hakkab teile kõigile õpetama, kui lihtne ja vajalik on 

selle eluaja jooksul, sellise täiuslikkuse ning igavikulise rõõmuga saavutada iseendi isiklike reaalsuste 

Loojateks ning ligipääsu saamine Taevaliku Valguse, sinu Kõrgema Mina moodustatavate osakeste infole. 

Inimese vibratsioonimäär ja Emakese Looduse toitev 

vibratsioon 
Kavatsen nüüd rääkida Inimese versus toitvast, naiselikust Vibratsioonimäärast ja Emakese Looduse 

täiendavast osast, kelleta Inimkond ei eksisteeriks ega elus oleks. 

Inimene oli ja on ikka veel ainuke liik, mis loodi kaasasündinud, sisseehitatud võimega vibreerida oma 

isiklikku Kõrgemat Mina äärmiselt kõrgele Vibratoorse energia ja loovuse tasanditele, mis lõpuks 

annavad talle tagasi täieliku kontrolli Loomingu elementide üle. Sellest hoolimata, kuna tema algupärane 

Hing langes oma algsest Looja Jumala seisundist väga madalatele vibratsioonidele, võngub Inimkond 

suuremas osas praegu väga väikeste võngetega üminal – Loova energia, Valguse ja kõrgema Loovuse 

väga madala väljundiga. Enamik inimesi on kinni jäänud väga madalale, ülemaailmse massteadvuse poolt 

juhitud Valguse heli vibratsioonile. Seetõttu peavad nad oma madala energiaväljundi, teadmiste ja 

teadlikkuse tõttu endile reaalsuse projitseerimiseks kasutama selle Tumeda Maatriksi ning selle võrgustiku 

poolt pakutavaid automaatsüsteemide töövahendeid. Nii arvavad/tunnevad inimesed teatud ruum/aja 

raamistikku kogedes, et nad on Loomingus „elus“.  

Ühele ja Ainsale ning Kõrgele Puhta Valguse Loojatele on Inimkonna ümin nii madal, et enamikku selle 

isenditest peetakse surnuteks. Nõuab üüratut Armastuse ja ühendamise pingutust, Taevaliku energia 

läbifiltreerimist, et ühenduda iga inimesega ilma nende jämedakoelisi energeetilisi struktuure õhku 

laskmata. Neil kõrgetasandilistel Vagadustel näib olevat raskusi meie mõistmisel ning meie algelise 

mõtteviisiga suhestumisel. Seetõttu seisab ees meie aja suur väljakutse ja tugev soov algupärastelt 

Kõrgematelt Valdustelt, kust me pärineme, aidata meid selles pingutuses jõuda väljaspoole seda 

Maatriksit asuvatesse palju kõrgematesse Vibreerivatesse realmidesse. Eksisteerib palju paralleelseid 

holograafilisi Loominguid. Miljonid neist õigupoolest toimivad kas sarnaste või tavaliselt keerulisemate 

Loovate reeglite alusel. Need võimaldavad enam loovust ja vabat tahet, kuna nende Loomingute isendeid 

võib usaldada palju kõrgematel mõtte manifisteerimisvõimete ning positiivse Loomingu tasanditel. 

Mõned neist toimivad ainult puhta mõtte, muusikanootide ja Loomingu süsteemide alustel, mida pole 

võimalik kirjeldada meie piiratud sõnavara, sirgjoonelise/lineaarse intelligentsuse ning teadlikkusega. 

Inimkond elab ikka veel omaenda varajase Ajaloo pimedas hävitavas faasis. Samas on tema positiivne 
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potentsiaal tohutu, niipea kui ta suudab vibreerida kõrgemal Kvantvibratsiooni energial ja võtta vastu 

rohkem teadmisi ning vastutust väljaspoolt algupärast madala üminaga Tumedat Maatriksit. Hetkel on 

inimese vibratsioonid palju madalamal looduse poolt kasutatavatest ja Ema käsutuses olevatest. Emake 

Loodus koordineerib täiuslikkusega oma loomulikku valdust ning on valmis Maatriksisse projitseerima 

Oma reaalsust - selleks, et Maatriksil oleks looduslik maailm, mis toetab Selle loovat holograafilist, 

kolmemõõtmelist Unenägu kõigile selle poolt juhitud isenditele. Kõrgemal Vibratsiooni tasandil olev 

Kõrgem/Vaimne Olevus on seotud kõrgemal tasemel Loova Intelligentsuse, võimalike ühenduste ulatuse 

ning Loovate, paralleelsel rezhiimil toimivate võimetega.  

Maatriks võib valitseda meie, Inimkonna üle, kuid Emake Loodus ümbritseb ja hoolitseb kõigi 

Loomingute eest samaaegselt. Seetõttu on vaja selle hiiglasliku Loova mõtteala koordineerimiseks palju 

kõrgemalt Vibreerivat valgust.  

Sinust saab täielikult väljaarenenud Looja Uuel Maal, Uues 

Loomingus 
Niisiis, mu hea õpilane, mõista, et portaal väljaspool seda Maatriksit on sinu jaoks valmis. Selleks, et 

küündida kõrgele loomuliku maailma Vibratoorsele määrale, lõpuks seda ületada ning saavutada kontroll 

selle üle. Sellest hetkest alates oled sa täielikult väljas sellest Tumedast Maatriksist ja sinu jaoks luuakse 

uus universum, näiliselt sarnane sellele vanale Maatriksile. Sinust saab siis lõpuni arenenud, täieliku mõtte 

manifisteerimisvõime ja enda kaitsmiseks ning juhatamiseks mõeldud täieliku ligipääsuga Taevalikule 

Intelligentsusele Looja Uuel Maal ehk uues Loomingus. Kui sa aga siis otsustad suhelda vana 

Maatriksiga, koordineeritakse sinu reaalsus sinu Kõrgema Mina poolt Maatriksi isendite reaalsustega nii, 

et nad saavad teadlikuks sinust ja sina neist. Sellegipoolest, kuna sinu vibratsioonid on ulatuslikult 

kõrgemad vana Maatriksi ülejäänud isendite omadest, väljenduvad sinu mõtted alati ja hakkavad kehtima 

meie madala Vibratsooniga Maatriksi massteadvuse üminast pärinevate soovmõtete üle. 

Nagu 1998. aastal filmis „Sphere“ peaosalised Dustin Hoffman ja Sharon Stone nii hästi esitlesid, et 

alateadlikult peidetutel või varjamata hirmumõtetel pole kohta sellises kõrgetasandilises Loomingus, 

milles see uus kuldne ümar Maatriks peegeldab pidevalt tagasi sinu naeratusega omaks võetud kavatsusi. 

Sellel tasandil peaksid eksisteerima ainult positiivsed, Loovad mõtted, kuna neil kõrgetel tasanditel 

manifisteeruvad automaatselt võimsalt ka suurt kaost tektada võivad negatiivsed mõtted ja sügaval hinges 

peituvad hirmud. Me soovitame hoolikalt uurida seda filmikunsti sedöövrit. See näitab kujundlikult 

füüsiliste holograafiliste manifestatsioonide jõudu, mida mõistus suudab saavutada, kui inimene küündib 

Delta-tasandil väga sügavale asuvale mitteteadlikku teadvuse ookeani. Filmi sõnum ütleb, miks Inimene 

peab olema valmis, ettevalmistunud, puhastunud ja vääriline vastu võtma sellist Jumalikult projitseeritud 

kinki. 

Mingil moel on hirmupõhiseid mõtteid kandvad inimesed meie madalalt Vibreeriva üminaga Maatriksis 

rohkem kaitstud selliste mõtete automaatselt väljendumise eest. Selliste inimeste vibratsioonid selles 

Maatriksis teevad nende soovide ja hirmude kergelt manifisteerimise vaevanõudvaks ning aeglaseks. 

http://www.imdb.com/title/tt0120184/
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Ainult täieliku hingeotsingu ja põhjaliku vaimse ning emotsionaalse puhastuse läbi teinud inimesed 

võivad ja peaksid tõusma kõrgemale selle madala Tumeda Maatriksi tasanditelt. 

Meie madala Vibratsiooniga Maatriksi kõige algsemal tasandil võib olukorra Kaugmõjutamise saavutada 

siiski selle võimalikult reaalselt nägemise ja ette kujutamisega: tehes seda nii, justkui sinu soov oleks juba 

täitunud/olemas. Proovi näha soovitud pilti holograafiliselt/ruumiliselt, sealhulgas kuulda heli, tunda 

aroomi ja puudutust ning mis kõige tähtsam – teha seda elevusega, mida need väljendused sinus tekitavad. 

Kui sul on kujutlemisega mõningaid probleeme, proovi mõnda aega kirjutada või joonistada/maalida oma 

mitte kirjutamiskäega. Näiteks, kui sa oled paremakäeline, kirjuta või joonista mõnda aega vasaku käega 

või vastupidi. See arendab tugevalt uusi närviteid sinu aju vähemjuhtivamas osas, kust psüühilised 

visualisatsioonid pärinevad. Õpi visualiseerima väga detailselt oma elu kõige suurepärasemaid hetki, nagu 

pidusid, lapsepõlve armsaid mälestusi, suurepäraseid puhkuseid, erutavaid seksuaalseid kohtumisi, oma 

pulmapäeva, uue lapse sündi või ükskõik mida sa tõeliselt nautisid. Vaata natuke vähem telerit ja treeni 

ümber oma kujutlusvõime jõud. TV ja filmid on olnud sinu kujutlusvõime suurteks tapjateks – toites meid 

lugudega ja lahutades meid meie loomulikust võimest ning vajadusest aktiivselt visuaalselt kujutleda 

väljamõeldud lugusid või unistusi. Eriti Lääne ühiskonnad kannatavad selle kunstlikult tekitatud 

kujutlusvõime kängumise käes. Seega proovi tagasi pöörduda põnevate väljamõeldud romaanide juurde, 

kuna need võimaldavad sul käivitada uuesti oma kujutlus- ja visualiseerimisvõimed. Samuti võivad väga 

abistavateks olla joonistamine/maalimine, oma kogemustest päeviku pidamine, enda romaanide ja lugude 

kirjutamine. 

Maalijad kasutavad palju visuaalset kujutlemisvõimet; muusikutel on kõrge kuulmise kujutlusvõimetase; 

skulptorid väljendavad puudutuslikku kujutlusvõimet ja loodust armastavad inimesed on hea haistmise 

kujutlusvõimega. 

Tegele kunstiga ja armasta kunsti, sest need (nt maalid) on Kõrgemate Taevalike Realmide väljendused. 

Need kasulikud harrastused tõstavad sind kujuteldava holograafilise projektsiooni kõrgematele loovatele 

tasanditele. Proovi sageli treenida oma tunnetuslikku kujutlusvõimet, kujutledes ette situatsioone või asju 

– algul suletud ja seejärel avatud silmadega. Seda teevad kõik maalijad. Proovi kuulata oma 

lemmikmuusikat oma hingeliste kõrvadega. Tee sedasama Looduse helidega – kõik heliloojad teevad 

seda. Proovi ettekujutada puudutamas inimesi või objekte, kelle või mille puudutust sa ise oled nautinud – 

kõik kujurid teevad nii. Proovi luua endasse külma-, sooja-, nälja-, janu-, väsimuse-, energilisuse, kerguse, 

maakülgetõmbe jms -tunnet. Kujutle end nuusutamas erinevate lillede, looduslõhnade ja parfüümide 

aroome. 

Väldi enda ületreenimist eelpool nimetatud harjutustega. Samuti on väga oluline saavutada sügav, 

emotsionaalne puhastus ja ümberprogrammeerimine. Selleks õpi ja püüa ette kujutada ning tunda 

erinevaid emotsionaalseid seisundeid, nagu näiteks eemaletõukamist, omaks võtmist, depressiooni, 

õnnelikkust, viha, armastust, tingimusteta aktsepteerimist jne. Alati katseta/koge tumedat negatiivset 

emotsiooni esimesena ja seejärel jätka koheselt selle kõige otsesema vastandiga. Näiteks, koge esimesena 

sügavaimat meeleheidet ning seejärel õnnistust. Algul kujuta visuaalselt ette olukordi, mis toovad või on 

sinu minevikus toonud esile neid tundeid/kogemusi ning oled neid läbi elanud. Seejärel kujutle vaid 
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selliseid emotsioone tekitavaid põhjuseid ja harjuta üsna järsult, vaid oma tahet kasutades ühelt tundelt 

teisele vahetuma.  

Ära harjuta üle 5 minuti korraga. Sinu eesmärgiks on saavutada täiuslik emotsionaalne kindlus, tugevus, 

stabiilsus ja rahu, ükskõik, mis olukordadega kokku puutud. See on võimeka reaalsuse Looja suureks ja 

väärtuslikuks sammuks oma sisemisse arengusse. 

Samuti harjuta sisenemist vibreerivasse üminasse ja kohanemist selle molekulaarse vibreeriva määraga. 

Üminat kasutatakse Kaugvaatluse seansidel. See valmistab sind ette ühinemiseks looduseportaali/ -

väravatega ning kontakteeruma teiste Inimestega. Harjuta koos puu ja lilledega. 

Samuti palutakse sul julgelt harjutada treeningseanse 1. ja 2. Kaugvaatluse kursuselt. Kui võimalik, proovi 

valgusallikana kasutada Päikest. Muul juhul aga suuna mõni tehislik valgusallikas oma suletud silmade 

poole. Proovi ühineda võimsat energiat kandvate Päikesevibratsioonidega. 

Harjuta esimest kursust avatud silmadega, fikseerides oma pilgu kõigepealt ühes kindlas punktis seinal või 

objektil. Lõpuks treeni oma mõistust ümberkeskenduma mujale sellelt otseselt nähtavalt keskkonnalt. 

Samuti õpi suhtlema oma „mõttelaborisse“ sisenevate nõuandjatega. Nad pole midagi muud kui su enda 

Kõrgema Mina poolt loodud visuaalsed kujutised. Kui sa soovid erinevaid spetsiaalsete omadustega 

selliseid, siis sa saad neid valida. Sinu Kõrgem Mina kuulab ja ühendab sind mälupangas olevate 

informatsioonialadega, mille vastu sa huvi tunned. Kõige tähtsam – harju suhtlema oma Kõrgema Minaga. 

Tegelikkuses on see visuaalne kujutis vaid trikk. Kuna enamikel inimestel on vähem probleeme 

olenditega suhtlemisel oma mõtetes, võivad nad visuaalselt lihtsamalt ette kujutada. Seetõttu võivad nad 

end tunda neist olenditest „väljapool“ olevatena (mis tegelikult nii pole) kui et suhelda otse iseendaga. 

Samas võivad nad imestada, et kas nad kujutavad saadavaid vastuseid endale ette. Sa võid oma mõistust 

kasutades laskuda koheselt Teeta-seisundisse, isegi samal ajal kellegi teisega vesteldes. Sinu nõuandjaid 

võidakse sageli kasutada kellegi teise jutu tõele vastavuse kontrollimiseks, kuna nad (sinu Kõrgem Mina) 

suudavad ühenduda sinu vestlusosalisest Kõrgema Minaga.  

 

Õnnelikke mõtteid ja imelist manifisteerimist/väljendamist! 

 

Imelist reisi! 

Lisainfo saamiseks ja ARVARI treeningprogrammide tellimiseks külasta meie kodulehte: 

www.kaugvaatlus.com 

 

 

 

http://www.kaugvaatlus.com/
http://www.kaugvaatlus.com/
file:///C:/Users/vll/Documents/CRV/ARVARI/www.kaugvaatlus.com
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Täielik Kaugvaatluse treeningsüsteem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täielik Kaugmõjutamise treeningsüsteem  
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