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Oi Pyhä Isä! 

Myötätuntoinen Buddha! 

Kaiken sen Mestari, 

Mitä maailmankaikkeudessa on. 

Kuinka rukoilenkaan, että pian Matka päättyy 

Ja pölyn peittämä tuhlaajalapsi voi jälleen kylpeä 

Varauksettoman RAKKAUTESI Eliksiirissä.   

 

Myisin kaikki auringot, kuut ja tähdet 

Maailmankaikkeudessa, 

Vain ostaakseni yhden Kauniista Katseistasi. 

Oi Äärettömän Loiston Mestari! 

Ole armollinen ja vuodata valonsäteitä kaipaavaan Sydämeeni. 

 

Siunauksiasi sataa kaikkien päälle.  

Pahojen ja hyvien, Kauniiden ja rumien,  

Vilpittömien ja kelvottomien, 

Yhtä lailla! 

Oi Mestari, en voisi koskaan laulaa ylistystäsi.  

Rakkauttasi kannan rinnassani, 

Ja nukun sen kanssa joka yö.  

 

Kun olen oppinut tuntemaan Loistokkuutesi, Oi Herra,  

En voi rakastaa mitään tässä maailmassa. 

Syleile minua rakastavassa Armossasi 

Ikuisesti! 

Aamen. 

 

Valikoitu Korkeimman Mestari Ching Hain 

”Hiljaisista kyynelistä” 
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Johdanto 

Jokainen ihminen on joskus ihmetellyt elämänsä syvempää merkitystä. 

Me kohtaamme päivittäin kärsimystä, jonka aiheuttaa 

tietämättömyytemme, ja tunnemme itsemme usein voimattomiksi 

muuttamaan sitä. Mutta meitä on myös siunattu lyhyillä väläyksillä 

syvistä oivalluksista ja ilosta, jotka tuovat väliaikaista lohdutusta ja 

toivoa kadotetuille sieluillemme. Huolimatta elämämme ylä- ja alamäistä 

toistuvat kysymykset pitävät silti pintansa: ”Mistä olen peräisin? Mikä 

on elämäni tarkoitus? Minkä takia olen täällä? Ja minne menen 

kuolemani jälkeen?” Jos etsimme vastauksia näihin kysymyksiin, 

avaamme oven suurelle määrälle filosofioita ja harjoitteita, jotkin 

turvallisempia kuin toiset, jotkin nopeampia kuin toiset, mutta se ei ole 

kuitenkaan kenellekään helppo valinta. 

Yksin etsiminen saattaa tuntua kuin vaeltamiselta labyrintissa, kun emme 

tiedä, mihin suuntaan kääntyä. Lukemattomat tienviitat voivat näyttää 

viittaavan eri suuntiin, jättäen meidät hämmentyneiksi ja saaden meitä 

jatkuvasti etsimään vastauksia itsemme ulkopuolelta. Etsimme lohtua 

määrittelemättömältä kaipaukseltamme, tyhjyydeltä joka on haudattuna 

elämämme häiriötekijöiden taakse. Mutta sinä päivänä kun löydämme 

itsemme todellisen henkisen Mestarin läheisyydestä, tiedämme, että 

etsintämme on tullut päätökseen, koska tämä elävä opettaja osoittaa 

meille, että täydellinen vapautuminen ja oman itsensä mestarina 

oleminen ovat mahdollisia tämän elämämme aikana ja meidän on vain 

otettava se itsellemme, koska se kuuluu meille. 

Kun otamme pois kaiken sen, joka erottaa meidät meitä ympäröivästä 

maailmasta, huomaamme, että vain rakkaus jää jäljelle, ja tämä on 

todellinen olemuksemme. Heti kun elävä Mestari esittelee meidät meidän 

omalle jumalallisuudellemme, kaikki aikaisemmat illuusiomme 

itseidentiteetistä alkavat pudota pois ja sen sijaan että meidän pitäisi 

oppia enemmän, alamme pois-oppia, alamme päästää irti turhista, 

negatiivisista tavoista ja ajattelutavoista. Polkumme on nyt asetettu 

eteemme matkallamme takaisin kotiin.  
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Kun matkalainen on eksyksissä, hänen on löydettävä korkeampi 

tähystyspaikka saadakseen parempi näköala. Mitä korkeammalle hän 

menee, sitä laajempi ja selkeämpi hänen näköalastaan tulee. Pian 

pahaenteiset tummat varjot, jotka kerran kauhistuttivat häntä, 

näyttäytyvät nyt vain pelkkinä puskina erämaassa! Samalla tavoin mitä 

korkeammalle menemme sisäisellä matkallamme, sitä enemmän 

pelkomme ja epätodelliset rajoituksemme näyttäytyvät meille. Opimme 

näkemään ne sellaisina kuin ne ovat ja päästämään irti niistä samalla 

tavoin kuin heittäisimme pois vanhan, loppuun kuluneen vaatekappaleen. 

Kun heitämme yltämme itsemme ulkoisen vaikutelman, emme enää näe 

eroa ja tunnemme olevamme yhtä kaikkien kanssa. Ihomme väri ja 

puhumamme kieli voivat vaihdella, mutta sisäisimmät pelkomme ja 

toiveemme ovat samanlaisia. Kun siis tulemme tuntemaan todellisen 

itsemme, saamme lohtua ja ymmärrystä sekä sisältämme että paljon 

itsemme ulkopuolelta. 

Jos sinusta tuntuu, että olet valmis lähtemään tällaiselle matkalle, tämä 

kirja tarjoaa sinulle korvaamatonta ohjausta ja siunauksia, joita 

tarvitsemme hyvin paljon nykyaikana. Mestari Ching Hai käsittelee 

hyvin täsmällisellä tavalla useimmin kysyttyjä kysymyksiä, joita etsijät 

ovat esittäneet ympäri maailman. Hän selventää usein 

väärinymmärrettyjä käsityksiä yksinkertaistamatta niitä liikaa. Tämä 

kokoelma hänen opetuksiaan on aivan kuin käytännön opas omaan 

aarteenetsintääsi. Se tarjoaa sinulle kokonaisvaltaisen kartan, varoittaen 

edessä olevista esteistä, opettaen sinua, kuinka valmistaa itsesi. Korkein 

Mestari Ching Hai vierelläsi tulet varmasti löytämään tiesi kotiin.  

Hyvää matkaa! 

Olkoon rauha kanssasi aina. 

Sophie Lapaire 
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Kulje rakkauden tietä 

Elävän valaistuneen Mestarin jalanjäljissä 

 

Etsimme läheltä ja kaukaa  

Hieman rakkautta,  

Hieman rakkautta,  

Jakaaksemme sen kaikkien lentojen kanssa  

Joka puolella maailmaa. 

 

Korkein Mestari Ching Hai, niin kuin Hän on tullut tunnetuksi niille, 

joilla on ollut ilo työskennellä Hänen kanssaan, levittää rakkauden tien 

sanomaa.  

Tunnettuna humanitaarisen työn tekijänä, taiteilijana ja henkisenä 

näkijänä Hänen rakkautensa ja apunsa on laajentunut yli kulttuuri- ja 

roturajojen miljoonille ihmisille ympäri maailman, mukaan lukien 

köyhät ja kodittomat, aidsia ja syöpää tutkivat lääketieteelliset 

tutkimuslaitokset, Yhdysvaltain sotaveteraanit, hätää kärsivät vanhukset, 

fyysisesti ja henkisesti vammautuneet, pakolaiset ja uhrit 

luonnonkatastrofeissa, kuten maanjäristyksissä, tulvissa ja tulipaloissa.  

Nämä teot ovat osoituksena suuresta myötätunnosta, joka on tämän 

huolehtivan naisen tavaramerkki ja myös kansainvälisen yhdistyksen, 

joka on kasvanut Hänen rakastavasta esimerkistään.  

Korkein Mestari Ching Hai on kerran sanonut: “Mitä tahansa voimme 

jakaa, jaamme sen. Silloin tunnemme hienoisen muutoksen itsessämme - 

enemmän rakkautta virtaa tietoisuuteemme, ja tämä on alku. Olemme 

täällä oppiaksemme, oppiaksemme kasvamaan kuten myös 

oppiaksemme käyttämään voimaamme, rajatonta rakkauden ja 

luovuuden voimaamme tehdäksemme paremman maailman, missä 

tahansa satummekaan olemaan.”  
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Hänen varhaiset vuotensa  

Korkein Mestari Ching Hai syntyi Au Lacin keskiosissa. Varhaisina 

vuosina hänet nähtiin usein auttamassa ja lohduttamassa sairaalan 

potilaita ja hätää kärsiviä. Ennen kaikkea lapsuudesta asti jatkunut 

polttava henkinen etsintä johti Hänet erilaisiin tapoihin omistautua 

Jumalalle. Nuorena aikuisena Hän muutti Eurooppaan opiskelunsa 

vuoksi ja jatkoi siellä vapaaehtoistyötä sairaanhoitajana ja tulkkina 

Punaiselle Ristille. Hän huomasi pian, että tuskaa ja kärsimystä on 

kaikissa kulttuureissa ja kaikissa osissa maapalloa, ja etsinnästä 

parannuskeinon löytämiseksi tähän tuli Hänen elämänsä tärkein 

päämäärä.  

Hän oli tuolloin onnellisesti naimisissa saksalaisen lääkärin kanssa, ja 

vaikka päätös oli äärettömän vaikea heille molemmille, Hänen miehensä 

suostui avioeroon. Hän antautui sitten matkaan henkisen ymmärryksen 

etsimiseksi.  

 

Himalajan pyhiinvaellusmatka  

Lopulta Intiasta, Himalajan syvimmistä osista, Hän löysi valaistuneen 

Mestarin, joka siirsi Hänelle Quan Yin -menetelmän, 

meditaatiotekniikan jossa meditoidaan sisäistä Valoa ja Ääntä. Jonkin 

ajan harjoittamisen jälkeen Hänestä tuli täysin valaistunut.  

Pian palattuaan Himalajalta Hänen lähellään olevien hartaiden pyyntöjen 

johdosta Mestari Ching Hai jakoi QuanYin -menetelmän muiden kanssa 

rohkaisten heitä etsimään sisältään omaa suuruuttaan. Ihmiset kaikilta 

elämänaloilta huomasivat, että Quan Yin -meditaatiomenetelmän avulla 

he saavuttivat suuremman täyttymyksen, onnellisuuden ja rauhan 

elämässään. Ennen pitkää kutsuja tuli Yhdysvalloista, Euroopasta, 

Aasiasta ja Etelä-Amerikasta, kuten myös Yhdistyneistä kansakunnista, 

jotta Mestari Ching Hai pitäisi luentoja.  
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Kaunistakaa maailmaa jossa elämme  

Sen lisäksi, että Mestari Ching Hai on jalo esimerkki humanitaarisesta 

avusta, Hän rohkaisee ihmisiä myös kaunistamaan maailmaamme. Quan 

Yin -meditaatiomenetelmän harjoittamisen kautta Mestari Ching Hai on 

löytänyt monia spontaaneja lahjoja, joita Hän ilmaisee maalausten ja 

muiden luomusten kautta, joihin kuuluu upea valikoima valaisimia, 

musiikkia, runoja sekä esteettisiä koruja ja vaatteita. Nämä teokset 

ilmaisevat Hänen tapaamiensa ihmisten ja kulttuurien sisäistä ja ulkoista 

kauneutta. Yleisön vaatimuksesta vuonna 1995 Hänen vaateluomuksensa 

esiteltiin kansainvälisissä muotipiireissä, mukaan luettuna Lontoo, 

Pariisi, Milano ja New York. Taiteellisten luomustensa myynnin avulla 

Mestari Ching Hai on kyennyt luomaan itsenäisen rahoituslähteen 

humanitaariselle toiminnalle, korostaen jaloa rakkauttaan kaikkia 

Jumalan lapsia kohtaan ja meidän velvollisuuksiamme vähemmän 

onnekkaita kohtaan.  

 

 

Tunnustukset ja Mestarin unelma  

Vaikka Hän ei etsi minkäänlaista tunnustusta, kiitollisuuden osoituksena 

Hänen pyyteettömästä avustaan, Korkein Mestari Ching Hai on saanut 

useita palkintoja ympäri maailman hallituksilta ja yksityisiltä 

organisaatioilta lukemattomissa tilaisuuksissa, mukaan lukien 

Maailmanrauhan palkinto, Maailman hengellisen johtajuuden palkinto, 

Ihmisoikeuksien edistämisen palkinto, Humanitaarisen 

maailmankansalaisen palkinto ja Huomattava julkinen toiminta 

ihmiskunnan hyväksi -palkinto, 2006 Gusi-rauhanpalkinto, First Place 

Silver 27 vuosittaisessa Telly Awards -gaalassa 2006. Tämän lisäksi 25. 

lokakuuta ja 22. helmikuuta on julistettu Korkeimman Mestari Ching 

Hain päiviksi Yhdysvalloissa. Kuten Honolulun entinen pormestari 

Frank Fasi on todennut: “Hän tuo rakkautta ympäri maailman sinne, 

missä on vihaa. Hän tuo toivoa sinne, missä on epätoivoa. Ja Hän tuo 

ymmärrystä sinne, missä on erimielisyyttä. Hän on suurenmoinen 

ihminen täynnä valoa, armon enkeli meille kaikille.”  
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Korkein Mestari Ching Hai on yksi tämän aikakauden 

omistautuneimmista ihmisistä, ja Hän auttaa toisia löytämään ja luomaan 

kauniin näkymän tulevaisuudellemme. Monilla historian suurilla 

ihmisillä on ollut unelma, niin myös Korkeimmalla Mestari Ching Hailla:  

“Unelmoin, että maailmasta tulee rauhallinen. 

Unelmoin, että tappaminen loppuu. 

Unelmoin, että kaikki lapset voivat kulkea rauhassa 

ja sopusoinnussa. 

Unelmoin, että kaikki kansakunnat puristavat 

toistensa kättä, suojelevat ja auttavat toinen toisiaan. 

Unelmoin, että kaunis planeettamme ei tuhoudu. 

Tämän planeetan kehittymiseen on mennyt miljardeja, 

miljardeja ja biljoonia vuosia, ja se on niin kaunis, 

niin suurenmoinen. 

Unelmoin, että se jatkuu, mutta rauhassa, 

kauneudessa ja rakkaudessa. 

Kyllä, tämä on unelmani.” 
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1 

Elämä maan päällä 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

Elämämme on kuin uni, josta emme ole heränneet, ja kun henkemme on 

herätetty, oivallamme oman todellisen Luontomme riippumatta siitä, 

kuinka kauan olemme olleet unessa. Valaistumisessa nousemme 

korkeammalle olemassaolon tasolle ja näemme elämän aivan 

toisenlaisesta näkökulmasta. Kaikki tapahtuu hyvin nopeasti, ilman 

ponnistusta tai mitään dramaattisuutta. Kuten elokuvassa, jos joku 

kuolee, tiedämme sen olevan vain elokuvaa. 
17

  

Olemme kaikki elokuvatähtiä, ja maailma on suuri näyttämö. 

Näyttelemme erilaisia rooleja elämä toisensa jälkeen, joskus 

aviomiehenä, joskus vaimona, joskus ministerinä tai kuningattarena, 

joskus näyttelemme vähemmän haluttavia rooleja. Esitämme näitä osia 

tietämättämme ja kysymme itseltämme, miksi meidän on esitettävä näitä 

rooleja, miksi se-ja-se saa istua valtaistuimella ja minä olen vain sihteeri. 

Ne, jotka ovat heränneet, tietävät, että maailma on vain näyttämö meille 

oppimista varten, toiveidemme ja tarpeidemme täyttämistä varten ja 

päästäksemme lähemmäs täydellisyyttä. 
14

 

Useimmat ihmiset viettävät elämäänsä tavalla, joka ei ole vielä 

täydellistä, eikä kovin ihanteellista onnellisuuden ja viisauden 

tavoittamiseksi. Olemassaolon tasoja on monia, ja ensimmäinen niistä on 

fyysinen taso. Useimmat ihmiset elävät elämäänsä tällä tasolla, jolla 

aistinautintojen etsintä on pääasiallisena pyrkimyksenä, olkoon se sitten 

syömistä, nukkumista tai kaikenlaisten fyysisten halujen tyydyttämistä, 

ja meillä on myös taipumusta laiskuuteen. Teemme työtä, koska meidän 

on ansaittava elantomme, mutta ihanteemme ja sydämemme eivät ole 

siinä mukana. Tavallisesti emme halua tehdä työtä, jollei se koske 

hyvinvointiamme, ja meidän on vaikea tehdä työtä koko ihmiskunnan 

hyväksi.  
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Toinen taso on se, mitä kutsumme emotionaaliseksi tasoksi. Tällaisilla 

ihmisillä on hyvin voimakkaita mielipiteitä, ja voimme sanoa heidän 

olevan dominoivia tai määräileviä. He ovat aina oikeassa ja odottavat 

muiden toimivan samalla tavoin kuin he. Monet diktaattorit tai 

äärimmäisliikkeiden niin kutsutut suuret johtajat kuuluvat tälle tasolle. 

Myös hyviä aikomuksia omaavat ihmiset, kun he päätyvät väärään 

ratkaisuun, eivät myönnä sitä, eivätkä yritä korjata tilannetta. Ja siinä 

vaara piileekin, koska heiltä puuttuu joustavuutta.  

Kolmannella tasolla elämme älyllisellä tasolla, fyysisen mielen tasolla. 

Mieli on ikävä kyllä vain tietokone, tosin hyvin tehokas sellainen, joka 

voi tallentaa kaiken ja käsitellä sitä ilman älykkyyttä tai arvostelukykyä. 

Mutta ilman sielun älykkyyttä mieli on vain automaattinen kone. Tällä 

tasolla olevista ihmisistä tulee yleensä sulkeutuneita ja he hautautuvat 

mihin tahansa ihanteeseen. He ovat juuttuneet tietynlaiseen 

ajattelutapaan, eivätkä välitä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, eikä heillä 

ole todellista halua yrittää parantaa tilannetta tai muuttaa itseään. He 

pitävät itseään täydellisinä sellaisina kuin ovat, ja monet luulevat 

virheellisesti tämän olevan korkeimman valaistumisen tila.  

Seuraava aste on sielun taso, itsen ymmärryksen aste, jossa samaistamme 

itsemme sieluun. Tiedämme, että me ja meidän sielumme, inspiraation ja 

onnellisuudenlähde, ovat yhtä ja samaa, ja tiedämme, ettemme ole keho. 

Yritämme auttaa maailmaa ja itseämme. Mutta tämä ei ole korkein taso, 

koska meillä on vielä ego ja se tietää oman voimansa. Silloinkin kun 

sanomme ”Minä ja Isäni olemme yhtä” (Joh. 10:30), se tekee yhteensä 

kaksi, ja vieläkin on liian täyttä! (Naurua)  

Tämän jälkeen tulee Jumalan Taso, Jumalan tietoisuus ja ymmärrys. 

Jumala ei ole mitään muuta kuin me itse. Edellisellä tasolla käsitimme 

Jumalan erillisenä itsestämme. Tätä ei ole helppoa selittää, mutta 

ensimmäistä kertaa toimimme ajattelematta, edes tietämättä, mitä 

olemme tekemässä. Meistä tulee kaiken tekijä ilman että keräämme 

karmaa. Juuri tätä Jeesus tarkoitti, kun Hän sanoi: ”Minä en tee mitään – 

se on Isäni minussa, joka tekee.” (Joh. 5:30) 
28
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Tarkoituksemme maan päällä  

Meistä jokaiselle on annettu ihmiselämä vain sen vuoksi, että 

ymmärtäisimme Jumalan. Jos laiminlyömme tämän velvollisuutemme, 

emme ole koskaan onnellisia tässä tai missään muussakaan elämässä. 

Totta puhuakseni tämä on ainoa syy ihmisten kärsimykseen, eikä mikään 

muu. Kunpa vain tietäisimme, miten ponnistelimme äitimme kohdussa, 

kuinka kaduimme aikaisempien elämiemme virheitä ja kuinka 

lupasimme Jumalalle käyttää nykyisen elämämme mielekkäällä tavalla 

palvellaksemme Häntä, jo ennen kuin olimme syntyneetkään, silloin 

emme tuhlaisi hetkeäkään ajattelemalla mitään muuta, vaan yrittäisimme 

parhaamme mukaan, kaikella vapaa-ajallamme, oivaltaa Jumalan!  

Mutta heti kun synnymme tähän maailmaan, unohdamme kaiken. 

Aineellisen maailman laki on nimittäin sellainen, että se saa ihmiset 

unohtamaan. Tämän takia on tarpeellista, että Mestari tulee 

muistuttamaan meitä yhä uudelleen, uudelleen ja uudelleen, kunnes 

muistamme lupauksemme, jonka annoimme Jumalalle äitimme 

kohdussa. Emme ehkä muista sitä fyysisillä aivoillamme, mutta 

sielumme, viisautemme kyky muistaa sen. 
31

  

Koska Jumala haluaa siunata maailmaa meidän kauttamme, tulimme 

tänne alas toimiaksemme linkkinä Taivaan ja Maan välillä. Mutta koska 

olemme olleet uupuneita ja väsyneitä niin kauan, olemme unohtaneet 

suuren tehtävämme. Tämän takia Mestari tulee aika ajoin muistuttamaan 

meitä todellisesta Luonnostamme. Tämän takia olemme täällä. 
55

  

Kun teemme vilpittömästi harjoituksia, jotka meille opetetaan initiaation 

aikana, saavutamme tasapainon Taivaan ja Maan välillä ja pystymme 

suorittamaan maallisia velvollisuuksiamme ja oivaltamaan Taivaallisen 

valtakunnan samanaikaisesti. Koska meillä on täytettävänämme useita 

maallisia velvollisuuksia, meidän tulisi saattaa ne päätökseen niin hyvin 

kuin mahdollista. Kuitenkin pääasiallisin velvollisuutemme Maan päällä 

on siunata sitä niin, että siitä tulisi paratiisi, jotta kaikki elävät olennot 

voisivat elää onnellisesti ja samanaikaisesti kehittyä korkeammille 

tietoisuuden tasoille askel askeleelta. Toisin sanoen autamme koko 

maailmankaikkeuden kehittymistä herättämällä ja käyttämällä 

sisällämme olevaa Jumalallista Voimaa.  
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Tämän vuoksi tarvitsemme välittömään valaistumiseen johtavan 

initiaation, joka antaa meille voiman, jota voimme käyttää suoraan 

palvellaksemme maailmaa parhaalla tavalla. Pelkkä kehon tai fyysisen 

voiman kehittäminen ja avautuminen ja niiden käyttäminen maailman 

hyväksi ei riitä. Tämän takia maailmamme on pysynyt sellaisena kuin se 

nyt on, vaikka koko ihmiskunta kaipaa korkeampaa kehitystä ja 

parempaa maailmaa. Nyt on korkea aika löytää uudelleen tämä, suurin 

voima meissä itsessämme niin pian kuin mahdollista, jotta elämämme 

Maan päällä muuttuisi paremmaksi ja jotta tulevat sukupolvet saisivat 

varttua paremmassa ympäristössä. Kun katsomme nykyistä kurjaa 

maailmamme tilaa, näemme liiankin hyvin, miten ehdottoman 

välttämätöntä olisi saavuttaa välitön valaistuminen, ei vain meidän ja 

meidän sukupolvemme hyödyksi yksistään, vaan koska se on paras 

perintö, jonka voimme jättää jälkipolville. Tämä on todellista rakkauden 

työtä. 
57

  

 

Tulevaisuus on omissa käsissämme  

Kaikki ovat huolissaan maailmanlopusta. Itse asiassa jotkut ihmiset 

ennustavat sitä ja saavat monet ihmiset huolestumaan. Mutta vaikka 

maailma lakkaisikin olemasta, valaistuneet ihmiset eivät huolestuisi siitä, 

koska he tietävät, mitä tämä maailma on ja että se tulee loppumaan jonain 

päivänä. Mutta ikuinen elämä jatkuu aina, eikä mikään voi vaikuttaa 

siihen. Ikuinen elämä on sitä, mitä me olemme, viisaus on se, mitä me 

omistamme, rakkaus on se, mikä on Luontomme, eikä sitä voi tuhota 

minkäänlaisella pommilla. Sitä ei voi rajoittaa tila eikä aika. Tämän 

vuoksi Mestarit antavat initiaation oppilailleen ilman tilan ja ajan 

rajoituksia. Mestareiden ei tarvitse aina olla siellä, missä heidän 

oppilaansa ovat, mutta he voivat auttaa heitä ja siunata heitä. Oppilaat 

kasvavat myös mestaruuteen ja tekevät samaa. 
50

  

Nykyisenä monien ongelmien ja tuhojen aikana meillä on myös suurta 

toivoa, koska Jumala on määrännyt monia Pyhimyksiä saapumaan 

maailmaamme, ja heidän sanomansa ovat melkein yhdenmukaiset. He 

sanovat, että meidän tulisi ennen kaikkea etsiä Jumalan valtakuntaa, niin 

sen jälkeen kaikki asettuu kohdalleen. Tavallisesti yritämme hoitaa 
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ensiksi maalliset asiat, otamme asiat omiin käsiimme, yritämme ohjailla 

universumia, mutta tunnemme itsemme aina hyvin pettyneiksi. Paraskin 

poliittinen johtaja voi tyydyttää kansalaisia vain väliaikaisesti tai tuoda 

heille jonkinlaista aineellista hyvinvointia. Emme voi hoitaa koko 

maailman asioita vain poliittisilla taidoillamme tai muillakaan 

kyvyillämme. Siinä ongelma onkin. Olkoonpa tarkoituksemme miten 

jalo hyvänsä, ensin meidän on etsittävä Jumalan Valtakuntaa, Korkeinta 

voimaa itsessämme, ja sitten voimme olla yhteydessä siihen. Siksi onkin 

sanottu: ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.” (1. Moos. 1:27) 

Kuva ei tarkoita piirteitämme, kehoamme tai elämäntapaamme. Se on sen 

näkymättömän voiman kuva, josta meidät on tehty. 
47

  

Vaikka olisimme valaistuneita, emme voi muuttaa maailmaa. Voimme 

ainoastaan järkeillä ihmisten kanssa ja koettaa saada heidät muuttamaan 

itsensä. Tämän takia meidän on aloitettava itsestämme. Emme voi istua 

paikallamme ja odottaa ihmeitä. Kukaan ei voi muuttaa koko maailmaa, 

eivät edes tuhannet Buddhat tai miljoonat Jeesukset. He olisivat tehneet 

sen, jos olisivat kyenneet siihen. Ihmeitä ei tapahdu tällä tavoin, kun 

karma on vaikuttamassa. Meidän on puhdistettava itsemme. Meidän on 

kylvetettävä itsemme. Paraskin lääkäri voi vain antaa meille lääkkeen, 

mutta hän ei voi ottaa sitä meidän puolestamme. 
27

  

Voimme pelastaa maailmamme. Meidän tulisi uudistaa elämäntapamme, 

viettää moraalista elämää, olla vegaaneita, kehittää itseämme henkisesti 

ja fyysisesti, niin tulokset alkaisivat näkyä välittömästi. Maailmamme 

muuttuisi hetkessä! Jos jokainen istuttaisi puita sen sijaan että kaataisi 

niitä, silloin olisimme pian pelastettuja. Jo kymmenen vuoden päästä 

maailma ei olisi samanlainen enää, eikä olisi niin paljon ongelmia. 

Toivoa todellakin on, mutta vain jos kaikki tekevät yhteistyötä. 
63

  

Tämän vuoksi toivon, että maailman ihmiset heräisivät nopeasti. Toivon, 

että te levittäisitte tätä sanomaa jokaiselle, kertoisitte, kuinka pelastaa 

tämä maapallo yhdessä. Mitä muutakaan voisimme tehdä? Taivas on vain 

hyveellisiä ihmisiä varten. Jos maailma lakkaa olemasta, mihin kaikki 

vähemmän hyveelliset ihmiset joutuisivat? Siksi meidän on ponnisteltava 

näiden vähemmän hyveellisten ihmisten vuoksi. Tämä Maa-planeetta on 

hyvin kallisarvoinen. Jos Jumala haluaisi rankaista sitä, tuhota sen, emme 

voisi tehdä mitään muuta kuin tyytyä Hänen tahtoonsa. Kuitenkin jos se 
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vielä voidaan pelastaa, meidän pitäisi pelastaa se. Tämä maailma on 

nimittäin erittäin hyvä koulu, jonne monet sielut voivat tulla oppimaan ja 

kasvamaan. 
63

  

Me olemme Jumalan avustajia. Emme ole vielä saavuttaneet Jumalan 

viisautta, joten meidän tulisi kunnioittaa Hänen suunnitelmaansa ja 

Hänen luomustaan, koska Hän on ”Korkein Pomo”. Hän tietää, mitä 

säilyttää, mitä poistaa, mitä korjata ja mitä tuhota. Vaikka Hän tuhoaa 

jotain, Hän voi luoda sen uudelleen, mutta jos me tuhoamme jotain, 

emme voi luoda sitä uudelleen. Siinä ongelma juuri onkin. Se johtuu siitä, 

ettemme ole tarpeeksi viisaita, emmekä riittävän voimakkaita. Jos jonain 

päivänä saavutamme Jumalan ymmärryksen, ehkä silloin voimme puhua 

tuhoamisesta ja uudelleen luomisesta omilla käsillämme. 
21

  

Jumala todella antaa meille vain lohdutusta. Jos Hän tällä hetkellä antaa 

meille surua, se on muistutukseksi meille tämän maailman 

katoavaisuudesta ja siitä, että meidän olisi palattava turvaan 

linnakkeeseen, Jumalan valtakuntaan. Joka kerta kun unohdamme 

Jumalan, Hän muistuttaa meitä uudelleen. Hän muistuttaa meitä ensin 

lempeällä tavalla, ja sitten jos emme kuuntele tätä lempeää neuvoa, Hän 

voi tönäistä meitä hieman lujemmin, kunnes Hän tönäisee todella kovaa. 

Ellei Jumala ole vielä tönäissyt sinua niin kovaa, älä odota, että Hän 

tönäisee voimallisesti, ja jos Hän on jo tönäissyt sinua kovaa, tule pian 

takaisin Jumalan valtakuntaan, niin saat nauttia kaikesta lohdusta, mitä 

Hän antaa sisäisesti. 
7
  

K: Jotkut ihmiset väittävät nähneensä, että suuria onnettomuuksia on 

tulossa tähän maailmaan ja että miljoonat ihmiset tulevat kuolemaan. 

Onko tämä totta? Mikä on Sinun mielipiteesi?  

M: Tämä tulee olemaan totta, elleivät monet maailmamme asukkaista 

herää ja käytä omaa sisällään olevaa pelastavaa voimaansa. Jumala on 

antanut meille pelastavan voiman, mutta suurin osa meistä ei käytä sitä. 

Tietenkin kaikki mikä on luotu, tuhoutuu joskus, kun sen aika tulee. Ellei 

meillä ole tarpeeksi luomisvoimaa parantaa sitä, se tulee tuhoutumaan. 

Asia on samanlainen kuin talon kanssa. Se on kerran rakennettu, mutta 

ellemme korjaa sitä, vaikka meillä olisi kaikki työkalut kotona, maalit ja 

tarpeet, mutta jos emme käytä niitä, rakennus puretaan tai se romahtaa 
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itsestään. Tällaisessa tapauksessa jos talo puretaan tai se romahtaa, meillä 

on hätäulostie käytettävänämme. Mutta jos emme tiedä sen 

olemassaolosta tai emme käytä sitä, silloin tietenkin olemme vaarassa. 

Sen vuoksi tahtoisinkin tarjota teille tämän tilaisuuden pelastaa ainakin 

itsenne, jos näin käy. Mutta kuinka moni ihminen kuuntelee minua? Asia 

on niin yksinkertainen, eikä se sisällä mitään ehtoja. Istut vain ja 

rentoudut, aivan kuin nukkuisit, ja kaikki voima tulee sinulle, kaikki tieto 

entisestä muististasi palautuu sinulle, kaikki elämäntaidot tulevat sinulle, 

ja se on niin yksinkertaista.  

Mutta kuinka moni ottaa tästä vaarin? Kyselette minulta yhä uudelleen 

maailmanlopusta. Se loppuu joka tapauksessa, kun me kuolemme. 

Voisimme siis yhtä hyvin pelastaa sielumme, ja jos haluamme pelastaa 

maailman, meidän on annettava omaa voimaamme, Korkeinta voimaa. 

Meidän on otettava tämä voima takaisin ja käytettävä sitä; kuka muuten 

voisi tehdä sen? Enkeleillä on oma maailmansa, omat velvollisuutensa 

täytettävänään. Jeesus on opettamassa jossain muualla, korkeammalla 

tasolla kuin meidän maailmamme. Buddha on mennyt Jumalan 

Valtakuntaan tekemään omaa työtään. Vain me olemme täällä 

pelastamassa itse itsemme. Jos pelkäät tuhoja, hanki itsellesi 

valaistuminen, korjaa talosi, nosta maailmasi paremmalle moraaliselle 

tasolle, valaistuneemmaksi planeetaksi. Silloin mikään tuho ei voi 

kohdata meitä. Muuten vaikka en tietäisikään mitään tulevaisuudesta, 

voisin sanoa kyllä, kaikkea voi tapahtua. Jos maailmasta on tulossa niin 

turmeltunut paikka, ettei se kelpaa enää elämiseen, Jumala tuhoaa sen ja 

luo taas uuden. 
47

  

K: Miten valaistunut olento, joka elää ristiriitojen repimässä 

yhteiskunnassa, voi auttaa poistamaan nämä ristiriidat?  

M: Se on erittäin vaikeaa. Me voimme poistaa vain itsessämme olevat 

ristiriidat. Jos jokainen tekisi niin, silloin ei olisi enää ristiriitoja 

poistettavana. Sen vuoksi, vaikka Jeesus oli niin mahtava ja Buddha oli 

niin suuri, eivät hekään voineet poistaa ristiriitoja omien rajojensa sisältä, 

ja joskus onnettomuudet vaikuttivat heidänkin elämäänsä. Tämä johtui 

siitä, että suurin osa maailman ihmisistä eivät olleet rauhassa itsensä 

kanssa, eivät olleet valaistuneita. Tämän takia valaistuminen on ainoa 
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asia, mitä tarvitaan tämän maailman mihin tahansa sairauteen, mihin 

tahansa sotaan tai ristiriitaan; mitään muuta ei tarvita. 
51

  

K: Mestari, olen hämmentynyt siitä, mitä minun pitäisi ajatella 

nähdessäni maita, joissa soditaan, joihin on hyökätty, joissa naisia ja 

lapsia käytetään hyväksi ja kidutetaan. Olisiko Sinulla mitään neuvoa?  

M: Monet huolestuneet ja ajattelevat ihmiset kysyvät samaa, mutta 

parannuskeinoa ei löydy, elleivät ihmiset itse paranna itseään. Tiedätte 

karman lain. Oletetaan, että onnistut pysäyttämään murhaajat ja 

suojelemaan noita naisia. Kuinka voisit tehdä niin koko maailmassa? 

Joskus on niin, että viaton ei itsekään ole kovin puhdas, eikä murhaaja 

ole ainoa vastuullinen. Koko yhteiskunta, koko maailma on vastuussa. 

Mitä siis voisimme tehdä? Voit laittaa tuon henkilön vankilaan, mutta 

sitten tulee toinen henkilö. Emme voi muuttaa maailmaa, elleivät ihmiset 

itse halua muuttua, mutta meidän on kuitenkin yritettävä.  

Tämän takia Mestarit oman henkensäkin uhalla kiertävät maailmaa 

kertoen ihmisille, että heidän olisi muutettava itsensä. Miksi et liittyisi 

heidän seuraansa ja sytyttäisi yhtä soihtua lisää, sen sijaan että vain istut 

paikallasi ja tunnet olosi kurjaksi? Tee jotain. Ehkä sinä voit pelastaa 

kymmenen ihmistä, ehkä hän voi pelastaa kaksikymmentä, ja vähitellen 

voimme pelastaa koko maailman. Ei ole mitään muuta keinoa muuttaa 

ihmisiä kuin kertoa yhteiskunnalle, kuinka muuttaa elintapaa. Ei 

muuttamalla vain uhreja, vaan muuttamalla koko yhteiskunnan. Ja vaikka 

emme voisi poistaa kaikkea kurjuutta, voimme poistaa ainakin joitain 

osia siitä, ja tämäkin olisi jo hyvä saavutus. 
25

  

K: Kuinka näkisit, että rauhan voisi saavuttaa tällä planeetalla?  

M: Kun kaikki kääntyvät heidän Jumalan kaltaisen Luontonsa puoleen 

jälleen: tekevät vain hyviä tekoja, ajattelevat vain hyvää ja puhuvat vain 

hyvää. Silloin vallitsee rauhan tila. Muuten siihen ei ole ratkaisua. 

Kukaan toinen olento ei voi antaa rauhaa sinulle. Meidän on 

virittäydyttävä rauhaan, elettävä rauhallista elämää ja tultava rauhan 

esikuvaksi. Kun meistä tulee elävä rauhan ilmentymä Maan päällä, silloin 

ei enää tarvitse puhua siitä, kuinka rauha saavutetaan. 
24
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Maallisen rakkauden tuolle puolen  

Maailmastamme on tullut joskus sietämätön. Se on meidän oman 

toimintamme tulosta. Jotta voisimme parantaa tai kunnostaa tätä 

maailmaa, tätä isoa taloa, jossa me elämme ja jossa on niin monta 

huonetta, jotka ovat kansakuntia, meidän pitäisi tietää, että paha on 

vältettävissä. Paha voidaan välttää tekemällä hyvää, noudattamalla 

kymmentä käskyä, rakastamalla lähimmäisiämme. Mutta koska 

mielemme on niin tottunut ajattelemaan ”Silmä silmästä, hammas 

hampaasta” (Matt. 5:38), on vaikea tehdä niin kuin ajattelemme, että 

meidän tulisi tehdä tai kohdella muita hyvin rakastavasti. Sen vuoksi 

tarvitsemme mahtavamman voiman auttamaan meitä, vetämään meidät 

pois tavanomaisesta ajattelustamme ja teoistamme.  

Kaikki tässä maailmassa on itse asiassa meidän parhaaksemme, myös 

paha. Pahuus on yhtä kuin omat virheemme. Mutta meidän ei tarvitse 

juuttua virheisiin ikuisesti. Ainakin virheet ovat meille eräänlainen 

shokki. Kun saamme tuntea virheittemme vaikutukset, heräämme 

tajuamaan, ettei se ollut tehty oikealla tavoin. Se aiheuttaa meille 

kurjuutta ja surua. Siksi käännymme ympäri. Ja jopa kaikki asiat tässä 

maailmassa, jotka ovat kauniita ja nautinnollisia, ovat vain 

muistuttamassa meitä meidän todellisesta onnestamme sisällämme, 

todellisessa Kodissamme.  

Sen vuoksi ei ole synti nauttia kaikesta siitä, mitä Jumala on luonut meitä 

varten. Mutta jos olemme aina hyvin kiintyneitä näihin asioihin, Jumala 

voi muistuttaa meitä siitä, että tämä ei ole oikein. Siksi saamme joskus 

kokea surua tai kurjuutta sellaisten asioiden vuoksi, joita rakastamme 

eniten.  

On väärin kieltää maailma. Mutta ei ole myöskään oikein vajota koko 

ajan syvälle maailmaan, koska silloin menetämme elämän paremman 

puolen, joka on henki, joka on nautinnollisempi kuin mikään, mitä tämä 

maailma voi tarjota. Kaikki tässä maailmassa on vain muistuttamassa 

todellisesta onnellisuudesta, todellisesta loistosta ja todellisesta elämästä, 

jota meidän tulisi elää ja joka meidän pitäisi tuntea, koska me olemme 

unohtaneet.  
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Monet ihmiset kysyvät minulta miehen ja naisen välisestä suhteesta, 

seksuaalisesta nautinnosta ja kaikesta tällaisesta. He kysyvät minulta, 

onko se syntiä. Sanon, ettei se ole. Mutta teidän pitäisi tietää, että on 

olemassa monia muitakin nautintoja kuin seksuaalinen nautinto. 

Seksuaalinen mielihyvä on vain jäljitelmä todellisesta mielihyvästä, kun 

olet ykseydessä Itsesi kanssa, kun molemmat voimat sisälläsi, 

maskuliininen ja feminiininen puoli sisälläsi, ovat yhtyneet. Miehen ja 

naisen yhtyminen on vain sen jäljitelmä.  

Jumala ei siis lähetä meitä tähän maailmaan ilman minkäänlaisia 

välineitä, jotka muistuttavat meitä Jumalan Valtakunnasta. On vain niin, 

että olemme unohtaneet näiden olevan vain muistutuksia. Me vain 

rakastamme kopiota ja unohdamme alkuperäisen. Juuri tämä tekee 

elämästämme kurjaa, emmekä edes voi nauttia kopiosta täydellisesti. 

Tämän vuoksi monet miehen ja naisen väliset suhteet ovat karikkoisia, ja 

seksuaalinen suhde teidän välillänne ei ole niin pyhä, eikä siinä ole 

keskinäistä kunnioitusta, vaan toisinaan se on hyväksikäyttöä tai vain 

turhautumien purkamista, eräänlainen väline. Tämän takia jos todella 

haluamme nauttia tästä elämästä, meidän pitäisi nauttia todellisesta 

elämästä, joka on satatuhatta kertaa parempaa kuin se, minkä tunnemme 

Maan päällä. Kun tunnemme tuon elämän, voimme nauttia myös tästä 

elämästä. 
50

 

Monet harjoittajat, jotka eivät mahdollisesti tunne ketään Mestaria tai 

jotka eivät ole saaneet initiaatiota tai joilla ei ole tarpeellista ymmärrystä 

tai ehkä eivät ole vielä kunnolla harjoittaneet, käsittävät asian väärin 

ajatellessaan, että heidän on luovuttava kaikesta ja kylmetettävä itsensä 

kaikille ihmissuhteille. Se ei ole totta, se ei pidä paikkaansa. Siksi Laotse 

sanoo Tao Te Kingissä: ”Tavallinen mieli on Tao.” Kun saavutat Taon 

tai valaistumisen, mitä enemmän valaistut, sitä rentoutuneemmaksi tulet 

ja sitä rakastavampi sinusta tulee. Et ehkä vaadi fyysistä suhdetta toisen 

henkilön kanssa, vaan toimit aivan normaalilla tavalla ja suoritat 

velvollisuutesi. Tätä on hieman vaikea ymmärtää, mutta ajan myötä 

ymmärrätte. Jumala ei ole niin ahdasmielinen, että kieltäisi meitä 

rakastamasta aviomiestämme tai vaimoamme kuten aikaisemminkin.  

Jumala ei ole niin julma, että erottaisi rakastavaiset aviopuolisot 

toisistaan, jotta he voisivat saavuttaa Hänet. Meidän on laajennettava 
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sydäntämme niin, että voimme rakastaa Jumalaa sekä myös muita 

olentoja, mukaan lukien omat perheenjäsenemme. Jos voimme rakastaa 

muita olentoja, jotka ovat etäisiä ja vieraita meille, miksi emme voisi 

rakastaa perheenjäseniämme, jotka ovat meille läheisimpiä? Ole vain 

luonnollinen, rakasta enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin silloin 

perhe-elämämme on harmonista. Muuten jos puolisomme on onneton, on 

vaikea itsekään olla onnellinen. 
37

 

Yleensä kun mies ja nainen ovat naimisissa, se ei ole pelkästään fyysistä 

yhteyttä varten, vaan siinä on mukana myös lämpö ja huolenpito. 

Meditaation nimissä sinun ei tulisi hylätä puolisoasi minkään tekosyyn 

vuoksi. Sinun velvollisuutesi on osoittaa rakkauttasi ja huolenpitoasi 

toiselle ihmiselle, ja sinä olet sitoutunut siihen velvollisuuteen, joten 

sinun on se tehtävä. Toisen ihmisen rakastaminen on kunnia; se on 

edistystä, se ei ole mikään alentava asia. Teidän on rakastettava toinen 

toisianne, aivan kuten Mestari rakastaa teitä, fyysisen kontaktin kanssa 

tai ilman sitä. 
37

  

K: Monissa itämaisissa uskonnoissa on taipumus nähdä liha tai keho 

lähestulkoon jätteenä, josta olisi päästävä eroon. Minusta tuntuu siltä, että 

kun tulin tähän kehoon, allekirjoitin sopimuksen huolehtiakseni siitä 

parhaani mukaan saadakseni sen toimimaan, elämään tämän maailman 

todellisuudessa. Jokaisella meistä on mielen voima, Jumalan voima, 

mutta eikö tämä vaadi sitä, että meidän pitäisi suhtautua kaikkeen 

tasapainoisesti, yritettävä elää hyvin molemmissa todellisuuksissa niin 

kauan kuin elämme molemmissa todellisuuksissa?  

M: Kyllä, näin pitäisi olla. Näin se olisi tasapainoisempaa. Uskonnolliset 

kirjoitukset tarkoittavat sitä, ettemme saisi antaa liiaksi myöten 

lihallisille tuntemuksille ja aistimuksille ja unohtaa henkeä. Joskus tämä 

on sanottu jollekin henkilölle vain senhetkisessä tilanteessa tai joukolle 

ihmisiä, joiden tarvitsee kuulla tällainen sanoma. Sitten siitä muotoutui 

aikojen kuluessa yleinen ohjenuora ja se kadotti alkuperäisen 

merkityksensä. Lausumishetkellään se oli voimakas ja oikea, mutta 

myöhemmin se kirjoitettiin muistiin ja annettiin jollekin toiselle 

ryhmälle, eikä se enää pitänytkään paikkaansa. Tee siis niin kuin miltä 

sinusta tuntuu, mutta älä antaudu liikaa millekään lihallisille haluille. 

Kuinka lihan voisi unohtaakaan? Et voi näännyttää kehoasi ja meditoida. 
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Kehosta on pidettävä huolta, mutta se ei tarkoita, että uhraamme kaiken 

aikamme ja unohdamme hengen. Jotkut ihmiset tekevät niin, ja tämä ohje 

on tarkoitettu heille. Jeesus käski myös hylätä lihan hengen vuoksi, mutta 

hän söi ja piti huolta kehostaan niin paljon kuin oli tarpeellista.” 
30

  

K: Miten pääsen eroon lihastani, vastakkaiseen sukupuoleen 

kohdistuvasta rakkaudestani ja halustani? 

M: Älä pyri siitä eroon, muuten meillä ei ole enää lapsia. Pysy vain 

tyynenä ja pidä yksi kumppani kerrallaan; ole vain yhden kumppanin 

kanssa, ok? Jos olet löytänyt hengenheimolaisen, joka on hyvä sinulle ja 

kolmiulotteisen rakkauden, fyysisen, emotionaalisen ja henkisen, kaikki 

on hyvin. Ja sitten vähitellen niin kutsuttu lihallinen halu menettää 

voimakasta otettaan sinusta, kun säätelet sitä pysyvän suhteen tai 

avioliiton puitteissa. Älä siis murehdi siitä, se on vasta alkua. 
51

  

K: Onko ihmisen tehtävä työtä seksuaalisen energian kanssa tai 

käsiteltävä sitä saadakseen valaistumisen?  

M: Ei, ei, ota vain rennosti. (Naurua) Kaikki se energia ja ponnistelu, 

jonka käytät kamppaillessasi seksuaalisia halujasi vastaan, on parempi 

käyttää meditaatioon. Miksi kiduttaisit kehoasi niin paljon? Se on 

luonnollinen ilmiö, ja sen voimakkuus vähenee ajan mittaan. Jos olet 

naimisissa, kaikki, jopa intohimot, lieventyvät hyvin paljon. Mitä 

enemmän meditoit, sitä enemmän saat Taivaallista nautintoa. Voin kertoa 

teille, että seksi on vain korvike Taivaalliselle autuudelle. Ja koska 

useimmat meistä eivät saa kokea todellista nautintoa, kiinnymme 

alempaan korvikkeeseen. Mutta kun kerran tulemme tuntemaan aidon 

nautinnon, aikaisempi kadottaa hohtonsa. Aivan kuten kasvaessamme 

isommiksi kaikilla leluilla, muovisilla autoilla ja muilla, ei ole enää 

suurempaa merkitystä meille. Syynä on se, että nyt meillä itsellämme on 

Mercedes Benz, Rolls Royce, Cadillac tai jokin muu auto. Tiedämme, 

että se kulkee nopeammin ja on hyödyllisempi. Älä siis murehdi 

seksuaalisista ongelmista, saavuta vain valaistuminen.  

Älä pelkää, että valaistumisen jälkeen menettäisit kaiken. Nautit kaikesta 

vain intensiivisemmin, mutta tiedät milloin ja miten, etkä käytä enää 

väärin nauttimisen lahjaasi, kuten teit ennen valaistumista. Voit harjoittaa 

seksiä silloin tällöin, jos niin haluat ja nautit siitä. Mutta valaistuminen 
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on elämäsi tärkein päämäärä, ja initiaation jälkeen se ei jätä sinua 

koskaan. Se työntää sinua eteenpäin, et voi estää etenemistä, et voi enää 

elää tietämättömyydessä. Ja vaikka silloin tällöin hieman harrastaisit 

jotain vaimosi kanssa, niin mitä siitä? Ei Jumala siitä niin piittaa! 

(Naurua) Pelkäät liikaa kaikkea. Jopa pieni määrä seksiä hirvittää sinua! 

Mikään ei ole niin pelottavaa! 
53

  

K: Mitä ajattelet abortista, ja milloin ajattelet, että sielu tulee kehoon?  

M: Abortteja ei pitäisi tehdä ollenkaan. Kysymys ei ole siitä, milloin sielu 

tulee kehoon, kysymys on tuhoavasta ajattelutavasta ja 

tappamistaipumuksesta. Tämä meidän tulisi poistaa, tappamistaipumus. 

Teidän ei tarvitse kysyä minulta, milloin sielu tulee kehoon. Kun haluat 

tehdä abortin, sinulla on jo tappamistaipumus, ja tämä taipumus meidän 

olisi kiskottava ylös juurineen. Meidän tulee kasvattaa myötätuntoa ja 

viisautta, eikä nojata luontomme negatiiviseen puoleen. Mitä enemmän 

nojaamme sille puolelle, sitä alhaisemmaksi tulemme ja sitä enemmän 

meitä vedetään alaspäin. Sinun tulisi myös harjoittaa meditaatiota, ja 

sitten jonain päivänä sinäkin tiedät, milloin sielu tulee kohtuun. Siinä ei 

ole mitään määrättyä hetkeä, se tulee kun on tullakseen. Se voi lähteä 

pois ja tulla takaisin uudelleen! Et siis koskaan voi tietää, onko sielu siellä 

vai ei. Vaikka sielu ei vielä olisikaan siellä, meillä on tämä 

tappamistaipumus, oman lihan ja veren tappaminen, eikä se ole hyvä asia. 

Jos tapat vihollisen tai petoeläimen, sinulla on ainakin se syy, että olet 

suojellut itseäsi. Mutta jos surmaat viattoman sielun, älä edes kysy… 

viattoman sielun tappaminen ei ole hyvä asia. Ethän siis ajattele sellaista, 

se on itsesi alentamista. Vaikka tilanne olisi kuinka vaikea, voit selvitä 

siitä. Rukoile Jumalaa, etsi ratkaisu tai anna lapsi orpokotiin. Maailmassa 

on useita aviopareja, jotka haluavat lapsen, he voivat adoptoida vauvan. 

Älä siis ajattele mitään tällaista. 
13

  

K: Onko mahdollista olla täysin jumalallinen ja täysin inhimillinen 

samanaikaisesti?  

M: Kyllä on. Täysin jumalallinen henkilö on täysin inhimillinen. Täysin 

inhimillinen henkilö on täysin jumalallinen. Nyt olemme vain puoliksi 

ihmisiä. Teemme asioita epäröiden, egon kanssa, emmekä usko, että 

Jumala on järjestänyt kaiken meidän nautittavaksemme ja 
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koettavaksemme. Erotamme synnin ja hyveen toisistaan. Teemme 

kaikesta ison numeron, ja sen mukaan tuomitsemme itseämme ja muita 

ihmisiä, ja sen mukaisesti kärsimme omien rajoitustemme takia siitä, 

mitä Jumalan pitäisi tehdä.  

Itse asiassa Jumala on sisällämme, ja me rajoitamme Häntä. Haluamme 

nauttia itsestämme, mutta emme tiedä miten. Sanomme itsellemme: 

”Minun ei pitäisi tehdä sitä.” Mutta miksi pitäisi olla vegaani? 

Yksinkertaisesti siksi että sisällämme oleva Jumala haluaa sitä. Muu on 

vastoin periaatettamme; emme halua tulla tapetuiksi. Me itse emme halua 

tulla tapetuksi tai että omaisuuttamme varastetaan. Jos teemme tuollaisia 

tekoja muille olennoille, se tarkoittaa, että rikomme itseämme vastaan, ja 

se aiheuttaa meille kärsimystä. Sinun ei pitäisi piestä itseäsi tai 

näännyttää itseäsi nälkään, esimerkiksi. Samoin on tappamisen laita. 

Meidän ei pitäisi tappaa, koska se on elämän periaatetta vastaan ja se saa 

meidät kärsimään, joten emme tee niin. Se ei tarkoita, että rajoitamme 

itseämme tällä tavoin. Se tarkoittaa, että laajennamme elämäämme 

sisällyttäen siihen muidenkin elämät, ei pelkästään ihmisten vaan myös 

eläinten. Elämämme ei rajoitu pelkästään tähän kehoon, vaan myös 

laajenee kohti kaikkia eläimiä ja kaikenlaisia olentoja. Tämä tekee 

meidät suuriksi, ja saamme takaisin loistokkuutemme. 
30 

 

Jumalallinen rakkaus  

Rakkaus pyyhkii pois kaiken, tuhoaa kaikki pahat asiat, poistaa kaikki 

rajat. Näin Jeesus puhdisti oppilaidensa synnit, rakkaudella. Kun Hän oli 

Maan päällä, Hänessä oli tämä rakkaus. Kun Buddha oli elossa, Hänessä 

oli tämä rakkaus meidän nautittavaksemme ja jotta voisimme oppia 

rakastamaan Hänen tavallaan, oppiaksemme kehittämään rakkauttamme, 

tunnistaaksemme ja poistaaksemme kaikki rajoitukset, jotta voisimme 

vapauttaa rakkautemme uudelleen.  

He siis antoivat meille esimerkin. Tämän takia ihmiset rakastavat 

Mestareita. Heillä ei ole mitään muuta. He eivät ehkä ole hyvännäköisiä, 

He ovat ehkä nuoria tai vanhoja. On pötypuhetta, että Mestarin tulisi olla 

jonkin tietyntyyppinen. Hän voisi olla kyttyräselkäinen, sillä ei ole väliä. 
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Rakkaus on silti täydellisenä siinä kehossa, joka pitää sen sisällään. Se 

on se, mikä vetää ihmisiä puoleensa. Se johtuu siitä, että meillä on tämä 

rakkaus sisällämme. Kun siis näemme jotain samankaltaista 

suuremmassa määrin, meidän tekee mieli sukeltaa siihen ja hieroa 

itseämme siinä! Jos olet saanut perehtyä tämän kaltaiseen tieteeseen, 

tunnistat oman rajattoman rakkautesi. Jos harjoitat ahkerasti ja sinulla on 

uskoa, Jumalan tahdosta ja armosta saat osaksesi samanlaisen rakkauden 

kuin Jeesuksella oli, ja sinusta tulee Hänen kaltaisensa. Sinusta voi tulla 

Jeesus minihameessa ja korkokengissä! 
30

  

Jeesus tuli ja opetti meille, että meidän on rakastettava lähimmäisiämme, 

ja vieläkin enemmän, rakastettava vihollisiamme. Buddha, Muhammed, 

Sokrates, Laotse opettivat kaikki samaa. Minä olen tullut tähän maahan 

myös muistuttamaan teitä samasta ikivanhasta sanomasta: kuinka 

kehittää tätä sisällänne olevaa suurinta rakkautta niin, että voitte rakastaa 

lähimmäisiänne.  

Tämä rakkaus on näkymätöntä, mutta se on niin suurta, että me voimme 

tuntea sen ja käyttää sitä tahtomme mukaan. Miksi sisällämme olevaa 

suurta voimaa kutsutaan rakkaudeksi? Koska se antaa anteeksi kaikki 

syntimme ja puhdistaa meidät synneistämme. Sillä ei ole väliä, millaisia 

vääryyksiä olemme tehneet aikaisemmin. Jos pääsemme yhteyteen tämän 

rakkauden kanssa ja tunnistamme tämän rakkauden, olemme puhtaita 

kuin vauvat. Tämän takia sitä kutsutaan rakkaudeksi. Rakkaus ei tunne 

syntiä, ei rajoja, ei menneisyyttä, ainoastaan nykyisyyden. Jeesus käytti 

tätä rakkautta puhdistaakseen oppilaidensa synnit. Buddha käytti tätä 

rakkautta viedäkseen ihmiset takaisin Jumalan Valtakuntaan. Ja Intian 

Krishnaa, koska Hänessä oli tämä rakkaus, rakastetaan ja kunnioitetaan 

koko Intiassa. 
9
  

K: Mitä voit sanoa rakkaudesta, kyvystämme tuoda sitä tänne alas 

inhimillisinä olentoina?  

M: Todellista rakkautta, jumalallista rakkauttako? Emme voi tuoda sitä, 

ennen kuin olemme oppineet tuntemaan Jumalan. Vasta kun rakastamme 

kuten Jumala rakastaa, se on todellista rakkautta. Muuten se on vain osa. 

Osa Jumalan rakkautta tulee miehen ja naisen välille, sitoo heidät yhteen 

ja tekee heidät onnellisiksi. Osa Jumalan rakkautta tulee äidin ja lapsen 
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välille ja saa heidät tuntemaan välillään erityisen siteen. Samalla tavoin 

osa tästä rakkaudesta tulee muidenkin olentojen välille, olivatpa he sitten 

ihmisiä tai eivät, ja sitoo heidät yhteen ja tekee heidät onnellisiksi. 

Voitteko kuvitella täyden kokonaisuuden, joka säteilee koko maailmaan? 

Tästä syystä ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi, kun he ovat tällaisen 

Jumalan rakkauden läsnäolossa, joka virtaa Mestarin kautta.  

Tämän takia muinaisista ajoista lähtien ihmiset ovat palvoneet tämän 

kaltaisia Mestareita. Tämän takia kaikki seurasivat Jeesusta kaikesta 

vainosta huolimatta. Tämän takia kaikki jumaloivat Buddhaa. Kun 

ihmisten taso oli tarpeeksi korkea vastaanottamaan Hänen koko 

rakkautensa, he kylpivät siinä, nauttivat siitä, eivätkä halunneet lähteä 

pois. Aina kun ihmiset näkivät Hänet, he eivät voineet pitää silmiään 

erossa Hänestä. Se johtuu tällaisesta rakkaudesta, joka on meissä 

kaikissa, mutta me vain rajoitamme sitä omilla käsityksillämme. Kun 

olemme vapautuneet käsityksistämme, rakkaus puhkeaa kukkaan.  

Kun meillä ei ole enää egoa, meistä tulee yhtä rakastavia kuin Jeesuksesta 

tai Buddhasta ja vedämme puoleemme tuhansia ihmisiä, jotka eivät 

koskaan halua lähteä pois luotamme. Samalla ihmiset kehittävät omaa 

kykyään tunnistaa heidän oma rakkautensa, ymmärrättekö? 

Aikaisemmin he rakastivat vain Häntä, joka siunasi heitä Jumalan 

rakkaudella. Tästä syystä ihmiset rakastavat Mestariaan, vain tämän 

rakkauden tähden. Rakkauden kokonaisuus on Mestarin kehon sisällä. 

Tällä tavoin kaikki ihmeet tapahtuvat, koska rakkauden laki ylittää kaikki 

muut lait, karman laki mukaan lukien. Siksi Mestari voi vapauttaa 

jokaisen, joka uskoo Häneen, avata kaikki Taivaat, tuhota kaikki helvetit. 
30
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2 

Vastoinkäymisten voittaminen 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

Joku kysyi minulta hiljattain: ”Miksi Jumala on niin mahtava, ja 

kuitenkin Hän luo niin paljon kurjuutta?” Jumala ei luonut kurjuutta, me 

ihmiset olemme omin käsin aikaansaaneet kaiken tämän. Jumala ei 

valmista aseita. Jumala ei koskaan tehnyt atomipommia. Me itse teemme 

näitä omin käsin. Jos siis lopetamme tämän, kurjuuskin loppuu. Me 

ihmiset emme jaa omaisuuttamme köyhien naapureidemme kanssa. Me 

itse emme ole tarpeeksi ahkeria levittämään Totuutta, levittämään 

rakkauden, hyväntekeväisyyden, sitkeyden, kärsivällisyyden ja 

myötätunnon sanomaa muiden kuultavaksi. 
12

  

Jumala luo vain kauneutta. Jumala loi kaikki kukat meidän 

katseltaviksemme. Hän loi auringon lämmittämään meitä, paistamaan 

maailmaamme. Hän loi sateen ravitsemaan satoamme. Jumala ei luo 

koskaan tuhoavia asioita. Se on vain meidän omaa aikaansaannostamme, 

meidän oma negatiivinen ilmapiirimme luo kaikkia näitä 

onnettomuuksia. 
12

  

Kun kerran ymmärrämme, miksi kärsimme, voimme muuttaa sen. Vain 

jos emme ymmärrä sitä, jatkamme samalla tavalla. Samalla tavoin, kun 

lääkäri tunnistaa taudin ja tietää missä sairaus on, hän voi parantaa sen, 

mutta tärkeintä kuitenkin olisi, että potilas itse tietäisi, miten elää 

elämäänsä pysyäkseen terveenä pitkän aikaa. Jotta kehomme pysyisi 

terveenä, meidän tulisi tietää tiettyjä hygienian sääntöjä. Meidän tulisi 

tietää, minkälaista ravintoa syödä ja minkälaista liikuntaa harrastaa, jotta 

voimme välttää useimmat sairaudet. Pysyäksemme henkisesti terveinä 

meidän tulisi tietää, mikä Jumalan Laki, Luonnon Laki on. Meidän tulisi 

tietää tämä, jotta pysyisimme terveinä viisaudessamme ja tulisimme 
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Jumalan kaltaiseksi, koska Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen. 
21

  

Meillä on monia ennakkoluuloja, monia niin kutsuttuja 

ennakkokäsityksiä elämästä, valaistumisesta, uskonnosta, siitä kuinka 

olisi elettävä, minkälaisia uskonnollisten ihmisten tulisi olla, miten 

valaistuneen Mestarin olisi vietettävä elämäänsä, miten hänen olisi 

pukeuduttava, syötävä ja jopa puhuttava. Minullakin oli 

ennakkokäsityksiä aikaisemmin ja myös valaistumisen jälkeen. 

Aikaisemmin tietysti enemmän, mutta kun olin hieman valaistunut, ne 

vähenivät, ja ne vähenevät joka päivä yhä enemmän ja enemmän. Jumala 

teki minut nöyremmäksi joka päivä, kunnes minulla ei ollut jäljellä enää 

omia ajatuksia, vain Jumalan ajatus. Minun on ehdottomasti tehtävä vain 

se, mitä Hän tahtoo. Kuten teidän, minunkin oli opittava erehdysten 

kautta. 
45

  

Mitä enemmän tiedämme, sitä vähemmän ymmärrämme. Koska 

kasaamme liian paljon maallista tietoa, emme ymmärrä todellista 

viisautta. Tällaista on kiireen täyttämä olemassaolomme. Olemme liian 

ylpeitä tohtorinarvostamme tai mistä tahansa tiedosta, mitä saavutamme 

tässä maallisessa maailmassa ja unohdamme, että olemme niin paljon 

suurempia kuin kaikki tämä. Itse asiassa ollessamme liian ylpeitä 

alennamme itsemme, koska olemme suurempia kuin tällainen tieto. 

Maailmallinen tieto ei tietenkään ole esteenä henkiselle viisaudelle, 

mutta jos tarraudumme siihen, olemme vaikeuksissa. 
58

  

Kun kasvamme korkeammalle henkiseen kypsyyteen, meistä tulee 

rauhallisempia ja tyynempiä ajattelussamme, 

elämänkatsomuksessamme. Ihmiset alkavat tulla luoksemme kysyäkseen 

kysymyksiä. Olen yrittänyt tehdä parhaani kaiken aikaa tyydyttääkseni 

heidät. Kuitenkin joidenkin ihmisten on vaikea ymmärtää vastauksia 

molempien parhaista yrityksistä huolimatta. Syynä on se, että käytämme 

rajoitettua käsityskykyämme koettaen ymmärtää jotain, joka on sen 

yläpuolella. Olen itsekin esittänyt näitä samoja kysymyksiä, joten 

ymmärrän hyvin ketä tahansa, joka tulee luoksemme ja esittää 

kysymyksiä. Tuntuu siltä kuin he eivät koskaan saisi tarpeeksi 

vastauksia. Sellainen mielemme on. Olemme aina tiedonhaluisia, koska 

mielemme on aina tiedonhaluinen. Se kerää paljon tietoa päivittäin, 



 
25 

 

huonoa tai hyvää, koska mielellä ei ole voimaa erottaa niitä toisistaan. Ja 

suurin osa kurjuudestamme, tyytymättömyydestämme ja 

ennakkoluuloistamme sekä monista erotteluistamme itsemme ja elämän 

ilmiöiden välillä johtuvat tästä tiedonhaluisesta mielestä, joka kerää 

kaikenlaista tietoa, pitää sitä hallussaan ja tekee siitä omaa tietoaan.  

Meidän pitäisi olla siis varovaisia sen suhteen, mitä luemme ja 

kuuntelemme, koska ellemme valitse huolella, kenen tahansa ajatukset ja 

filosofiset näkemykset, jotka eivät aina ole oikeita, painuvat mieleemme, 

ja niistä tulee omiamme. Sitten me ajattelemme, että me olemme se, joka 

ajattelee niin, joka hyväksyy tämän. Ja myöhemmin kun saamme tietoa, 

joka on oikeampaa ja auttaa meitä enemmän, saatamme hylätä sen tai 

epäillä sitä, koska olimme jo aikaisemmin tallentaneet mieleemme 

teorian, joka näyttää vastakkaiselta jälkimmäisen näkemyksen kanssa. 

Joten mitä tahansa tietoa vastaanotamme, meidän tulisi ensin tai ainakin 

myöhemmin tutkia, ovatko nämä teoriat, opetukset tai ihanteet hyödyksi 

meille jokapäiväisessä elämässämme tai henkisessä kasvussamme. 

Muuten meillä on niin paljon ongelmia kamppaillessamme erilaisten 

ajatusten, ryhmien ja ajatusmallien välissä. 
61

  

Jos ajattelemme, että olemme jo hyviä tai erinomaisia ihmisiä, mielemme 

saattaa petkuttaa meitä. Mieli rakastaa kunniaa, se rakastaa ylistystä ja 

haavekuvia ja ajattelee, että me olemme hyviä. Toisaalta mieli myös 

alentaa meitä. Se voi myös upottaa meidät masennustilaan ja 

alemmuuskomplekseihin ja petkuttaa meidät pois loistostamme. 
36

  

Joskus kuvittelemme, että olemme toiminnan alkuunpanijoita tässä 

maailmassa, ja siksi otamme kaiken taakan hartioillemme. Siksi 

uuvumme joskus, emmekä saa mitään aikaan. Jos saavutamme 

valaistumisen, silloin tiedämme, jos käytämme sitä. Jos osaamme käyttää 

suurinta voimaa, joka on jo meissä itsessämme, josta olemme lähtöisin ja 

johon myös palaamme ja jonka sisällä elämme, silloin meillä on 

vähemmän sekaannusta, yhä vähemmän joka päivä, kunnes mitään 

sekaannusta ei enää ole sydämessämme, silloin toteutamme 

Kaikkivaltiaan tahtoa. Jeesus Kristus on myös sanonut: Minä teen, kyllä, 

mutta en minä, vaan Isä minussa. (Joh. 14:10) Ja hindulaisuudessa myös 

sanotaan en minä, vaan Sinä. 
45
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Ennen valaistumista mieleni luonnollisesti arvosteli kaikenlaista. 

Minulla oli myös vastenmielisyyksiä ja mieltymyksiä siitä, miten muiden 

ihmisten pitäisi elää elämäänsä. Minulla oli mielipiteitä monista asioista 

tässä maailmassa, vaikka ne eivät edes koskettaneet minua, eivätkä 

vahingoittaneet minua tai niillä ei ollut minkäänlaista tekemistä kanssani. 

Rohkenin jopa arvostella niitä tai yritin oikaista asioita. Näin me olemme 

olleet kiireisiä elämässämme. Kun olen kerta kaikkiaan kyllästynyt 

arvostelemaan maailmanmenoa ja yrittämään parantaa ihmisiä, olen 

ymmärtänyt, että minä olen ainoa, jota minun tulisi parantaa, ja kaikki 

muu on aivan kunnossa. Jumala saa meidät oppimaan omien 

erehdystemme, erilaisten opetusten ja muiden ihmisten esimerkkien 

kautta. Siksi uskonkin, kuten vanha kiinalainen sananlasku sanoo, että 

jos kuljet kahden tai kolmen ihmisen kanssa, ainakin yhdestä heistä voi 

tulla opettajasi tai hän kelpaa opettajaksesi. Tämä on totuus, jonka olen 

oppinut tähän mennessä. Koska muiden ihmisten erehdykset herättävät 

joitain muistoja meissä. Ne muistuttavat meitä jostain sellaisesta, jota 

olemme saattaneet tehdä menneisyydessä ja mitä meidän ei tulisi 

unohtaa. Meidän tulisi oppia niistä parantaaksemme itseämme, eikä 

meidän tulisi koskaan arvostella muita ihmisiä. 
45

 

Mutta minä sanon teille, antakaa itsellenne anteeksi. Antakaa itsellenne 

anteeksi milloin tahansa. Mitä tahansa teettekin, antakaa se Jumalan 

huomaan ja jättäkää se siihen, oli seurauksena sitten mitä tahansa. Koska 

emme kuitenkaan ole tämä keho. Emme ole tekomme. Emme ole 

minkään teon tekijöitä tässä maailmassa. Ja jos oletetaan, että olemme 

tekijöitä, meidän on silti annettava itsellemme anteeksi. Meidän on 

annettava itsellemme anteeksi, kun teemme virheitä tai kun emme voi 

välttää tottumuksiamme kuten vihaa, ahneutta tai joskus himokkaita 

ajatuksia. Nämä asiat johtuvat myös olosuhteista. Se ei ole todella Itse, 

todella sielu, joka haluaa kaikkia näitä asioita. Jos olemme vihaisia 

itsellemme, meidän pitäisi olla vihaisia vain tavoillemme, joita olemme 

keränneet. Meidän pitäisi syyttää myös vallitsevaa tilannetta eikä 

Korkeinta viisautta, todellista Itseä, koska todellinen Itse ei koskaan 

erehdy, eikä tee virheitä. 
60

  

K: Kuinka voimme vapauttaa itsemme kärsimyksestä, tuskallisista 

tunteistamme oikeaan aikaan, silloin kun haluamme niin kovasti 
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irrottautua elämästä ja olosuhteista ympärillämme? On vaikea nähdä 

selvästi johtuen ihmisistä, joihin olemme kiintyneet ja kun tiedämme, 

että elämämme sisältää paljon muutakin kuin vain itsemme ja sellaisen 

ihmisen rakkauden, josta emme voi päästää irti.  

M: Anna itsellesi vain anteeksi ja yritä uudelleen. Joskus joissakin 

olosuhteissa me pystymme kontrolloimaan itseämme, tosin suurin 

ponnistuksin, ja joskus taas emme haluakaan hallita itseämme tai emme 

pysty siihen. Kummassakin tapauksessa toimi niin kuin on hyväksi 

sinulle sillä hetkellä. Älä kanna niin paljon huolta tunteistasi. Ne ovat 

vain aaltoja meren pinnalla. Niiden syynä ei ole meri itse. Syynä on tuuli, 

Maan kiertorata, jotka saavat aikaan aaltoja. Meri ei siis voi jatkuvasti 

syyttää itseään ja sanoa, että se tekee aaltoja, joka aiheuttaa haittaa 

laivoille ja ihmisille. Se ei voi sille mitään. 
60

  

K: Kuinka voin päästä eroon negatiivisesta ajattelutavasta?  

M: Aivan, se on vaikeaa. Sinun täytyy käyttää sisäistä voimaasi. Sinun 

on harjoitettava Quan Yin -menetelmää, silloin sinusta tulee 

luonnollisesti puhdas. Meidän ei tarvitse kamppailla enää niin paljon. 

Käytämme joka päivä Valoa ja Ääntä puhdistaaksemme itseämme, 

kylvettääksemme itseämme. On olemassa myös eräänlainen 

tarkistuskeino, henkinen päiväkirja. Joka päivä tarkastelet itseäsi 

havaitaksesi, kuinka paljon puhtaammaksi olet tullut jokaisena päivänä 

puheessasi, kehossasi ja mielessäsi. Siitä näet edistymisesi. 
4
  

K: Mitä on viha, miksi se kiehuu sisällämme ja miten pääsemme siitä 

eroon?  

M: Joskus siitä on apua, kun voimme purkaa sitä ulkoisesti. Joskus 

miehen ja vaimon välillä tai lasten ja vanhempien välillä on jonkinlainen 

jännite, ja kun asia on selvitetty yhdessä, ilmapiiri puhdistuu. Siitä on 

myös apua. Mikä tahansa tulee luonnollisesti, anna sen tulla. Jos et voi 

hallita sitä tai et voi hallita sitä täydellisesti, yritä vain olla kantamatta 

vihamielisyyttä. Ilmaise vain tunteesi siten kuin parhaiten kykenet. 

Joskus kun vihaa on nielty liikaa, se aiheuttaa sairauksia kehossa. Meidän 

on parasta ensin omaksua Jumalan hyveet, ja sitten kaikki voimakkaat 

tunteet, kuten viha, ahneus tai kiintymys tyyntyvät ennen pitkää. 
50
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K: Kuinka selittäisit tai määrittelisit pelon?  

M: Pelko on uskon puutetta Jumalaan. Jos kaikkialla ja kaikissa 

tilanteissa tunnet Jumalan läsnäolon, silloin sinulla ei ole pelkoa. 
23

  

K: Miten voimme käsitellä itsestä luopumisen pelkoa?  

M: En muista, kuinka käsittelin sitä. Se vain luonnostaan katoaa. Kun 

pääset Jumalan yhteyteen ja sulaudut Jumalaan, sinulla ei luonnollisesti 

ole enää itseä. Vähitellen, vähitellen itse vain häviää. Siinä kaikki. En 

käsittele sitä. Olisi liian ongelmallista käsitellä sitä, koska itse on hyvin 

suuri. Sen vuoksi anna Jumalan huolehtia siitä. Kun olet harjoittanut 

menetelmäämme, itse vähenee ja vähenee ja silloin sinusta tulee yhä 

suurempi. Tämä on Jumalan paradoksi, koska se ei ole meidän 

ymmärrettävissämme. 
4
  

K: Rakas Mestari, toistan aina uudelleen samoja virheitä, joita en halua 

tehdä. Minusta tuntuu kuin sisälläni olisi kaksi minää, toinen hyvä ja 

toinen paha. Kuinka voin päästä tästä eroon?  

M: Ehkä tämä on osa sellaista tasapainoa elämässäsi, joka sinun olisi 

opittava. Oikeastaan emme voi olla liian hyviä kaiken aikaa. Hajotat 

itsesi! Oletko nähnyt nuorallakävelijää sirkuksessa? Hänen on käveltävä 

tälle puolelle, sitten tuolle puolelle. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Ensin hän 

kallistuu tälle puolelle, sitten hän luisuu toiselle puolelle. Muuten, jos hän 

kävelisi vain tällä tavoin, hän putoaisi maahan. Tässä elämässä on joka 

tapauksessa kaksi puolta, toinen on negatiivinen, toinen positiivinen; 

toinen on onnellisuutta ja toinen kurjuutta. Joskus emme kykene 

estämään itseämme kallistumasta puolelta toiselle. Se on OK! Anna 

itsellesi anteeksi. Yritä jos voit; jos et voi, anna itsellesi anteeksi. 
60

  

K: Miksi meillä on niin paljon huonoa onnea ja vaikeuksia? Onko Jumala 

järjestänyt tämän?  

M: Ei, se johtuu siitä, että elämme maailmassa, jossa on tekoja ja 

seurauksia. Luomme yksilöllisen syyn ja seurauksen, ja sen lisäksi on 

koko yhteiskunnan ja koko ilmapiirin kollektiivinen vaikutus. Paha 

energia aiheuttaa tapaturmia, katastrofeja, onnettomuuksia, sairauksia 

jne. Paha energia syntyy pahoista ajatuksistamme, pahoista teoistamme 
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ja pahasta puheestamme. Kaikella on oma energiansa. Sen vuoksi meidän 

tulisi olla puhtaita puheessamme, toiminnassamme ja ajatuksissamme. 

Tästä syystä suosittelemme Viittä ohjetta ja vegaaniruokavaliota, 

puhdistaaksemme ympäristömme. 
56

  

K: Kuinka selität raiskauksen, syövän ja onnettomuudet?  

M: Karman avulla, joka tarkoittaa syytä ja seurausta. Mitä ihminen 

kylvää, sitä hän myös niittää. (Gal. 6:7) Emme näe kovin pitkälle 

menneisyyteen. Tämän takia syytämme nykyisyyttä. Mitään ei tapahdu 

ilman syytä, vaikka joskus se ei ole yksinomaan omaa syytämme. Tämä 

maailma on hyvin surullinen paikka. Sen vuoksi meidän on löydettävä 

tiemme ulos täältä. Se on aivan kuin aina ajaisit moottoritiellä, ja jos et 

löydä ulosajotietä, polttoaineesi voi joskus loppua tai voit joutua 

onnettomuuteen, kun joku ajaa päällesi. 
56

  

K: Kun ihmiset tunkeutuvat psyykkiseen tilaamme, milloin meidän 

pitäisi sallia se ja milloin taistella vastaan?  

M: Jokaisella on oikeus fyysiseen olohuoneeseensa, kuten myös 

psyykkiseen huoneeseensa. Kenenkään ei pitäisi tunkeutua toisen 

psyykkiseen tilaan. Jos joku on tehnyt sen, pyydä häntä vilpittömästi 

poistumaan sieltä. Pyydä Jumalan voimaa sisälläsi auttamaan sinua. 

Suojele itseäsi uskontosi uskolla, mutta ole riittävän vahva, ole voimakas. 

Muussa tapauksessa meillä on initiaatio sinulle. Käytä korkeinta 

voimaasi, niin kaikki muu häviää. Kuninkaan läsnä ollessa mikään 

häiritsevä olento ei voi olla läsnä. 
46

 

K: Kuinka voimme suojella lapsiamme nykyaikaiselta elämäntyyliltä; 

televisiolta, huumeilta, laiskuudelta, ylimielisyydeltä jne., ettei se 

turmelisi heitä ja jotta samalla myös kunnioittaisimme heidän niin 

kutsuttua valinnanvapauttaan?  

M: Voit auttaa heitä valitsemalla heille parasta, mitä televisiosta ja heidän 

ympäristöstään löytyy, niin että heillä on vapaus katsella televisiota, 

mutta ei vapautta valita huonoja ohjelmia. Vapaus ei aina ole parasta 

lapsille, joilla ei vielä ole tarpeeksi viisautta tehdä valintoja. Kun he 

varttuvat, voit antaa heille enemmän vapautta. Mutta ennen kaikkea, jos 
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itse elät elämääsi hyveellisesti, hyvyydessä ja kauneudessa, lapset 

seuraavat esimerkkiäsi. 
56

  

K: Miksi huumeilla on niin suuri vaikutus amerikkalaisiin?  

M: Syitä on useita: toiset ovat näkyviä, toiset näkymättömiä. Yksi 

ilmeinen syy on se, että amerikkalaisilla on aineellista hyvää riittävästi, 

mutta sisimmässään he tuntevat silti olevansa hyvin yksinäisiä. Joillakin 

alueilla voit ajaa kilometrikaupalla näkemättä ainuttakaan ihmistä, vain 

moottoriteitä ja metsiä. Jossain saattaa näkyä muutama hajanainen asutus 

ja piilossa olevia taloja, ja tämä tuntuu siltä kuin olisit erämaassa ja hyvin 

yksin. Kanssakäyminen naapurien kanssa on lähes olematonta, joten 

tunnet olevasi hukassa. Aika ei tahdo kulua, etkä tiedä mitä tekisit itsesi 

kanssa. Halusi ymmärtää elämän, kuoleman tarkoitusta kalvaa sieluasi, 

ja tuska on niin kestämätöntä, että käytät huumeita, jotka tarjoavat 

väliaikaista lohdutusta ja saavat sinut unohtamaan elämän todellisuuden. 

Ihmiset, jotka juovat tai käyttävät huumeita tai muita myrkyllisiä aineita, 

tekevät sen samasta syystä. En siis koskaan tuomitse heitä, jotka 

käyttävät huumeita. Toivon vain voivani auttaa heitä, ja siksi olenkin 

täällä, tarjotakseni ratkaisuja.  

Jos tunnet olevasi yksin eikä sinulla ole todellista ystävää, joka rakastaa 

sinua ilman ehtoja, voit aina tulla minun luokseni. Olemme aina 

yhteydessä, ja tiedät, että sinulla on aina ystävä. Voit nähdä minun 

ilmestyvänkin, jos niin toivot ja jos olet tarpeeksi vilpitön. Olet löytänyt 

ikuisen ystävyyden, oppaan, jonka kanssa voit jakaa ilosi ja ongelmasi ja 

joka auttaa sinua aina sinun parhaaksesi. Sinun ei tarvitse käyttää näitä 

halpoja korvikkeita lohduttamaan sieluasi. Taivaassa on paljon parempia 

asioita, ja ne kuuluvat sinulle initiaation jälkeen. 
19

  

K: Onko oikeutettua, jos surmaan murhaajan estääkseni häntä 

tappamasta muita ihmisiä? Jos ei ole, mitä minun pitäisi tehdä?  

M: Kerro poliisille, sillä jos sinä tapat hänet, sinäkin olet murhaaja ja 

poliisi jahtaa sinua! Kerro poliisille, jotta he voivat tehdä työnsä. Se ei 

ole sinun työtäsi, eikö niin? Mutta ehkä tämä henkilö katuu tekoaan, joten 

anna hänelle mahdollisuus. Kun hän on vankilassa, hän saattaa katua tai 

ehkä hän lukee Nopean valaistumisen kirjan (Naurua), ja sitten hän 

muuttaa elämänsä suuntaa. Et voi koskaan tietää, mikä tekee ihmisestä 
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murhaajan. Siihen voi olla syynä useitakin monimutkaisia tilanteita. Se 

voi olla jonkinlainen mutkikas yhteiskunnan rakenne tai jonkinlainen 

ansa, johon hän joutui, eikä kyennyt pääsemään pois siitä. Ymmärrätkö, 

mitä tarkoitan? Emme siis voi ottaa oikeutta omiin käsiimme tutkimatta 

tarkoin hänen taustaansa ja monia edellisten elämien karmallisia 

verkkoja eri ihmisten välillä. Joskus voimme tuomita hänet 

epäoikeudenmukaisesti. Murhaaja tuli ehkä tappamaan sellaiset ihmiset, 

jotka olivat tappaneet aikaisemmin. Ja jos sinä nyt tapat hänet, 

seuraavalla kerralla hän tulee takaisin tappamaan sinut, eikä 

paholaismainen kehä pääty koskaan. On parempi, ettemme käytä 

väkivaltaa väkivaltaa vastaan. 
46

  

K: Täydellisen toivotonta tapausta ei siis olekaan, riippumatta siitä 

kuinka monta pahaa tekoa hän on tehnyt?  

M: Jokaisella Pyhimyksellä on menneisyytensä, ja jokaisella syntisellä 

on tulevaisuus. Kukaan ei ole toivoton tapaus. He eivät vain tiedä kerran 

olleensa suuria ja että he voivat olla sitä jälleen. Ja jos he löytävät jonkun, 

joka voi osoittaa heille heidän suuruutensa, jokainen voi tehdä näin. 

Sekin henkilö, joka tappoi 99 ihmistä ja yritti tappaa Buddhan tehdäkseen 

hänestä sadannen, tuli Arhatiksi. Hänestä tuli Pyhimys sen jälkeen, kun 

Buddha hyväksyi hänet ja antoi hänelle initiaation yhteisön jäseneksi. 
35

  

 

Pahuuden tuolla puolen  

K: Onko olemassa ratkaisua aggressiivisuuden ja väkivallan 

lopettamiseksi?  

M: Ei, minulla ei ole sitä. Teillä on! Jokaisella on tämä kyky. Jos me 

lopettaisimme eläinten teurastamisen, jos pidättäytyisimme kaikista 

väkivaltaisista teoista, maailmastamme tulisi paratiisi. Se ei ole vain 

minun velvollisuuteni, se on jokaisen velvollisuus. Eikö teidänkin 

mielestänne? Koska jos Mestari, kuka tahansa Mestari pystyisi siihen, 

Jeesus olisi tehnyt sen, Buddha olisi tehnyt sen jo kauan aikaa sitten. 
56

  

K: Onko ajatus pimeästä voimasta jotakin sellaista, joka on 

mielessämme?  
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M: Kyllä. Meillä on vapaa tahto. Ajattelemme mustavalkoisesti, ja 

Saatana on myös syntyisin Jumalan Valtakunnasta, joka on sisällämme. 

Kun toimimme elämän hyvien ja totuudenmukaisten periaatteiden 

vastaisesti, meistä tulee pimeiden voimien välikappaleita. Mutta 

negatiiviset voimat ovat myös OK. Ne tekevät elämämme jännittäväksi 

ja saavat elämän olemassa olevaksi. Muuten nukkuisimme kaikki 

Taivaassa ilman mitään tekemistä. Mutta niin pian kun väsymme 

negatiiviseen voimaan ja haluamme palata Kotiin, meidän pitäisi tehdä 

se. Emme voi ikuisesti leikkiä negatiivisessa paikassa, meidän on myös 

mentävä Kotiin. Minun sanomani on siis niille, jotka ovat väsyneet 

leikkimään, niille jotka haluavat levätä ja mennä Kotiin. Siinä kaikki. Ne, 

jotka eivät halua kuunnella minua ovat niitä, jotka vielä pitävät luonnon 

negatiivisesta puolesta. 
30

  

K: Onko helvettiä olemassa?  

M: Kyllä, se on olemassa, mutta pääasiassa vain sellaisille ihmisille, jotka 

ovat mieleltään hyvin häiriintyneitä. Ihmiset, jotka ovat hyviä ja 

hyveellisiä, eivät koskaan koe helvettiä. Ne, jotka ovat saaneet 

initiaation, eivät koskaan. Helvetti on suuri sairaala, jossa hoidetaan 

ihmisiä, joiden henki ja mieli ovat sairaita. Se on samankaltainen kuin 

meidän sairaalamme tässä maailmassa, joissa parannetaan sairauksia. 
55

  

K: Onko olemassa sellaisia asioita kuten pahoja henkiä, demoneja tai 

Saatanaa, jotka ottavat ihmisiä valtaansa?  

M: Kyllä, sellaisia on olemassa. Mutta monet pahoista hengistä ovat 

ihmisten sydämissä. Kun luomme vihaa, kun luomme masentavia ja 

painostavia ajatuksia muita ihmisiä kohtaan, synnytämme tällaisia 

epämieluisia sähköisiä ja näkymättömiä virtoja ilmaan, ilmapiiriin. Ne 

tiivistyvät yhteen, ja niistä syntyy voima, joka on pelottava kenelle 

tahansa, joka sattuu kulkemaan lähellä tai joutuu yhteyteen tällaisen 

ympäristön kanssa, joka on täynnä vihaa, täynnä pimeää, painostavaa 

voimaa. On siis parempi ajatella aina vain hyviä ajatuksia, tehdä hyviä 

tekoja, puhua hyvistä asioista, ajatella Jumalaa, tehdä Jumalan kaltaisesti 

ja puhua Jumalasta, ja Jumalan oivaltaminen on vielä parempi asia. 
46
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K: Saatana tuntuu olevan pahuuden henkilöitymä, mutta onko olemassa 

todellista pahaa olentoa tai demonia, joka on valloillaan tässä 

maailmassa, vai onko se meissä itsessämme?  

M: Sisäinen maailma on myös ulkoinen maailma. Emme voi siis todella 

erottaa niitä toisistaan. Mitä tahansa liikkuukaan mielessämme, se 

ilmenee ulkoisesti. Siksi kaksi samassa huoneessa olevaa ihmistä 

havaitsee eri tavalla saman ympäristön ja heitä ympäröivän ilmapiirin. 

Toinen saattaa tuntea olonsa kuolettavan kurjaksi, ja toinen taas on 

iloinen. Emme voi siis sanoa, että pahuus olisi joko sisällämme tai 

ulkopuolellamme. Se on molempia, aivan samoin kuin Jumala on sekä 

sisällämme että ulkopuolellamme ja kaikkialla. Se riippuu 

havainnostamme, käsityksestämme. Havaintomme Jumalasta tai 

pahuudesta saa Jumalan tai pahuuden ilmentymään. Meidän on 

muutettava käsitystämme. Jos ajattelemme Jumalallisella tavalla ja 

harjoitamme Jumalan tietä, silloin olemme aina Jumalan läheisyydessä. 

Jos ajattelemme ja toimimme pahuuden tavoin, silloin olemme aina 

Saatanan läheisyydessä. Saatana ei ole henkilö, jolla on persoonallisuus. 

Se on voima, joka vapautuu negatiivisesta ajattelustamme, teoistamme ja 

puheestamme. Se on olemassa kaikkialla. Mutta meidän ei tarvitse tuntea 

häntä, jos käännymme kohti Jumalan Valtakuntaa. Jos virittäydymme 

kohti Jumalan valtakuntaa, olemme siinä, ja jos virittäydymme pahuuden 

valtakuntaan, silloin olemme pimeyden valtakunnassa. Kaikki riippuu 

käsityksestämme ja kyvystämme virittäytyä. Joten kun meditoimme, 

käytämme tekniikkaa, jolla virittäydymme Jumalan Valtakuntaan, 

olemme aina Jumalan Valtakunnassa. Se on aivan kuin radio, jonka voi 

virittää eri asemille. 
30

  

 

Karma  

Kaikki hyvät ja suuret uskonnot puhuvat karman laista. Jos ne eivät 

puhuisi siitä, miksi ne muuten saarnaisivat ja pyytäisivät meitä olemaan 

hyviä, jos teoillamme ei olisi seurauksia? Siksi karman lait ja 

jälleensyntyminen on mainittu kaikissa suurissa uskonnoissa. Joskus ne 

on tuotu selvästi esille, joskus niihin on vain viitattu. Meidän lakimme 

on säädetty suojaamaan yhteiskunnan järjestystä, ja on myös olemassa 
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universaaleja lakeja, joilla pidetään huolta järjestyksestä ja kaikkien 

olentojen hyvinvoinnista maailmankaikkeudessa. Me emme ainoastaan 

elä jossakin maassa, olemme myös maailmankaikkeuden kansalaisia, ja 

jokainen kansakunta on kuin palatsi. Siksi meidän on tunnettava 

universaalit lait, ja jos noudatamme niitä, ne suojaavat meitä, ettemme 

joudu kokemaan alempia olemassaolon tasoja. 
18

  

Ihmisten lait ovat ihmisten tekemiä. Mutta jos katsomme 

ylimaailmallisesta näkökulmasta, näemme, että niitä ohjaa myös 

toisenlainen näkymätön voima. Tätä näkymätöntä voimaa kutsutaan 

sanskritin kielessä ”karmaksi”, joka tarkoittaa syyn ja seurauksen lakia. 

Se mainitaan myös Raamatussa: Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös 

niittää (Gal. 6:7). 
18

 

On olemassa hyvää ja pahaa karmaa, mutta molemmat viittaavat sinun 

kiintymykseesi tähän maailmaan. Initiaation jälkeen entisten elämien 

karma poistetaan, mutta Mestari ei koske nykyisen elämän karmaan. Jos 

hän tekisi niin, kuolisit välittömästi. Meidän on viivyttävä täällä vielä 

vähän aikaa siunataksemme maailmaa ja auttaaksemme ystäviämme. 

Jälkeenpäin voimme mennä Taivaaseen ja palata milloin tahansa, jos niin 

tahdomme. Karma on näkymätön voima, hyvin oikeudenmukainen ja 

voimakas. Mitä olemme luoneet, se tulee takaisin luoksemme. Tämä on 

syyn ja seurauksen laki. 
55

  

Meillä on karmaa, koska meillä on tämä tietokone, mieli, aivot, joiden 

tarkoituksena on tallentaa jokainen kokemuksemme tässä fyysisessä 

maailmassa. Sen vuoksi meillä on se. Olipa se sitten hyvää tai pahaa, 

tallennamme sen sinne. Juuri tätä kutsumme karmaksi. Mitä karma on? 

Se on vain kokemuksia, hyviä tai huonoja, reaktioitamme, oppimisen 

kokemuksia useiden elämien ajalta. Ja koska meillä on niin kutsuttu 

omatunto, tiedämme, että meidän tulisi olla hyviä, mutta joskus teemme 

pahaa. Pahat asiat painavat meitä alas aivan kuin suuri määrä roskaa tai 

matkatavaroita. Johtuen painovoiman laista se vetää meitä alaspäin ja 

tekee vuorille kiipeämisen vaikeaksi. Tässä maailmassa on nimittäin niin 

monenlaisia moraalisia periaatteita, paljon sääntöjä, paljon eri kansojen 

erilaisia tapoja, jotka sitovat meidät näihin niin kutsuttuihin käsityksiin 

hyvästä ja pahasta, syyllisyydestä ja syyttömyydestä. Tämän vuoksi 

olemme vuorovaikutuksessa tämän maailman ihmisten kanssa, ja meillä 
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on kokemuksia hyvästä ja pahasta, syyllisyydestä ja syyttömyydestä 

kansakunnan tapojen ja käytäntöjen mukaisesti, kansakunnan lakien 

mukaan. Siitä tulee tapa, että ajattelemme tietyllä tavalla, että tehtyämme 

tiettyjä asioita olemme syyllisiä, toimittuamme tietyllä tavalla olemme 

pahoja henkilöitä jne. Kaikki tämä tallentuu tänne. Se saa meidät 

syntymään uudelleen ja sitoo meidät tähän maailmaan tai hieman sitä 

korkeampaan maailmaan. Emme ole tarpeeksi vapaita, tarpeeksi keveitä 

noustaksemme ylemmäs. Kaikki johtuu näistä käsityksistä ja 

väärinkäsityksistä. 
42

  

K: Mestari, olet puhunut siitä, mitä kutsut johdatukseksi. Jotkut meistä 

käyttävät sanaa kohtalo samassa yhteydessä, vaikka johdatus kuulostaa 

enemmän henkiseltä. Mitä sanot vapaasta tahdosta?  

M: Se on valintamme ennen fyysistä syntymäämme ja fyysisen 

syntymämme aikana. Mutta kuoleman jälkeen emme voi valita, ellei 

meillä ole meriittiä, jota olemme koonneet tämän elämän aikana. 

Esimerkiksi ennen kuin synnymme tähän maailmaan, meillä on 

mahdollisuus valita, minkälaiseksi henkilöksi tulemme syntymään, mutta 

sitten kun tulemme tänne, me muutamme tätä tilanteen ja yhteiskunnan 

suostuttelun mukaisesti. Silloin menetämme myös vapaan tahdon. 

Luulemme olevamme vapaita, mutta emme ole. 
58

  

K: Joten todellinen vapaa tahto, todellinen valinta, tapahtuu ennen kuin 

me edes tulemme tänne. Silloin me olemme verhon tai Mayan peittämiä, 

emmekä muista sopimuksesta mitään. Kutsuisitko sitä sopimukseksi?  

M: Aivan oikein, sopimus Jumalan kanssa, omantuntomme kanssa. 
58

 

K: Puhuit aikaisemmin karmasta. Onko meillä mahdollisuus valita, mitä 

haluamme olla seuraavassa elämässä vai saneleeko sen meille joku 

toinen?  

M: Kukaan ei tule sanelemaan sinulle, mitä se tulee olemaan, koska omat 

tekosi ja niiden hedelmät määräävät sen, mitä tulet olemaan seuraavassa 

elämässä. Jos haluat vaikuttaa seuraavaan inkarnaatioosi, sinulla pitää 

olla tarpeeksi viisautta löytääksesi oman polkusi ja saavuttaaksesi jälleen 

suurimman voimasi. Silloin voit hallita sitä. Mutta nyt olet liian heikko. 
18
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K: Voimmeko vähentää karmaamme rukoilemalla?  

M: Kyllä voimme, jos olemme tarpeeksi vilpittömiä, koska hyvin 

vilpitön ja syvällinen rukous on eräänlaista meditaatiota. Olemme 

meditatiivisessa tilassa, siksi se tavoittaa armomme, meriittiemme ja 

siunaustemme varastojen syvimmät uumenet, ja sillä on vaikutusta, se 

puhdistaa. Vain kun olemme todella vilpittömiä ja kaipaamme syvästi 

anteeksiantoa, silloin se auttaa. 
26

  

K: Onko mahdollista jakaa karmaamme useiden elämien osalle niin, että 

kärsimme joka kerta vähemmän?  

M: Kyllä, voit tehdä niin, mutta silloin kärsit vielä enemmän. Kerron 

teille miksi. Koska jokaisessa elämässä meillä on jo karmaa, ja jos lisäät 

siihen vielä tämän elämän karman, kärsit vain lisää. Jokaisessa elämässä 

meillä on jo riittävästi karmaa, jopa liikaa, ja jos lisäät siihen vielä tämän 

elämän karman, luulen, että kärsit enemmän etkä vähemmän. 
26

  

K: Siirtyvätkö isän synnit pojalle?  

M: Johonkin rajaan asti, kyllä. Kutsumme sitä kollektiiviseksi karmaksi. 

Se tarkoittaa kollektiivista rangaistusta suvun piirissä. Sen lisäksi 

jokaisella meistä on omat yksilölliset kollektiiviset pahat tekonsa tai 

hyvät ansionsa hyvistä teoista. Karma tarkoittaa sekä hyviä että pahoja 

tekoja ja hyviä ja pahoja tuloksia, eikä vain pahoja. Useimmat ihmiset 

käyttävät tätä sanaa negatiivisessa mielessä. 
46

  

K: Rakas Mestari, voisitko selittää, minkälainen karma on luonut 

diktaattoreita, jotka aiheuttivat sotia, joissa kuoli miljoonia ihmisiä ja 

jotka saivat miljoonat ihmiset kärsimään?  

M: Tämä on ihmiskunnan kollektiivista karmaa joka – kuten sanoin – 

syntyy siinä ohella, kun ihmiset ja muut olennot ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään tässä maailmassa tai muissa maailmoissa. Tuollaisista 

sivutuotteista syntyi ikään kuin erittäin voimakas energia, joka roikkuu 

Maan ilmakehässä. Kun se tiivistyy liikaa, sen on ilmennyttävä jonain 

näkyvänä, kuten hyvin suurena diktaattorina, joka surmaa miljoonia jne.  

Joten tämän takia näitä ihmisiä ei pitäisi syyttää, eräässä mielessä. Sen 

sijaan meidän pitäisi syyttää itseämme. Jos jokainen meistä olisi viettänyt 
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hyveellistä elämää, noudattanut Kymmentä käskyä ja pidättäytynyt 

kaikesta tappamisesta, mukaan lukien epäsuora tappaminen, 

noudattamalla vegaaniruokavaliota, silloin maailma ei olisi koskaan 

synnyttänyt tuollaisia diktaattoreita. Nämä ovat kauheita kokemuksia, 

joiden tarkoituksena on muistuttaa meitä hyveellisestä tiestä, ja jos emme 

ole vielä heränneet, tällaiset asiat tulevat muistuttamaan meitä yhä 

uudelleen, kunnes koko ihmiskunta on herännyt. 
50

  

K: Voisitko kertoa meille karmasta, kuinka voimme maksaa takaisin 

aiempia karmallisia velkojamme ja miten tämä on suhteessa 

valaistumiseen?  

M: Karma on sanskritin kielen sana laille Mitä ihminen kylvää, sitä hän 

myös niittää, joka on alemman maailmankaikkeuden laki. Kun Mestari 

antaa sinulle initiaation, Hän nostaa sinut ylemmäs. Sen vuoksi 

alakerrassa oleva karma voidaan polttaa, eikä se vaikuta sinuun. Hän 

jättää jäljelle vain hiukan karmaa, jotta voit jatkaa elämääsi, jonka 

Mestarin voima on jo tasoittanut ja silottanut. Initiaation jälkeen sinulla 

ei ole enää varastoitunutta karmaa, joten sinun ei tarvitse syntyä enää 

uudelleen, ellet sitten halua sitä. Jos haluat syntyä uudelleen, se on hyvin 

helppoa. Voimme luoda karmaa tai lainata sitä useilta eläviltä olennoilta 

tullaksemme alas. Initiaatio tarkoittaa sitä, että kaikki menneisyyden 

karma tuhotaan, eikä olennoille jää enää mahdollisuutta tulla takaisin 

tulevaisuudessa. 
51

  

 

Jälleensyntyminen  

Jälleensyntyminen on palaamisen kiertokulkua. Ellet ole löytänyt 

paratiisiin johtavaa uloskäyntiä, sinun on mentävä takaisin. Kuten 

moottoritiellä ajaessasi, jos et löydä ulosmenoväylää, sinun on palattava 

takaisin löytääksesi se. Tätä tarkoittaa jälleensyntyminen. 
56

 

Jälleensyntymisen teoriaa ei pitäisi opettaa, koska meillä ei ole olemusta, 

joka syntyy uudelleen. Se, mikä ehkä syntyy uudelleen, on takertuvat 

taipumuksemme tietoon, jota meillä on, hyvää tai pahaa, ja sitten tämä 

takertuva taipumus jatkaa edelleen kulkuaan ja löytää yhden instrumentin 
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toisensa jälkeen tyydyttämään kaipaustamme, joka ei saanut tyydytystä 

aikaisemmassa niin kutsutussa syntymässä. Tiedon jälkeen Viisaus tai 

Jumal-Itse, joka asuu tässä kehossa, jättää tämän temppelin ja siirtyy 

toiseen temppeliin. Se on kuin kulkisimme yhdestä kirkosta toiseen, 

mutta olemme edelleen sama henkilö. Oikeastaan 

maailmankaikkeudessa ei ole olemassa yksittäistä olemusta. On suuri 

määrä energiaa ja rakastava kenttä, mutta joskus se on jakautunut 

erillisiin osiin. Se on aivan kuin sähkövirta, joka on hehkulampuissa, 

johdoissa, mikrofonissa eri muodoissa. Sitä on jääkaapissa, jälleen eri 

muodossa ja sähkötuulettimessa, mutta virta sisällä on aivan samanlaista. 
61

 

K: Mikä on Sinun näkemyksesi jälleensyntymisestä?  

M: Jälleensyntymistä ei ole. Sielu ei synny koskaan uudelleen. Vain 

tottumuksiin perustuva ajattelutapamme, halumme ja kiintymyksemme 

syntyvät uudelleen. Jos tunnemme sielun, jos olemme valaistuneet, jos 

tunnistamme yhteytemme koko maailmankaikkeuteen, emme synny 

uudelleen minnekään. Emme ole koskaan syntyneet, emmekä koskaan 

kuolleet. Mutta tämä kaikki on teoreettista puhetta. Saavuttakaa vain 

valaistuminen, niin silloin tiedätte kaiken. 
47

  

K: Jos ihmiset syntyvät uudelleen, miksi sitten maailman väkiluku 

kasvaa?  

M: Koska ihmiset syntyvät uudelleen! (Naurua) Koska useimmat ihmiset 

eivät ole valaistuneita eivätkä vapautuneita, siksi maailman väkiluku 

kasvaa. Koska helveteissä on ihmisiä, jotka tulevat uudelleen 

syntyäkseen ihmisiksi. On olemassa eläinkunnan olentoja, ja kun ne ovat 

maksaneet velkansa eläiminä, ne tulevat uudelleen ja niistä tulee ihmisiä. 

Mitä enemmän nautaa, hanhia, kanoja ja sikoja syömme, sitä 

ylikansoittuneempi tämä maailma on. On myös enkeleitä, paratiisissa 

asuvia ihmisiä, jotka satojen tai tuhansien vuosien jälkeen syntyvät 

uudelleen ihmisiksi. Siksi maailma on aina ylikansoittunut. 
5
  

K: Miksi kristilliset kirkot eivät hyväksy jälleensyntymisoppia?  

M: Koska he ymmärtävät Raamatun väärin, ja myös siksi että Raamattua 

on lyhennetty ja sensuroitu satoja kertoja. Kerron teille esimerkin. Kun 
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Jeesukselta kysyttiin: Oletko Sinä sen ja sen edesmenneen Pyhimyksen 

jälleensyntymä (Mark. 8:27-30)?, hän ei sanonut: ”En.” Pyhä Paavali on 

myös sanonut: ”Minä elän, mutta ei, en ’minä’, vaan Kristus elää 

minussa” (Gal. 2:20). OK? Jos ette kerran usko jälleensyntymiseen, 

miksi sitten odotatte Jeesuksen toista tulemista? (Naurua) Kysykää 

kirkoltanne ja katsokaa, mitä he vastaavat teille. 
10

  

K: Onko jälleensyntyminen sielun tai hengen valinta, vai onko se jotain 

sellaista, joka tapahtuu ilman valintaa Korkeamman Voiman 

määräyksestä ja omistautumisesta?  

M: Meillä on valinnanmahdollisuus, ja meillä ei ole 

valinnanmahdollisuutta. Tavallisilla ihmisillä ei ole 

valinnanmahdollisuutta. Buddha, Pyhimykset, Kristus, Heillä on 

valinnanmahdollisuus. He valitsivat tietoisesti vanhempansa, 

syntymänsä ajankohdan ja paikan, sekä kuolemansa ajankohdan, lähdön 

tästä maailmasta. He olivat tietoisia ennen maailmaan tuloaan. He 

valitsivat itse tulevansa. He tulivat pelastamaan maailman, auttamaan 

ystäviään, auttamaan niitä, jotka olivat rukoilleet Heidän apuaan. Mutta 

toiset ihmiset joutuvat jälleensyntymään omien tekojensa, omien 

toimintojensa seuraamuksena, mitä he ovat tehneet aikaisemmissa 

elämissään. Ajattelumme ja tapamme muodostavat itsessään energiaa, ja 

tämä pakottaa meidät takaisin ympäristöön joko toteuttamaan sitä tai 

sitten hävittämään sitä pois, jos se on tarpeen. Tätä jo muodostunutta 

konkreettista energiaa on laimennettava. 
13

  

K: Onko sielu se, joka kantaa karmaa yhdestä elämästä toiseen?  

M: Se on mieli, muistin voima. Se on eräänlaista energian voimaa. Kun 

teet jotain, tuotat samalla eräänlaista energiaa, joka on näkymätöntä 

fyysisille silmille. Tämä energia luo mallin, jonka sielu kokee tässä 

maailmassa, sinun onnistumisesi ja epäonnistumisesi jne. Ja pitkän ajan 

kuluttua sielu samastaa itsensä tällaisen mallin kanssa, eikä oivalla että 

se on vapaa tästä mallista. 
34

  

K: Me olemme evoluution tulosta, ja siksi en hyväksy mahdollisuutta, 

että joutuisimme tulemaan takaisin alemmalle tasolle, esimerkiksi 

eläimeksi. Sehän olisi taaksepäin menemistä eikä kehitystä, eikö totta?  
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M: Kyllä. Se on kehitystä, mutta joskus kehitys pysähtyy hetkeksi ja 

jatkuu sitten uudelleen. Se on aina menossa ylöspäin, mutta joskus 

tapahtuu lipsumista. Jos haluat kiivetä vuoren huipulle ja jalka lipsuu, 

silloin voit pudota hiukan alaspäin. Mutta kiipeät ylös, koska tiedät, että 

sinun on kiivettävä vuoren huipulle ja kuinka vaikeaa se on. Se on aina 

evoluutiota. Jos ihminen käyttäytyy niin kuin eläin eikä ihminen, silloin 

hänen on seuraavassa elämässään opittava eläimen läksyjä, koska hän ei 

ole suoriutunut hyvin. Sitten hän pelästyy, kyllästyy siihen ja sanoo: 

“OK, nyt riittää. Haluan syntyä uudelleen ihmiseksi, käyttäydyn ihmisen 

tavoin. Seuraavalla kerralla tiedän, miten käyttäytyä!” 
20

 

K: Tiedän syyn ja seurauksen lain universaalina lakina. Voisitko kertoa 

minulle lisää muista universaaleista laeista? Onko muitakin lakeja 

olemassa?  

M: Kyllä, on olemassa korkeampi laki kuin syyn ja seurauksen laki. Se 

on armon laki, anteeksiannon laki, joka tulee suoraan Jumalalta. Syyn ja 

seurauksen laki on alempi suhteessa noihin, ja Jumala on asettanut sen 

maailmankaikkeuden säätelemiseksi. Sen yläpuolella on siis korkeampia 

lakeja, ja nämä ovat rakkauden, anteeksiannon ja armon lait. Tämä on se, 

mitä Jeesus toi meille, kun Hän oli fyysisessä kehossa. Ja tämän kuka 

tahansa suuri Mestari tuo ihmisille, kenelle tahansa joka tulee Heidän 

luokseen hakemaan turvapaikkaa ja apua. Tämä on rakkauden ja armon 

laki. 
18

  

 

Kuolema ja kuoleminen  

Tänään haluaisin puhua kaikkein pelottavimmasta mutta 

väistämättömästä asiasta: kuolemasta. Syntymän, vanhenemisen, 

sairauden ja kuoleman joukosta pelottavin on viimeisenä mainittu, ja se 

on väistämätön, eikö olekin? Puhun siitä, mitä tapahtuu kuolemassa 

useimmille ihmisille.  

Olemme kuulleet, että kehomme koostuu viidestä eri peruselementistä: 

metallista, puusta, vedestä, tulesta, maasta ja sielusta. Meille on kerrottu, 

että kuoleman hetkellä sielu poistuu kehosta ja jättää viiden elementin 

muodostaman kehon. Lisäksi viisi elementtiä erottuvat toisistaan, ne 
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eivät enää ole yhdessä, koska sielun ollessa läsnä se toimii kuin magneetti 

pitäen viittä peruselementtiä koossa, aivan kuten rukousnauhan lanka 

liittää helmet yhteen. Jos poistan tämän langan, helmet putoavat maahan. 

Sama asia tapahtuu, kun kuolemme. Mutta me emme ole rukousnauha, 

koska meillä on tunteita. Miksi kuolema on niin tuskallinen tapahtuma? 

Ensinnäkään emme ole halukkaita jättämään tätä maailmaa, 

sukulaisiamme, ystäviämme, aviomiehiämme, vaimojamme, lapsiamme, 

isiämme ja äitejämme jne. Toiseksi, koska meitä pelottaa se, ettemme 

tiedä, mihin menemme lähdettyämme tästä maailmasta. Kolmanneksi, 

koska emme ole valmistautuneet, emme tiedä, mitä tehdä kun kuolemme. 

Muutoin kuolema on onnellinen hetki, eikä siinä ole mitään pelättävää. 
2
 

Monet ihmiset opettavat meille monia asioita tässä maailmassa: 

vanhemmat opettavat meitä syömään ja kävelemään. Opettajat opettavat 

meitä lukemaan ja kirjoittamaan ja monia muita asioita. Lääkärit ja 

kätilöt opettavat tulevia äitejä synnyttämään, esimerkiksi, ja 

huolehtimaan itsestään sekä huolehtimaan sikiöstä, jotta synnytys sujuisi 

helpommin eikä olisi niin tuskallinen. Mutta kukaan ei opeta meille, mitä 

tehdä kuoleman hetkellä. Siitä ei mainita missään. Me opimme 

synnyttämään ja saamme huolenpitoa vanhentuessamme eläkkeen ja 

vakuutusten muodossa. Lääkärit hoitavat sairauksiamme ja neuvovat, 

miten välttää tai vähentää sairastumisen mahdollisuuksia. Mutta kukaan 

ei puhu kuolemisesta, eikä se ole hyvä asia. Sen vuoksi opetan teitä 

”kuolemaan” (initiaation kautta).” 
2
  

Kaikki kehon toiminnot lakkaavat sillä hetkellä kun sielu jättää tämän 

fyysisen ajoneuvonsa! Ajatelkaapa asiaa, me vietämme suurimman osan 

ajastamme keskittyen tähän kehoon ja hyvin vähän, jos ollenkaan, 

keskitymme Todelliseen Itseen, joka on ikuinen Rakastettumme. Siksi 

meidän pitää erottaa todellinen henkilö hänen varjostaan. 
57

  

Maailma on väliaikainen. Vaikka oppisimme paljon, se ei auta 

paljoakaan. Suurten tiedemiesten on myös kuoltava, kaikkein 

kuuluisamman neronkin on lähdettävä tästä maailmasta, ja jokainen 

tekee sen tyhjin käsin. 
2
 

Siksi kaikki uskonnolliset pyhät kirjoitukset korostavat, että meidän ei 

tulisi olla niin kiintyneitä tähän maailmaan. Miksi? Koska jos 
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ajattelemme vain tätä maailmaa, meidän on tultava takaisin, ja jos 

ajattelemme Jumalaa, menemme Taivaaseen. Kaikki uskonnot opettavat 

meille tämän, mutta Jumalan ajatteleminen ei ole helppoa. 
2
 

Kuten huomaatte, me valmistaudumme hyvin lapsen syntymään, mutta 

miksi emme kuolemaamme, joka on kaikkein tärkein asia? Kun saamme 

lapsen, monet ihmiset tulevat katsomaan meitä, mutta kun kuolemme, 

kukaan ei voi olla kanssamme, vaikka se on hetki, jolloin koemme 

suurinta yksinäisyyttä ja kärsimystä. Kuolemasta tulee tuskallinen 

kokemus, koska emme ole valmistautuneet. 
2
 

Kehossamme on yhdeksän ”ovea”, kuten silmämme, korvamme, 

nenämme jne. Voimme käyttää mitä tahansa näistä ovista 

poistuaksemme kehostamme, mutta kun kuolemme, siirrymme jälleen 

alempiin todellisuuksiin. Ajatellaan esimerkiksi taloa. Jos lähdet suurella 

kiireellä ikkunan kautta, saatat saada useita ruhjeita. Sinun on käytettävä 

sen sijaan etuovea. Mutta emme voi poistua, ellei se ole auki. On vain 

yksi ovi, jonka kautta voimme päästä korkeampiin todellisuuksiin. Emme 

voi nähdä sitä fyysisillä silmillämme. Vain suuret Mestarit voivat avata 

sen. Koska emme pysty avaamaan sitä itse, meidän tulisi pyytää apua 

sellaiselta henkilöltä, joka on jo avannut oman ovensa ja joka voi näyttää 

meille, kuinka sen saa auki. Sitten harjoittelemme joka päivä sen 

avaamista ja sulkemista, niin lähdön päivänä meillä ei ole vaikeuksia 

lähteä. 
2
 

Opetan teille initiaation aikana kuinka kuolla, ja sen jälkeen teidän on 

harjoiteltava joka päivä. Ellette tee niin, unohdatte sen, koska olette liian 

kiintyneitä, liian tottuneita tähän maailmaan. Kaikki ajatuksenne 

pyörivät aviomiehenne, vaimonne, työnne ja pomonne ympärillä. Ota 

nokoset, niin huomaat, miten ne heti tulevat häiritsemään sinua ja saavat 

sinut huolestumaan. Tämän vuoksi meidän pitäisi varata joka päivä kaksi 

ja puoli tuntia harjoitellaksemme kuolemista. 
2
 

Initiaation aikana Mestari saattaa sinua ja vie sinut heti korkeammille 

tasoille, eikä sinulla ole aikaa ajatella sitä, mitä olet jättänyt taaksesi. Se, 

mitä näet nousemisesi hetkellä, riippuu siitä, millä tasolla olit kuolemasi 

hetkellä. 
2
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K: Mestari, miksi emme muista entisiä elämiämme ja kuolemiamme?  

M: Koska se olisi enemmän kuin jaksaisimme kestää, liian suuri taakka. 

Tässäkin päivässä on jo ihan tarpeeksi tehtävää, veroineen, sotineen, 

lapsineen ja jokapäiväisien huoliemme ja karmamme kanssa. Jos saisit 

tietää, että olet ollut erittäin paha tai erittäin hyvä tai hyvin jalo entisessä 

elämässäsi, se vain hämmentäisi sinua enemmän, etkä pystyisi 

selviämään tämänhetkisen elämäsi tehtävistä. Niinpä Jumala, 

luonnollinen laki, veti verhot sen eteen. Saat tietää siitä, kun se on 

tarpeellista. Tiedät sen aikanaan. Joskus saat tietää sen meditaation 

aikana, jos se on tarpeellista kehityksesi kannalta. Ellei se ole tarpeellista, 

et saa tietää. Jeesus on myös sanonut: Älkää huolehtiko huomispäivästä, 

se pitää huolen itsestään (Matt. 6:34). Joten jos emme halua tietää 

huomisesta, joka vaikuttaa meihin ja on tärkeää meille, kuinka paljon 

vähemmän meidän pitäisikään tietää menneestä, joka on jo ohi? 
24

  

K: Kuinka kuoleman rajakokemukset sopivat filosofiaasi?  

M: Kuoleman rajakokemus on todella kuoleman kokemus, paitsi että niin 

kutsuttu hopealanka, joka yhdistää sielumme tähän meidän niin 

kutsuttuun fyysiseen välikappaleeseemme, ei ole vielä katkennut. Heillä 

on todella ollut kokemus kuolemasta. Sellaiset ihmiset, jotka ovat 

viettäneet hyveellistä elämää ja joilla on hyvä omatunto elämässään, 

näkevät kirkasta Valoa ja monia kauniita ulottuvuuksia; se on totta. 

Saman voit kokea, kun meditoit. Ainoa ero on se, että voit pitkittää tätä 

kokemusta tai voit kokea sen uudelleen tahtosi mukaisesti tai edetä yhä 

korkeampaan ja korkeampaan ulottuvuuteen. Meditaatio on siis myös 

kuolemankokemus. Siksi pyhä Paavali sanoi: Minä kuolen päivittäin (1 

Korintt. 15:31). Jätät kehosi ja menet korkeampaan kauneuteen ja tulet 

takaisin tahtosi mukaisesti, kun olet harjoitellut jonkin verran, ei edes 

kovin pitkää aikaa. Jotkut ihmiset saavuttavat tämän jo heti initiaation 

saatuaan ja jatkavat sitä jatkuvasti tämän jälkeen. 
58

  

K: Mitä on karman kierron ja kuoleman tuolla puolen?  

M: Se on suurin viisaus ja korkein autuus, jonka voimme koskaan tietää. 

Se on meidän todellinen Valtakuntamme, koska kylvämisen ja 

niittämisen lain tuolla puolen on rakkauden laki, vain rakkauden ja 

autuuden laki. Jos pääsemme murtautumaan läpi karman kierron, silloin 



 
44 

 

pääsemme tuohon ulottuvuuteen, jossa ei ole elämää, ei kuolemaa, ei 

karmaa: vain onnellisuutta, vain täyttymystä. Mutta kun puhun teille tällä 

tavoin, minusta tuntuu että alennamme sitä jotenkin, koska ihmisten 

käyttämä kieli on helposti harhaanjohtavaa ja hyvin rajoitettua. Jopa 

tavallinen miehen ja naisen välinen rakkaus, kuinka sitä voisi kuvailla? 
58

  

K: Mitä tapahtuu ihmiselle, joka tekee itsemurhan? Mikä on erona niiden 

kanssa, jotka ovat kokeneet luonnollisen kuoleman?  

M: Kyllä! Siinä on suuri ero. Useimmat ihmiset, jotka tekevät 

itsemurhan, ovat hyvin alhaisella tietoisuudentasolla ja syvässä 

masennuksessa. Tämän maailman paine on heille liikaa. Kun kuolemme 

tällaisessa tietoisuudentilassa, pysymme hyvin pitkän aikaa samassa 

olotilassa. Se ei ole hyväksi sielullemme. Kun olet niin masentunut, 

haluat päästä eroon masennuksesta, mutta koska tapat itsesi, pysyt 

masennustilassa hyvin pitkän aikaa. 
56

  

K: Mitä ruumiille pitäisi tehdä, pitäisikö se polttaa vai haudata?  

M: Se riippuu ympäristöstä. Kuolleilla on jo toinen asuinsija, joten 

parasta olisi polttaa ruumis ja sirotella tuhka mereen, jonne se kuuluu. 
47

  

K: Miksi lapsen pitää kuolla, vaikka hän on niin puhdas?  

M: Koska hänen ei tarvitse elää enää. Ehkä hän meni Taivaaseen. Se on 

jopa puhtaampi. Joskus meillä on jokin tehtävä suoritettavanamme. 

Esimerkiksi minun on oltava täällä vain kolme tai neljä päivää, koska 

tarvitsen sen verran saadakseni työni tehtyä. Joten tulin tänne neljäksi 

päiväksi. Jos minun on tultava uudelleen, tulen uudelleen. Joillain 

sieluilla on vain vähän tekemistä tämän fyysisen maailman kanssa, joten 

he tulevat vain vähäksi aikaa ja lähtevät sitten pois. Joskus he ottavat vain 

vähän karmaa vanhemmiltaan ja sitten lähtevät pois. 
56

  

K: Jos elämän tarkoituksena on muistaa keitä olemme, mikä on kuoleman 

tarkoitus?  

M: Keho luotiin kestämään vain määrätyn ajan. Kun se on kulunut 

loppuun, meidän on otettava käyttöömme toinen keho, joka sopii 

paremmin oppimistamme varten.  
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K: Koskeeko kuolema vain kehoa vai myös sielua?  

M: Ei, sielu ei kuole koskaan. Vaihdamme vain vaatteita. Jos käytämme 

kaksi päivää samaa vaatekertaa, vaatteet likaantuvat ja meidän on pestävä 

ne. Jos ne ovat liian kuluneita, heitämme ne pois ja ostamme uusia. Siinä 

kaikki. Me vain vaihdamme vaatteita. 
18

  

K: Meillä on siis tietoisuus ja hallinta jopa silloin, kun kuolemme?  

M: Kyllä, mutta meillä ei ole hallintaan vaadittavaa voimaa, ellemme ole 

valaistuneet ja saavuttaneet uudelleen suuruuttamme.  

K: Oletko kokenut kuoleman? Muistatko kokemusta kuolemasta?  

M: Voin tehdä niin joka päivä! Kuolen ja tulen taas takaisin.  

K: Voisinko minäkin tehdä niin?  

M: Kyllä voit, ja opetan sinulle, kuinka se tapahtuu. Muistaakseni Pyhä 

Paavali sanoi: Minä kuolen joka päivä (1 Korintt. 15:31). Kun olet 

Samadhissa, voit katkaista siteet tähän maailmaan muutamaksi tunniksi 

ja sitten saada jälleen yhteyden. Tulet takaisin, koska vielä ei ole aika 

lähteä. Meidän on tultava takaisin ja saatettava tehtävämme päätökseen.  

K: Miksi haluat kuolla niin monta kertaa?  

M: En minä halua kuolla. Minun on vain kuoltava, jotta voisin elää. 
18
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3 

Uskonnosta henkiseen ymmärrykseen 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

En kuulu buddhalaisuuteen tai katolilaisuuteen, kuulun Totuuteen ja 

julistan Totuutta. Voitte kutsua sitä buddhalaisuudeksi, katolilaisuudeksi, 

taolaisuudeksi tai miksi tahansa haluatte, toivotan kaikki tervetulleiksi. 
11

 

Monilla Mestareilla on hankaluuksia taistellessaan eri uskontojen 

ennakolta omaksuttuja käsityksiä vastaan. Minulla ei ole sellaisia. Sanon 

teille, että kaikki uskonnot ovat hyviä. Kaikki uskonnolliset Mestarit ovat 

hyviä, he puhuvat Totuudesta ja johdattavat sinua kohti Totuutta. Pysy 

kiinni omassa uskonnossasi ja usko omaan uskonnolliseen Mestariisi. Jos 

satut löytämään hyvän Mestarin nykyaikana ja oman uskontosi piiristä, 

olet onnekas. Jos näin ei ole, etsi sitten muista uskonnoista, jos niistä 

löytyisi ketään elossa olevaa Mestaria. Usko samanaikaisesti omaan 

uskontoosi, äläkä vaihda sitä tuon Mestarin uskontoon. Kaikki uskonnot 

tulivat nimittäin Jumalalta, ja myös kaikki uskonnolliset johtajat tulivat 

Jumalalta tuomaan sanomaansa eri aikoina ja eri paikoissa. 
13

 

Kaikki valaistuneet olennot, ovatpa he sitten katolilaisia, buddhalaisia tai 

mistä tahansa muusta uskonnosta, ovat kaikki löytäneet saman asian, 

saman viisauden, saman ekstaasin. Minä olen myös löytänyt saman 

maailmankaikkeuden, ja se on oikeastaan enemmänkin mielentila, 

tietoisuuden tila, älykkyyden ja korkeamman ymmärryksen tila. 
64

  

Buddhalaisuus on samanlaista kuin katolilaisuus. Minusta niiden opeissa 

ei ole eroa. Kun vertaat kristittyjen Kymmentä käskyä buddhalaisten 

käskyihin, ne ovat samanlaisia: älä tapa, älä varasta, älä valehtele, älä juo 

alkoholia tai käytä huumeita, älä vie toisen vaimoa tai aviomiestä. Loput 

opetuksesta ovat vain yksityiskohtia ja selityksiä tai historiallisia 

tapahtumia, joita oppilaat ovat kirjoittaneet muistiin, kun heidän 

Mestarinsa oli vielä elossa. Esimerkiksi Raamatussa on paljon kuvauksia 
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sodista ja heimoista, jotka taistelivat keskenään. Tämä ei kuulu 

opetuksiin, mutta koska nämä tapahtumat tapahtuivat silloin, kun Mestari 

oli vielä elossa, ne kirjoitettiin ylös. 
35

  

Jeesus oli ihminen, mutta Kristus on voima. Tämä voima voidaan siirtää 

milloin tahansa, missä tahansa sellaisen henkilön kautta, joka on pätevä 

siihen. Kuten sähkökin voi kulkea missä tahansa johdossa, jos johto on 

hyvässä kunnossa ja pistorasia on käytettävissä. 
26

 

Jeesus Kristus on Buddha, ja Buddha tarkoittaa samaa kuin Kristus. 

Kristus on hepreankielinen sana Buddhalle, ja Buddha on sanskritin 

kielen sana Kristukselle. Mitä sanotte tästä! Ihmiset eivät koskaan 

kääntänet näitä sanoja omalle kielelleen. He vain käyttivät alkuperäistä 

kieltä ja tappelivat siitä. On aina hankaluuksia, koska ihmisten käyttämä 

kieli on epätäydellistä. 
13

  

Kaikki pyhät kirjoitukset rohkaisevat ihmisiä elämään puhdasta elämää. 

Älä tapa. Rakasta lähimmäistäsi ja vihamiestäsi, älä varasta (Matt. 

19:18) jne. Kristittyjen käskyt, muslimien, sikhien, hindujen ja 

buddhalaisten käskyt ovat aivan samoja. Meidän tulisi olla hyviä ihmisiä, 

rakastaa toinen toisiamme ja puhdistaa sisäistä Itseämme. Nämä 

ulkonaiset hyveet me kaikki tiedämme, ja useimmat meistä pystyvät 

noudattamaan pyhien kirjoitusten käskyjä, mutta kuinka on sisäisen 

puhdistumisen ja sisäisten oivallusten laita, jotka on mainittu? Kuinka 

voimme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin? Kuinka voimme kuulla 

Jumalan omalla Olemuksellamme ilman, että joku toinen kertoo meille 

toisen käden tietoa? Kuinka voimme kokea oman Jumala-Luontomme? 

Kuinka voimme tulla Buddhaksi (täydellisesti valaistuneeksi 

Olennoksi)? Nämä ovat paljon tärkeämpiä kysymyksiä kuin vain eettinen 

käytöksemme. Tietenkin eettinen elämä auttaa suuresti, ja se on 

välttämätön sellaiselle, joka haluaa tulla yhdeksi Jumalan kanssa, mennä 

takaisin Totuuteen tai tulla Pyhimykseksi. Nämä kaikki merkitsevät 

samaa: tulla yhdeksi kaiken suuren Lähteen kanssa. 
5
  

Uskonto ainoastaan osoittaa kohti Totuutta, mutta meidän on löydettävä 

se elävän Mestarin avulla. Ilman todellista Mestaria emme edes ymmärrä 

uskontoa. 
32
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Uskonnon tuolla puolen  

Buddhalaisuudessa ihmiset uskovat, että jos he palvovat Buddhaa, 

kumartavat Hänen patsastaan, polttavat suitsukkeita sekä uhraavat 

hieman hedelmiä ja kukkia, silloin he ovat turvassa ja löytävät 

turvapaikan Buddhasta. Minusta tuo on kaikkein väärin ymmärretyin 

käsitys, koska ei ole epäilystäkään siitä, että patsas edustaa 

menneisyyden Buddhaa, mutta ei nykyistä. Eikä menneisyyden Buddha 

voi auttaa meitä millään tavalla, paitsi että Hän on jättänyt jälkeensä 

teorioita, joita voimme seurata ja tutkia. Ja jotkut meistä menevät 

kirkkoon, saavat kasteen ja vähän kakkua, ja sitten ajattelemme 

olevamme turvassa helvetin tulelta! Olen kuitenkin iloinen siitä, että 

ihmiset tekevät niin, koska ainakin Totuuden symboliikkaa vaalitaan 

hyvin. Miksi olen iloinen? Koska se osoittaa, kuinka viattomia ihmiset 

ovat, kuinka helposti uskovia, kuinka lapsenomaisia olemme. Olemme 

niin viattomia, niin puhdassydämisiä.  

Olen siis iloinen, että buddhalaiset menevät temppeliin ja tarjoavat 

hedelmiä puisille patsaille, ja olen iloinen, että katoliset uskovaiset 

menevät kirkkoon ja toistavat ikivanhoja kokemuksia uskoen olevansa 

turvassa. Ainakin siinä tulee esille heidän puhtautensa ja viattomuutensa. 

Mutta puhtaus ja viattomuus eivät voi auttaa meitä paljoa tässä elämässä, 

jos emme näe Buddhaa tai koe Jumalaa omakohtaisesti. Aivan kuten joku 

olisi juuri asentanut puhelimen taloosi ilman kytkentää ja sanoisi sinulle, 

että puhelimesi on tuolla. Se näyttää samanlaiselta kuin muillakin, ja 

siinä kaikki. Mutta mitä tapahtuu? Puhut vain itsesi kanssa. Yhteyttä ei 

ole, eikä toinen osapuoli voi kuulla mitään. Jos uskomme, että puhumalla 

vain puhelimen toiseen päähän, ilman että toinen osapuoli vastaa, asian 

olevan kunnossa, vaikka emme saa minkäänlaista vastausta Häneltä, 

silloin tämä on vieläkin viattomampaa.  

Aikaisemmin olin yhtä viaton. Kävin joka päivä temppelissä tai kirkossa 

ja uskoin, että muuta ei tarvita. Mutta sitten myöhemmin vartuin ja oloni 

tuntui tyhjältä, ja ajattelin, että Jumala ei vastaa mihinkään, eikä välitä 

ollenkaan, vaikka kuinka purkaisin sydäntäni Hänelle. Buddha ei kuivaa 

kyyneleitäni eikä vastaa kaikkein vilpittömimpiin rukouksiini ja 
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kysymyksiini. Hän vain istuu siellä ja hymyilee, joka päivä samanlaisena. 

Itkin, kumarsin ja heittäydyin Hänen jalkoihinsa, eikä Hän liikahtanut 

tuumankaan vertaa! Joten sitten turhauduin, ja sitten tulin vihaiseksi. 

Ajattelin, että kuinka voit olla niin epäkohtelias! Mutta se ei ollut 

Buddha, joka oli niin epäkohtelias, vaan minä itse olin niin lapsellinen.  

Jonkin ajan kuluttua oivalsin, että ehkä kuollut Buddha ei voikaan auttaa 

minua paljoa ja minun olisi löydettävä elävä Buddha sisältäni. Siksi aloin 

etsiä Mestareita, menetelmiä ja todellista tietä löytääkseni valaistumisen, 

eikä vain kumartamista elottoman patsaan edessä. Eräänä päivänä löysin 

sen suuren kamppailun, kurinalaisuuden ja ponnistelujen jälkeen. Olen 

löytänyt sen, minkä Buddha oli löytänyt. Olen löytänyt saman, minkä 

Jeesus oli löytänyt, minkä Laotse, Konfutse, Platon ja Sokrates olivat 

löytäneet. Ja kaiken tämän haluan antaa teille ilman mitään ehtoja tai 

sitoumuksia. Kaikki on ilmaista, koska se, mitä olen löytänyt, on jo 

olemassa teillä. Se on teidän eikä minun. Ei ole niin, että minä antaisin 

teille jotakin. Autan teitä vain avaamaan sen, ja näytän teille, missä se 

on. Silloin löydätte onnellisuuden, ja kaikki surunne kaikkoavat. Aivan 

kuten Raamatussa sanotaan:  

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin teille annetaan kaikki 

tämäkin (Matt. 6:33).  

Kaikki pyhät kirjoitukset korostavat, että löydettyämme 

valaistumisemme kaikki syntimme huuhtoutuvat pois. Se on aivan yhtä 

yksinkertaista kuin auringon näkyviin tuleminen ja kaiken pimeyden 

katoaminen.  

Muuten meillä on sitä, mitä Raamatussa kutsutaan esi-isiemme synniksi 

tai mitä buddhalaisuudessa kutsutaan loputtomaksi karmaksi edellisistä 

elämistä, emmekä voi koskaan pestä sitä pois oman mielemme 

ponnistelujen avulla. Meidän ei tulisi tehdä sitä hyväntekeväisyydellä tai 

hyvillä teoilla yksistään tai kumartamalla Jeesuksen tai Buddhan 

patsasta. Meidän on tehtävä se oikealla tavalla, käyttämällä Jumalan 

Valoa, sisäsyntyistä Taivasta karkottaaksemme helvetin pimeyden. 

Jeesus on myös sanonut: Mitä tahansa teen tänään, te teette vielä 

suurempia tekoja tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että Hän ja me 

olemme tasavertaisia. Hän ei sanonut: ”Vain minä pystyn tekemään näitä 

ihmeitä. Te ette ikinä pysty siihen!” Ei, Hän sanoi: Mitä tahansa minä 
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teen, tekin pystytte siihen. Tällainen asenne osoittaa suurta 

ennakkoluulottomuutta, ja myös Buddha on sanonut: Minusta on tullut 

Buddha, ja myös teistä tulee Buddha. Jos seuraamme oikeaa menetelmää, 

aivan kuten tieteellisessä menetelmässä, jokainen tekee saman asian ja 

saa samat tulokset. 
5
  

 

Kristuksen unohdettu sanoma  

Useimmat ihmiset ajattelevat, että he eivät voi seurata Kristuksen 

esimerkkiä yksinkertaisesti siksi, koska heille on sanottu, että he ovat 

liian tietämättömiä, liian tyhmiä, liian avuttomia, että he eivät ole mitään. 

Koska tätä aivopesua on jatkunut sukupolvesta toiseen, ihmiset ovat 

päätyneet uskomaan siihen. 
4
 

Joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen (Joh. 

14:12). 

Jeesus ei sanonut, että Hän on ainoa, joka pystyy tekemään kaikkia näitä 

ihmeitä, opettamaan ja vapauttamaan ihmisiä. Hän sanoi, että mekin 

voimme tehdä samaa, ja Hän jopa lisäsi:  

…ja vielä suurempiakin tekoja (Joh. 14:12).
 4

 

Jos Jeesus siis on sanonut: Mitä tahansa minä pystyn tänään tekemään, 

tekin pystytte siihen, miksi emme siis aloittaisi? Me olemme kaikki 

halunneet tulla yhtä suuriksi, mutta emme ole pystyneet siihen. Miksi? 

Koska meiltä puuttuu voimaa, tietoa ja viisautta. Mutta jos tiedämme, 

kuinka tehdä se, silloin voimme. Asia on samanlainen kuin kirurgin 

kohdalla, joka on oppinut tekemään leikkauksia ihmisen 

monimutkaisessa sisäisessä järjestelmässä. Jos opimme hänen kanssaan 

jonkin aikaa, silloin myös meistä tulee samanlaisia asiantuntijoita. Meistä 

voi tulla yhtä suuria kuin Kristuksesta, jos opimme saman kuin Hän. 

Tämä on hyvin loogista ja tieteellistä. Buddhan tai Kristuksen kaltaiseksi 

tulemisessa ei ole mitään mystistä. Ei ole tarvetta mennä Himalajalle, ei 

ole tarvetta leikata hiuksiaan tai käyttää toisenlaisia vaatteita. Voit 

valaistua farkuissa! Kyseessä on vain erilaiset elämäntyylit. 
5
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Mutta olemme unohtaneet kaiken sen. Uskomme siihen, mitä kirkko, 

mitä papit sanovat meille, että olemme syntisiä ja että ilman Jeesusta 

joudumme helvettiin! Jos Jeesus tulisi takaisin, Hän itkisi sielunsa 

pohjasta nähdessään, miten Hänen opetuksiaan on vääristelty ja piinattu 

sellaisella tavalla. Hän todella itkee. Hän itkee vieläkin. 
4
 

Olemme unohtaneet, että Raamattu sanoo Jumalan luoneen meidät 

omaksi kuvakseen ja meidän olevan Hänen lapsiaan ja Hänen 

perillisiään. Se tarkoittaa, että me olemme Isämme kaltaisia ja että meillä 

on Hänen voimansa. Jos isämme on kuningas, se tarkoittaa että me 

olemme prinssejä ja prinsessoja, ja eikö se olekin jo jotain? Miksi emme 

siis uskoisi omaan arvoomme, miksi kieltäisimme perintömme, 

synnyinoikeutemme? Me toistamme jatkuvasti, että olemme Jumalan 

lapsia ja Hän on luonut meidät omaksi kuvakseen, mutta kuitenkin 

kamppailemme joka päivä vain ansaitaksemme muutamia pennejä ja 

rukoilemme koko ajan saamatta vastausta. Syynä on se, ettemme osoita 

rukouksiamme oikeaan kohteeseen ja kolkutamme väärälle ovelle. 
27

  

Tie taivaaseen on vaikea koska:  

Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain 

harvat löytävät sen (Matt. 7:14).  

Sanotaan, että se on kapea kuin partaveitsen terä, koska sitä pitkin on niin 

vaikea kulkea. Miksi polku on niin kapea? Koska se on ajattelutapamme 

vastaista, vastoin halujamme ja houkutuksiamme. Meidän on 

sukellettava olemassaolon valtamereen kastelematta vaatteitamme. Siksi 

se on niin vaikeaa. Meidän on elettävä tässä maailmassa sen kaikkien 

houkutusten ja ristiriitojen kanssa ja pysyttävä kurinalaisina ja puhtaina, 

kuin lootus joka kasvaa mudasta, mutta niin puhtaana, tahrattomana ja 

sulotuoksuisena. Meidän on noudatettava sen esimerkkiä ja tultava 

Pyhimykseksi helvetissä. 
4
  

Kun Jeesus oli elossa, Hän sanoi:  

Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman Valo (Joh. 9:5). 

Joten poistuttuaan Jeesus ei enää ole maailman Valo fyysisessä mielessä. 

Hän on jättänyt meille opetuksia, jotka ohjaavat meitä jokapäiväisessä 
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elämässämme. Tämä on erittäin hyvä asia. Mutta on myös olemassa 

jotakin luonteeltaan äänetöntä, jota emme ole saaneet. Se on hiljainen 

opetus, joka voidaan siirtää vain hiljaisuudessa. Ja tämä on kaikkein 

tärkein asia, joka saa meidät näkemään Jumalan ja tuo meidät 

lähemmäksi Jumalaa. Joten kuka tahansa sitten voikaan auttaa meitä tällä 

tavalla, teidän ei tulisi tuntea syyllisyyttä tullessanne Hänen luokseen. 
61

  

 

Jeesus ja meditaatio  

Tarkastelkaamme Jeesuksen elämää. Hän ei mennyt kirkkoon 

rukoilemaan, paitsi kun Hän meni sinne saarnaamaan tai heittämään 

rahanvaihtajat ulos tai nuhtelemaan pappeja. En ole lukenut mistään, että 

Hän olisi rukoillut kirkossa, joten mitä Hän teki? Hyvin luotettavien 

tutkimuslähteiden mukaan tiedämme, että Jeesus matkusti monissa 

maissa, erityisesti Intiassa ja Tiibetissä, ja Hän opiskeli monien eri 

koulukuntiin kuuluvien valaistuneiden Mestareiden parissa. Jos menet 

Intiaan ja etsit tosissasi Mestaria, löydät sellaisia joiden elämäntapa on 

meditatiivinen, ja he opettavat sinulle meditaatiota. Kaikki tuntemani 

Mestarit meditoivat, ja kuuluisimmat tiibetiläiset laamat tekevät myös 

niin, eri tavoilla.  

Jos Jeesus siis vietti ainakin kymmenen vuotta Intiassa, on hyvin 

todennäköistä, että Hän tapasi tällaisia meditoivia Mestareita. Luultavasti 

aluksi hän kohtasi vähemmän voimakkaita Mestareita, jotka opettivat 

hänelle mantroja, joogaharjoituksia, kuinka suorittaa ihmetekoja kuten 

muuttaa vesi viiniksi jne. Todennäköisesti hän oppi näitä taitoja 

alkuaikoina, ennen kuin hän tapasi Himalajan niin kutsuttuja 

mietiskeleviä Mestareita. Mutta jopa noiden temppujen tekemiseksi 

sinun on opittava jonkinlaista meditaatiotekniikkaa, vaikka se olisi vain 

väliaikaista.  

Kun Jeesus kohtasi näitä ihmisiä, Hänen on täytynyt oppia meditoimaan. 

Kuinka Hän muuten olisi voinut sulkeutua erämaahan 

neljäksikymmeneksi päiväksi ilman keskeytystä? Voisitko sinä mennä 

noin vain erämaahan neljäksikymmeneksi päiväksi yksinäsi? Se on 

mahdotonta, ellei sitä ole harjoitellut ja valmistautunut siihen. 
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Esimerkiksi niitä varten jotka harjoittavat meidän 

meditaatiotekniikkaamme, jota kutsumme Quan Yin -menetelmäksi, joka 

tarkoittaa sisäisen Äänen, ’Sanan’ tarkkailemista, joka mainitaan 

Raamatussa ja joka on Jumalan ääni, meillä on usein seitsemän päivän 

tai kuukauden kestävä retriitti. Meille tämä on aivan tavallista, mutta 

tavallisille ihmisille, jotka eivät harjoita tätä menetelmää, on mahdotonta 

istua paikallaan edes viittä minuuttia, viidestä päivästä puhumattakaan. 

Jos onnistut istumaan viisi minuuttia liikuttamatta kehoasi tai mieltäsi, 

silloin sinusta on jo tullut Mestari. Tiedämme siis, että Jeesus meni 

erämaahan neljäksikymmeneksi päiväksi mietiskelemään. Voimme 

myös päätellä, että Jeesus oli harjoittanut meditaatiotekniikoita, että Hän 

oli harjoittanut meditaatiota koko ajan. Ja tämä oli Hänen viimeinen 

retriittinsä, ennen kuin Hän alkoi opettaa Jumalan sanomaa.  

Useimmat Mestarit toimivat tällä tavalla ennen lähtöään ulos maailmaan, 

ennen kuin he päättävät, ottavatko ristin kantaakseen vai eivät. Se on kuin 

viimeinen minuutti, kun kuulet herätyskellon äänen aamulla, viimeinen 

hetki nauttia vuoteen lämmöstä. Samalla tavoin useimmat Mestarit 

valaistumisensa jälkeen, kun he ovat tulleet tietoiseksi, että heille on 

annettu tehtävä olla aikansa profeetta tai Messias, he vetäytyvät retriittiin 

joksikin aikaa valmistautuakseen fyysisesti, mentaalisesti ja psyykkisesti 

kohtaamaan raskaan tehtävän ja kulkemaan pitkää tietä, jonka Jumala on 

heille osoittanut. 
30

  

 

Erillisyys Jumalasta  

Olemme erossa Jumalasta, koska olemme liian kiireisiä. Jos juttelet 

jonkun kanssa ja puhelin soi koko ajan ja olet kiireinen tehdessäsi ruokaa 

tai jutellessasi muiden kanssa, silloin kukaan ei voi ottaa yhteyttä sinuun. 

Samalla tavalla tapahtuu Jumalan kanssa. Hän soittaa meille joka päivä, 

eikä meillä riitä aikaa Hänelle, ja lyömme jatkuvasti luurin korvaan. Tällä 

tavalla irtaantuminen tapahtuu. Jos haluat päästä uudelleen yhteyteen 

Jumalan kanssa, siihen tarvitaan aikaa. Anna Hänelle kymmenesosa 

päivästäsi voidaksesi olla yhteydessä Häneen, niin varmasti et tunne enää 

tätä erillisyyttä. Mutta tiedättehän, emme oikeastaan koskaan ole olleet 

erossa. Meillä kaikilla on Jumala sisimmässämme. Olemme vain liian 
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kiireisiä, sokaisemme itsemme maallisten velvollisuuksien keskellä niin, 

ettemme tiedä, missä Jumala on. Tilanne on samanlainen, kun meillä on 

silmälasit silmillämme ja etsimme niitä kaikkialta. Jos olemme liian 

kiireisiä, unohdamme monia asioita. Voin saada teidät uudelleen 

yhteyteen Jumala-Luontonne kanssa, joten meidän ei tarvitse kysyä 

miksi, vaan ennemminkin kuinka tehdä tämä. 
4
  

Se, mikä saa meidät tuntemaan itsemme sidotuiksi ja vailla vapautta 

oleviksi, on taipumuksemme tarrautua siihen tiedon joukkoon tai 

tapoihin, joita kutsumme ”minäksi” ja unohtaa etsiä todellista asiaa. 

Mitä enemmän samastamme itsemme aineellisen tiedon ja omaisuuden 

kanssa, sitä vähemmän tiedämme, kuinka suuria olemme. Joillekin 

ihmisistä, joiden älyllinen tietomäärä on hyvin suuri, on vaikeampaa 

meditoida, vaikeampaa saavuttaa korkeampaa viisautta kuin vähemmän 

koulutetuille henkilöille. Syynä tähän on se, että heillä on enemmän 

puhdistettavaa, enemmän selvitettävää. Aivan kuten talossa, jossa on 

liian paljon tavaraa, kestää kauemmin siivota paikkoja, jotta voidaan 

tuoda uusia huonekaluja sisään. Jos omistat vain muutaman esineen, se 

on nopeampaa. 
61

 

Saatat kysyä, että jos olemme tulleet Jumalan valtakunnasta, miksi me 

yleensä lähdimme sieltä vain joutuaksemme tähän kurjuuteen? Olemme 

tosiaan tulleet Kaikkivaltiaasta maailmankaikkeudesta, mutta olemme 

unohtaneet sen lankeemuksen jälkeen. Miksi? Koska olemme käyttäneet 

erilaisia vaatekertoja ja mitä enemmän laskeudumme, sitä tiheämmiksi 

vaatteet tulevat, emmekä enää pysty näkemään ympärillemme. Jos päätät 

esimerkiksi ryhtyä syvänmeren sukeltajaksi, sinun on käytettävä 

märkäpukua, naamaria, happilaitetta, räpylöitä jne., kunnes lopulta näytät 

sammakolta, etkä pysty tunnistamaan itseäsi. Kun laskeudumme 

alemmille tasoille, laitamme yllemme yhä raskaampia ja paksumpia 

asuja ja laitteita, joten unohdamme aikaisemmin nauttimamme 

keveyden. Mitä alemmas laskeudumme, sitä tiheämmäksi se muuttuu ja 

sitä vaikeampi on nähdä asioita eri valossa.  

Samalla lailla kun laskeuduimme alas meidän oli käytettävä silmiä, 

korvia, suuta, lihallista vaatetusta, kaikkea sellaista, mitä emme 

tarvinneet, kun asuimme siellä ylhäällä. Jos käytät asua joka päivä 
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kuudenkymmenen vuoden ajan, totut siihen, samastat itsesi tähän 

ulkoiseen vaatetukseen. Mitä syvemmälle laskeudut, sitä enemmän 

tarvitset välineitä ja sitä vaikeampi on nähdä ympäristöä. Ei ole enää 

auringonvaloa, on vain pimeyttä, joten tarvitsemme keinotekoista valoa. 

Samalla tavoin kun sukellamme olemassaolon valtamereen, emme pysty 

enää näkemään Jumalan Valoa. 
17

  

 

Paluu  

Emme ole milloinkaan olleet erossa Kaikkein Korkeimmasta, olemme 

aina olleet Korkein, mutta koska meillä on taipumus samastaa itsemme 

keräämämme tiedon kanssa ja niiden tapojen kanssa, joita keräämme 

ympäristöstä ja olosuhteista, meillä on yksilöllisyys, identiteetti, joka 

uskoo olevansa erillinen kokonaisuudesta. Sen jälkeen kun olemme 

saaneet valaistumisen joko omien ponnistustemme kautta tai henkisen 

ystävän avustuksella, näemme asiat eri tavalla. Vaikka meillä silloinkin 

on yksilöllinen kuori, tiedämme, ettemme ole se. 
61

  

Jos haluamme nähdä tämän Valon uudelleen, meidän on itse mentävä 

ylös tai jonkun muun on vietävä meidät ylös, jos happivarastomme 

loppuu tai takerrumme kiviin. Meidän on siis selvittävä kaikista esteistä. 

Ylös mennessä on käytävä läpi kaikki se, jonka olemme ohittaneet alas 

tullessamme. Sitten voimme riisua varusteemme ja saamme takaisin 

alkuperäisen kauneutemme. Tulimme siis korkeammasta maailmasta ja 

sukelsimme olemassaolon valtamereen tutkiaksemme sitä ja myös 

omaksi huviksemme. Uusi maailma täytti meidät jännityksellä ja 

unohdimme, että kello käy koko ajan ja että henkemme on vaarassa, 

koska kun tehtävämme on suoritettu, meidän on palattava rannalle. Ja 

ellemme palaa, ystävän on sukellettava hakemaan meitä. Samalla tavalla 

olemme viipyneet liian kauan laitteissamme ja olemme samastuneet 

fyysiseen muotoomme. Jos siis haluamme palata takaisin Jumalan 

valtakuntaan, meidän on läpikäytävä kaikki tietoisuuden asteet 

olemassaolon valtameressä, oli se sitten kuinka vaikeaa tahansa.  

Alas meneminen on suhteellisen vaivatonta, koska olemme raikkaita, 

valmiita aloittamaan minkä tahansa seikkailun. Kaikki on uutta, joten 
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laskeudumme nopeasti tuntematta lainkaan väsymystä. Mutta kun 

meidän on mentävä takaisin ylös, se onkin sitten jo toinen juttu! Olemme 

uupuneita, happi on melkein loppunut ja olemme unohtaneet tien ylös, 

koska olimme hieman liian seikkailullisia. Onneksi Luojamme on 

varustanut meidät yhdistävällä linjalla. Oletteko koskaan kuulleet 

hopealangasta? Se on meidän pelastava linjamme, ja kun kosketamme 

sitä, siitä kuuluu eräänlaista Musiikkia, joka ohjaa meidät turvallisesti 

takaisin Kotiin.  

Hyvät ystävämme Jeesus ja Buddha sukelsivat alas olemassaolon 

valtameren pohjaan etsiäkseen sellaisia, jotka olivat viipyneet siellä liian 

kauan tai olivat eksyneet. Jos voimme palata takaisin omin voimin, se on 

erinomaista, mutta jos se ei onnistu, silloin tällaiset henkilöt ovat 

välttämättömiä. He ovat paimenia, jotka ovat vahtineet 

turvallisuuttamme. Joten noustessamme ylös meidän on taisteltava 

useiden vesikerrosten läpi. Maan vetovoiman ja veden paineen takia ylös 

meneminen on hankalampaa. Sen lisäksi olemme uupuneita, joten ylös 

meneminen on vaikeampaa kuin alas meneminen. Jos vierellämme on 

joku lyhdyn kanssa näyttämässä tietä ja antamassa uusia happipulloja, 

silloin olemme turvassa ja tunnemme olomme turvalliseksi. Me emme 

kuulu tähän olemassaolon maailmaan, olemme täällä vain leikkimässä ja 

tutkimassa hetken aikaa. Jos nimittäin jäämme liian kauaksi aikaa 

Jumalan valtakuntaan, saatamme huomata sen olevan liian autuaallista 

tai ehkä hieman tylsää! 
17

  

Me olemme jo Jumalan läheisyydessä. Emme vain tunnista sitä, joten 

tunnemme erillään olon, yksinolon taakan kaikkien tämän maailman 

paineiden keskellä. Minun tarkoitukseni on antaa teille väläys tai joitakin 

väläyksiä tästä Jumalan läsnäolosta, ja sitten voitte itse varmistua Hänen 

avustaan, rakkaudestaan ja neuvoistaan. 
7
 

K: Laulamista ja rukoilemista nähdään säännöllisesti missä tahansa 

temppelissä tai kirkossa. Ovatko nämä keinoja saavuttaa valaistuminen?  

M: Eivät ole. Se on vain osa valaistumista. Rukoileminen ja laulaminen 

ovat tarpeellisia kohottamaan vilpittömyyttämme ja luomaan vilpitöntä 

ja puhdasta ilmapiiriä. Mutta meidän on oltava hiljaa kyetäksemme 

kommunikoimaan hiljaisen Jumal-Itsemme kanssa. Hän ei ole meluisa. 
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Olemme kiireisiä koko päivän puhuessamme ja ajatellessamme, ja kun 

menemme kirkkoon, olemme kiireisiä jälleen puhuessamme ja 

laulaessamme, kertoessamme Jumalalle, mitä Hänen pitäisi tehdä. Joten 

milloin luulette, että Jumalalla on aikaa meille tai meillä on aikaa 

Jumalalle? Meidän on istuttava hiljaisuudessa tai seistävä tai maattava 

hiljaisuudessa ja tiedettävä, mistä löytää Jumala rukousten ja laulujen 

lisäksi. 
6
  

K: Mitä ajattelet Vanhasta testamentista ja juutalaisesta uskonnosta?  

M: Ne ovat hyviä asioita. Mutta älkää odottako Messiasta, koska Hän 

tulee koko ajan. Rukoilkaa, että tunnistaisitte nykyisen Messiaan. Hän, 

jota odotatte, ei tule koskaan, jos odotatte Häntä tuolla tavoin. Silloinkin 

kun Jeesus tuli, ihmiset odottivat Messiasta, mutta surmasivat Hänet, 

joka oli silloin läsnä!  

Teemme yhä kaikkia samoja tyhmyyksiä. Syynä ei ole se, että 

juutalaisten uskonto olisi paha, vaan se, että me olemme tietämättömiä. 

Jopa Jeesus lupasi lähettää meille Lohduttajan, joka tarkoittaa jotain 

Hänen vertaistaan, eikö totta? Mutta kaksituhatta vuotta myöhemmin me 

yhä odotamme, ja monet profeetat ovat tulleet ja lähteneet tästä 

maailmasta. Olemme kuulleet, että Jeesus ilmestyy uudelleen, eikö totta? 

Miltä luulette Hänen näyttävän, onko Hänellä siivet tai parta vai kantaako 

Hän ristiä, jotta tunnistaisimme Hänet? Kuinka voisimme tunnistaa 

Hänet, jos Hän tulisi? Emme edes tiedä, minkä näköinen Jeesus oli! Me 

emme olleet silloin paikalla, tai ehkä olimme, mutta kenellä on niin pitkä 

muisti kahdentuhannen vuoden jälkeen!  

Jeesus ei tule missään tietynlaisessa ulkomuodossa vaan henkenä. Hän 

voi tulla kenen tahansa luo, joka on kylliksi vastaanottavainen, joka avaa 

oikean oven päästääkseen Hänet sisälle. Sitten meistä tulee Jeesuksen 

kaltaisia, sitten Hän tulee takaisin jälleen. Hän tulee milloin tahansa, kun 

olemme valmiita. Hän tulee kenen tahansa Mestarin kautta, joka on 

kykenevä pitämään sisällään Hänen Kaikkivaltiaan voimansa. Sellainen 

henkilö on myös Jeesus, ehkä hiustyyli on erilainen tai Hänellä on 

korkokengät, mutta Hän on Jeesus kuitenkin. 
30

  

K: Millainen yhteys on Jumala-Luontomme ja seitsemän chakran välillä?  
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M: Jos tarkoitat kehon chakroja aina tänne asti (Mestari osoittaa kolmatta 

silmäänsä), niin ei minkäänlaista. Puhun näiden chakrojen yläpuolella 

olevasta. Useimmat joogit, jotka harjoittelevat chakrojen kanssa, 

aiheuttavat vain lämpöliikettä. Meillä on kehossamme kahdenlaista 

virtausta: toinen on Äänivirta, ja toinen taas lämpövirta. Se huolehtii 

kehon toiminnoista, ruuansulatuksesta, hiestä, verenkierrosta. Toinen 

virta vie meidät takaisin Jumalan valtakuntaan. Kun joogit harjoittelevat 

alempien chakrojen kanssa (seksuaalinen keskus, anus, solar pleksus, 

kurkkuchakra jne.), silloin näillä ei ole mitään yhteyttä; puhun vain 

näiden yläpuolella olevista. 
6
  

K: Miksi Jumala halusi Jeesuksen kuolevan tavalla, jolla se tapahtui?  

M: Muuten Hänen oppilaansa eivät olisi puhdistuneet synneistään. 

Mestarin keho on olemassa kahta tarkoitusta varten. Ensinnäkin siksi että 

oppilaat fyysisessä maailmassa näkisivät sen. He eivät pystyisi näkemään 

Mestarin astraalikehoa. Toiseksi Mestarin keho on tarkoitettu 

uhrautumista varten. Sen on vastaanotettava kaikki se, mistä oppilaiden 

on päästävä eroon, otettava osakseen oppilaiden synnit ja sitten 

puhdistettava ne. 
32

  

K: Voisitko kertoa meille enemmän Jeesuksen todellisista opetuksista 

verrattuna kristinuskon opetuksiin tänä päivänä?  

M: Kristuksen opetukset ja kristinuskon opetukset tänä päivänä ovat 

molemmat hyviä. Ehkä jotain puuttuu kristinuskon opetuksesta tänä 

päivänä, joitain osia on sensuroitu, mutta en uskalla sanoa tätä, etten 

joutuisi hankaluuksiin. Jeesuksen muita opetuksia Hänen elinaikanaan on 

enemmän kirjoitettu muistiin. Voitte nähdä sen esimerkiksi 

Kuolleenmeren kääröistä, joita olen lukenut. Niiden oletetaan olevan 

erittäin vanhoja, aina Jeesuksen elinajasta asti. Joitain asioita puuttuu 

Raamatusta, mutta kaiken kaikkiaan kristinuskon opetukset ovat OK. 

Ainoa puuttuva osa on se, että Jeesus ei ole täällä. Se on tärkein puuttuva 

osa. Nyt siis korvaamme sen suoralla yhteydellä Jeesukseen. Jos haluat 

nähdä Hänet, voit nähdä Hänet, voit puhua Hänen kanssaan, voit oppia 

suoraan Häneltä, koska Hän ei kuole koskaan. Jos kirkko tai mikä tahansa 

kristillinen järjestö voi auttaa sinua pääsemään yhteyteen Jeesuksen 

kanssa ja antaa suoran yhteyden Jumalan puhelinnumeroon, silloin asia 
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on enemmän kunnossa, tyydyttävämpi, täydellisempi. Ellei näin ole, 

sitten voimme antaa sinulle tämän puuttuvan osan, ja siinä kaikki. 
46 

 

 

K: Tiesitkö, että Jeesus eli essealaisten kanssa, joka oli Pyhä Yhteisö ja 

toimi lähellä Kuolluttamerta?  

M: Kyllä. Jeesus kuului essealaiseen veljeskuntaan, jonka jäsenet olivat 

olleet kasvissyöjiä jo tuhansia vuosia, ja heillä oli tuona aikana henkisen 

siirron perintö. He olivat ”Valkoinen Veljeskunta”, joka siirsi Valoa ja 

Ääntä, ja tuohon aikaan oli erittäin vaikea päästä Veljeskuntaan. 

Jäseneksi haluavan oli sitouduttava elämään selibaatissa ja luvattava, 

ettei milloinkaan siirtäisi opetusta ulkopuolella avoimesti. Kenellä 

tahansa Veljeskuntaan pyrkivällä tuli olla jonkun vanhemman jäsenen 

suositus, ja hänen oli käytävä läpi vuosia kestävä koeaika, ennen kuin 

hän sai pukeutua valkeaan kaapuun. He olivat ’rakkauden 

ruumiillistuma’, ja Jeesus oli se, joka rikkoi lupauksen vaitiolosta. Mutta 

tämä tapahtui tietenkin Kaikkein Korkeimman määräyksestä. Hän sai 

sisäisen sanoman, muuten kukaan Veljeskunnan jäsenistä ei ollut 

koskaan saarnannut avoimesti tällä tavalla. Ensinnäkin koska he olivat 

antaneet valan. Toiseksi se oli vaarallista. Sen vuoksi Jeesus 

ristiinnaulittiin. Hän saarnasi avoimesti, ja Valkoinen Veljeskunta 

seurasi Häntä läheltä yrittäen suojella Häntä monin tavoin. Mutta hekään 

eivät voineet auttaa. 
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4 

Valon löytäminen 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

Sisäinen valtakunta  

On olemassa parempi elämä, täydellisempi elämä sisällämme. Heti kun 

olemme täydellisiä sisältä, ulkoinenkin elämämme tulee täydelliseksi. 

Voimme käyttää sisäistä viisauttamme ja voimaamme tehdäksemme 

työtämme tehokkaammin, nopeammin ja niin että siitä on enemmän 

hyötyä maailmalle. Itse asiassa jos haluamme olla tärkeässä asemassa tai 

menestyä jollakin alueella, meidän on mielemme sijasta saatava oikea 

voima tekemään työtä puolestamme. Voimaa on olemassa kahdella 

tasolla: ensimmäinen taso, alempi taso, on mieli, automaattinen toiminta 

ja reaktio. Toinen, korkeampi taso on pelkkää armoa, rakkautta ja 

ihmeitä. Ihmeillä en tarkoita sään muuttamista, mutta siihenkin me 

pystymme! 
27

  

Tiedemiehet ovat todistaneet, että käytämme vain 5 % aivoistamme. 

Kuvitelkaa, jos voisimme käyttää 100 %! Sellainen ihminen, joka voi 

käyttää 100 % aivokapasiteetistaan, on Kristus, Buddha, Laotse tai kuka 

tahansa, jolla uskot olevan maailman suurin aivovoima. He ovat niitä, 

jotka tietävät salaisen pääsyn älykkyytemme koko valtakuntaan, jota 

kutsumme Jumalan Valtakunnaksi. Kaikki tämä on sisällämme. Kukaan 

ei ole syntynyt ilman tätä Jumalan Valtakuntaa, aivan kuten aallot 

syntyvät valtamerestä. Onko sitten mahdollista saada käyttöön tätä 

100 % älykkyydestämme? Kyllä, on moniakin tapoja; jotkut vievät 

kauemmin kuin toiset, jotkut ovat vaikeampia kuin toiset. Jotkut ihmiset 

rukoilevat, paastoavat, elävät karua elämää. Voimme lukea ikivanhoista 

viisauksien kirjoista, kuinka ihmiset uhrasivat kaikkensa löytääkseen 

Jumalan. Mutta jos me nykyaikana seuraisimme tällaista ankaraa polkua, 

se olisi liian kovaa, se veisi liikaa aikaa. Emme voi noin vain mennä 

viidakkoon ja jättää yhteiskuntaa taaksemme. Entisinä aikoina ihmisillä 
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oli vähemmän haluja ja mukavuuksia elämässään. Nykyään meillä on 

enemmän houkutuksia johtuen mukavuudesta. Heillä oli vähemmän 

houkutuksia ja enemmän vapaa-aikaa harjoittaa ja löytää Jumala. 
18

  

Kuinka Jumalan voi löytää? Palaamalla takaisin periaatteisiin, toisin 

sanoen kokonaisvaltaiseen rakkauteen, kaiken anteeksiantamiseen, 

myötätuntoon kaikkea kohtaan ja kaikkinaiseen viisauteen, katumalla 

aikaisempia pahoja tekoja, jotka johtuivat tietämättömyydestä ja 

päättämällä olla tekemättä niitä enää uudelleen. Tällaisen todellisen 

katumuksen kautta Jumalan Valo tulee jälleen esiin ja kaikki menneet 

syntimme annetaan anteeksi. Se on todellinen kaste, ei vedellä vaan 

Pyhällä Hengellä, viisauden ja logiikan Valolla. Tämän takia kun meidät 

kastetaan vedellä, emme näe Jumalan Valoa, emmekä tunne olevamme 

vapaita synneistämme ja kärsimyksestämme, viisaus ei ole avautunut 

meille, eikä syvä katumus ole herännyt sieluissamme. 21  

Voin kertoa teille, että Jumalan löytäminen ei ole yhtä vaikeaa kuin rahan 

tekeminen! Kun ansaitsin rahaa, se oli todella vaikeaa, työskentelin 

ahkerasti kahdeksasta kymmeneen tuntia päivässä, ja jopa sen 

tuhlaamme hyvin nopeasti. Jos olemme tarkkoja, tulemme toimeen ja 

voimme säästää hiukan vanhuudenkin varalle. Mutta jos löydämme 

Jumalan valtakunnan, se kestää ikuisesti. Mitä tahansa älyä, viisautta, 

onnea ja iloa löydämmekään, se on aina meidän. Sitä ei voi koskaan, ei 

milloinkaan tuhlata pois, eikä kukaan voi koskaan varastaa sitä meiltä. 
18

  

Jokaisella on sisäsyntyinen Taivas, sillä Taivas on sisällämme. Jokaisella 

on se, ja jokainen voi löytää sen. Tämän voin vakuuttaa teille, että myös 

te voitte löytää sen ja vieläpä välittömästi. Sillä hetkellä kun haluatte sen, 

saatte sen myös, näin nopeasti. Mutta tätä Luontoa on ravittava päivittäin, 

aivan kuten siemeniä on kasteltava, jotta ne kasvaisivat. Voitte tuntea 

Jumala-Luontonne jo tänään, mutta täysin valaistuneita teistä tulee 

jonkin ajan harjoittamisen jälkeen. Koska olemme eläneet 

tietämättömyydessä niin pitkään, vie pitkän, pitkän aikaa päästä eroon 

entisistä tavoistamme ja itseluottamuksen puutteestamme. Olemme niin 

tottuneita siihen, että muut ihmiset sanovat meille mitä tehdä, että 

olemme syntisiä jne. Kun olemme saaneet valaistumisen, päämme tulee 

selkeämmäksi, koemme kuinka suuria olemme, itseluottamuksemme 

kasvaa. Harjoittaessamme Quan Yin -menetelmää saamme päivä päivältä 
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tietää enemmän, että olemme todella Kristus, Kristuksen kaltainen tai 

Jumalan kaltainen, koska Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen. 

Hän ei tehnyt meistä orjia. Me ja Jumala olemme samasta olemuksesta; 

ainoa ero on siinä, löydämmekö sen vai emme. Jumala loi jokaisen 

tasavertaiseksi. Jotkut ihmiset ovat löytäneet sen, ja heistä on tullut suuria 

kuten Kristuksesta, kuten Buddhasta, ja jotkut taas eivät ole löytäneet 

sitä, ja he ryömivät pimeydessä elämästä toiseen. 
5
  

 

Jumalan ymmärtäminen  

Tarkoitukseni ei ole vakuuttaa teitä Jumalan olemassaolosta. Olen 

luonanne vain yhdistääkseni teidät Jumalan kanssa, ja sitten pystytte itse 

uskomaan minua. Emme voi syyttää ateisteja, koska he eivät näe Jumalaa 

itse sisällään. Kaikki eivät pysty uskomaan ilman todisteita. Niille, jotka 

eivät usko Jumalaan, tarjoan mahdollisuuden nähdä Hänet välittömän 

valaistumisen kautta, niin että löydätte uudelleen oman Luontonne, oman 

Jumal-Itsenne. 
18

  

Näkeminen on uskomista. Jumala on liian abstrakti, liian käsittämätön 

meille, ellei Häntä tuoda hiukan lähemmäksi käsityskykyämme. Kuinka 

Hän voisi odottaa meidän uskovan? Tämä on sokeaa uskoa. Tämän takia 

lähdin etsimään valaistumista, koska en voinut vain lukea Raamattua, 

lukea pyhiä kirjoituksia ja sanoa, että uskon Buddhaan, uskon Jumalaan. 

Minun oli saatava todisteita. Rukoilin Jumalaa joka päivä: “Hyvä Jumala, 

jos olet olemassa, osoita minulle tie, jolla löydän Sinut, saan yhteyden 

Sinuun jollakin tavalla. Avaa silmäni, avaa korvani, anna minun nähdä, 

anna minun edes tuntea rakkautesi. Anna minun tuntea, anna minun 

tietää, että Sinä huolehdit meistä tavalla tai toisella.” Valaistumisen 

jälkeen, initiaation jälkeen tunnet joka päivä, että Jumala pitää sinusta 

huolta. Todellakin asia on näin kaikella tavalla, kaikissa tilanteissa, 

pienissä asioissa, suurissa asioissa. Jumala todella huolehtii meistä ja 

rakastaa meitä ja silottaa tietämme. Hän auttaa meitä onnettomuuksissa, 

sairauksissa. Hän auttaa meitä synkkinä päivinä, auttaa kaikin tavoin. 

Silloin tiedät, että Jumala on todella olemassa. Saat tuntea Hänen 

ylitsepursuavan rakkautensa suojelevan ja rakastavan sinua. Se on 

Jumala. Siksi sanotaan, että Jumala on rakkaus. 
17
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Meidän on vain noustava ylöspäin korkeampaan ja loistokkaampaan 

maailmaan ollaksemme lähellä Kaikkivaltiasta Jumalaamme. Rakkauden 

ja armon valtameri on se, mitä kutsumme Jumalaksi. Hän ei ole olento, 

vaikka Hän joskus ilmentääkin itseään sellaisena antaakseen meidän 

tuntea läheisyyttä, voidaksemme koskettaa Häntä ja kommunikoida 

Hänen kanssaan. Muuten Hän on vain rakkauden, armon, siunauksen ja 

myötätunnon valtameri. Kaikki se, mikä on hyvää ja riemukasta, on 

Jumala. Me itsekin tällä hetkellä, jopa ilman initiaatiota, tuntematta 

synnynnäistä viisauttamme ja synnynnäistä Taivaallista voimaamme, 

olemme kuitenkin Jumala.  

Joka kerta kun ilmennät rakkauttasi lähimmäisiäsi kohtaan, lapsiasi, 

ystäviäsi, sukulaisiasi tai ketä tahansa hädänalaista kohtaan, ilmennät 

myös Jumalaa. Ymmärrättekö? Mitä enemmän ilmennämme tällaista 

myötätuntoa, rakkautta, armoa ja viisautta, sitä lähempänä Jumalaa me 

olemme. Mutta Jumala tässä mielessä on liian rajoitettu. Voimme auttaa 

vain pieniä määriä ihmisiä kerralla. Jumala, perimmäisessä mielessä, voi 

auttaa koko maailmaa. Tämä on siis se päämäärä, johon pyrimme. Tämän 

Jeesus ja Buddha saavuttivat. 
3
  

Kun Buddha oli elossa, Hän kertoi tarinan neljästä sokeasta miehestä, 

jotka koskettivat norsua ja kuvailivat sitä. Norsun korvia koskettanut 

huudahti: “Sehän on aivan kuin viuhka, iso viuhka”, ja toinen joka 

kosketti sen jalkoja sanoi: “Norsu on aivan kuin rakennuksen pylväs”, ja 

kärsää koskettanut sanoi: “Norsuhan on kuin vesiputki, vesiletku”, ja 

häntää koskettanut sanoi: “Norsu on kuin luuta.” (Naurua) Näin me 

näemme Jumalan. Näin tavalliset ihmiset näkevät Jumalan, ja näin eri 

tasoilla olevat harjoittajat näkevät Jumalan. Siksi sanotaankin, että 

Jumala on sisälläsi, Buddha on mielessäsi. Tämä on sen merkitys. 
36

  

Maailmankaikkeudessa kaikki on luotu energiasta, ja kutsumme sitä 

luovaksi voimaksi tai voimme kutsua sitä Luojaksi, koska energiat ovat 

hajautuneet maailmankaikkeuden kaikkiin suuntiin ja niistä on tullut 

erilaisia maailmoja ja olentoja. Nämä olennot ovat saavuttaneet 

yksilöllisen ajattelun tai tietoisuuden tason, ja näiden kaikkien 

kanssakäymisestä muodostuu toisenlaista energiaa. Voimme jakaa sen 

kahteen kategoriaan. Ensimmäistä kategoriaa voimme kutsua 

positiiviseksi energiaksi tai Jumal-Luonnoksi, Taivaalliseksi voimaksi 
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tai Buddha-Luonnoksi. Toista kategoriaa voimme kutsua negatiiviseksi 

luonnoksi, pahaksi tai pimeäksi voimaksi tai hyvyyden vastakohdaksi.  

Nyt hyvyys ja positiivinen energia ovat olemassa rinnakkain 

negatiivisten energioiden kanssa. Milloin tahansa jokin olento, olkoot he 

sitten enkeleitä tai Maan asukkaita, luo hyvyyttä, kärsivällisyyttä, 

rakkautta, myötätuntoa ja yhteistyötä toinen toistensa kanssa, näitä 

energioita luokitellaan hyväksi tai Jumalan voimaksi, positiiviseksi 

voimaksi. Mitä enemmän olennot luovat tämän kaltaista hyvyyttä, sitä 

enemmän positiivista voimaa meillä on ilmapiirissä tai maailmassamme. 

Milloin tahansa me, tai mitkä tahansa olennot, luomme vihaa, pahoja 

ajatuksia tai millaisia tahansa negatiivisia taipumuksia, tekoja tai puhetta, 

ilmapiirin negatiivinen varasto lisääntyy. Tätä kutsumme pahuudeksi. 

Tämä voima tuottaa satonaan lisää vihaa, sotia, lisää eripuraisuutta 

maailmassamme tai missä tahansa maailmassa nämä ihmiset sattuvatkin 

elämään. 
40

  

Se on samanlaista kuin sähkö, jossa on kaksi napaa, toinen negatiivinen 

ja toinen positiivinen, ja kun plussa ja miinus yhdistetään, syntyy voimaa. 

Itse asiassa sähkö ei ole positiivista eikä negatiivista, mutta ilman 

positiivisuutta ja negatiivisuutta meillä ei ole sähköä. Sama koskee 

kaikkia asioita. Jumala ei ole hyvä eikä paha. Hän on vain neutraaliuden 

ja rakkauden valtameri. Hän ei tunne vihaa, ei likaisuutta, ei pahaa eikä 

syntiä; Hän ei tee eroa hyvän ja pahan välillä, kauniin ja ruman välillä. 

Siksi me kutsumme Häntä Rakkauden ja Armon Valtamereksi. 
1
  

K: Mikä Jumala on? Onko Sillä muotoa vai näyttääkö Jumala joiltain 

näkemiltämme maalauksilta?  

M: Kuten Michelangelon Jumala? Ei, se on Michelangelon Jumala. 

Haluatko nähdä, miltä Jumala näyttää? Kuka esitti tämän kysymyksen? 

Ole hyvä ja nosta kätesi ylös. Näytän sinulle aivan heti. Sinäkö? Katso 

taaksesi tai edessäsi olevaa naapuriasi, katso oikealle ja vasemmalle, tältä 

Jumala näyttää. Hyvä on, oletko tyytyväinen? Jumala on sanonut: Jumala 

loi ihmisen omaksi kuvakseen (1 Moos. 1:27), joten jos haluat nähdä 

Jumalan, katso lähelläsi olevia ihmisiä. Jokaisella meistä asuu Jumala 

sisällämme. Katsokaa siis fyysisen muurin läpi, niin silloin löydätte 
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Jumalan itsestänne ja toisistanne. Kohdelkaa toisianne Jumalana, niin 

saatte nähdä, miten elämä muuttuu päivä päivältä erilaiseksi. 
47

 

K: Kuinka voin ilmaista Jumalan Valoani?  

M: Voit ilmaista sitä vain, kun sinulla on se. Löydä siis Jumalan Valo 

ensin. Kun olet saanut initiaation, voit ilmaista sitä. Emme voi näyttää 

rahojamme ennen kuin tiedämme, missä rahat ovat, eikö totta? Vaikka 

meillä olisi rahaa, meidän on tiedettävä missä se on, jotta voimme näyttää 

sen ihmisille. Vaikka sinulla onkin Jumalan Valo sisälläsi, sinun on ensin 

tiedettävä se, oltava yhteydessä siihen, sitten voit näyttää sen ihmisille. 

Voin näyttää teille Valon, koska minulla on Valo. Minulla on Valo 

hallussani. Tiedän, että minulla on se. Teilläkin on se, mutta te ette tiedä 

sitä. Tämä on erona meidän välillämme. 
46

  

 

Valaistuminen tai suuri herääminen  

Valaistuminen on prosessi, jonka kautta tiedämme sen, mikä on elämää 

suurempaa, mikä on suurempaa kuin kaikki se, mitä voimme nähdä 

fyysisillä silmillämme tai koskettaa fyysisillä välikappaleillamme. Se on 

hetki, jolloin alamme ymmärtää jotakin suurempaa, koko 

maailmankaikkeuden todellista hallitsijaa, joka on myös sisällämme.  

Valaistuminen tarkoittaa sisäistä heräämistä. Oivallat, että sinulla on 

voimaa, joka on paljon suurempaa kuin se, jota käytät joka päivä. 

Tavallisesti seuraamme egomme suuntaa, mutta valaistumisen jälkeen 

seuraamme Jumalan tahtoa. Me olemme yhteydessä Häneen ja 

tunnistamme todellisen arvomme. Mutta samalla meistä tulee hyvin 

nöyriä. Mitä enemmän tiedämme itsestämme, sitä nöyremmiksi 

tulemme. Tiedämme, että maailmankaikkeudessa on olemassa suurempi 

voima, jota ei ole tarkoitettu ihmisen ymmärryksellä keskusteltavaksi 

eikä käsitettäväksi. Niinpä meistä tulee hyvin nöyriä ja sitten hyvin 

voimakkaita, koska meillä on korkeampi voima sisällämme ja käytämme 

sitä joka päivä toisten hyödyksi. Kun pääsemme yhteyteen meissä olevan 

oikean positiivisen voimanlähteen kanssa, jota kristillisessä 

terminologiassa kutsutaan sinussa asuvaksi hengeksi tai Kaikkivaltiaaksi 

Jumalaksi, avaamme tuon lähteen, joka oli aikaisemmin ollut suljettuna. 
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Kun tämä lähde on kerran avattu, meistä tulee yhtä mahtavia kuin 

Jeesuksesta tai Buddhasta. Voimme auttaa monia ihmisiä tällä 

sisäsyntyisellä Jumalan voimallamme, ja sitten meistä tulee yhä 

nöyrempiä, kun havaitsemme, että kaikilla muillakin on sisällään sama 

voima, joten kunnioitamme jokaista elävänä Jumalana. 
58

  

Valaistuminen on Jumalan lahja, eikä se suinkaan ole tulosta 

hyveellisistä tai hyväntahtoisista teoistamme. Me kaikki voimme 

valaistua tai vapautua. Jos näin ei olisi, miksi Jumala olisi sitten 

lähettänyt Jeesuksen, Buddhan tai Muhammedin, jos olemme niin 

avuttomia, jos vain hyveelliset sielut voisivat saavuttaa sen? En tiedä, 

kuka on todella hyveellinen, sillä ”jokaisella pyhimyksellä on 

menneisyytensä ja jokaisella syntisellä on tulevaisuus”. Emme me niin 

syntisiä ole. Se on illuusio, ja kun ymmärrät tämän, käsität, ettei ole 

olemassa hyvettä eikä syntiä. Tämän oivaltamiseksi meidän on kuitenkin 

tehtävä kovasti työtä. Quan Yin -menetelmä tarjoaa sinulle ilmaiseksi 

keinon löytääksesi uudelleen alkuperäisen puhtautesi ja jalon perintösi. 
26

  

Kun koin suuren heräämisen, näin että olin jokaisessa olennossa ja nautin 

mistä tahansa asiasta, mitä oli käsillä olevassa tilanteessa, oli se sitten 

perhonen, lintu tai enkeli, kivi tai puu, kaikki oli täydellistä sellaisenaan. 

Sitä on vaikea kuvailla sanoin, mutta lopulta me kaikki voimme saavuttaa 

tällaisen ymmärryksen, jos meillä on kaipuu siihen, ja sitten tiedämme 

sen itse. Tämä on meille ainoa tapa päästä eroon illuusiostamme, 

uskomuksistamme koskien tätä katoavaa olemassaoloa. Kun näemme 

inhimillisellä ymmärryksellämme, kaikki näyttää erilaiselta, mutta kun 

olemme korkeammalla tietoisuuden tasolla, kaikki on iloisempaa, 

huolettomampaa ja positiivista. 
14

  

Vasta sitten kun olemme todella valaistuneita, voimme nauttia mistä 

tahansa. Mitä tahansa tulee eteen, voimme nauttia siitä. Kun tapahtuu 

hyviä asioista, otamme ne vastaan Jumalan lahjoina täydestä 

sydämestämme, ilman mitään syyllisyydentuntoa tai varautuneisuutta, 

ilman mitään esteitä sydämessämme tai ajattelussamme, koska 

valaistuneen ihmisen luonne on hyvin vapaa, hyvin huoleton, hyvin 

välitön, aivan lapsen kaltainen. Jos annat hänelle jotain hyvää, hän ottaa 

sen vastaan eikä ajattele, että haluat huijata häntä tai ansaitseeko hän sen 
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vai ei, hän vain ottaa sen vastaan. Ja jos olosuhteet ovat sellaiset, että 

meillä ei ole mukavuuksia tai rikkauksia elämässämme, jatkamme myös 

silloin elämäämme onnellisesti, meillä ei ole halua saada aineellista 

suuruutta. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö yrittäisi tehdä 

kovasti työtä yhteiskunnan hyväksi tai ettemme tekisi parastamme 

täyttääksemme velvollisuuttamme maailman kansalaisena. Me teemme 

näin, teemme sen tehokkaammin ja täydestä sydämestämme 

antaaksemme osamme koko maailman hyväksi. Erona on vain se, että 

teemme kaiken haluamatta palkkiota tai ylistystä. Vaikka 

epäonnistuisimme tai ihmiset ymmärtäisivät meidän 

hyväntahtoisuutemme väärin, kestämme senkin, eikä meillä ole mitään 

kärsimystä sydämessämme. 
51

  

 

Kolme tapaa saavuttaa vapautuminen  

Meillä on kolme tietä vapautumiseen. Olen puhunut palvomisen tavasta, 

joka on helpoin. Uskot vain Pyhimykseen ja rukoilet Häneltä siunausta 

ja vapautusta, ja kun lähdet tästä maailmasta, tulet vapautumaan. Toinen 

keino on se, että saat initiaation Mestarilta ja tulet itse Mestariksi. Tämä 

on tietenkin ihanteellisempaa, koska silloin voit pelastaa oman perheesi 

ja muita olentoja, etkä ainoastaan itseäsi. Se on jalompaa ja sellaista, mitä 

Jumala tai Mestari haluaa meiltä. Kun henkilöstä tulee Mestari, hän voi 

pelastaa olentoja Taivaasta helvettiin; hän voi pelastaa mitä tahansa 

olentoja ja kulkea millä tahansa tasolla. Kolmas keino on se, että olet 

initiaation saaneen ihmisen sukulainen tai ystävä, vaikka olisitkin jo 

kuollut. Jos olet jo kuollut, jo helvetissä ja oletetaan, että sinun 

tyttärentyttärentyttäresi saa initiaation suurelta Mestarilta, silloin sinäkin 

vapaudut välittömästi ja pääset Taivaaseen. Jos olemme initiaation 

saaneen henkilön ystävä, silloin mekin saamme apua Mestarilta.  

Nämä ovat kolme tapaa saavuttaa vapautuminen. Korostan tietysti 

itsekurin tietä, koska saadessamme initiaation ja aloittaessamme 

itsekurin tiellä kohti itseoivallusta, silloin monet, monet sukupolvemme 

(menneet, nykyiset ja tulevat) saavat myös vapautumisen. Syynä on se, 

että nämä sukupolvet ja sukulaiset ovat olleet yhteydessä meihin Karman 
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Lain kautta, joka tarkoittaa antamista ja ottamista, syytä ja seurausta, joka 

jatkuu monia elämiä ja monta sukupolvea. 
10

  

K: Kun sielu on kerran herätetty, pysyykö se aktiivisesti hereillä?  

M: Kyllä, aina. Keho voi nukkua ja mieli kietoutuu joskus muihin 

asioihin, mutta sielu ei enää koskaan tee niin. Kun se on kerran herätetty, 

se on aina hereillä. Mutta jopa silloin me tarvitsemme yhteistyöhaluista 

mieltä, kehoa ja tunteita, jotta tekisimme parhaiten työtä ja 

hyödyttäisimme maailmaa eniten, sielun ohjaavan voiman avulla. Tämän 

takia initiaation jälkeenkin kun olemme jo kokeneet valaistumista ja 

tunnemme itsemme, jatkamme yhä harjoittamista totuttaaksemme 

mielemme sielun valaistuneeseen tapaan, jotta se ei enää vaipuisi takaisin 

fyysiselle tasolle ja loppuun kuluneisiin käsityksiin ja tottumuksen 

ohjaamaan tapaan tehdä asioita. 
28

 

 

Välitön valaistuminen  

Välitön valaistuminen tarkoittaa sitä, että valaistuminen tapahtuu heti. 

Sillä hetkellä alat istua kasvokkain sisälläsi olevan Korkeimman 

Mestarin kanssa. Tämä on todellinen Itse. Tämä Itse todella kuuluu 

sinulle, ja sinulla oli se jo ennen syntymääsi, ennen kuin vajosit 

ahneuteen, vihaan tai himoon. Tämä Itse on todella Korkein Mestarisi. 

Kun laskeudut tänne, sinun pitäisi avata mielesi ja kuunnella, mitä Hän 

opettaa sinulle, silloin saat valaistumisen välittömästi. Sen vuoksi ei ole 

tarpeen, että se kirjoitetaan muistiin, eikä siinä tarvita ohjeita. 
62

  

Näitä abstrakteja asioita ei ole kovin helppoa tuoda esille yksinkertaisilla 

ja tavanomaisilla sanoilla, mutta kun ymmärrämme, että se on syvällä 

itsessämme ja osa itseämme, tunnemme olomme hyvin helpottuneeksi ja 

hyvin ilolla täyttyneeksi. Mutta tämä on vain yksi älyllisistä 

valaistumisista. Zen-meditaatiossa sitä kutsutaan joskus Äkilliseksi 

Valaistumiseksi tai Välittömäksi Valaistumiseksi, koska yksi sana 

opettajalta voi saada sinut vapaaksi osittain tai ehkä saada sinut vapaaksi 

hyvinkin paljon tai kokonaan.  
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Mutta miksi meidän sitten pitäisi vielä meditoida valaistumisen jälkeen 

tai kun olemme jo ymmärtäneet, mitä Mestari tai opettaja halusi sanoa? 

Syynä on se, että meillä on liian paljon tapoja, liian paljon tietoa, koska 

yksi kerta ei riitä vakuuttamaan meitä valaistumisestamme. Luultavasti 

unohdamme sen seuraavana päivänä. Meidän pitäisi siis toistaa näitä 

valaistumisen kokemuksia, kunnes mielemme hyväksyy sen. Ei riitä, että 

todellinen Itse tunnistaa itsensä, koska Itse on aina tuntenut Itsen joka 

tapauksessa. Mutta koska me olemme tässä maailmassa, meidän on 

tehtävä kaikki sillä välineellä, joka on mieli, tietokone. Tämä on se 

työkalu, jota meidän on käytettävä tehdessämme työtä tässä maailmassa, 

tuodaksemme siunausta ja rakkauden voimaa kaoottiseen ympäristöön, 

tehdäksemme paremman maailman lapsillemme ja monille tuleville 

sukupolville. 
61

  

K: Initiaatiojaksot esimerkiksi muinaisessa Egyptissä kestivät ainakin 7 

vuotta. Yleensä initiaatio nähdään pitkähkönä jaksona, jonka aikana 

valaistuminen ansaitaan. Meidän moderniin aikaamme tuntuu sopivan, 

että sanotaan: ”Voit valaistua heti!” Miksiköhän asia on näin?  

M: Muinaisina aikoina ei ollut helppoa edes löytää Mestaria. Ja jos satuit 

löytämään jonkun, hän saattoi testata sinua vuosikausia, hyvin pitkän 

ajan, kuten Tiibetin Milarepan tapauksessa. Häntä koeteltiin neljän 

vuoden ajan paljolla nuhtelemisella ja joskus pieksemiselläkin. Jos 

nykyaikana teet sellaista, Mestari joutuisi vankilaan! (Naurua) Se ei enää 

ole sallittua, ja sitä paitsi koska maailmamme elämäntyyli on hyvin nopea 

ja edistynyt, emme voi enää riippua kiinni tällaisissa oppilaiden 

koettelumenetelmissä. Tänä päivänä meidän on sopeuduttava 

nykyaikaisen yhteiskunnan tahtiin. Tästä on tietenkin enemmän vaivaa 

opettajalle, koska hänellä ei ole aikaa juurruttaa oppilasta, saada häntä 

ansaitsemaan sitä, mikä on hyvin kallisarvoista. Mutta mitä luulette, jos 

Mestari tekee näin? Kuinka paljon kauemmin vie aikaa, että hän 

valaistuu? Se vie pitkän ajan. Näettehän, valaistuminen on hyvin nopea, 

mutta seitsemän vuoden koetusajan tarkoitus on testata oppilasta ja 

juurruttaa häntä moraaliseen kurinalaisuuteen. Tämä on myös erittäin 

hyvä asia, mutta tästä syystä entisaikoina vain hyvin harvat ihmiset 

valaistuivat. Tietämättömyyden takia ihmiset ristiinnaulitsivat 

Jeesuksen, koska monet ihmiset eivät tienneet, mitä valaistuminen on ja 

mitä meditaation harjoittaminen on, se oli niin uutta ja niin outoa. Siksi 
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nykyaikana monet Mestarit tekevät siitä avoimen suurelle yleisölle ja 

uhraavat aikaansa, kulujaan ja ponnistelevat paljon nostaakseen 

oppilaitaan nopeammin korkeammalle moraaliselle tasolle ja hyvin 

korkealle valaistumisen asteelle. Nyt ajat ovat erilaiset, eikä 

valaistuminen tarkoita, että olet saavuttanut täydellisen valaistumisen. 

Olet saanut maistiaisen valaistumisesta, ja se rohkaisee sinua jatkamaan 

eteenpäin. Entisaikoina Mestarit eivät toimineet näin. He laittoivat sinut 

ensin tekemään töitä ja todella kärsimään sen edestä, jotta osaisit arvostaa 

sitä enemmän. 
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K: Sanotaan, että todella valaistuneet ovat mielen tuolla puolen eivätkä 

toimi tässä maailmassa, he ovat vain tarkkailijoita, he eivät tee valintoja, 

he vain virtaavat kuin joki. Kuinka kukaan voi elää tässä maailmassa 

toimimatta, tekemättä valintoja? Sanotaan myös, että toimiminen 

häiritsee luonnon tasapainoa, ja luonto vastaa tähän luomalla vastakohtia. 

Pitääkö tämä paikkansa?  

M: Ensin teidän on saatava valaistuminen, sitten tiedätte, mitä se on. 

Miten muuten voisin kertoa teille, kun ette ole siellä? Yritän kuitenkin. 

Tekeminen ilman tekemistä ei tarkoita, että olet eloton, sieluton, ilman 

mieltä tai mitään sellaista. Teet vain asiat hyvin luonnollisesti. Kun olet 

valaistunut, et tee asioita. Et tee enää päätöksiä. Olet yhtä Jumalan 

kanssa. Toimit vain Jumalan tahdon mukaan ja tiedät tarkalleen, että asia 

on tuolla tavoin. Vaikka ulkopuolisesta näyttäisikin, että toimit samalla 

tavalla kuin kaikki muutkin, kuitenkaan asia ei ole niin. Kaikki on 

Jumalan sanelemaa. Et vain tunne olevasi vastuussa. Mutta teet aina 

oikean asian, et koskaan väärää.  

Emme voi sanoa, että kuka tahansa joka käyttäytyy vastuuttomasti, se 

olisi toimimista Jumalan tahdon mukaan. Tämä ei pidä paikkaansa. He 

eivät tiedä, mikä Jumalan tahto on. Valaistumisen jälkeen tiedämme 

alkuperäisen suunnitelman ja toimimme sen mukaisesti. Ennen 

valaistumista me vain hyväksymme mitä tahansa, yritämme pakottaa 

oman tahtomme luonnon suunnitelman tilalle. 
26

  

K: Kuinka monta tietoisuuden tilaa on olemassa, ja kuinka voi tietää, 

millä tasolla olet?  
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M: Ennen kuin saavutamme Totuuden korkeimman tason, meidän on 

käytävä läpi viisi tietoisuuden tasoa. Voimme tietää tämän tunnistamalla 

Valon, sisällämme näkyvän Valon voimakkuuden ja myös maiseman, 

sisällämme näkyvän Taivaallisen asuinsijan, ja tämän voimme tunnistaa. 

Toinen tapa tunnistaa tapahtuu Äänen kautta. Jokainen tietoisuudentaso 

värähtelee eri nopeudella, ja tietämällä mikä Ääni vastaa mitäkin tasoa 

voimme tietää suurin piirtein saavutuksemme. Mutta jonkin ajan kuluttua 

sinusta tulee asiantuntija ja voit tietää välittömästi, millä tasolla joku on. 

Voimme tunnistaa sisäisen saavutuksen tasomme ulkoisten tekojemme 

avulla, kuten tulemme rakastavammaksi, kärsivällisemmäksi, 

omistautuneemmaksi koko ihmiskuntaa kohtaan. 
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Tämän maailman tuolla puolen  

Maailmamme tuolla puolen on monia erilaisia maailmoja. Jokainen taso 

on maailma itsessään, ja se vastaa ymmärryksemme tasoa. Se on kuin 

menisimme yliopistoon. Jokainen saavuttamamme aste, kun 

opiskelemme yliopistossa, kertoo ymmärryksemme tasosta yliopiston 

opetuksessa, ja näin vähitellen edistymme loppututkintoa kohden. 

Astraalimaailmassa näemme monenlaisia niin kutsuttuja ihmeitä. 

Voimme parantaa sairaita. Voimme joskus nähdä jotakin sellaista, mitä 

muut ihmiset eivät voi nähdä. Meillä on ainakin kuudenlaisia ihmeellisiä 

voimia. Voimme nähdä tavallisten rajojen yli, voimme kuulla tilan 

rajoituksesta riippumatta. Välimatkat eivät merkitse mitään meille. 

Tällaista me kutsumme Taivaallisiksi korviksi ja Taivaallisiksi silmiksi. 

Voimme myös lukea ihmisten ajatuksia, mitä heillä on mielessään jne. 

Tällaisia voimia voimme joskus saada, kun meillä on pääsy 

Ensimmäiselle Tasolle Jumalan Valtakunnassa.  

Jos menemme hieman tämän tason tuolle puolen, jota kutsumme Toiseksi 

Maailmaksi vain asioiden yksinkertaistamisen vuoksi, silloin saamme 

luultavasti paljon enemmän kykyjä kuin Ensimmäisellä Tasolla, mukaan 

lukien ihmeet. Mutta huomionarvoisin saavutus, jonka voimme saada 

Toisella Tasolla, on kaunopuheisuus ja kyky väitellä. Kukaan ei näytä 

pystyvän voittamaan henkilöä, joka on saavuttanut Toisen Tason, koska 
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hänellä on uskomaton kaunopuheisuuden voima ja hänen älykkyytensä 

on huipussaan.  

Useimmat tavalliset tai hyvin yksinkertaisen älykkyysosamäärän 

omaavat ihmiset eivät vedä vertoja tälle henkilölle, koska hänen 

älykkyytensä on avautunut hyvin korkealle tasolle. Eivät ainoastaan 

hänen fyysiset aivonsa ole kehittyneet enemmän, vaan kyseessä on 

mystinen voima, Taivaallinen voima, meissä sisäsyntyisesti asuva 

viisaus. Nyt se alkaa avautua. Intiassa tätä tasoa kutsutaan ”Buddhiksi”, 

joka tarkoittaa älyllistä tasoa. Kun saavutat ”Buddhin”, sinusta tulee 

Buddha. Siitä sana Buddha on peräisin. Buddha tarkoittaa juuri tätä. Siinä 

ei ole vielä kaikki. On vielä paljon muutakin. Useimmat ihmiset kutsuvat 

valaistunutta ihmistä Buddhaksi. Jos hän ei tiedä muuta kuin Toisen 

Tason, hän on luultavasti hyvin ylpeä siitä. Kyllä, kun ajatellaan, että hän 

on elävä Buddha, tällöin oppilaat olisivat ylpeitä kutsuessaan häntä 

Buddhaksi. Mutta jos hän on päässyt vain Toiselle Tasolle, jossa hän voi 

nähdä haluamansa henkilön menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden ja hänellä on ehdoton kaunopuheisuuden taito, se ei ole 

vielä Jumalan Valtakunnan huippu.  

Kaikki niin kutsutut ihmeet tapahtuvat meille, halusimmepa sitä tai 

emme, koska älymme on juuri avautunut ja se vain tietää, miten saada 

yhteys korkeamman parantamisen lähteeseen ja miten järjestää kaikki 

niin, että elämästämme tulee sujuvampaa ja parempaa.  

Niin kutsuttu Kolmas Maailma on korkeampi askel. Kolmanteen 

Maailmaan menevän on oltava täysin puhdas kaikista tämän maailman 

veloista, vähintäänkin. Jos olemme jotain velkaa tämän fyysisen 

maailman kuninkaalle, emme voi mennä ylös. Aivan kuten jos olet 

rikollinen jossain maassa, eikä rekisterisi ole puhdas, et voi mennä rajan 

yli toiseen maahan. Tämän maailman velkaan kuuluu siis monia asioita, 

joita olemme tehneet menneisyydessä, nykyisyydessä ja ehkä fyysisen 

elämämme tulevaisuudessakin. Kaikki tämä on selvitettävä, niin kutsuttu 

karma.  

Oletetaan, että olet päässyt Kolmanteen Maailmaan, mitä seuraavaksi? 

Tietenkin menet seuraavalle korkeammalle tasolle, Neljännelle. Neljäs 

Maailma on jo kaiken tavanomaisen ylittävän tuolla puolen. Emme voi 

käyttää vain yksinkertaista kieltä kuvaamaan kaikkia näitä asioita 
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maallikolle pelkäämättä, että loukkaisimme tuon maailman Herraa. Tuo 

maailma on nimittäin niin kaunis, vaikkakin jotkin osat siitä ovat hyvin 

pimeitä, pimeämpiä kuin sähkökatkoksen aikana New Yorkissa. Ennen 

kuin saavutat Valon, siellä on pimeämpää kuin tämä. Se on eräänlainen 

Kielletty Kaupunki. Ennen kuin saavutamme Jumalan tiedon, meidät 

pysäytetään siellä. Mutta Mestarin kanssa, kokeneen Mestarin kanssa, 

siitä voi päästä läpi. Muuten emme voi löytää tietä tuollaisessa 

maailmassa.  

Kun saavutamme erilaisia tasoja tai olemassaolon tasoja, emme ole 

ainoastaan kokeneet henkisiä muutoksia, vaan myös fyysisiä ja älyllisiä 

muutoksia koko elämässämme. Näemme elämämme erilaisessa valossa, 

kävelemme eri tavoin, työskentelemme eri tavalla. Päivittäinen 

työmmekin saa uuden merkityksen, ja ymmärrämme, miksi teemme työtä 

tällä tavalla, miksi meidän on oltava tässä työssä tai miksi meidän tulisi 

vaihtaa työpaikkaa. Ymmärrämme elämämme tarkoituksen, joten emme 

enää tunne itseämme levottomiksi tai kiihtyneiksi. Odotamme hyvin 

sopusointuisesti ja kärsivällisesti, että tehtävämme Maan päällä tulisi 

päätökseen, koska tiedämme, minne olemme menossa seuraavaksi. 

Tiedämme sen jo elämämme aikana.  

Tämän jälkeen menet korkeammalle tasolle. Neljännen Tason jälkeen 

menet seuraavalle korkeammalle tasolle, Mestarin kotiin, joka on Viides 

Taso. Kaikki Mestarit tulevat tältä tasolta. Vaikka heidän oma tasonsa on 

korkeampi kuin Viides, he asuvat siellä. Se on Mestarin asuinpaikka. 

Tämän tason tuolla puolen on monia Jumalan puolia, joita on hyvin 

vaikea ymmärtää. Viidennen jälkeen voit mennä minne tahansa haluat.  

Ylöspäin mennessä on vielä monia tasoja, mutta on mukavampaa ja 

neutraalimpaa pysyä siellä. Ylempänä on liian voimakasta. Voit mennä 

sinne vähäksi aikaa, mutta et ehkä haluaisi jäädä lepäämään sinne.  

On olemassa monia Jumalan puolia, joita emme voi kuvitellakaan. 

Luulemme aina, että mitä ylemmäksi menemme, sitä enemmän on 

rakkautta. Mutta on olemassa monenlaista rakkautta. On raivokasta 

rakkautta, voimakasta rakkautta, lempeää rakkautta, neutraalia rakkautta. 

Se riippuu siis siitä, miten paljon pystymme kestämään, Jumala antaa 

meille eriasteista rakkautta Jumalalta. Mutta joskus se voi olla niin 

voimakasta, että tuntuu kuin repeäisimme riekaleiksi. 
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5 

Mitä tarkoitetaan Mestareilla 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

Mestarit ovat niitä, jotka muistavat Alkuperänsä, ja rakkaudestaan he 

jakavat tämän tiedon sellaisten kanssa, jotka etsivät sitä, eivätkä ota 

maksua tästä. He uhraavat kaiken aikansa, varansa ja energiansa 

maailman hyväksi. Kun saavutamme tämän Mestarien tason, emme 

ainoastaan tunne omaa Alkuperäämme, vaan voimme myös auttaa muita 

tietämään todellisen arvonsa. Ne, jotka seuraavat Mestarin osoittamaa 

suuntaa, huomaavat pian olevansa uudessa maailmassa, joka on täynnä 

todellista tietoa, todellista kauneutta ja todellisia hyveitä. Kaikki 

kauneus, tieto ja hyveet ulkopuolisessa maailmassamme ovat 

muistuttamassa meitä todellisesta maailmasta sisällämme. Varjo, vaikka 

se olisi kuinka kaunis tahansa, ei koskaan ole yhtä kaunis kuin todellinen 

kohde. Vain todellinen asia voi tyydyttää sielumme, joka on talon 

Mestari. 
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Mestarin oletetaan olevan sellainen henkilö, joka on jo oivaltanut oman 

Itsensä ja joka tietää, mikä Hänen todellinen Itsensä on. Sen vuoksi hän 

kykenee kommunikoimaan Jumalan kanssa, suurimman älykkyyden 

kanssa, koska se on meidän sisimmässämme. Siksi Hän voi siirtää 

eteenpäin tämän tiedon, tämän herättävän voiman kenelle tahansa joka 

haluaa jakaa sen ilon.  

Itse asiassa meillä ei ole Mestaria ollenkaan eräässä mielessä. Vain siihen 

saakka kun oppilas kykenee tunnistamaan oman Mestarin luontonsa, niin 

kutsuttu Mestari on tarpeen ohjaamaan häntä vain siihen saakka. Mutta 

meillä ei ole sopimusta tai mitään sellaista. Tietenkin sinulla on sopimus 

itsesi kanssa siitä, että sinun pitäisi pysyä mukana loppuun asti, ja se on 

omaksi parhaaksesi. Initiaatio tarkoittaa vain ensimmäistä hetkeä, jolloin 

tunnistat oman suuremman henkesi, siinä kaikki. 
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Kun elävä Mestari on Maan päällä, Hän ottaa kantaakseen ihmisten 

karmaa, erityisesti niiden jotka uskovat häneen ja vielä enemmän niiden 

karmaa, jotka ovat Mestarin oppilaita. Tämä karma on työstettävä. Siksi 

Mestari kärsii omien oppilaidensa vuoksi ja laajemminkin koko 

ihmiskunnan puolesta oman elämänsä aikana. Kaikki tämä ilmenee 

Hänen kehonsa kautta. Tämän takia Hän voi sairastua, Hän voi olla kipeä, 

Häntä voidaan kiduttaa, Hänet voidaan ristiinnaulita tai Häntä voidaan 

solvata, Häntä voidaan vainota. Jokaisen Mestarin on käytävä läpi 

tällaista. Voit nähdä sen itse, jopa Buddhan, Muhammedin, Kristuksen 

kohdalla ja monien muiden Mestarien idässä ja lännessä. Kukaan ei ole 

koskaan saanut elää elämäänsä rauhassa ilman vainoamista. Tätä 

tarkoitetaan, kun sanotaan, että Mestari uhraa itsensä ihmiskunnan 

hyväksi. Mutta tätä tapahtuu vain niin kauan kuin hänellä on keho, joka 

voi kärsiä karman takia, koska tämän maailman karma on fyysistä. Jos 

haluat pelastaa ihmisiä fyysisestä karmasta, siihen tarvitaan fyysinen 

keho. Mestarin on siis ilmettävä fyysisessä kehossa ottaakseen kaikki 

vaikeudet ja kärsimykset ja työstettävä se kaikki pois. 
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Mestari on maailmassa auttaakseen niitä, jotka tarvitsevat apua. Mutta 

toisaalta Hän ei ole tässä maailmassa, Hän ei tunne vetovoimaa tätä 

maailmaa kohtaan, Hän ei ole kiintynyt maailmaan, eikä Hän ole 

kiintynyt epäonnistumiseen tai onnistumiseen tässä maailmassa. Näitte, 

mitä Jeesus teki kunniansa huipulla. Hän oli valmis kuolemaan, jos se oli 

tarpeen. Kuolemallaan Hän opetti monelle ihmiselle antautumisen tietä. 

Koska Hän ei ollut kiinni kunniassa ja elämässä, Hän opetti Jumalan 

tahtoa. Hän opetti, että meidän tulisi aina seurata Jumalan tahtoa. 
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Kuinka tunnistamme todellisen Mestarin?  

Se on todella helppoa! Ensinnäkin todellinen Mestari ei hyväksy 

lahjoituksia omaan käyttöönsä, koska Jumala vain antaa, eikä koskaan 

ota. Toiseksi Hänen on annettava sinulle todiste valaistumisesta. Jos 

esimerkiksi joku väittää, että hänellä on Valo, Hänen täytyy myös antaa 

sinulle Valo tai osoittaa, että sinäkin voit kuulla Jumalan Sanan. Kuka 

tahansa joka voi antaa sinulle todisteen Valosta ja Jumalan Sanasta, 
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sellaiseen henkilöön voit uskoa. Guru tarkoittaa Valon antajaa, pimeyden 

poistajaa. Kuinka muuten tietäisit, että Hänellä on jotain tarjottavaa? 
3
  

Väärä mestari ilmoittaa aina pienistä ihmeistään, todellinen Mestari ei tee 

sitä koskaan. Jos Hänen on pakko tehdä niin, Hän toimii aina salassa. 

Ainoastaan oppilas saa tietää, ja silloinkin vain kun se on välttämätöntä, 

jos kysymyksessä on hänen pelastamisensa vaarallisesta tilanteesta tai 

parantaminen sairaudesta, henkinen apu tai henkisen kehityksen 

nopeuttaminen. Silloin oppilas saa tietää Mestarinsa arvon. 
4
  

Todellinen Mestari voi vain antaa, eikä ottaa. Hänen oppilaansa elävät 

mukavasti, mutta Mestarin on kärsittävä. Siksi sanotaan, että Jeesuksen 

oli kohotettava ihmiskuntaa ja että Hänet oli ristiinnaulittava. Hän ei 

voinut nauttia mistään etuoikeuksista. Siksi ihmiset solvasivat Häntä ja 

ristiinnaulitsivat Hänet. Joka tapauksessa kun opit tämän menetelmän, 

Jumalan voima suojelee sinua sataprosenttisesti. Vain Mestari yksin 

joutuu kokemaan kaikenlaisia kärsimyksiä, jotta muut saisivat nauttia. 

Mutta tämä on vanhempana olemisen hinta! Lapset saavat nauttia 

kaikenlaisista mukavuuksista, ja vanhempien on tehtävä ankarasti työtä 

elättääkseen heidät, ja he joutuvat kantamaan kaiken vastuun. 
3
  

 

 

K: Kuinka voi tunnistaa oman Mestarinsa? Voiko henkilöllä olla useampi 

kuin yksi Mestari?  

M: Luulenpa, että yksi Mestari riittää. Jos opiskelet yhden Mestarin 

kanssa, siinä on jo paljon oppimista, miten voisit opiskella kahden tai 

kolmen kanssa? Et pysyisi edes kannoilla, puhumattakaan kahden kanssa 

opiskelemisesta. On olemassa eriasteisia Mestareita, mutta sinun tulisi 

tuntea ja rukoilla, että löytäisit korkeimman, parhaan, jotta saisit 

vapautuksen yhden elämän aikana. Muuten se vie pitkän ajan. Kyllä, sen 

voisi saavuttaa kahdessa tai kolmessa elämässä, tai kahdessa tai kolmessa 

tuhannessa vuodessa. Rukoile siis, että saat parhaan ja hanki vain paras, 

se olisi kaikkein parasta! Ja jos olet vilpitön rukouksissasi, Jumala 

lähettää sinulle vain parhaan. Pyydä parasta, mikä tarkoittaa, että 

haluaisit oppia tuntemaan Jumalan jo tässä elämässä ja että saisit jonkun 
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sellaisen, joka auttaa sinua tuntemaan Jumalan. Muuten Hän lähettää 

luoksesi sellaisen, joka vie sinut joihinkin taivaisiin tai antaa sinulle 

taikavoimia, tällaista koristetavaraa! Mutta jos rukoilet, että haluat tuntea 

Jumalan ja vain Jumalan yhden elämän aikana, Hän lähettää luoksesi 

parhaan, nopeimman, voimakkaimman. 
30

  

K: Mestari, keitä olivat Hermes, Zoroaster, essealaiset ja gnostilaiset 

Mestarit? Keitä olivat ensimmäiset Mestarit? Ja mitä tarkoitetaan 

Suurella Valkoisella Veljeskunnalla?  

M: Kaikki todelliset Mestarit ovat Yhtä. Kaikki ovat tulleet samasta 

lähteestä, ja ylin Mestari on Korkein Mestari, Kaikkivaltias, joka asuu 

teissä jokaisessa. Kun tulimme ensimmäistä kertaa tänne, olimme 

Mestareita. Siunasimme maailmaa ja unohdimme kaiken oman 

voimamme ja kunniamme, ja energiamme kului loppuun, koska 

kiinnitimme huomiomme ulkonaisiin ilmiöihin. Joten kaikki tänne tulleet 

Mestarit ovat sellaisia, jotka ovat heränneet tähän tietoisuuteen. He 

tuntevat todellisen kunniansa ja voivat usein matkustaa todelliseen 

Kotiinsa, ja He voivat johtaa meidät Kotiin. Ei ole siis tarpeen tehdä 

erottelua Mestareiden välillä. Kaikki uskonnot on perustettu sen jälkeen, 

kun Mestari on lähtenyt pois. Siksi meillä on kristittyjä Kristuksen 

jälkeen, buddhalaisia Buddhan jälkeen jne. 
50

  

 

Mestareiden kolme tyyppiä  

On helppoa löytää Mestari, jos tiedämme, että on olemassa erilaisia 

Mestareita ja jos tiedämme, minkälainen Mestari olisi sopivin meille. 

Minun käsitykseni mukaan on olemassa kolmen tyyppisiä Mestareita. 

Ensimmäinen on sellainen, jota voisimme kutsua älylliseksi tyypiksi, 

oppineeksi. Tällaiset ihmiset ovat hyvin perehtyneitä pyhiin kirjoituksiin 

ja filosofisten termien käyttöön. He voivat opettaa sinulle, kuka on 

kirjoittanut minkäkin pyhän tekstin ja milloin ja mitä filosofian eri termit 

merkitsevät. Tällaiset opettajat ansaitsevat meidän kunnioituksemme. He 

voivat siirtää meille tietoa menneiden aikojen pyhistä opetuksista, joiden 

ymmärtämiseen aikamme ei muuten riittäisi, tai ehkä emme ole tarpeeksi 

asiantuntevia ymmärtääksemme kaikkea terminologiaa. Tällainen on 
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ensimmäinen opettajatyyppi. Kun opiskelemme heidän kanssaan eri 

opetuksia ja uskontoja, tietomme avartuu.  

Toisen tyypin opettajat ovat sulautuneina hurmokseen tai Samadhiin 

kaiken aikaa. He ovat kokonaan omistautuneita Jumalalle, Pyhälle 

Suunnitelmalle. He ovat suorassa yhteydessä Jumalaan, ja Heillä on 

suoraa tietoa Jumalalta. He voivat nähdä Hänet kasvoista kasvoihin. Ja 

jos olemme yhteydessä tällaisten Mestareiden kanssa joko sattumalta tai 

omasta tahdostamme, siitä on meille apua. Maailman paineet vaivaavat 

maallista mieltämme entistä vähemmän ja tunnemme itsemme 

ylevämmiksi ja onnellisemmiksi, ja meihin syttyy uudelleen kaipuu 

Jumalaan. Meistä tuntuu, että haluaisimme luopua maailmasta. Tällä en 

tarkoita, että meidän pitäisi ajaa päämme paljaaksi ja muuttaa asumaan 

viidakkoon, mutta aistinautinnot ja aineelliset saavutukset eivät enää 

kiinnosta meitä niin paljon. Tällaisia opettajia on tavallisesti vaikea 

löytää, koska yleensä he eivät anna mitään opetusta, he ovat vain 

sulautuneet hurmokseen, nauttivat sisäisestä autuudesta ja harmoniasta.  

Kolmannen tyypin Mestarit ovat myös sulautuneet Jumalan rakkauteen, 

mutta heillä on myös rakkautta ja myötätuntoa tietämättömyydessä eläviä 

ja kärsiviä kohtaan. Siksi he kulkevat paikasta toiseen ihmisten 

pyynnöstä. Vaikka olisi vain yksi tai kaksi ihmistä, jotka vilpittömästi 

haluavat päästä takaisin Jumalan yhteyteen, he tulisivat jakamaan heidän 

kanssaan Jumalan valtakunnan salaisuuden ja kertoisivat, kuinka löytää 

sisältämme Todellisuus, Totuus, Tao, kuinka herättää suurin tiedon lähde 

heidän sisällään, kaikki voima ja pelastava mahti sisällämme, jotta 

kärsimyksen määrä vähenisi elämässämme, jotta itseluottamuksemme 

kasvaisi ja pääsisimme yhteyteen Kaikkivaltiaan lähteen kanssa, josta 

olemme lähtöisin.  

Tässä on pääpiirteissään opettajien kolme eri tyyppiä. Meidän on siis 

etsittävä sellaista Mestaria, joka vastaa halujamme, tarpeitamme ja 

sisäistä kaipaustamme. Jos satumme tapaamaan Mestarin, meidän on 

käytettävä arvostelukykyämme nähdäksemme, onko tämä se Mestari, 

jonka haluamme, onko hän meidän kunnioituksemme ja 

luottamuksemme arvoinen.  

Ensimmäisen tyypin opettaja on helppo tunnistaa hänen 

oppineisuudestaan. Hän osaa puhua ja tuntee perin pohjin kaikki pyhät 
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kirjoitukset ja tiedämme, että hän on tiedonhaltija. Tämä on helppo 

tunnistaa, koska maailmallinen tieto on helppoa ymmärtää ja testata. 

Toinen tyyppi on myös helppo tunnistaa heidän ulkomuodostaan ja 

omistautuneesta ilmapiiristä näiden ihmisten ympärillä, jotka ovat 

sulautuneet hurmokseen. Kolmannen tyypin Mestaria on vaikea 

tunnistaa, koska jos ihminen ei ole ekstaasissa, on vaikea tietää, onko 

Hän siinä koskaan ollutkaan, sillä tämän tyyppinen Mestari on 

vuorokauden ympäri näkymättömässä ”Samadhissa” tai ekstaasissa. 

Samadhi tarkoittaa, että olet ekstaasissa, autuudessa, tyyneydessä ja 

Jumalan Valossa.  

Ihminen voi olla ekstaasissa eläessään tässä maailmassa. Samadhia on 

kahdenlaista: Toinen tyyppi on se, kun lähdet tästä maailmasta, silloin 

olet ikuisesti ekstaasissa, autuuden tilassa, Jumalan Valtakunnassa. Olet 

yhtä Jumalan tai Rakkauden ja Armon Valtameren kanssa. Toinen tyyppi 

on pienempi ekstaasi, jota koet päivittäin meditaation yhteydessä, hartaan 

kaipauksen aikana tai minkä tahansa rituaalin yhteydessä, joka tähtää 

ekstaasiin. Kun olet Samadhissa, unohdat koko maailman. Joskus voit 

kuulla ympärilläsi olevien ihmisten ääniä, mutta sinulla ei ole yhteyttä 

maailmaan. Kun olet syvemmässä ekstaasissa, koko maailma katoaa ja 

näet vain Valon ja Jumalan sekä koet rauhaa, autuutta ja hurmiota.  

Koska kolmannen tyypin Mestarit ovat samalla kertaa sekä ekstaasissa 

että sen ulkopuolella, kuten Jeesus ja Buddha, Heidän tunnistamisensa 

on vaikeaa. He näyttävät aivan tavallisilta ihmisiltä. Tämä on vaarana 

kolmannen tyypin Mestarina olemisessa. Ensimmäisen tyypin Mestarin 

kaikki tuntevat ja kunnioittavat häntä, ja hänellä on tuhansia seuraajia. 

Toisen tyypin opettajatkin ovat tunnettuja, ja ihmiset kumartavat heitä. 

He voivat olla tietoisia siitä tai sitten eivät, sillä he ovat hurmiossa kaiken 

aikaa ja ihmiset voivat nähdä sen. Mutta kolmannen tyypin Mestareita, 

kuten Jeesusta tai Buddhaa, ihmiset saattavat heittää kivillä, ristiinnaulita 

Heidät, solvata Heitä tai surmata Heidät, koska monet ihmiset eivät voi 

uskoa, että He ovat Jumalan poikia, että he ovat Pelastus, maailman Valo 

ja Tie silloin kun he ovat fyysisessä kehossa ja toimivat aivan kuin 

kaikkein tavallisimmat ihmiset.  

Sellaiset Mestarit, jotka kulkevat ympäriinsä ja jakavat ihmisten kanssa 

salaisuutensa Jumalan Valtakunnasta, kuten Jeesus ja Buddha tekivät, 
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ovat ekstaasissa ja kuitenkin sen ulkopuolella. Kun olet julistamassa 

sanomaa, todellinen Itsesi on Samadhissa, mutta fyysinen itse kärsii vielä 

ja tuntee yhä tuskaa ja surua. Toisen tyypin Mestarit eivät tunne tuskaa 

kehossaan, eivätkä tunne huolta, vaivaa tai ahdistusta, ainoastaan 

autuutta, kaikkinainen kurjuus on kadonnut, eikä tässä kielessä ole sanoja 

kuvailemaan tällaista tilaa. Jos kuulut ensimmäiseen tai toiseen 

kategoriaan, ihmiset tunnistavat sinut ja seuraavat sinua. Mutta 

kolmannen tyypin Mestareiden vaarana on se, että He näyttävät aivan 

tavallisilta ihmisiltä ja väkijoukko saattaa heittää Heitä kivillä, vieläpä 

tappaakin Heidät, koska he eivät usko, että He ovat tie pelastukseen. 
16

  

 

Miksi tarvitsemme elävän Mestarin  

Rakkautta ja kunnioitusta meillä on oltava ketä tahansa suurta henkilöä 

kohtaan, jokaista suurta sielua kohtaan, sellaisia suuria harjoittajia 

kohtaan, kuten Jeesus ja Buddha, näitä suuria olentoja kohtaan, jotka 

uhrasivat niin paljon ihmiskunnan hyväksi ja jotka ovat saavuttaneet 

perimmäisen Viisautensa. Rakkautta ja kunnioitusta meillä on aina 

oltava, vaikka tuo henkilö olisikin poistunut keskuudestamme. Mutta 

meidän ei tarvitse omistaa kaikkea aikaamme Heidän ylistämisekseen tai 

Heidän palvomisekseen tai pyytääksemme jotakin Heiltä. Koska 

jokainen tietää, että me olemme eläviä ihmisiä ja että me tarvitsemme 

elossa olevan Mestarin antamaan meille sitä tietoa, jota edesmenneet 

opettajat ovat antaneet edesmenneille oppilailleen. Meidän on siis 

löydettävä elävä Mestari.  

Joka tapauksessa vaikka kuinka suuresti rakastaisit ja palvoisit entisiä 

Mestareita, He voivat auttaa sinua vain määrättyyn pisteeseen saakka, 

koska He ovat jättäneet meidän magneettikenttämme. He ovat siirtyneet 

toiseen maailmaan, toisenlaiseen ulottuvuuteen tehdäkseen nykyistä 

työtänsä, ja He ovat kiireisiä siellä. Siksi elävälle Mestarille on annettu 

tehtäväkseen huolehtia Heidän menneestä työstään nykyisenä aikana. 

Aivan kuten herra Carter oli presidentti joitakin vuosia sitten, ja nyt 

presidenttinä on herra Bush. Nyt ei siis auta palvoa ja kutsua presidentti 

Carteria ratkaisemaan kansallisia ongelmia, koska hän ei enää ole 

viranhaltija. Asia ei ole niin, ettemme pitäisi hänestä, kunnioittaisi hänen 
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työtään tai pitäisi arvossa hänen saavutuksiaan, mutta hän ei enää ole 

virassa. Meidän on jätettävä hänet rauhaan tekemään omaa työtänsä ja 

pyydettävä nykyistä viranhaltijaa tekemään työnsä meidän hyväksemme. 

Siinä kaikki. 
33

  

Kun lähdet tästä fyysisestä maailmasta, vaikka olisit hyvinkin korkea 

Mestari, et voi enää auttaa fyysisiä olentoja. Sen voi tehdä ainoastaan 

sisäisen kommunikaation kautta, joka on useimmille ihmisille erittäin 

vaikeaa, paitsi joillekin poikkeuksellisille henkilöille, joilla on 

synnynnäinen telepatian kyky tai joilla on jäljellä psyykkisiä kykyjä tai 

sisäistä kommunikaatiotaitoa perintönä edellisen elämänsä 

harjoituksista. Voisimme kutsua tätä kuudenneksi tai seitsemänneksi 

aistiksi, ymmärryksen korkeimmaksi ulottuvuudeksi. Silloin voit jopa 

nähdä Jeesuksen ilman mitään harjoittamista tai aikaisempaa 

meditaatiota. Sitä on tapahtunut, mutta ei kovin usein. 
4
  

Jos meditaatiossasi joudut vaikeuksiin tai jos sinulla on jotain kysyttävää, 

sinun tulisi rukoilla Jumalaa ja yrittää rauhoittaa mieltäsi, niin saat 

vastauksen tai apu tulee luoksesi. Tai voit rukoilla Jeesusta tai Buddhaa 

tai ketä tahansa Pyhimystä, johon uskot. Meidän opetuksemme ovat 

universaaleja, emme erottele uskon eri systeemien välillä. Tähän minun 

pitää vielä lisätä, että jos olette rukoilleet kaikkia Pyhimyksiä ja Jumalaa, 

eikä se auta teitä, silloin voitte kutsua minut apuun. Tämä saattaa 

kuulostaa itsensä ylistämiseltä, mutta minun on sanottava se, koska 

minun on kerrottava teille kaikki, ja minun on selitettävä, miksi asia on 

näin. Syynä on se, että minä olen lähempänä. Lähellä oleva naapuri on 

parempi kuin kaukainen sukulainen. Asia on hyvin yksinkertainen ja 

looginen. Minä olen lähempänä, koska olemme Maan saman 

magneettikentän piirissä. Meidän energiamme ovat toisiinsa kietoutuneet 

ja energiamme on helpompi värähdellä, koska olemme lähempänä, 

olemme samalla värähtelytaajuudella. 
61

  

Kun sinulla on elävä Mestari, voit rukoilla hiljaisuudessa ja kysyä häneltä 

neuvoja, jos kohtaat ongelmia meditoidessasi. Jos tunnet olevasi etäällä 

Jumalasta, tarvitset välittäjän. Olet vielä hieman heikko, aivan kuin lapsi 

joka tarvitsee vanhempiensa apua ohjaamaan ensi askeleita. Myöhemmin 

pystyt kyllä liikkumaan omin avuin ja tiedät, että päämääräsi onkin omin 

avuin eteneminen, eikä enää riippuvaisena oleminen vanhempien tuesta. 



 
82 

 

Pystyt oppimaan suoraan menneiden aikojen Mestareilta Quan Yin -

menetelmän avulla. Tällä tavalla opimme Totuudesta, emme 

kuulopuheiden, saarnojen tai opinkappaleiden perusteella. Totuus tulee 

esille oman intuitiomme kautta. Kun saavutamme korkeampia 

ulottuvuuksia, saamme nähdä muita olentoja ja ”sivistyneemmän” 

universumin, jonka voimme havaita vain keskittämällä huomiomme 

omaan sisimpäämme ja saavuttamalla syvällisen mietiskelyn tason. Quan 

Yin -menetelmä on tie tällaisen tilan saavuttamiseksi. 
24

  

Edesmenneet Mestarit eivät voi opettaa sinua. Sinun on etsittävä nykyistä 

Mestaria, joka voi vastata kysymyksiisi, auttaa sinua epäilyksissäsi ja 

johdattaa sinua kädestä pitäen takaisin Jumalan Valtakuntaan. 

Tarvitsemme henkilökohtaisen yhteyden, emme jotakuta 

menneisyydestä. Sillä ei ole väliä, kuinka kaunis joku nainen oli 

menneisyydessä, et voi mennä naimisiin hänen kanssaan! Hän ei voi 

antaa sinulle lapsia, eikä sellaista rakkauden tunnetta, joka sinulla on 

elävän vaimon kanssa. 
60

  

Elävä Mestari on hyödyllinen. Minulla on sähköä. Kuollut sähköjohto ei 

toimi, vain elävä johto voi johtaa sähkövirtaa ja tuoda sitä luoksesi. Mitkä 

tahansa johdot, vaikka ne olisivat kuinka voimakkaat tahansa, jos ne ovat 

tuhoutuneet, ne eivät voi enää siirtää sähköä. Mikä tahansa lamppu, 

vaikka se olisi kuinka kaunis tahansa, kun se on rikki, se ei anna sinulle 

valoa. Mutta lamppu, rumakin sähkölamppu, jos se on ehjä, voi antaa 

sinulle valoa. Siksi kun ihmiset rukoilevat kuollutta Buddhaa, he saavat 

harvoin mitään vastausta. 
22

  

Kun ajattelet Mestaria, sen avulla sinusta tulee yhtä Mestarin kanssa, ja 

Mestari olet sinä. Mestari on sinun oma todellinen Itsesi, mutta koska et 

vielä oivalla sitä, sinun on vain ajateltava Mestaria, joka on Itsesi. 

Ajattelun kautta Mestarin kaikki ominaisuudet siirtyvät asteittain, 

vähitellen, sinulle ja löydät Itsesi Mestarin kautta. Myöhemmin tulet 

huomaamaan: “Ahaa! Mestari olen minä itse. Se olin minä koko ajan!” 

Tästä syystä ihmiset kautta aikojen ovat palvoneet pyhimyksiä ja 

valaistuneita Mestareita heidän oman itsensä vuoksi, ei Mestarin takia. 
43
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K: Minusta tämä kuulostaa siltä, että niin kauan kuin et ole vielä löytänyt 

omaa sisäistä Mestariasi, sinä tarvitset ulkopuolisen Mestarin hetken 

aikaa?  

M: Mestari on myös sisäinen ohjaaja, eikä ainoastaan fyysisellä tasolla. 

Muuten Mestari ei voisi auttaa oppilasta tuhansien kilometrien päästä ja 

ympäri maailman. Mestarin täytyy olla hyvin korkealla tasolla, jotta hän 

voisi auttaa ihmisiä milloin tahansa, yöllä tai päivällä, riippumatta siitä 

missä henkilö on.  

K: Länsimaissa on usein vaarana, että etsijä lankeaa ja alkaa jumaloida 

opettajaansa. Onko tämä mielestäsi ongelma?  

M: Ei, jos opettaja on aito, koska silloin palvot vain Itseäsi, palvot vain 

mahtavinta henkeä, joka on jo Yhtä Mestarin kanssa.  

K: Sanotte siis, että jos Mestari on aito Mestari, Hän ikään kuin pitää 

peiliä henkilön edessä auttaakseen tätä näkemään itsensä syvällisesti?  

M: Aivan, juuri niin. 
58

  

K: Entä edesmenneen Mestarin oppilaat? Jos todellinen elävä Mestari 

lähtee tästä maailmasta, onko Hänen oppilaidensa etsittävä toinen 

Mestari, vai eikö se ole tarpeen?  

M: Se ei ole tarpeen. Mutta jos he haluavat kysyä joitain käytännön 

asioita tai fyysisiä asioita, he voivat mennä jonkun toisen elävän Mestarin 

luokse tai Mestarin seuraajan luokse. Muuten pois siirtyneen Mestarin 

henkinen ohjaus toimii yhä sisäisesti. Hän on vieläkin vastuussa, ja 

hänellä on yhä voimaa jatkaa, koska yhteys on jo luotu. Ymmärrättekö? 

Vain kun meiltä puuttuu tällainen yhteys edesmenneeseen Mestariin, 

tarvitsemme uuden Mestarin. Syy siihen, miksi emme menneet satoja 

vuosia sitten eläneen Mestarin luokse, on se, ettemme olleet yhteydessä 

Mestariin tämän elinaikana, siksi yhteyttä ei syntynyt. Jos olet ollut 

yhteydessä jonkun Mestarin kanssa tuhat vuotta sitten, sillä ei ole väliä, 

kuinka pitkä aika siitä on kulunut, Hän pitää huolen sinusta. Mutta ellet 

ollut missään yhteydessä Häneen ennen hänen kuolemaansa, kuinka Hän 

voisi huolehtia sinusta? 
33
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K: Mitä siis haluaisit sanoa Itsestäsi suhteessa siihen, mitä voit tarjota 

ihmisille?  

M: Minä itse en voi tarjota paljoakaan, paitsi kehoni, puheeni ja mieleni, 

milloin tahansa Jumala tahtoo käyttää niitä ihmisten hyväksi, Hänen 

lastensa hyväksi, jotka haluavat olla Hänen lähellään tai Hänen 

vierellään. Voin vain olla valmiina käytettäväksi. En voi tarjota 

paljoakaan muuta. Olen vain teidän kaltaisenne. Mitäpä keholla olisi 

annettavaa? 
24

  

K: Voisitko suorittaa joitain ihmeitä, jotta ihmisten usko opetuksiisi 

lisääntyisi?  

M: Millaisia ihmeitä haluatte? Annanko teille rahaa? Ja mitä te sillä 

tekisitte? Miten se auttaisi teitä ikuisuudessa? Neuvon teitä löytämään 

oman voimanne, oman ihmeitä tekevän voimanne sen sijaan että olisitte 

riippuvaisia minun voimastani, sen sijaan että tulisitte luokseni vain 

taikavoimien vuoksi, vaan jotta saisitte oikeutenne takaisin, Jumalan 

Valtakunnan, oman viisautenne, oman synnyinoikeutenne, oman 

Taivaanne, oman Valtakuntanne. Tämä on paras ja korkein ihanne 

ihmiselämässä, eivät ihmeteot. Ihmeteot ovat hyvin lyhytaikaisia.  

Jos on tarpeen, näytän teille ihmetekoja, mutta en näyttääkseni niitä, enkä 

saadakseni aplodeja. Milloin tahansa se on tarpeen harjoittamisenne 

aikana, jos kohtaatte esteitä tai pahoja vaikutuksia. Tuolloin saatte tietää, 

että voin tehdä ihmeitä. Pystyn siihen, mutta en tee sellaista satunnaisesti 

vain näyttääkseni teille, kuinka suuri olen. Siihen minulla ei ole tarvetta. 

Haluan, että teillä on oikea asenne, oikea ajattelutapa, oikea ajatus 

harjoittamisessanne, ja se tarkoittaa paluuta takaisin kaikkein 

korkeimpaan, korkeimman viisauden saavuttamista uudelleen, eikä 

näissä lasten leikeissä, muovilelujen parissa olemista. Te saatte kaiken.  

Etsikää ennen kaikkea Jumalan Valtakuntaa, niin teille annetaan kaikki 

tämäkin (Matt. 6:33). Älkää pyytäkö pieniä asioita, pyytäkää suuria 

asioita. Se sopii teille paremmin, koska me ihmiset olemme universumin 

mahtavimpia olentoja. Pyytäkää siis vain kaikkein suurinta, koska se 

sopii parhaiten asemallenne, arvollenne ja synnyinoikeudellenne. 
13
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K: Mestari, matkustelet ympäri maailmaa, etkä voi viipyä täällä 

opettaaksesi jokaista, joten ketä meidän on siis seurattava poissa 

ollessasi?  

M: Asia on näin. Me emme seuraa opettajaa, seuraamme vain opetuksia. 

Emme siis voi joutua harhaan, vaikka opettaja eksyisikin. Kun opetukset 

ovat OK, me seuraamme opetuksia. Meidän on nähtävä, ovatko opetukset 

oikeita. Voitte nähdä, onko etiikkani oikeamielistä vai ei, seuraanko itse 

opetustani vai en. Opetan esimerkiksi teitä olemaan syömättä lihaa ja 

olen itsekin vegaani. Opetan teitä olemaan varastamatta, enkä itsekään 

varasta. Opetan teille hyväntekeväisyyden harjoittamista, ja harjoitan sitä 

itsekin. Opetan teitä rakastamaan ihmisiä ja minäkin rakastan ja autan 

ihmisiä. En ota maksua opetuksistani, ansaitsen itse elantoni, joten teillä 

ei ole mitään menetettävää. Te voitte vain saavuttaa.  

Samoin kaikki moraalikäsitykset, jotka on mainittu buddhalaisissa 

kirjoituksissa ja kristittyjen Raamatussa, välitän ne teille uudelleen. En 

siis opeta mitään uutta, en mitään moraalitonta tai epäeettistä. 

Ymmärrättekö? Voitte siis olla turvallisella mielellä, että teidän 

opettajanne ei opeta teille mitään moraalitonta tai epäeettistä, eikä mitään 

pyhien kirjoitusten ulkopuolelta. Opetan teille kaikkea sitä, mikä on 

mainittu kirjoituksissa. Menneistä ajoista lähtien eettinen käyttäytyminen 

ei ole muuttunut, Jumalalta ja Buddhalta tulleet käskyt eivät ole 

muuttuneet. Opetan teille samaa ja toimin myös samoin, joten tiedätte 

ainakin, että minä en ole paha tyyppi! Opetukset ovat siis oikeita, eikö 

niin?  

Meditaatio taas varustaa teidät viisaudella ja mielenrauhalla. Tekniikalla 

ei ole niinkään väliä, se auttaa jonkin verran joka tapauksessa. Meidän 

tekniikkamme ei ole myöskään mikään poikkeus. Kerron teille vain sen, 

että se on nopein, siinä kaikki. Teidän ei tarvitse uskoa minua. Annan 

teille vain tiedon, ja nyt voitte itse valita. Kerron teille vain totuuden. Jos 

se on nopea, sanon sen olevan erittäin nopea. Olen myös nunna. En saa 

valehdella. Eivät tavalliset ihmisetkään valehtele, miksi sitten nunna 

valehtelisi? Eikä minulla ole mitään syytä tehdä sitä, koska en tarvitse 

rahojanne. En tarvitse mitään, enkä edes asu täällä. En hyödy teistä 

mitenkään. Saatan jopa lähteä pois huomenna, ettekä ehkä enää koskaan 
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näe minua. Hyvästi! En ole siis hyötynyt yhtään. Tässä suhteessa olette 

turvassa. Eikö totta?  

Te seuraatte siis opetuksia, älkää seuratko minua. Opetukset ovat aina 

seurassanne, eikä teidän tarvitse seurata minua henkilökohtaisesti. Jos 

tarvitsette jotakin henkilökohtaista neuvoa meditaationne edistymisessä, 

voitte kirjoittaa minulle tai voitte soittaa puhelimella. Nykyaikana ei enää 

ole tarpeen pysyä Mestarin kannoilla, voitte mennä Formosaan, tai missä 

tahansa sitten satunkaan olemaan. Kehoni on vain ulkomuoto, talo, 

toimisto, jotta näkisitte minut. Jos käyttäisin ainoastaan henkistä kehoani, 

ette pystyisi näkemään minua ollenkaan, ette pystyisi kuulemaan minua. 

Kuinka voisin siis siirtää sanomani teille? Minun on siis käytettävä 

kehoani, eikö niin? Ei siis tarvitse pelätä, että kun menen pois, teillä ei 

enää olisi ketään. Teillä on aina joku. Voitte jopa nähdä minut 

kodissanne, tällaisena kuten olen nyt, jos olette vilpittömiä ja olette 

tarpeeksi korkealla tasolla. Näette Mestarin tulevan luoksenne ja näette 

Mestarin aina kun tarvitsette Häntä. Ei ole tarvetta takertua fyysiseen 

kehoon. 
13

  

K: Mestari, oppilaanasi, jos minulla on ystävä tai joku jonka tiedän 

olevan hyvin sairas ja jos pyytäisin Sinua auttamaan tätä henkilöä, 

voisitko auttaa tätä henkilöä, vai voitko auttaa vain sellaista, joka 

noudattaa opetuksiasi?  

M: Mestari auttaa ketä tahansa sinulle rakasta ihmistä, mutta ottaen 

huomioon tuon ihmisen karman ja sen, mikä hänelle on parasta. Voit 

kuitenkin pyytää apua, mutta anna Mestarin voiman huolehtia 

lopputuloksesta. 
52

   

 

Rakkaus elävää Mestaria kohtaan  

Rakkaus Mestaria kohtaan ei koskaan muutu, se vain kehittyy. Aluksi 

rakastat Mestarin fyysistä läsnäoloa, ja myöhemmin rakastat kaikkia, 

jopa ilman Heidän läsnäoloaankin. Sinusta tulee kärsivällisempi, 

rakastavampi, ehdoitta. Rakastat ilman, että tunnet rakastavasi. Se on 

hyvin luonnollista, hyvin mukavaa. Se mitä rakastat, on rakkaus minua 

kohtaan. Tunnet itsesi vapaaksi, kehittyneemmäksi, enemmän 
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rakastetuksi Mestarin läsnä ollessa. Sinulla on enemmän itseluottamusta 

ja itsekunnioitusta. Tiedät, että tuo henkilö ei koskaan vahingoita sinua, 

Hän vain auttaa kehittämään itsekunnioitustasi, eikä koskaan pyydä 

mitään sinulta vastineeksi. Tämä on ainoa rakkaus, joka voi liikuttaa 

jokaista sydäntä. Se ei koskaan kuihdu, ei edes yhdestä elämästä toiseen 

siirryttäessä. Kun olet kerran saanut initiaation, se kestää ikuisesti. Minne 

tahansa menet, tunnet, että tuo rakkaus on kanssasi. Olet onnellinen 

ollessasi sen lähellä, aivan kuten yöperhoset haluavat olla lähellä valoa.  

Kaikki pitävät Mestarin suuresta näkymättömästä Valosta, koska tällä 

Valolla on kaikkea sitä, mitä tarvitsemme janoiselle sielullemme, 

kaikkea sitä mitä maailma ei voi tyydyttää. Saadaksesi tuota tyydytystä 

haluat istua Mestarin vieressä. Et rakasta Mestarin ulkomuotoa, vaan 

Hänen sisäistä kauneuttaan.  

Kun ajattelet minua, hymyilet, eikö niin? Tunnet itsesi onnelliseksi, ikään 

kuin autuaaksi. Mutta maallinen rakkaus tulee aina sitomaan sinut tähän 

maailmaan. Jos olet sitoutunut minuun, menet sinne mihin minäkin 

menen, mutta jos olet sitoutunut johonkin toiseen, menet sinne, minne 

hekin menevät. Joskus se johtaa sinut kurjuuteen, vihaan, 

mustasukkaisuuteen ja monenlaiseen orjuuteen. Mutta rakkaus Mestaria 

kohtaan on erilaista. Mitä enemmän rakastat Mestaria, sitä enemmän saat 

kokea vapautta, sellaisia vapauden puolia joita et ole milloinkaan 

kokenut, koska sinua ovat sitoneet yhteiskunta, käsitykset, tavat, 

perhesuhteet. Nyt mikään ei voi sitoa sinua, eivät halut eivätkä 

tottumukset, eivätkä mitkään alhaiset halut. Tässä on ero jalon rakkauden 

ja sen alemman halun välillä, jota kutsumme rakkaudeksi ja joka on 

karmallisesti sitovaa. Rakastat minua, mutta voit erota minusta koska 

tahansa. Siinä on ero, sinulla ei ole mitään pelättävää. 
22 

  

Suurten Mestareiden polku  

Maailmamme on nyt parempi paikka elää kuin ennen vanhaan, koska niin 

monet Mestarit ovat laskeutuneet alas Maan päälle ja opettaneet monia 

sivilisaation suuria lakeja. Olemme kehittyneet. Tämän takia 

maailmastamme on tullut kehittyneempi, kirkkaampi, mukavampi 
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verrattuna tuhansien vuosien takaiseen maailmaan. Tämä johtuu monista, 

monista suurista valaistuneista Mestareista, jotka ovat kohottaneet 

ymmärryksemme tasoa. Vaikka he opettivat vain ryhmää ihmisiä, heidän 

jälkeensä jättämät opetukset, värähtely ja siemenet jatkavat kasvuaan, ja 

niistä on hyötyä koko maailmalle suuressa mittakaavassa, ja tämä on 

nostanut koko ihmiskunnan tietoisuutta korkeammalle tasolle. Tämän 

takia meidän maailmastamme tulee yhä parempi joka päivä. 
27

  

Kun Mestari tulee Maan päälle, eivät vain oppilaat kohoa ja saa viisautta, 

vaan myös koko ihmiskunta puhdistuu ja nousee korkeammalle 

tietoisuuden tasolle. Siksi monet Mestarit ovat siunanneet 

maapalloamme ja maailmasta on tullut parempi paikka, sellainen kuin se 

on tänä päivänä. Mutta vieläkään se ei ole saavuttanut Taivaallisen 

ymmärryksen tasoa. Se ei ole saavuttanut samaa tietoisuutta, joka 

vallitsee maailmankaikkeutemme monissa muissa maailmoissa. 
31

  

Jos haluamme saavuttaa samoja korkeuksia kuin entisten aikojen 

Mestarit, meidän on kuljettava samaa polkua kuin He kulkivat. Se on näin 

yksinkertaista. Asia on sama, jos haluat tulla lääkäriksi, silloin sinun on 

mentävä yliopistoon ja seurattava opetusta. Valmistuneet lääkärit 

opettavat sinua, kuinka tulla lääkäriksi. Samalla lailla jos haluamme tulla 

Kristuksen kaltaiseksi, meidän on harjoitettava Heidän menetelmäänsä, 

meidän on saatava yhteys sisäiseen Valoon ja Jumalan Sanaan. Ja minä 

voin tarjota teille tämän menetelmän, ilmaiseksi, ilman mitään ehtoja, 

olivatpa ne sitten taloudellisia, fyysisiä tai mentaalisia sitoumuksia. 

Tarvitaan vain omistautumistanne. Omistaudutte omalle 

harjoittamisellenne päivittäin oman aikataulunne ja järjestelyjenne 

mukaisesti ja omasta vapaasta tahdostanne. Tässä on kaikki, mitä 

tarvitaan. 
4
  

Mikä sitten on syynä siihen, ettemme ole pystyneet seuraamaan 

entisaikojen Mestareiden vanhoja opetuksia? Syynä ei ole se, ettemme 

halua tai emme yritä. Syynä on se, että meillä ei ole tarpeeksi voimaa, 

olemme uupuneita, väsyneitä elämästä. Joskus meidän on uurastettava 

raskaasti vain pysyäksemme hengissä näissä alati kasvavan sivilisaation 

vaatimuksissa. Ja me myös kohtaamme jopa vielä enemmän 

”sivistyneitä” houkutuksia, joten meidän on omaksuttava 

”sivistyneempi” asenne suojellaksemme itseämme, jos haluamme 
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saavuttaa uudelleen itsekunnioituksemme ja viisautemme. Sillä joskus 

tuntuu siltä, että kadotamme itsemme tässä olemassaolon ja paineiden 

pyörteessä ja tuntuu kuin kadottaisimme itsemme. Oikeastaan emme 

kadota kehoamme tai halujamme, kadotamme itsemme hallinnan. Siksi 

Raamatussa sanotaan: Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen 

koko maailman, mutta menettää sielunsa (Matt. 16:26)?  

Mutta me emme todella ymmärrä, mitä tarkoitetaan Itsen menettämisellä. 

Ajattelemme: “Entä sitten? Päinvastoin, en menetä mitään. Saavutan 

päivä päivältä yhä enemmän.” Jos työnantaja antaa sinulle ylennyksen tai 

päätät hankkia toisen lapsen, saat vain uuden ”ihanan” taakan. Jotkut 

taakat ovat siedettäviä, toiset ihania. Mitä enemmän kytkeydyt 

aineellisiin toimintoihin, sitä enemmän kadotat Itseäsi ja sitä vähemmän 

tunnet Itseäsi. Mitä sinun pitäisi sitten tietää Itsestäsi? Että olemme 

voimakkaimpia olentoja maailmankaikkeudessa. Kaikki pyhät 

kirjoitukset puhuvat tästä. Buddhalaiset tekstit kertovat, että ihmisen 

elämä on kaikista arvokkain. Muslimien kirjoitukset sanovat, että 

olemme vieraina Maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kotimme on 

jossain muualla ja että olemme paljon muutakin kuin fyysinen kehomme. 
4
 

Mutta ei riitä, että uskomme. Sinun on seurattava eräänlaista 

henkilökohtaista harjoittelua ja käytettävä omaa arvostelukykyäsi ja 

viisauttasi löytääksesi olemassaolon ylemmät tasot. Sinusta tulee yhä 

tottuneempi ylevämpään tapaan elää, ylevämpään tapaan ajatella ja 

korkeampaan voimaan, niin että sinusta tulee mahtavampi joka päivä. 

Sitten oma sisäinen Voimasi tekee kaiken sen, mitä sinä haluat tehtävän. 

Silloin tunnemme Jumalan ja voimme sanoa, että Jumala on tehnyt 

kaiken puolestamme, kehomme kautta, koska tuolloin me ja Jumala 

olemme yhtä. Kuten Jeesus on sanonut: Minä ja Isäni olemme yhtä (Joh. 

10:30). Silloin meillä ei ole enää ihmiselle ominaista yksinäisyyttä, 

emmekä enää kamppaile saavuttaaksemme asioita pienellä voimallamme 

ja rajoittuneella viisaudellamme. 
4
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6 

Initiaatio 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

Initiaatio on itse asiassa vain sana, joka tarkoittaa hengen avaamista. 

Kuten näette, meille on kasaantunut kaikenlaisia esteitä, sekä näkyviä 

että näkymättömiä, joten tämä niin kutsuttu initiaatio on prosessi, joka 

avaa portin viisauteen ja antaa sen virrata tämän maailman kautta 

siunatakseen maailmaa sekä niin kutsuttua Itseä. Mutta todellinen Itse on 

aina loistossa ja viisaudessa, joten sitä ei ole tarvetta siunata. 
58

  

Initiaatio tarkoittaa uuden elämän alkamista uudella tasolla. Se tarkoittaa, 

että Mestari on hyväksynyt sinut yhdeksi olevaiseksi Pyhimysten 

piirissä. Silloin et enää ole tavallinen ihminen, olet kohotettu, aivan kuten 

kun kirjaudut sisään yliopistoon, et ole enää lukion oppilas. Ennen 

vanhaan tätä sanottiin kasteeksi tai turvautumiseksi Mestariin. 
39

  

 

Initiaation prosessi  

Mestarin armosta ja meissä olevan Jumalan voiman vaikutuksesta me 

puhdistumme, vaikka emme ole initiaation aikana kovin puhtaita. 

Näemme Valon ja kuulemme Äänen, kun murtaudumme ulos vankilan 

ovesta, koska ne ovat aineellisen olemassaolomme tuolla puolen. Siksi 

kutsumme tätä äkilliseksi tai välittömäksi valaistumiseksi. Se tarkoittaa, 

että initiaation hetkellä pääsemme yhteyteen korkeampien maailmojen 

kanssa, emmekä enää ole erillisinä niistä.  

Oletetaan, että on aurinkoinen päivä ja olet kotonasi. Jos et avaa oveasi, 

et pysty näkemään aurinkoa. Samalla tavalla Jumalan Valo ja Ääni ovat 

olemassa, mutta olemme sulkeutuneet niiden ulkopuolelle vankilaan, 

jonka ovat luoneet omat ajatuksemme, ennakkoluulomme ja tekomme 
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monien elämien aikana, emmekä pysty näkemään tai kuulemaan. 

Initiaation aikana Mestari antaa meille tilaisuuden murtautua ulos 

kertaheitolla. Meidän on kuitenkin jatkettava matkaa, koska edessä on 

vielä monia tasoja löydettävänä. Oikeastaan initiaatio on vasta alkua, 

vaikkakin se on suurenmoinen alku, sillä monet ihmiset joutuvat 

työskentelemään alimmasta chakrasta lähtien kohti korkeinta, ja tämä voi 

viedä kymmenenkin vuotta, kun taas me aloitamme korkeimmasta. 

Mestari vetää kaiken voiman päähän asti, jotta voimme nähdä Valon. 

Tämä (Mestari osoittaa Viisaudensilmäänsä) on ovi Taivaaseen, ja 

pääsette siitä moniin palatseihin. 
38

  

Kun siirrämme tämän menetelmän, emme edes puhu, ja kuitenkin saat 

parhaimman valaistumisen. Saat jotakin sellaista, mitä sinulla ei ole 

koskaan ollut, ja tunnet jotakin sellaista, mitä et ole koskaan aikaisemmin 

tuntenut, sellaista keveyttä, rentoutta, kauneutta, synnittömyyttä. Tämä 

on kastamisen merkitys. Kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, Hän 

näki Valon, joka laskeutui Hänen ylleen kuin kyyhkynen. Kun siis 

saamme kasteen joltain sellaiselta henkilöltä, joka sanoo pystyvänsä 

antamaan kasteen, hänen on annettava sinulle edes jotain Valoa, aivan 

kuten tämä kyyhkynen, joka laskeutui Taivaasta tai Valoa kuin iso liekki, 

joka on mainittu Raamatussa, tai kuulet ukkosenkaltaisen Jumalan Äänen 

tai monien vetten Äänen. Silloin voit olla varma, että olet todella saanut 

kasteen. 
5
 

Kuulet sisäisen Värähtelyn tai Jumalan äänen, mutta ilman näitä korvia, 

näet Jumalan Valon ilman näitä silmiä. En voi puhua siitä. 

Huomaattehan, kieli ja äly kuuluvat mielen ja aineen maailmaan 

(rajoitettu), ei sielun ja Jumalan todellisuuteen (rajoittamaton). 

Ajattelumme muodostuu tiedosta, oppimisesta, muiden ihmisten 

ajattelusta. Sielumme ja Jumala-Luontomme ovat spontaanisti itsestään-

syntyneitä, itse-olevia, tukea antavia ja puhtaita. Mikä tahansa missä on 

yhteiskunnan, ajattelun, filosofian tai kielen vaikutusta kuuluu älyyn eikä 

viisauteen. Voin siis siirtää sen vain täydellisessä hiljaisuudessa. Siksi 

kutsumme sitä mielestä mieleen tai sydämestä sydämeen siirtämiseksi. 
4
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Initiaation hyödyt  

Initiaation jälkeen sisäinen Valo loistaa näyttääkseen meille Jumalan 

Valtakunnan, johdattaakseen meidät todelliseen Kotiimme. Löydämme 

olemuksemme todellisen tilan, sellaisella onnellisuudella jollaista emme 

ole koskaan aiemmin tunteneet tässä maailmassa. Pursumme kaikkea 

kauneutta ja hyveellisyyttä, joita yritimme aiemmin kehittää mutta joita 

emme koskaan täysin saavuttaneet. Sisäisen kielen kautta tuleva 

Taivaallinen opetus herättää henkiin kaiken sen viisauden, joka meillä 

on, mutta jota emme tähän asti ole pystyneet käyttämään. Silloin meistä 

tulee kaikkein tyytyväisin ihminen, eikä mikään muu tässä maailmassa 

voi tarjota samaa vaikutusta. 
57

  

Initiaation jälkeen saat apua ja suojelusta sisäisesti ja myös ulkopuolista 

yhteyttä. Se on sisäistä silloin kun meditoit, voit nähdä Mestarin 

auttamassa sinua, tai voit nähdä Valon ja tuntea olosi hyväksi, mukavaksi 

ja autuaalliseksi. Tunnet viisautesi lisääntyvän päivä päivältä ja 

rakkautesi laajenevan loppumattomiin. Siitä tiedät, että menetelmä toimii 

ja että siitä on todella hyötyä. Kuinka muuten voisit mitata sitä, jos kaikki 

kehottavat sinua tekemään jotakin, sulkemaan silmäsi ja vain uskomaan, 

eivätkä anna sinulle todisteita? Todisteita meidän on annettava. 

Todisteita sinun on vaadittava. Todisteita saat initiaation aikana, 

välittömästi ja sen jälkeen jatkuvasti, joka päivä. Saat itsekin kokea 

ihmeitä, kun olet vaikeuksissa, kun tapahtuu onnettomuus, kun ei ole 

ketään, jonka puoleen kääntyisit. Silloin saat tuntea Jumalan voiman. 

Silloin saat tietää rakastavasi Jumalaa. Sillä tavoin tiedät, että Jumala 

suojelee ja rakastaa sinua. Kuinka muuten voisit tietää sen? Mistä 

tiedämme, että Jumala on olemassa? Mitä hyötyä on Jumalasta, ellemme 

näe Häntä, emmekä näe suojelusta ja apua, kun olemme sen tarpeessa? 

Emme ehkä pyydä Häntä tulemaan joka päivä, mutta kun tarvitsemme 

sitä, meidän on tunnettava, että siellä on joku. Siten voit palvoa Jumalaa 

vielä enemmän kristittynä, kun olet harjoittanut Quan Yin -menetelmää. 

Siten sinusta tulee parempi buddhalainen ja kiitollisempi Buddhalle, 

koska tiedät nyt, mikä Buddha (valaistunut Mestari) on. Näemme, 

tunnemme, saamme kokea suojeluksen, siunaavan voiman elämämme 

jokaisena hetkenä. 
40
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Oppilaana oleminen  

Oppilaan täytyy muistaa Jumala koko ajan, niin Jumala on silloin 

kaikkialla. Otamme hieman karmaa ympärillämme olevilta ihmisiltä 

katsomalla heitä, ajattelemalla heitä, kun jaamme heidän kanssaan kirjan 

tai aterian jne. Tällä tavalla siunaamme ihmisiä ja vähennämme heidän 

karmaansa. Tämän takia harjoitamme, levittääksemme Valoa ja 

vähentääksemme pimeyttä. Siunattuja ovat ne, jotka antavat meille 

karmaansa, ja olemme iloisia auttaessamme heitä. Emme harjoita vain 

itsemme takia, vaan jokaisen jonka kohtaamme matkallamme. Sen 

vuoksi edistyksemme on hidasta. Muuten menisimme välittömästi 

Taivaaseen, ja kuka sitten siunaisi maailmaa meidän lähdettyämme? 

Meidän on siis viivyttävä täällä maksaaksemme velkamme ja 

siunataksemme maailmaa. Olemme loppujen lopuksi kaikki yhteydessä 

toisiimme. Ihmiset, jotka rakentavat teitä, lentokoneita tai taloamme, 

saavat kaikki meiltä siunausta. Aivan kuten palkkatililtämme 

automaattisesti vähennetään vakuutus- ja eläkemaksut jne. Näitä ei 

kukaan pääse pakoon! Tätä voi ajatella toiseltakin kannalta. Jos haluat 

elää mukavasti, sinun on käytettävä runsaasti rahaa hankkiaksesi itsellesi 

uusia keksintöjä ja palveluita, joita yhteiskunta tarjoaa. Niinpä kun 

harjoitamme, ihmiset ovat automaattisesti oikeutettuja saamaan osakseen 

osan tuloksista, meriiteistäsi. Tällä tavalla viisi tai kuusi sukupolvea 

voivat saada vapautumisen, ystäväsi ja perheenjäsenesi saavat siunausta 

kuollessaan. Nämä ihmiset ovat yhteydessä sinuun, koska he auttoivat 

sinua, koska rakastat heitä ja he rakastavat sinua. 
29

  

Useimmat oppilaistamme tavatessaan milloin tahansa toisia oppilaita 

kadulla tai missä tahansa, jos he kohtaavat toisiaan vieraassa maassa, 

heistä vain tuntuu kuin he olisivat yhtä perhettä, ja he tietävät, että he 

voivat luottaa tuohon henkilöön. He tietävät, että tuo henkilö auttaa heitä, 

rakastaa heitä, tai ei ainakaan vahingoita heitä. Jos koko maailma olisi 

tällainen, mitä mieltä olisit? Onhan meillä tietenkin omat 

epäonnistumisemme ja persoonallisuutemme, mutta tiedämme 

voivamme luottaa toisiimme, ja tiedämme, että meillä on rakkautta. 

Tiedämme, että voimme antaa rakkautta. Tiedämme, että annamme sitä, 

mitä meillä on. Tällä tavalla meillä on luottamusta toisiimme. Jos 
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luomme tällaisen maailman, meidän ei tarvitse mennä Taivaaseen, 

voimme pysyä täälläkin. Me siis aloitimme Nirvanalla, ja päädyimme 

Maan päälle. Se on hyvä asia. 
36

  

Olemme nähneet oman todellisen Luontomme, kirkkauden sisällämme, 

suuruuden sisällämme, ja kun puhumme muille ihmisille, tunnemme 

viisauden virtaavan, ja tunnemme nyt tietävämme enemmän ja että 

olemme todellakin lähempänä Pyhimysmäisyyttä. Mutta kuitenkin 

jonain toisena hetkenä, jos emme ole varovaisia, unohdamme 

suuruutemme, emme käytä viisauttamme, ja niin olemme langenneet 

samoihin entisiin tapoihimme. Siksi on olemassa Ohjeet ja meillä on 

henkinen päiväkirja muistuttamassa siitä, että olemme itsemme opettajia, 

milloin tahansa, koko ajan tarkistaen, halliten ja aina tietoisina siitä, 

milloin kuljemme harhaan. 
49

 

Olet niin suuri kuin millaisen itsestäsi teet. Olet niin suuri kuin olet, kun 

käytät omaa suuruuttasi niin muiden hyväksi kuin oman itsesi 

kehittämiseksi. Muussa tapauksessa älä syytä minua, ellet näe Jumalaa, 

ellet tunne Buddha-Luontoasi, ellet tunne Jumalan Valtakuntaasi. Saat 

syyttää tästä vain itseäsi. Sinä olet se, johon sinun pitäisi luottaa 

tunteaksesi oman suuruutesi. Minä vain osoitan tien. Sillä ei ole väliä, 

kuinka suuri olen. Tästä ei ole sinulle mitään hyötyä, ellet yritä löytää 

omaa suuruuttasi ja hyödyntää sitä. OK? 
49

  

Oikeastaan me harjoitamme kovasti vain saavuttaaksemme sellaisen 

rentouden asteen, että voimme nauttia siitä, mitä olemme ja mitä meillä 

on missä tahansa olosuhteissa ja jotta voimme avata sydämemme ja 

kestää mitä tahansa ja tuntea Jumalan Luonnon kaikissa olennoissa, niin 

että emme ylenkatso ketään. 
44

  

Lähdettyään tästä maailmasta Quan Yin -menetelmän harjoittajan ei 

tarvitse syntyä uudelleen tähän maailmaan, ellei hän halua tulla takaisin 

valaistuneena Mestarina auttaakseen lievittämään maailman 

kärsimyksiä. On nimittäin niin monia kauniita, tavallisesta poikkeavia 

maailmoja, joihin Quan Yin -menetelmän harjoittajat voivat mennä. Hän 

ei tarvitse tätä kärsivää maailmaa. Quan Yin -menetelmää harjoitettuaan 
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hänen viisautensa ja värähtelynsä ovat nousseet Pyhimyksen asteelle, ja 

tämän takia hän voi elää Jumalan Valtakunnan loistossa. 
41

 

Älkää aina juosko huolehtimassa minusta. Pitäkää huolta vieraistamme, 

huolehtikaa veljistämme ja siskoistamme tai kenestä tahansa, joka 

tarvitsee huolenpitoa. Kaikki on kunnossa. Kaikki haluavat juosta 

ympärilläni ja huolehtia minusta, mutta ettekö oivalla, että minä olen 

teissä kaikissa. Toinen toisistanne huolehtiminen tarkoittaa myös 

minusta huolehtimista. Minä tarvitsen vain vähän huomiota. En tarvitse 

teidän kaikkien huolenpitoanne. Minä jään teidän allenne, hukutatte 

minut rakkauteenne ja huolenpitoonne, kun toiset veljet ja siskot seisovat 

ympärillä, eikä kukaan huolehdi heistä. Silloin se koskee myös minua! 

Se olen minä, jonka te olette laiminlyöneet ja hyljänneet. Tunnen 

nimittäin näiden ihmisten tunteet. Te ette tunne sitä, mutta minä tunnen. 

Jos ette siis huolehti heistä, se tarkoittaa, että vaivaatte minua. Minä 

tiedän sen, ja se häiritsee minua. 
59

  

K: Tarkoitatko siis, että initiaatiossa siunaat henkilön ja se avaa hänelle 

uusia mahdollisuuksia?  

M: Itse asiassa me olemme tämän maailmankaikkeuden mahtavimpia 

olentoja, me kaikki. Olemme tulleet mahtavimmasta lähteestä. Siksi 

meidän on oltava suurimpia. Emme ole voineet tulla puista, kivistä tai 

mistään sellaisesta, mitä voisimme ajatella. Joka tapauksessa initiaation 

tarkoitus antaa meille eräänlainen välitön shokkiherätys takaisin tähän 

korkeimpaan asemaan, jonka olemme unohtaneet kaiken aikaa, koska 

olemme olleet liian kiireisiä päivittäisissä maallisissa askareissamme. 
58

  

K: Jos olemme saaneet Sinulta initiaation, pysymmekö oppilainasi 

ikuisesti? Mikä on oppilaan tehtävä?  

M: Oppilaan tehtävä on tulla Mestariksi, joten sinun ei tarvitse olla 

oppilaani ikuisesti. Sinun ei edes tarvitse olla minun oppilaani, koska olet 

jo Mestari, et vain tiedä sitä. Niinpä kerron teille, kuinka voitte tunnistaa 

Itsenne uudelleen, siinä kaikki. 
51

  

K: Suostuisitko antamaan initiaation sellaiselle henkilölle, joka on jo 

saanut initiaation joltakin toiselta Mestarilta?  
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M: Suostuisin, mutta vain siinä tapauksessa, jos tuo henkilö todella 

uskoo, että minä kykenen viemään hänet korkeammalla tasolle ja 

nopeammin. Muuten on parempi pitää kiinni omasta Mestaristaan, jos 

olet häneen syvästi kiintynyt ja uskot häneen. Jos uskot, että oma 

Mestarisi on jo paras, älä silloin vaihda. Jos sinulla on yhä epäilyjä ja jos 

et ole vielä saanut kokea Valoa ja Ääntä, jotka olen maininnut, silloin 

sinun pitäisi kokeilla. Valon ja Äänen avulla voidaan nimittäin määrittää, 

kuka on todellinen Mestari. Sellainen henkilö, joka ei voi siirtää sinulle 

välitöntä Valoa tai Ääntä, ei ole todellinen Mestari, ikävä kyllä asia on 

näin. Tie taivaaseen on varustettu Valolla ja Äänellä. Aivan kuten 

sukeltaessasi mereen sinulla on oltava happinaamari ja kaikkea sellaista. 

Eri tarkoituksiin tarvitaan erilaisia asioita. Siksi näet Pyhimykset 

sädekehän ympäröiminä. Se on Valoa. 
42

  

K: Kuinka lapset voisivat harjoittaa menetelmääsi?  

M: Kun lapset ovat kuuden vuoden ikäisiä ja heidän vanhempansa ovat 

saaneet initiaation, heille voidaan antaa puoli-initiaatio. Kahdentoista 

vuoden ikäisinä, jos heidän vanhempansa harjoittavat myös, he voivat 

saada täyden initiaation. Jos heillä ei ole initiaation saaneita vanhempia, 

heidän on odotettava, kunnes he täyttävät kuusitoista vuotta. 
54

  

 

Viisi ohjetta  

Viisaudensilmämme on tällä hetkellä täynnä esteitä, jotka ovat syntyneet 

tietämättömyydestämme ja aikaisemmista hyveettömistä teoistamme. 

Sen puhdistamiseen tarvitsemme jonkun sellaisen apua, joka on asiaan 

perehtynyt. Tarvitsemme Jumalan suurta voimaa, joka on sisällämme. 

Jos vain voisimme avata ”hanan”, silloin se voisi virrata. Se on kuin 

täysinäinen vesisäiliö, jonka hana on tukossa. Jos siis haluatte, voin 

korjata hanan teille, ilmaiseksi ja ilman mitään ehtoja, paitsi että sinun 

tulisi puhdistaa itsesi, viettää hyveellistä elämää ja noudattaa hyveellistä 

ruokavaliota. Tästä päivästä lähtien sinun on luvattava, ettet enää 

koskaan syö lihaa, et tapa, et valehtele, et varasta jne. Tämä on aivan 

sama kuin Raamatun Kymmenen käskyä tai buddhalaisten maallikkojen 
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säännöt, joissa sanotaan: Älä tapa, älä valehtele, älä tee aviorikosta, älä 

varasta, älä juo alkoholia, älä harrasta uhkapeliä tai käytä huumeita. 
6
  

1. Älä vahingoita mitään eläviä olentoja.  

Surmaamisesta pidättäytyminen tarkoittaa myös, että meidän ei pitäisi 

syödä eläinten lihaa, koska vaikka emme itse tappaisikaan, toisten on 

tapettava, jotta voisimme syödä sitä. Tällainen on epäsuoraa tappamista, 

ja se vaikuttaa meihin. 
2
  

Milloin tahansa syömme lihaa, on väistämätöntä, että osa eläimen 

sydämessään tuntemasta vihasta, suuttumuksesta ja turhautumisesta, joka 

syntyi lähdön hetkellä, painuu tietoisuuteemme ja silloin koemme 

levottomuutta sisällämme. Siksi näemme öisin painajaisia, ja kun eläimet 

näkevät meidät, ne pelkäävät meitä ja juoksevat karkuun. 

Sairastuttuamme on vaikeaa parantua johtuen tästä vihan ja 

suuttumuksen ilmapiiristä, joka roikkuu syömämme lihan ympärillä. 
11

  

K: Voimmeko syödä hedelmöittämättömiä munia?  

M: Ei, koska munassa on jo puoliksi elämää, ja jos sille annetaan 

mahdollisuus, siitä syntyy kana. Munat myös vetävät puoleensa 

negatiivisia voimia, aaveita, ja jos syömme niitä, nämä negatiiviset 

voimat saattavat saastuttaa meidät. Kuten saatatte tietääkin, monet 

mustan ja valkoisen magian harrastajat käyttävät munia parantaakseen 

ihmisiä, jotka ovat joutuneet henkien valtaan. On siis hyvin loogista 

välttää munien syöntiä. 
39

  

K: Mitä tapahtuu, jos henkilö noudattaa vegaaniruokavaliota ja 

vahingossa, tietämättään, syö lihaa? Miten se vaikuttaisi häneen?  

M: Luultavasti siitä tulee vähän vatsakipuja. Mutta jos meditoit hieman 

enemmän joka päivä, tästä ei tule ongelmaa. Tällaista ei aina voi välttää. 

Vegaaniruokavalion tarkoituksena on vain lisätä rakastavaa 

ystävällisyyttä, joka on jo olemassa meissä. Sen tarkoituksena on 

kiillottaa sitä lisää, tuoda se täyteen laajuuteen koskemaan kaikkia 

olentoja, mukaan lukien nuoremmat veljemme ja siskomme, kylvämään 

rakkauttamme ja myös kiillottamaan myötätuntoamme. Mutta jos 
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teemme jotain tiedostamattamme, kukaan ei voi syyttää meitä. Jumala ei 

syyttäisi. 
54

  

2. Älä puhu sitä, mikä ei ole totta.  

3. Älä ota sitä, mikä ei kuulu sinulle.  

Mikä tahansa ei kuulu meille ja otamme sen luvatta tai ilman aikaisempaa 

kysymistä, se on varastamista. Voimme myös varastaa ihmisten aikaa ja 

energiaa. Tiedätte tällaisen varastamisen todella hyvin. Ystävä soittaa 

puhelimella ja rupattelee tuntikaupalla, etkä saa häntä millään 

lopettamaan ja uuvut, mutta jatkat kuuntelua vain kohteliaisuudesta ja 

myötätunnosta: ”Niin, kyllä, kyllä… ” Et edes tiedä, mistä he puhuvat, 

koska he ovat niin tylsiä. Tämä on myös varastamista. Sinun tulisi 

omistaa aikasi Jumalan tuntemiselle turhanpäiväisen lörpöttelyn sijasta. 
4
  

4. Pidättäydy seksuaalisesta väärinkäytöksestä.  

Liiallinen seksuaalinen väärinkäyttö ja huvittelu rasittaa kehoasi ja 

uuvuttaa henkisiä voimiasi, joita sinun pitäisi säästää suurimpaan 

valaistumiseen ja auttaaksesi itseäsi ja ihmiskuntaa. Näin se on jalompaa. 

Siinä kaikki. Seksuaalinen väärinkäytös tarkoittaa, että sinulla on liian 

monta tyttöystävää, liian monta poikaystävää, liian monta aviomiestä ja 

vaimoa. Se uuvuttaa energiavarastosi. 
50

  

Asia on hyvin yksinkertainen. Se tarkoittaa, että jos sinulla jo on 

aviomies, älä harkitse toista! Pidä elämäsi yksinkertaisena, ilman 

sekaannuksia tai riitoja tunteiden takia. Se loukkaa toisten ihmisten 

tunteita. Emme vahingoita toisia ihmisiä, edes tunnetasolla. Yritämme 

välttää ristiriitoja, yritämme välttää kärsimyksen tuottamista toisille 

tunnetasolla, fyysisesti tai henkisesti, erityisesti niille, jotka ovat meille 

rakkaita. Siinä kaikki. Jos sinulla on jo rakastaja, älä kerro siitä. Jos 

kerrot, se vain satuttaa enemmän. Ratkaise asia hitaasti ja hiljaisesti, 

äläkä tunnusta toiselle. Joskus ihmiset luulevat, että jos menee kotiin ja 

kertoo syrjähypystä vaimolleen tai aviomiehelleen, se on hyvin viisasta 

ja hyvin rehellistä. Tuo on pötypuhetta. Se ei ole hyväksi. Kun olet jo 

tehnyt virheen, miksi tuoda roskakasa kotiin muidenkin nautittavaksi? 
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Ellei hän tiedä siitä, hän ei tunne oloaan niin pahaksi. Tietäminen 

satuttaa. Yritä siis ratkaista tuo ongelma, äläkä enää sorru siihen, siinä 

kaikki. 
42

 

K: Kunnioitatko homoseksuaalisia suhteita niin kuin 

heteroseksuaalisiakin?  

M: En oikein tiedä, en ole asiantuntija molemmissa. (Naurua) Ainoa mitä 

voin sanoa on se, että miksi samastat itsesi kehosi kanssa ja kutsut itseäsi 

ollenkaan joko homoseksuaaliksi tai heteroseksuaaliksi? Me emme ole 

keho, veljet, me olemme Pyhä Henki. Olemme rakkauden 

ruumiillistumia, olemme kaikkinaista viisautta, me olemme 

maailmankaikkeuden kaikkien asioiden Korkein Mestari. Miksi 

määrittelet itsesi tuolla tavalla, alennat itsesi ja tunnet itsesi 

alempiarvoiseksi luokittelemalla itsesi sellaiseksi ja sellaiseksi. Tunne 

itsesi Jumalana, tule valaistuneeksi, niin kaikki tällaiset asiat ovat vain 

väliaikaista siirtymävaihetta. 
47

 

5. Älä käytä päihdyttäviä aineita  

Päihdyttävät aineet tarkoittavat huumeita, alkoholia ja kaikkea sellaista, 

josta tulet riippuvaiseksi ja joka orjuuttaa sinua, hämärtää kykyäsi nähdä, 

vahingoittaa aivosolujasi ja huonontaa ajattelukykyäsi, näkökykyäsi ja 

kykyäsi tehdä asioita selkeästi. Nämä kaikki ovat päihteitä. 
51

  

Meidän tulisi juopua Jumalan voimasta, eikä näistä halvoista 

korvikkeista. Aikaisemmin meidän sallittiin tehdä kaikkea tuollaista tai 

olemme saattaneet tehdä sitä tietämättömyydessämme, koska olemme 

onnettomia ja tunnemme kaipaavamme jotakin, mutta emme tiedä mitä. 

Tunnemme olomme niin tyhjäksi sisältä, ja olemme onnettomia kaikesta 

vauraudesta ja sivistyksen suomista mukavuuksista huolimatta. 

Tunnemme itsemme jotenkin tyytymättömiksi, joten etsimme 

savukkeita, huumeita, uhkapelejä, seksiä tai mitä tahansa, jotta saisimme 

tyydytystä. Luulemme tulevamme onnellisiksi, mutta mitä enemmän 

käytämme näitä, sitä enemmän tunnemme itsemme uupuneiksi, tyhjiksi 

ja tarkoituksettomiksi. Mitä enemmän käytät, sitä enemmän kaipaat, ja 

sitä enemmän sekä keho että mieli tuntuvat väärinkäytetyiltä. Todellinen 



 
100 

 

”huumaantuminen” korvaa kaikki tällaiset asiat ja saa sinut 

tyytyväiseksi, etkä edes halua tehdä näitä asioita. 
6
  

K: Jos joudun käyttämään lääkitystä lääkärin määräyksestä, voinko silti 

olla vegaani ja saada initiaation?  

M: Kyllä, totta kai, miksi et? Lääkkeet eivät ole huumeita. Huumeilla 

tarkoitan sellaisia aineita, jotka maassanne ovat kiellettyjä. Minä myös 

kiellän ne, itsesi takia, koska ne turmelevat elämäsi, maksavat paljon ja 

tekevät sinusta riippuvaisen raunion. Sinun tulisi kulkea kuin kuningas, 

kuin Jumala Maan päällä ja siunata koko maailmaa sisälläsi olevalla 

suurimmalla voimalla ja viisaudella. 
46

  

K: Miksi emme voi juoda alkoholia, koska sitä käytetään lääkkeissäkin?  

M: Juominen vaikuttaa mieleemme. Se tekee sen sekavaksi ja 

harhailevaksi ja turruttaa jossain määrin hermojamme. En siis piittaa 

siitä, vaikka se näyttäisi kuinka hyvältä tahansa pinnalta katsoen, koska 

se vahingoittaa aivojasi ja meidän on luotettava ajatustoimintaamme 

saavuttaaksemme valaistumisen. Mitä enemmän sitä turrutamme, sitä 

sekavammaksi tulemme, emmekä enää pysty ajattelemaan selkeästi. 
6
  

K: Entäpä kemikaalit hedelmissä ja vihanneksissa?  

M: Voi, hyvä Jumala! Olet fanaattinen. Pese ne suolavedellä, kyllä, ja 

syö ne. Muuten kuolet, vai mitä? 
50

  

K: Initiaatiosta kertovassa lehtisessä mainitaan, että henkisiä voimia ei 

saisi käyttää jonkun toisen sairauden parantamiseen. Voisitko kertoa 

tästä lisää? Asun yhteisössä, jossa niin monet ihmiset tekevät 

parannustyötä käsillään ja muilla keinoilla.  

M: Asia on niin, että jos haluat olla parantaja, silloin voit parantaa. Jos 

haluat tuntea kokonaisuuden, johon myös parantaminen kuuluu osana, 

siinä tapauksessa sinun on jätettävä tämä parantaminen joksikin aikaa, 

kunnes tunnet kokonaisuuden. Sitten voit tehdä parannustyötä. Parannat 

ilman parantamista. Ihmiset vain näkevät sinut ja parantuvat. Sinun ei 

tarvitse tehdä minkäänlaisia mudria tai sekaantua heidän 

magneettikenttäänsä. Jos onnistut yhden henkilön parantamisessa tänään, 
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voitko taata, ettei hän sairastu uudelleen huomenna? Ymmärrättekö? Se 

ei ole täydellistä. Ja myös jos ihminen parantuu henkiparantajan käsissä, 

hän uskoo tuohon parantajaan sen sijaan, että uskoisi itsessään olevaan 

parantavaan voimaan. Tämä on vaarallista molemmille, sekä parantajalle 

että potilaalle. Potilas uskoo parantajaan, ja parantajan ego kasvaa. Paras 

tapa parantaa henkilö on tulla Kristukseksi. Parantaa ilman parantamista. 

Parantaa tietämättään. 
28

  

K: Mitä tarkoitat sillä, että henkiparantaminen on este omalle 

etenemiselle? Jos joku käyttää käsiään luonnolliseen parantamiseen 

Reiki-menetelmällä, onko se hyväksyttävää?  

M: Jos haluat saada täydellisen valaistumisen, sinun ei tulisi sekaantua 

toisten ihmisten karmaan. Näin tekemällä kadotat nimittäin henkisen 

voimasi ja jäät paikoillesi fyysiselle puolelle. 
56

 

K: Onko tarpeellista meditoida kaksi ja puoli tuntia joka päivä? Miksi?  

M: Meidän on meditoitava kaksi ja puoli tuntia päivässä 

puhdistaaksemme sieluamme, tulehtuneita alueita runsaalla eliksiirillä. 

Jos olet tullut likaiseksi oltuasi koko päivän töissä, kotiin palatessasi 

tarvitset ainakin kymmenen litraa vettä peseytyäksesi kunnolla, sen 

vähempi ei riitä. Joka päivä olemme tekemisissä maailman kanssa, toiset 

ihmiset tartuttavat meitä, ympärillämme olevat ihmiset vaikuttavat 

meihin, kuten myös rikkomuksemme, jotka eivät aina ole vältettävissä. 

Esimerkiksi hengittäessämme tapamme paljon näkymättömiä olentoja, ja 

kun syömme kasviksia, tapamme kasviksenkaltaista elämää. Niinpä 

kaksi ja puoli tuntia ovat kuin kymmenen litraa vettä, jolla pesemme 

sieluamme. Jos käytät vain seitsemän litraa vettä, onhan se jo jotakin, 

mutta sillä et tule täysin puhtaaksi. Sitten seuraavana päivänä likaannut 

vielä lisää, ja käytätkin vain viisi litraa vettä. Näin et ole joka päivä täysin 

puhdas ja saatat alkaa haista jonain päivänä. (Naurua) 
6
  

K: Koskien viittä ohjetta, joita on noudatettava initiaation saamiseksi, 

mitä tapahtuu jos et noudatakaan niitä?  

M: Sitten et noudata. Mitä muuta voin tehdä? Yritä uudelleen, OK? Jos 

uskot sen olevan hyväksi sinulle ja hyväksi muillekin ja se on kuin 

suojeleva aitaus henkisen taimemme ympärillä, silloin noudatamme 



 
102 

 

niitä, emmekä aiheuta vahinkoa juuri nousseelle taimellemme. Muuten 

kukaan ei ole tuomitsemassa sinua tai tekemässä sinulle mitään, paitsi 

sinun omatuntosi. Joten yritä vain noudattaa niitä, ja milloin tahansa 

lankeat, nouse ylös ja yritä uudelleen. 
51

  

K: Miksi emme voi harjoittaa muita menetelmiä Quan Yin -

meditaatiomenetelmän kanssa?  

M: Keskity ja ole yhdensuuntainen opetusteni kanssa, niin saat parhaat 

tulokset. Jos samalla kertaa mietiskelet opetuksiani ja rahaa tai meditoit 

toista mantraa, tietysti se aiheuttaa hajaannusta. Tämä on hyvin loogista. 

En ole diktaattori, kerron vain, mikä on hyväksi sinulle. Mitä tahansa 

haluat tehdä, sinun on kiinnitettävä koko huomiokykysi tuohon 

pisteeseen. Ihmiset luulevat, että minä kiellän heiltä sitä ja tätä. Ei! 

Kaikki mitä kerron teille on vain hyviä neuvoja, ja se on opettajan 

velvollisuus. Mutta itse teette tietysti oman valintanne. Jos ette seuraa 

minua, se on OK. Olette itse vastuussa teoistanne, meditaationne 

onnistumisesta, mutta minun vastuullani on kertoa teille se, mikä on teille 

hyväksi. OK? Kaikki mitä kerron teille on ikivanhaa keskitettyä ja 

olennaisinta tietoa harjoittajilta, jotka haluavat päästä eroon 

materialismin ansoista ja nousta tämän mieli-materian hallitsevan 

voiman yläpuolelle, jotta he voivat oivaltaa, että on olemassa jotakin 

suurempaa kuin vain oma keho ja oma koneisto tai aivotietokone. Kaikki 

nämä ovat siis kuin salaisia koodeja tai salaisia menetelmiä, jotka 

nopeuttavat matkaasi kiitotiellä kohti henkisyyttä. Kaikki on omaa 

valintaasi. Vapauden tie on vastuun tie, itsestään vastuun ottamisen tie. 

En siis ikinä määrää mitään, annan vain ehdotuksia. 
59

  

 

Veganismi  

Kunnioitamme kaikkea elämää Jumalan Luomissuunnitelmassa. 

Voimme nähdä itsekin, että kaikki elävät olennot vastustavat kärsimystä 

ja kuolemaa. Siksi kun tapamme tai näemme eläimiä tapettavan, 

huomaamme niiden kärsivän ja yrittävän päästä pakoon. Tämä tarkoittaa, 

että Jumala on antanut niille elämänhalun. Jos sekaannumme tähän ja 

pakotamme ne luopumaan elämästä, toimimme vastoin Jumalan tahtoa. 
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Meidän tulisi kohdella kaikkia olentoja niin kuin toivomme meitäkin 

kohdeltavan. Silloin saamme viettää armon, pitkän iän ja viisauden 

siunaamaa elämää. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Siten 

emme enää syytä Jumalaa mistään epäonnesta. Mitä enemmän 

kehitymme, sitä paremmiksi muuttuvat puheemme, kehomme ja 

mielemme. 
21

  

Yritä olla niin paljon kuin mahdollista vegaani, se auttaa sinua. Jos olet 

vegaani saastuneella alueella, sinulla on suurempi vastustuskyky, kuten 

varmaan tiedättekin. Vegaanit sairastelevat vähemmän kuin lihaa syövät 

ihmiset. Se antaa sinulle vastustuskykyä, mielesi pysyy tyynempänä ja 

ajattelet vähemmän. Tämä on yksi vegaaniruokavalion hyvistä puolista. 

Kyse ei ole ainoastaan armeliaisuudesta. Koska jos emme ota toisen 

elämää, myös oma elämämme säästyy. Se on karman laki, syyn ja 

seurauksen laki. Jos annamme anteeksi muille, muutkin antavat meille 

anteeksi. 
4
  

On ilo syödä päivällistä ajattelematta, että joku toinen on joutunut 

kärsimään sen takia. Tässä on tärkein syy vegaaniruokavaliolle. Valitset 

itse oman elämäntapasi ja valitse vähemmän kärsimystä niin itsellesi kuin 

muillekin. 
59

  

K: Voisitko sanoa jotain vegaaniruoan syömisestä ja siitä, kuinka se 

edistää maailmanrauhaa?  

M: Suurin osa tässä maailmassa käytävistä sodista johtuu taloudellisista 

syistä, siitä että joissakin maissa saattaa esiintyä ruuan puutetta tai sitä ei 

ole jaettu tasaisesti. Jos välität lukea aikakauslehtiä tai tutkimusten 

tuloksia, huomaat, että karjan ja eläinten kasvattaminen lihankulutusta 

varten aiheuttaa taloudellista vararikkoa kaikissa suhteissa. Se on syynä 

nälänhätään kehitysmaissa. Tämä ei ole vain minun johtopäätökseni. Te 

amerikkalaiset olette tehneet tutkimustyötä ja päätyneet tällaiseen 

johtopäätökseen.  

Voitte lukea ruoantuotannosta ja kirjan nimeltä Diet for a New America 

(Ruokavalio uudelle Amerikalle). Sen kirjoittaja on jäätelömiljonäärin 

poika, joka luopui kaikesta tullakseen vegaaniksi ja kirjoittaakseen kirjan 

vastoin perheensä perinteitä ja liike-etuja. Se ei merkinnyt pelkästään 
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rahan menetystä vaan myös arvonannon ja liikeyrityksen tappiota 

hänelle, mutta hän teki sen Totuuden vuoksi. On myös olemassa monia 

muita aikakauslehtiä ja kirjoja, joista löytyy runsaasti tietoa ja tosiasioita 

vegaaniruokavaliosta ja siitä kuinka se edistää maailmanrauhaa.  

Asia on niin, että käytämme loppuun maapallomme luonnonvaroja 

saadaksemme liharuokaa, kun syötämme karjalle paljon proteiinia, vettä 

ja lääkkeitä. Käytämme paljon työvoimaa, autoja, teitä jne. ja 

satojatuhansia eekkereitä laidunmaata ennen kuin saadaan tuotetuksi 

yhden aterian verran naudanlihaa. Jos kaikki nämä luonnonvarat 

voitaisiin jakaa kehitysmaihin, maailman nälkätilanne voitaisiin 

ratkaista. Jos joku maa kärsii ruuan puutteesta, on hyvin todennäköistä, 

että se hyökkää toiseen maahan vain pelastaakseen oman väkensä, mutta 

ajan mittaan tästä koituu pahoja seurauksia ja koston kierrettä. 

Muistattehan, mitä Raamatussa sanotaan: Mitä ihminen kylvää, sitä hän 

myös niittää. Jos tapamme jonkun ruoan takia, meidätkin tapetaan ruoan 

vuoksi myöhemmin. On sääli, että olemme niin älykkäitä, niin 

sivistyneitä, ja kuitenkaan suurin osa meistä ei edes tiedä, mikä on 

naapurimaidemme kärsimyksen syy. Syynä siihen on oma 

ruokahalumme. Ravitaksemme vain yhtä kehoa tapamme niin monta 

olentoa, ja meidän tähtemme niin moni ihminen joutuu näkemään nälkää.  

Tämä syyllisyys painaa tietoisesti tai tiedostamattamme omaatuntoamme 

ja saa meidät kärsimään syövästä, tuberkuloosista ja muista 

parantumattomista sairauksista, mukaan lukien aidsista. Kysykää 

itseltänne, miksi syöpätilastot ovat kaikista korkeimpia Yhdysvalloissa. 

Koska ihmiset siellä syövät hyvin paljon naudanlihaa. He syövät 

enemmän lihaa kuin missään muussa maassa. Ja kysykää itseltänne, 

miksi Kiinassa ja muissa kommunistissa maissa ei esiinny niin paljon 

syöpää. Heillä ei ole lihaa. Tähän tutkimustulokseen ovat päätyneet 

teidän omat tiedemiehenne, en suinkaan minä. Älkää siis minua syyttäkö! 
30

  

K: Onko oltava tiukasti vegaani voidakseen kokea valaistumisen?  

M: Ei, ei tarvitse. Valaistumisen voi kokea ilman 

vegaaniruokavaliotakin, mutta jos haluaa valaistua täydellisesti ja olla 

onnellisuuden tilassa koko ajan, olisi suotava onnellisuutta kaikille 
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muillekin kokonaisvaltaisella tavalla. Älä aiheuta niille pelkoa, älä luo 

niille uhkaavaa ilmapiiriä missä tahansa kuljetkin, silloin tunteesi ovat 

vapaita ja koet aina hyvin, hyvin rakastavan ilmapiirin ympärilläsi. Tämä 

on täydellisempi valaistuminen. Pelkkä vegaanina oleminen ei tuo sinulle 

valaistumista eikä tee sinusta Buddhaa. Kaikki lehmät, puhvelit ja 

hevoset – ne ovat kaikki vegaaneita. (Naurua) Mutta se on suurenmoinen 

apu meille saavuttaaksemme täydellisen valaistumisen. Buddhalta, jolla 

ei ole täydellistä myötätuntoa, nimittäin puuttuu jotakin. Siinä kaikki. 
46

  

K: Jos jatkan lihan syöntiä, voinko kuitenkin saada valaistumisen 

initiaation jälkeen?  

M: Liha on syynä kaikkiin sotiin ja tämän maailman kärsimyksiin, 

mukaan lukien sinun Itsesi. Jos pidättäytyy lihan syömisestä, se edistää 

myös maailmanrauhaa. Jos lopetamme tappamisen syyn, ei meidän enää 

tarvitse niittää osaksemme surmatuksi tai haavoitetuksi tulemista. 

Toisaalta lihansyönnistä pidättäytyminen on myös epäsuoraa Älä tapa -

käskyn noudattamista. Se myös kasvattaa myötätuntoamme kaikkia 

olentoja kohtaan, niin että voimme kohdella niitä yhdenveroisina 

Jumalan luomuksina. Siksi on parasta pidättäytyä eläintuotteista. Vaikka 

olisitkin valaistuneena initiaation jälkeen lihansyöjä, kärsisit raskaasta 

karmisesta taakasta, joka on puhdistettava pois. Joskus jos saavutat 

määrätyn tason henkisessä kehityksessä, koet sivuvaikutuksia, kun 

fyysinen epäpuhtaus on ristiriidassa Taivaan ehdottoman puhtauden 

kanssa. Ymmärrättekö? Ei ole aina helppoa kestää sisällämme olevan 

voiman intensiivisyyttä, kun fyysinen ja henkinen olemus eivät ole täysin 

puhtaita. 
53

  

K: Onko kalan syönti sallittua?  

M: Jos haluat syödä kalaa, kukapa sitä kieltäisi, mutta jos haluat olla 

vegaani, kala ei ole mikään vihannes! (Naurua) 
30

  

K: Vuorisaarnassa kerrotaan, että Jeesus ravitsi tuhansia ihmisiä kalalla 

ja leivällä ja myös että häissä Jeesus muutti veden viiniksi... 

M: Mitä siis haluat kysyä? Haluatko kertoa tämän minulle? Tiedän kyllä. 

Minulta on kysytty tätä jo tuhat kertaa, ja jos en olisi ennen tiennyt, nyt 

minun kyllä pitäisi jo tietää! Tarkoitat varmaan, että miksi minä sanon, 
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ettei pitäisi syödä kalaa, kun kerran Jeesuskin ravitsi ihmisjoukon kalalla. 

Sinun on kuitenkin otettava huomioon, millainen kala se oikein olikaan! 

Hän käytti kaksi kalaa ruokkiakseen viisituhatta ihmistä! Kysymyksessä 

oli taikakala, ilmasta tehty. 
30

  

K: Tuntuuko Sinusta siltä, että lihaa syövissä yhteiskunnissa esiintyy 

enemmän aggressiivisuutta kuin niissä yhteiskunnissa, joissa sitä 

kulutetaan vähemmän?  

M: Kyllä. Voitte verrata Intiaa muihin maihin, joissa syödään enemmän 

lihaa. Voitte myös vertailla aggressiivisuuden määrää uskonnollisissa 

yhteisöissä, joissa syödään lihaa enemmän, ja silloin tulette näkemään 

eron. Tulette myös huomaamaan, että lihaa syövät eläimet ovat 

aggressiivisempia kuin kasvissyöjäeläimet. Jopa eläinkunnassa tämä 

yhteys on nähtävissä. 
30
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7 

Meditaatio 

Puhunut Korkein Mestari Ching Hai 

 

Miksi meidän tulisi meditoida? Rauhoittaaksemme mielemme ottamaan 

vastaan opetuksia Taivaasta, Jumalan Valtakunnasta tai korkeammista 

maailmoista. Me rukoilemme aina ja anomme jatkuvasti: ”Anna minulle 

viisautta, anna minulle sitä ja tätä”, ja sitten kun Jumala yrittää puhua 

meille, Hän ei saakaan tilaisuutta, koska me olemme kiireisiä koko ajan. 

Me vain puhumme, kyselemme, emmekä lainkaan kuuntele. 

Ymmärrättekö? Meditaatio on siis kuuntelemisen aikaa. Aivan kuten kun 

esitätte minulle kysymyksen, teidän on oltava hiljaa hetken aikaa, aivan 

puhumatta, jotta saisin tilaisuuden kertoa, mitä haluan sanoa tai mitä 

teidän tarvitsee saada tietää. Meditaatio on juuri tällaista. Ollaan hiljaa ja 

otetaan vastaan viesti. Muuten Jumalalla on miljoona asiaa 

kerrottavanaan teille, eikä teillä riitä aikaa kuunnella sitä. Olette liian 

kiireisiä puhumisen, rukoilemisen, veisaamisen, kumartelemisen ja 

rukousnauhan helmien laskemisen kanssa. On ihan hyvä tehdä näin. En 

tarkoita, ettei se olisi hyväksi. Se on oikein hyvä asia, mutta sitten meidän 

olisi hiljennyttävä joksikin aikaa antaaksemme Jumalalle tilaisuuden 

kommunikoida kanssamme. 
13

  

Rauha on aina ollut kanssamme. Asia on vain niin, että kun olemme liian 

kiireisiä etsiessämme sitä ulkopuolelta, ehkä unohdamme todellisen 
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rauhan sisällämme ja kohtaamme vaikeuksia tai harmeja elämässämme. 

Jos vain jotenkin löydämme aikaa tai vilpittömyyttä istahtaa hetkeksi tai 

vain rauhoitamme itsemme ja etsimme sitä sisältämme, voimme löytää 

uudelleen tämän rauhan ja onnellisuuden. Tämä on meditaation 

todellinen tarkoitus. Meidän ei välttämättä tarvitse istua jossain talomme 

hiljaisessa nurkassa. Voimme istua missä tahansa, seistä linja-

autoasemalla tai bussissa matkalla töihin tai istua työpaikallamme ja vain 

hiljaa etsiä syvältä sisimmästämme sitä todellista Henkeä, joka on aina 

ollut olemassa. Me emme ole nimittäin keho tai mieli. Emme ole sitä, 

mitä olemme tekemässä tai oppimassa, emmekä ole sitä mitä meidät on 

aivopesty uskomaan olevamme. Tätä on vaikea selittää. Ymmärrän sen 

vain hyvin selvästi, ja monet harjoittajistamme myös ymmärtävät tämän.  

Jos me todella, jopa älyllisesti, oivallamme tai analysoimme sitä, mitä me 

kutsumme ”minäksi” tai nimellä ”rouva Virtanen” tai miksi tahansa 

kutsummekaan itseämme, tiedämme selvästi, ettemme ole se. Meillä ei 

ole olemassaoloa, jos tuolla tavoin ymmärrämme itsemme. Jos uskomme 

olevamme sellainen, jolla on paljon koulusivistystä, joka suuttuu kovasti, 

kun eteen sattuu turhautumista tai elämän ongelmia, joka on rakastettava 

tai sellainen joka on tyytyväinen moniin saavutuksiinsa jne., se ei ole 

todellinen ”me”. Ennen syntymäämme meillä ei ollut tietoa oppiarvoista 

tai kirja-viisaudesta, esimerkiksi, eikä meillä ollut tällaista vihan 

ominaisuutta, rakastavaa asennetta tai sitä kuinka tunnistamme jotkin 

asiat mieluisiksi tai toiset epämieluisiksi jne. Nämä ovat vain tapoja, 

tietoa, jota kasaamme kasvaessamme. 
58

  

Kaikki osaavat jo meditoida, mutta te meditoitte vääriä asioita. Jotkut 

mietiskelevät kauniita tyttöjä, toiset rahaa tai liikeasioita. Joka kerta kun 

keskitytte kokonaan, sydämenne pohjasta yhteen asiaan, se on 

meditaatiota. Kiinnitän huomioni vain sisäiseen Voimaan, myötätuntoon, 

rakkauteen, Jumalan armoon, ja tämä on meditaatiotani. Tehdäksemme 

niin meidän tulisi vain istua hiljaisessa paikassa ja olla itseksemme; tämä 

on meditaation prosessi. Mutta pelkästään istumalla hiljaa jossakin 

rauhallisessa paikassa ei saavuteta mitään. Sinun on ensin saatava yhteys 

tuohon sisäiseen Voimaan ja meditoitava käyttäen tuota sisäistä Voimaa. 

Tätä kutsutaan Itsen heräämiseksi. Meidän on herätettävä todellinen Itse 

sisällämme ja annettava Hänen meditoida, eikä tehdä sitä aivojemme tai 

kuolevaisen ymmärryksemme kautta. Jollette tee näin, istuessanne 
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ajattelette vain tuhansia asioita, ettekä pysty rauhoittamaan 

intohimojanne. Mutta kun Itse-tietoisuutenne on herätetty, todellinen 

sisäinen Itse, Jumalan voima sisällänne ottaa kaiken hallintaansa. Saat 

tietää, mitä on todellinen meditaatio vasta kun todellisen Mestarin 

sisäinen siirto on herättänyt sinut. Muuten se on vain ajan hukkaa 

painiessasi kehosi ja mielesi kanssa. 
4
  

 

Meditaation todellinen merkitys  

Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten 

Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, 

palkitsee sinut. (Matt. 6:6) 

Miten siis voit rukoilla salassa, kun menemme kaikki kirkkoon ja 

rukoilemme avoimesti? Ehkä se ei olekaan oikea tapa. Raamattu opettaa 

meitä, ettei meidän pitäisi rukoilla äänekkäästi, kuten pakanat ja 

tekopyhät tekevät, vaan mentävä salaiseen huoneeseen ja rukoiltava 

salaisesti. Siksi kun menemme kirkkoon ja rukoilemme paljon ja 

äänekkäästi, kaikki muut kuulevat sen paitsi Jumala! Siispä suurimman 

osan aikaa toiveemme jäävät vaille sitä täyttymystä, joka niille kuuluisi, 

ehkä siksi koska emme noudata Raamatun opetusta. Jos uskomme 

Raamattuun, meidän tulisi opiskella huolellisemmin, mitä meidän tulisi 

tehdä. 
30

  

Asia ei ole niin, että meidän pitäisi istua paikallamme ja ajatella Jumalaa 

kaiken aikaa. Meidän tulee vain sulautua Jumalaan, tulla yhdeksi 

Jumalan kanssa ja olla aina Hänen tietoisuudessaan. Tätä tarkoitetaan 

Jumalan Valtakunnalla. Jos käyt kirkossa silloin tällöin, sunnuntaisin, se 

on myös eräs tapa etsiä Jumalan Valtakuntaa, mutta luultavasti ei kovin 

hedelmällinen tapa. Jeesus on nimittäin sanonut meille, että Jumalan 

Valtakunta ei ilmesty havainnoimalla, vaan se on jo meissä itsessämme. 

Jos näin on, mitä sitten pitäisi tehdä? Meidän on silti meditoitava, vaikka 

onkin sanottu, että Jumalan Valtakuntaa ei löydetä havainnoimalla, mikä 

tarkoittaa että ei edes meditaation avulla. Mutta se saa meidät 

tietoisemmaksi siitä. Jumalan Valtakuntaa ei saavuteta meditaatiolla, 
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mutta meditaatio saa meidät tietoisemmaksi Valtakunnastamme, joka on 

jo olemassa sisimmässämme. 
30

  

Uskomme meditaatiomme olevan Jumalan alkuperäinen suunnitelma, 

että meidän pitäisi päästä yhteyteen Jumalan voiman ja Jumalan Sanan 

kanssa. Raamatussa sanotaan:  

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala (Joh. 1:1).  

Joten me meditoimme tuota Sanaa, joka on sisällämme olevaa 

Värähtelyä, Sanaa joka viittaa taajuuteen, Jumalan Voimaan. Olemme 

Jumalan temppeli, ja Jumala puhuu meille tällä tavalla. Hän ilmentyy 

meille Valon muodossa ja puhuu meille Äänen muodossa. Nähdessämme 

Valon näemme monia muita asioita. Kuullessamme Sanan kuulemme 

monia muita asioita. Kuulemme opetuksen suoraan Jumalalta. Tätä siis 

meditoimme. Kun meillä on voimakas opettaja, voitte rukoilla sisäisesti 

Häntä, jos meditaationne osoittautuu vaikeaksi tai jos olette liian kaukana 

Jumalasta, silloin saatatte tarvita välittäjää. Olet edelleen hiukan heikko 

kuin lapsi, joka tarvitsee vanhempiensa tukea oppiakseen kävelemään. 

Mutta myöhemmin kuljette yksin. Teidän on tiedettävä, että päämääränä 

on yksin kulkeminen ja kasvaminen, eikä riippuvaisena oleminen 

vanhemmista koko elämän ajan. 
24

  

 

Kuinka meditoida  

Yksinkertaisesti kiinnitätte huomionne sinne mihin pitääkin, Jumalaan, 

rahan ja muiden asioiden sijasta. Teillä on jo kyky meditoida. Muuten 

ette olisi kyenneet huolehtimaan työstänne tai lapsistanne, ellette olisi 

yhtään kiinnittäneet huomiotanne siihen. Nyt vain käännätte sen Jumalan 

Valtakuntaan. Ajan myötä annamme vielä tarkemmat ohjeet. Opetukset 

tai valaistuminen itsessään eivät vie kauan, kestää kuitenkin jonkin aikaa 

selittää sitä edeltäviä ja seuraavia asioita. Tämä johtuu siitä, että tiedät, 

mikä odottaa sinua matkallasi täältä Taivaaseen, tietoisuuden eri tasoilla. 

Siksi se vie jonkin aikaa. Muuten voit vain sulkea silmäsi ja saada 

valaistumisen välittömästi. 
30
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Ole varovainen energiasi avoimuuden kanssa, kun meditoit. Mutta jos 

meillä on elävä opettaja, jonka energia on vielä elävä, Hän voi suojella 

meitä tällaiselta vaikutukselta. Jos yritämme oppia edesmenneeltä 

Mestarilta, jonka energiakenttä on vetäytynyt korkeampiin 

ulottuvuuksiin, saatamme joutua vaikeuksiin suojelua pyytäessämme. 

Olemme taipuvaisia keräämään helpommin ympäristön vaikutusta, joko 

hyvää tai huonoa. Emme siis koskaan voi olla varmoja siitä, onko 

meditaatiokokemus omamme vai naapurin. 
61

  

 

K: Missä voimme meditoida?  

M: Missä tahansa. Puistossa, puutarhassa, bussissa, lentokoneessa, 

kunhan ette meditoi autoa ajaessanne! Sitä ei pitäisi tehdä! (Naurua) On 

olemassa kahdenlaista meditaatiota, toinen kohdistuu sisäiseen Valoon ja 

toinen taivaalliseen Musiikkiin. Jälkimmäisessä tapauksessa meditaation 

tulisi tapahtua yksin. Se on parempi näin. Selitän kaiken initiaation 

yhteydessä. 
56

  

K: Kuinka kauan meidän pitäisi meditoida päivittäin?  

M: Se riippuu siitä, kuinka nopeasti haluatte päästä Jumalan yhteyteen. 

Tavalliselle ihmiselle riittää puolisen tuntia tai ehkä tunnin verran. Mutta 

asian vakavasti ottaville oppilaillemme kahdesta ja puolesta kolmeen 

tuntiin, vähintään. Mutta sitten kun siihen on jo tottunut, puhuminen, 

käveleminen ja nukkuminenkin ovat eräänlaista meditaatiota koko ajan. 

Jopa nukkuessaan voi nähdä taivaita ja kommunikoida korkeampien 

olentojen kanssa. 
48

  

K: Kuinka meditaation aikana voimme keskittää ajatuksemme, jotta 

jokapäiväinen elämämme ei vaikuttaisi siihen?  

M: Pienen harjoittelun jälkeen se käy luontevasti. Se tapahtuu ilman 

ponnistelua. Et edes tiedä, ajatteletko vai et. Istut vain, ja se tapahtuu. 

Valo ilmestyy, Ääni ilmestyy, ja unohdat kaiken. Ja kun haluat tulla 

takaisin tuosta tilasta, tulet jälleen tietoiseksi kaikesta. OK? Se on hyvin 

helppoa. 
46
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K: Mitä meidän tulisi ajatella meditoidessamme?  

M: Ei mitään. Ajattelemme jo aivan liian paljon kaiken aikaa, joten miksi 

sitä pitäisi tehdä vielä meditaation aikana? Mutta on olemassa keino 

tyynnyttää ajatuksemme ja mielemme. Opetan sen initiaation yhteydessä. 

Tarvitsemme vain hieman aikaa istuaksemme yhdessä ja jutellaksemme. 

Todellisen initiaation yhteydessä emme puhu mitään, minä mukaan 

lukien, ja hiljaisuudessa tulet löytämään alkuperäisen Luontosi. 
55

  

K: Voivatko sellaiset ihmiset meditoida, jotka ovat kärsineet 

mielenterveysongelmista, kuten syvästä masennuksesta tai 

skitsofreniasta?  

M: Kyllä, kyllä, se on hyvä asia. Se piristää heitä ja tekee heidät 

onnellisiksi. Ihminen masentuu, koska hän ei näe Jumalaa ja hän on 

erossa Hänen rakkaudestaan. Niin pian kun pääset Hänen yhteyteensä ja 

tunnet Hänen läsnäolonsa ja rakkautensa, olosi ei tunnu enää 

masentuneelta. Me olemme kaikki masentuneita, jotkut enemmän, toiset 

vähemmän, koska olemme erossa Jumalasta ja kaipaamme Hänen 

kohtaamistaan. Vaikka meillä olisi paljon rahaa, hyvä aviomies tai 

vaimo, jollakin tavalla emme ole koskaan täysin onnellisia tässä 

maailmassa. Tunnemme aina jonkin puuttuvan. Joskus teemme myös 

sellaisia asioita, jotka ovat väärin, koska luulemme sen tekevän meidät 

onnellisiksi. Se johtuu vain Jumalan rakkauden puutteesta. Siksi 

saatuamme initiaation ja yhteyden Jumalaan, emme enää tee vääriä 

asioita. Meille on helpompaa noudattaa kymmentä käskyä ja rakastaa 

vihollisiamme, koska meillä on Jumalan suora tuki takanamme. 
8
  

K: Olet sanonut, että meidän ei pitäisi mennä luolaan vain istumaan ja 

mietiskelemään, vaan elää elämäämme tässä maailmassa ikään kuin 

meditaatiossa. Voisitko selittää tätä hieman yksityiskohtaisemmin?  

M: Kun olette saaneet initiaation, tiedätte kuinka meditoida ja jatkaa 

elämäänne niin, ettette juokse pakoon maailmaa. Liitätte tämän valtavan 

kosmisen voiman sekä jokapäiväisiin toimiinne että meditaatioonne. 

Kokoatte sitä hieman tietoisemmin ja jaatte sitä elämäänne niin, että koko 

maailmamme hyötyy siitä. Muuten ei kannata mietiskellä ja kerätä 

siunausta ainoastaan itsellensä. Tosi asiassa kun tunnemme itsemme, 

voimme siunata koko maailmaa. Saatuamme initiaation ja valaistumisen 
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kaikki mitä teemme, saa syvemmän merkityksen kuin pelkkä fyysinen 

toiminta, ja kaikessa mitä teemme on iloa, eikä se ole vain velvollisuuden 

suorittamista kuten aikaisemmin. Pystymme osaltamme vaikuttamaan 

yhä enemmän ja enemmän, vähemmällä työllä. Kuten näette, minä olen 

hyvin pienikokoinen ihminen, enkä syö kovin paljoa, enkä myöskään 

nuku kovin paljon, mutta sanotte, että olen hyvin aktiivinen. Se johtuu 

juuri tästä mahtavasta energiasta. Räjähtäisin ellen tekisi mitään. 

(Naurua) 
58

  

K: Olet sanonut, että meditaatio vähentää haluja ja tarpeita, mutta vaikka 

olisin kuinka onnellinen, näitä haluja ja tarpeita vain riittää. Voisitko 

selittää miksi?  

M: Ehkä et mietiskele samalla tavalla kuin minä. En voi olla vastuussa 

siitä. Kun puhun meditaatiosta, tarkoitan Quan Yin -menetelmää. 

Olemme suorassa yhteydessä oman onnellisuutemme lähteen kanssa, 

kaiken toiveita -täyttävän voiman kanssa, ja juuri sillä hetkellä saamme 

tuntea itsemme onnellisemmaksi ja ilman haluja. Voitte kysyä kaikilta 

oppilailtani. Tietenkin jotkut heistä saavuttavat tämän hitaammin, koska 

heidän tasonsa on erilainen, mutta toiset saavuttavat sen nopeammin, ja 

lopulta kaikki halut vain katoavat. Emme torju asioita. ”Ilman haluja 

eläminen” ei suinkaan tarkoita, että pitäisi inhota kaikkea tässä elämässä. 

Se ei pidä paikkaansa, ei lainkaan. Pidämme monista asioista, 

rakastamme monia asioita, pidämme huolta monista asioista, mutta 

emme ole kiintyneet niihin. Ja ellei näitä asioita satu eteemme 

pyyntömme mukaan, se ei vaivaa meitä. Ymmärrättekö? Tämä on ”ilman 

haluja elämisen” -tila. Tämä ei tarkoita, ettemme ansaitsisi rahaa. Ei, ei, 

ei!  

    Menestykää, olkaa menestyviä niin paljon kuin haluatte. Tehkää 

työtä sen eteen, käyttäkää sisäistä viisauttanne menestyäksenne entistä 

paremmin. Ansaitkaa niin paljon rahaa kuin ansaitsette ja haluatte, ja jos 

ette voi käyttää sitä kaikkea, antakaa minulle! (Naurua) Tiedän, kuinka 

käyttää sen hyödyllisesti. Voin jakaa sitä tulivuorenpurkauksen uhreille 

Filippiineillä. Voin jakaa sitä Au Lacin pakolaisille, joilla ei ole vaatteita, 

vuoteita, hyttysverkkoja tai köyhille monissa muissa paikoissa.  
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Ei, älkää antako sitä minulle, en ottaisi rahojanne. Laskin vain leikkiä! 

Mutta ellette tiedä, mitä tehdä rahoillanne, voin kertoa teille. Siinä kaikki. 

Saatte itse käyttää rahanne. En ota vastaan mitään lahjoituksia. 
46

  

K: Kuinka voimme kehittää Kolmatta Silmäämme?  

M: Kolmatta Silmää ei tarvitse kehittää, koska se on jo olemassa. Emme 

voi kehittää sellaista, mikä ei ole aineellista. Kolmas Silmä on nimittäin 

vain tapa puhua, koska siinä ei ole mitään silmää. Tavallisesti meillä on 

kaksi silmää ja näemme niiden avulla rajoitetusti, mutta jos meillä on 

toisenlainen silmä, Kolmas Silmä, silloin näemme asioita koko 

maailmankaikkeudessa. Siksi puhutaan Kolmannesta Silmästä. Mutta 

itse asiassa sielu ei tarvitse mitään silmää nähdäkseen, eikä korvia 

kuullakseen tai mitään tuntoelimiä tehdäkseen havaintoja. Tämä on 

korkein Totuus, korkein havaitseminen, ilman että käytetään mitään 

lihallisia välineitä. Se on sielumme voima, sisällämme oleva Korkein 

Mestari, joka tietää kaiken, kuulee kaiken, kaikin tavoin ja kaikkialla. 

Juuri se meidän on löydettävä, koska me olemme se, Korkein Mestari 

koko maailmankaikkeudessa. Voitteko kuvitella, kuinka mahtavia olette 

ja kuinka elätte elämäänne nyt? Tämän vuoksi olen hyvin pahoillani 

puolestanne, koska olette tulleet tänne kuuntelemaan minua, eikä se olisi 

tarpeellista. Me olemme tasavertaisia, olemme aivan samaa, meillä on 

sama voima. Teidän ei tarvitsisi edes kunnioittaa minua. Se on siis hyvin 

surullista. Mutta tiedätte sen, jos otatte vastaan mitä minulla on 

sanottavanani, ja sitten tiedätte kaiken, mitä minä tiedän, mitä Kristus 

tietää, mitä Buddha tietää. 
47

  

K: Kun nukumme, kehomme on unessa, joten kuka silloin näkee?  

M: Se on sielusi, todellinen Itsesi. Et ole kehosi. Fyysiset silmäsi eivät 

voi nähdä mitään ilman sielun voimaa. Kehomme on tavallaan kuin 

vankila tai väline. Tarvitsemme tilan, jossa sielu voi asua täällä Maan 

päällä. Useimmiten initiaation jälkeen Mestari järjestää osan karman 

maksusta uniemme kautta. Näin se on mukavampaa. Ja joskus voit myös 

nähdä tulevaisuuden. 
34
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K: Joskus meditoidessani tunnen oloni suurenmoiseksi, mutta en näe 

mitään muuta kuin mustaa ja valkoista. Tarkoittaako tämä sitä, että olen 

vielä alhaisella tasolla tai että en ole vielä niin hyvä?  

M: Jos näet kaiken mustavalkoisena, sinun pitäisi ostaa väritelevisio! 

(Naurua) Jos tunnet olosi suurenmoiseksi, rauhallisemmaksi ja 

rakastavammaksi, kohonneemmaksi ja sisäisesti onnellisemmaksi, se on 

paras tulos meditaatiosta. Kaikki tämä liittyy autuuteen. Asia on niin, että 

jos meditoimme ja näemme paljon Valoa ja kuulemme paljon Ääntä, se 

johtuu siitä, että haluamme oppia Valosta ja Äänestä, haluamme 

elämänviisautta, rauhaa ja tyyneyttä sielullemme. Jos siis olet saanut 

kokea rauhaa ja onnellisuutta, se tarkoittaa, että jollakin tavalla olet jo 

saanut siunausta Valosta ja Äänestä. Tärkeää on, että sinulla on autuutta, 

onnea ja rakastavaa ystävällisyyttä, päivä päivältä yhä enemmän. 
49

  

 

Quan Yin -meditaatiomenetelmä  

Ajattelin, että voisin jakaa kanssanne pienen salaisen menetelmän, jonka 

olen oppinut ja nyt hallitsen, ja ehkä se auttaisi teitä käyttämään omaa 

suurinta voimaanne, auttamaan itseänne, ystäviänne, sukulaisianne, 

kansakuntaanne ja mikä tärkeintä, koko maailmankaikkeutta. Olen 

nimittäin nähnyt valaistuneilla silmilläni, että kaikki olennot maailman-

kaikkeudessa ovat yhteydessä toisiinsa. Olemme kaikki samaa olemusta, 

olemme vain yhtä. En ole lukenut tätä vain kirjoista, olen nähnyt sen. Jos 

ajattelet yhä, että elät kurjuudessa, että elämäsi ei kulje tarpeeksi 

pehmeästi, että Jumala on hylännyt sinut, että et ole nähnyt Jumalaa omin 

silmin, siinä tapauksessa anna meidän auttaa sinua löytämään Jumala. 
15

  

Ennen kuin löysin tämä helpon tekniikan, olin kokeillut monia muita 

tekniikoita, Tiibetin buddhalaisuuden salaisia oppeja tai thaimaalaisia tai 

burmalaisia oppeja jne. Minusta kaikki oli niin monimutkaista ja tylsää. 

Ehkä olen liian pieni, ehkä se ei olisi teille niin väsyttävää. Mutta se oli 

hyvin aikaa vievää ja tarvittiin paljon välineitä ja varusteita tuollaisten 

menetelmien harjoittamiseksi. Mutta Quan Yin -menetelmässä ei tarvita 

niitä. Huomasin, että se oli kaikkein helpoin menetelmä. Voit istua 

junassa, bussissa, puistossa, missä tahansa, ja voit olla yhteydessä 
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Jumalan voimaan. Tunnet suojeluksen, ja voit nähdä Jumalan kasvoista 

kasvoihin. Voit olla yhteydessä Jeesukseen, Buddhaan tai keneen 

tahansa, jota rakastat kaikkein eniten sydämessäsi. He ilmestyvät sinulle, 

He voivat opettaa sinulle jotakin, He voivat suojella sinua, ohjata sinua, 

pitää kiinni kädestäsi, jotta et enää koskaan tuntisi elämääsi yksinäiseksi. 

Mutta tämä ei ole edes korkein aste. Korkein aste on se, että sinusta 

itsestäsi tulee Jeesuksen kaltainen, ja sitten sinulla on kaikki voima 

pelastaa maailma, ja saat olla turvassa kurjuudesta sekä syntymän ja 

kuoleman kiertokulusta. Sinusta tulee täydellisen viisas, kaikkitietävä ja 

kaikkialla läsnä oleva. 
13

  

Polkumme ei ole uskonto. En käännytä ketään katolilaisuuteen, 

buddhismiin tai mihinkään muuhunkaan ”ismiin”. Tarjoan teille 

ainoastaan tien tuntea Itsenne, saada selville mistä olette tulleet, muistaa 

tehtävänne Maan päällä, löytää maailmankaikkeuden salaisuuden ja 

ymmärtää, miksi on niin paljon kurjuutta ja mikä odottaa meitä 

kuolemamme jälkeen. Joka päivä näette kaiken aivan kuten nyt näette 

minut. En pyydä teitä uskomaan minuun, vaan kokemaan sen 

omakohtaisesti joka päivä. 
16

  

 

Menetelmä siirretään ilman sanoja. Jos käytämme kieltä valaistumiseen, 

olemme vielä älyllisellä tasolla ja mieli joutuu painiskelemaan, ja kaikki 

tämä on hyvin rasittavaa. En siis opeta teille mitään menetelmää aivojen 

kanssa painiskeluun, koska mielestäni olemme jo tarpeeksi uupuneita 

työskennellessämme joka päivä, ponnistellessamme ongelmiemme 

kanssa, joten ei ole tarvetta mennä kotiin istumaan jalat ristissä ja 

painiskella jälleen! 
4
 

Olette varmaan kuulleet monesta menetelmästä valaistumisen 

saavuttamiseksi, ja todellakin niitä on useita. On kuitenkin olemassa vain 

yksi ainoa menetelmä, joka johtaa korkeimpaan valaistumiseen. Alussa 

voi kulkea eri teitä, mutta huipulle päästäkseen on valittava tämä tie. 

Tähän tiehen on kuuluttava sisäisen Valon ja sisäinen Värähtelyn, jota 

Raamattu kutsuu nimellä Sana, meditoiminen.  
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Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu 

teissä? (I Kor. 3:16)  

Joten pääsemme yhteyteen tämän Hengen kanssa, joka on jumalallisen 

Valon ja Värähtelyn ilmentymä, ja tällä tavoin saamme tuntea Jumalan. 
4
 

Oikeastaan se ei ole mikään menetelmä. Se on Mestarin voimaa. Jos 

sinulla on se, voit myös siirtää sen. Menetelmä on tämän maailman 

ylittävä, jota ei voi kuvailla kielemme avulla. Vaikka joku kuvailisi sitä 

sinulle, et voi kokea Valoa ja Värähtelyä, sisäistä rauhaa ja viisautta. 

Kaikki siirretään hiljaisuudessa, ja voit nähdä vanhoja Mestareitasi, 

kuten Jeesuksen ja Buddhan. Saat kaiken, mitä tarvitset seurataksesi 

Heidän jalanjälkiään, ja vähitellen sinusta tulee Jeesuksen kaltainen ja 

tulet yhdeksi Jumalan kanssa. 
13

  

Sen jälkeen kun olen siirtänyt sinulle Quan Yin -menetelmän, aloitat 

meditaation, yrität etsiä sisältäsi selvittääksesi sen, minkälaista voimaa 

sinussa on, minkälaisen kyvyn olet unohtanut, kuinka paljon älyä olet 

käyttänyt, kuka olet ja minkälainen asema sinulla on 

maailmankaikkeudessa. Sinä etsit ja etsit, ja löydät sen. 
36

  

K: Tarvitseeko tätä meditaatiomenetelmää harrastavilla ihmisillä olla 

jokin erityinen uskonnollinen tausta tai koulutus? Onko heidän 

kuuluttava johonkin määrättyyn uskontokuntaan?  

M: Ei, ei ollenkaan. Heillä ei edes tarvitse olla uskonnollista taustaa. He 

tulevat tietoiseksi Itsestä, suuremmasta hengestä, ja silloin heistä tulee 

todella uskonnollisia. Uskonnot ovat vain joitakin jäänteitä, muinaisten 

Mestareiden säilyneitä opetuksia, suullisia opetuksia ja teoreettisia 

opetuksia, joita on jokaisella Mestarilla. Yksi osa on suullinen opetus, 

joka kertoo ihmisille sitä ja tätä, ja toinen on hiljainen opetus, ja se on 

kaikista tärkein osa. Mutta nämä kaksi osaa yhdessä tekevät opetuksesta 

elävän. Muuten se on vain puolinaista. 
58

 

 

K: Mitkä ovat valaistumiseen johtavat askeleet ja mille valaistumisen 

asteelle tämä menetelmä voi johdattaa?  
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M: Se vie sinut kaiken olevaisen lähteelle, sinne mistä olet tullut ja mihin 

kaikki olennot tulevat palaamaan. Tämän maallisen tason ja tuon 

absoluuttisen tason välillä on viisi tietoisuudentasoa tai erilaista 

olemassaolon tasoa. Jos me taivaallista Valoa ja Värähtelyä 

harjoittamalla ja kokeneen opettajan opastuksella etenemme näiden 

Viiden Tason lävitse, päädymme Mestareiden olinpaikkaan, josta kaikki 

Mestarit ovat lähtöisin ja jonne He palaavat tehtävänsä suoritettuaan ja 

josta me myös palaamme auttaaksemme muita olentoja, jos haluamme 

palata takaisin Maan päälle tai jollekin toiselle planeetalle 

maailmankaikkeudessa. Ensimmäinen askel on siis hankkia initiaatio, ja 

kaikki muu tulee sen mukana. 
51

  

 

“Sana”, sisäinen värähtely  

Ikimuistoisista ajoista lähtien musiikki on ollut välttämätöntä 

ihmiskunnalle. Jopa eläimet pitävät musiikista ja kasvien sanotaan 

kasvavan nopeammin musiikkia kuullessaan. Jos siis ulkopuolinen 

melodia on näin tärkeä kaikelle eläväiselle, sisäinen taivaallinen, 

ihmeellinen Ääni on jopa vielä lumoavampaa, täynnä armoa ja siunausta. 
1
 

Sikiö ei syö mitään ollessaan äidin kohdussa. Kohdussa ei ole ilmaa, ei 

auringonvaloa, eikä sikiö näytä tuosta välittävän. Syynä tähän on se, että 

se on yhteydessä sisäiseen ihmeelliseen Ääneen, kaiken rakkauden, 

autuuden ja voiman lähteeseen. Sikiö kasvaa näissä olosuhteissa 

uskomatonta vauhtia, ja jos tämä vauhti jatkuisi syntymän jälkeen, hän 

ulottuisi taivaaseen asti. Mutta syntymän jälkeen sikiö joutuu eroon tästä 

värähtelystä, ja ensi kosketuksestaan tähän maailmaan lapsi itkee. 

Yksikään lapsi ei ole syntynyt hymyillen. Syynä tähän on se, että lapsi 

tuntee suurenmenetyksen, kun hänet erotetaan tästä Äänestä. 
1
  

Ääntä on kahdenlaista: maailmallista ääntä ja ylimaailmallista Ääntä. 

Maailmallinen ääni on hyvin tärkeä aistin ja mielen hyvinvoinnillemme, 

mutta ylimaailmallinen Ääni johdattaa meidät takaisin Jumalan luokse. 
1
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Taivaallinen Musiikki, joka mainitaan eri uskontojen Pyhissä 

kirjoituksissa, kuten ”Sana” kristinuskossa, ”Shabd” hindulaisuudessa, 

”taivaallinen musiikki” Chuang- Tzulla ja ”Tao” Tao Te Chingissä jne., 

ovat ainoita todellisia opetuksia suoraan Jumalan Valtakunnasta. Ne ovat 

universaalin rakkauden ja suuren älykkyyden kieltä. Kaikki opetukset 

tulevat Hiljaisesta Äänestä, kaikki kielet tulevat tästä universaalista 

kielestä. Siksi tämän polun korkean tason saavuttaneet initioidut puhuvat 

kaikkia kieliä Sielun alueella. Tämä on Mestarin taso, Sen joka on 

oppinut Jumalan Valtakunnan kielen. Meillä kaikilla on tämä viisaus, 

viisautta ymmärtää kaikkia asioita tämän varjomaailman yläpuolella, olla 

läsnä kaikkialla ja toimia koko maailmankaikkeuden täydellisimpänä 

olentona, jos vain haluamme muistaa uudelleen sen, mitä todella 

olemme. 
57

  

Tämä Sana tai jumalainen Värähtely on mainittu kaikissa uskonnoissa. 

Kutsumme sitä nimellä Yin, toiset puhuvat taivaallisesta musiikista, 

Logoksesta tai Taosta jne. Se värähtelee kaikessa elävässä ja ylläpitää 

koko maailmankaikkeutta. Tämä sisäinen melodia voi parantaa kaikki 

haavat, täyttää kaikki toiveet ja sammuttaa kaiken maailmallisen janon. 

Se on kaikkiallista voimaa ja kaikkiallista rakkautta. Koska meidät on 

tehty tästä Äänestä, sen yhteyteen pääseminen tuo rauhaa ja 

tyytyväisyyttä sydämiimme. Kuunneltuamme tätä Ääntä koko 

olemuksemme muuttuu, koko elämänkatsomuksemme muuttuu suuresti 

aina vain parempaan suuntaan. Tämä ihmeellinen Värähtely puhdistaa 

pois kaikki epätoivotut jäänteet ”perisynnistä” tai siitä mitä toiset 

kutsuvat ”karmaksi”. Se on kuin mahtava virta, joka pyyhkäisee 

mennessään kaiken ruman roskan.  

Tämä sisäinen Ääni on kosmoksen mahtava luova voima. Se ylläpitää ja 

ravitsee kaikkea. Sen ilmeneminen ulkopuolisessa maailmassa voidaan 

kuulla luonnon äänissä, kuten tuulen, veden äänessä tai lintujen laulussa 

jne., jotka ovat alempia ilmenemismuotoja. On kuitenkin olemassa 

hienovaraisempia ja korkeampia ääniä, joita fyysiset korvamme eivät 

pysty kuulemaan, koska ne värähtelevät korkeammalla tasolla kuin 

meidän aineellinen maailmamme. Tie näille korkeammille 

ulottuvuuksille löytyy itse Äänestä, jota seuraamme takaisin sen 

alkulähteelle. Jotta voisimme kuulla korkeampia ääniä ja nähdä 

korkeampia maailmoja, meidän on avattava ja kehitettävä korkeampia 
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aistejamme. Tähän tarvitsemme opasta, Tien Mestaria, joka on kuin 

matkaopas, joka tietää mitä edessäpäin on. Uskonnolliset kirjoitukset 

vain kuvailevat näitä maailmoja, ne ovat aivan kuten maakarttoja. Jos 

haluamme todella tutustua tuohon maahan, sinne on matkattava 

henkilökohtaisesti. Kun meillä on opas, matka käy nopeammin ja 

turvallisemmin. 
1
  

Buddhalaisissa teksteissä mainitaan, että Buddha puhuu vain yhtä kieltä, 

mutta jokainen olento voi ottaa sen vastaan oman ymmärryksensä 

mukaan. Tämä kieli ei ole tavallinen sanallinen kieli, se on eräänlaista 

Ääntä, sisäistä Värähtelyä, jota kaikki voivat käyttää 

kommunikoidessaan toistensa kanssa, ja Buddha voi käyttää sitä 

kommunikoidessaan tuntevien olentojen kanssa. Jos ajattelemme sen 

olevan tämän maailman kieltä, silloin se on mahdotonta. Riippumatta 

siitä kuinka älykäs Buddha on, Hän voi puhua vain yhtä kieltä kerrallaan. 

Ja on mahdotonta, että kaikki olennot kuuntelisivat kaikkia kieliä samaan 

aikaan, mukaan lukien kaikki eläimet ja alemmat olennot, jotka myös 

ymmärtävät sitä. Joten tämän täytyy tarkoittaa Raamatun Sanaa. Myös 

taolaisuudessa, Tao Te Chingissä, Laotse on sanonut, että tätä Nimeä 

emme voi nimetä, Taoa ei voida selittää, voimme kuulla sen ilman 

korviamme, nähdä sen ilman silmiämme, aistia sen ilman 

tuntoelimiämme. Tämä Sana, Ääni tai Värähtely on 

maailmankaikkeuden luova voima. Jos luet hyvin tarkasti, kaikki pyhät 

kirjoitukset puhuvat tästä Äänestä ja tästä niin kutsutusta sisäisestä 

Musiikista. 
5
  

Jos siis voimme päästä yhteyteen tämän Sanan tai Äänivirran kanssa, 

saamme tietää Jumalan olinpaikasta tai pääsemme yhteyteen Jumalan 

kanssa. Mutta missä on todiste siitä, että todella olemme yhteydessä 

tämän Sanan kanssa? Sen jälkeen kun olemme päässeet yhteyteen tämän 

sisäisen Värähtelyn kanssa, elämämme muuttuu paremmaksi. Tiedämme 

paljon sellaista, mitä emme aikaisemmin tienneet. Ymmärrämme paljon 

sellaista, mitä aikaisemmin emme ymmärtäneet. Saamme aikaan paljon 

sellaista, mistä aikaisemmin emme voineet unelmoidakaan. Tulemme 

yhä mahtavammiksi, kunnes meistä tulee kaikkivaltiaita. Olemuksemme 

muuttuu kykenevämmäksi ja laajemmaksi, kunnes olemme kaikkialla, 
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kunnes meistä tulee kaikkialla läsnä olevia, ja sitten tiedämme, että 

olemme yhtä Jumalan kanssa. 

Kukaan, joka pääsee yhteyteen tämän Sanan tai Äänen kanssa, ei voi olla 

kokematta suurta muutosta elämässään. Sellaista kutsumme 

valaistuneeksi henkilöksi. Mitä enemmän olemme yhteydessä tämän 

Äänen kanssa tai Quan Yin -menetelmän kanssa, sitä viisaammiksi 

tulemme, sitä enemmän Pyhimyksen kaltaisiksi tulemme ja sitä 

vähemmän tunnemme ärsyyntymistä, kiintymistä asioihin, vihaa, 

suuttumusta ja himoja. Meillä on enemmän vapautta, enemmän rakkautta 

ja rauhaa, enemmän viisautta ja kaikkea mitä toivomme, mukaan lukien 

parempi elämänlaatu. Emme kehity pelkästään henkisesti vaan myös 

aineellisesti, kaikissa suhteissa. Tunnemme itsemme hyvin erilaisiksi 

kuin ennen.  

Maallisen kielemme riittämättömyyden takia joka kerta kun haluan 

puhua tästä suuresta aarteesta sisällämme, olen niin häpeissäni tehdessäni 

niin huonoa työtä. Mutta minun on jollakin tavalla yritettävä parhaani 

ilmaistakseni teille edes osan tästä suuresta viisaudesta, jotta 

kiinnostuisitte siitä ja ottaisitte itse siitä selvää, ja sitten opitte tuntemaan 

sen itse ilman mitään kieltä. 
5
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Luettelo luennoista 

 

Päivämäärä   Paikka 

1. 24. huhtikuuta 1987  Penghu, Formosa 

Ylimaallinen ääni  

2. 11. syyskuuta 1987  Lotung, Formosa (äänikasetti #CE2)  

Mitä tapahtuu kuollessa  

3. 24. toukokuuta 1989  San Fransisco, Kalifornia, USA (äänikasetti 

#E1)  

Miksi meidän on löydettävä Jumalan voima  

4. 25. toukokuuta 1989  San Fransisco, Kalifornia, USA (äänikasetti 

#E1) 

Tao, Ääni, Sana  

5. 27. toukokuuta 1989  San Jose, Kalifornia, USA (äänikasetti #E3)  

Paras tie Jumalan valtakuntaan  

6. 28. toukokuuta 1989  San Jose, Kalifornia, USA (äänikasetti #E4)  

Valmistaudu nyt matkamme päähän   

7. 8. kesäkuuta 1989   San Jose, Costa Rica (videokasetti #81)  

Sisäisen Voiman avaaminen  

8. 9. kesäkuuta 1989   San Jose, Costa Rica (videokasetti #82)  

Jeesus ei ollut ainoa Pelastaja 

9. 15. kesäkuuta 1989  Sao Paulo, Brasilia (videokasetti #82A) 

Sisäinen Ääni luo rajatonta rakkautta  

10. 17. kesäkuuta 1989  Sao Paulo, Brasilia (videokasetti #83A)  

Pelastaja on olemassa elämä toisensa jälkeen  

11. 1. lokakuuta 1989   Malesia (videokasetti #99)  

Alkakoon rauha itsestämme  

12. 2. lokakuuta 1989   Malesia (videokasetti #100)  

Kuusi buddhalaista täydellisyyttä  

13. 13. lokakuuta 1989 UC Berkeley, Kalifornia, USA (videokasetti 

#101)  

Onko Jumala olevainen vai ei-olevainen?  
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14. 14. lokakuuta 1989 Marriott-hotelli, Santa Clara, Kalifornia, USA 

(videokasetti #101A)  

Jeesus ja Buddha olivat sisäisesti Heränneitä Olentoja  

15. 15. lokakuuta 1989 Santa Cruz, Kalifornia, USA (videokasetti 

#101B)  

Kuinka löytää Jumala  

16. 20. lokakuuta 1989 U.C.L.A., Kalifornia, USA (äänikasetti #E5)  

Etsi oikea Mestari valaistuaksesi  

17. 21. lokakuuta 1989 U.C.L.A., Kalifornia, USA (videokasetti 

#101C)  

Muista kuka todella olet  

18. 27. lokakuuta 1989 Harvardin yliopisto, Massachusetts, USA 

(videokasetti #101D)  

Ikuinen elämä ja universaali laki  

19. 4. marraskuuta 1989  Columbian yliopisto, New York, USA 

(videokasetti #102B)  

Buddhan Maan määritelmä  

20. 22. marraskuuta 1989  Costa Rica (videokasetti #105)  

Kuinka päästä yhteyteen Jumalan kanssa joka päivä  

21. 29. marraskuuta 1989  Panama (videokasetti #106)  

Käskyjen noudattaminen on Jumalan rakastamista  

22. 4. helmikuuta 1990  New York, USA (äänikasetti #E8)  

Hyvä vetää puoleensa hyvää, paha vetää puoleensa pahaa  

23. 26. heinäkuuta 1990  New York, USA, toimittajan haastattelu 

(äänikasetti #E8)  

Buddha-luonto tarkoittaa Jumalan Valtakuntaa  

24. 13. elokuuta 1990   Gilroy, Kalifornia, USA (äänikasetti #E9)  

Haastattelu Michael Chaninin kanssa  

25. 17. helmikuuta 1991  Länsi-Virginia, USA (videokasetti #154)  

Korkein Mestari Ching Hai ja harekrishnat  

26. 24. helmikuuta 1991  Boston, Massachusetts, USA (videokasetti 

#155)  

Jumalan Valtakuntaan pääsee valaistumisen kautta  

27. 6. maaliskuuta 1991  YK, New York, USA (videokasetti #157)  

Mikä on sodan syy?  

28. 9. maaliskuuta 1991  Boulder, Colorado, USA (videokasetti #159)  

Kohti Jumalan oivaltamista  
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29. 14. toukokuuta 1991  Colorado, USA (videokasetti #170)  

Yritä elää onnellista elämää  

30. 19. toukokuuta 1991  Stanton, Kalifornia, USA (äänikasetti #E15)  

Olkaa kasvissyöjiä  

31. 29. toukokuuta 1991  San Jose, Costa Rica (videokasetti #171)  

Se joka oivaltaa Jumalan ja Jumalan Messiaan  

32. 2. kesäkuuta 1991   San Jose, Costa Rica (videokasetti #175)  

Totuuksia Buddhasta, Jeesus Kristuksesta ja todellisista 

valaistuneista Mestareista  

33. 18. lokakuuta 1991 Tokio, Japani (äänikasetti #E16)  

Kaikki on ihmisen mielikuvituksen luomaa  

34. 20. helmikuuta 1992  Hong Kong (videokasetti #211)  

Uuden ja vanhan karman erot  

35. 23. helmikuuta 1992  Kuala Lumpur, Malesia (videokasetti #214) 

Jälleensyntyminen on tosiasia (haastattelu)  

36. 23. helmikuuta 1992  Penang, Malesia (videokasetti #215)  

Aloita nirvanasta ja päädy maan päälle  

37. 25. helmikuuta 1992  Penang, Malesia (videokasetti #219)  

Rakkaus ja huolenpito ovat ihmisen velvollisuuksia  

38. 27. helmikuuta 1992  Malesia (videokasetti #220)  

Virittäydy sisääsi ja käytä sisälläsi olevaa Jumalaa  

39. 1. maaliskuuta 1992  Surabaya, Indonesia (videokasetti #222)  

Kysymyksiä ja vastauksia Indonesiassa (Buddha Yanan temppelissä)  

40. 3. maaliskuuta 1992  Singapore (videokasetti #223)  

Luo pysyvä Taivas meille ja tuleville sukupolville  

41. 22. maaliskuuta 1992  Soul, Korea (videokasetti #231)  

Valaistuneen ihmisen ei tarvitse hylätä maallisia saavutuksia  

42. 26. kesäkuuta 1992  YK, New York, USA (videokasetti #260)  

Tuonpuoleisen maailman mysteeri  

43. 21. joulukuuta 1992  Santimen, Pingtung, Formosa (videokasetti 

#291)  

Korkeimmat henkiset esi-isät (II)  

44. 24. joulukuuta 1992  Santimen, Pingtung, Formosa (videokasetti 

#295)  

Ystävysty mielesi kanssa  

45. 9. maaliskuuta 1993  Singapore (videokasetti #328)  

Jumalan tahdolle antautuminen on vapautta  
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46. 27. maaliskuuta 1993  Honolulu, Havaiji, USA (videokasetti #341)  

Ole käytännöllinen ja henkinen  

47. 28. maaliskuuta 1993  Honolulu, Havaiji, USA (videokasetti #343)  

Ole yhtä Jumalan viisauden kanssa  

48. 30. maaliskuuta 1993  Mexico City, Meksiko (videokasetti #345)  

Korkeatasoisten tuntevien olentojen ominaisuudet  

49. 6. huhtikuuta 1993   Seattle, Washington, USA (videokasetti #347)  

Asioiden paradoksaalinen luonne  

50. 10. huhtikuuta 1993  Denver, Colorado, USA (videokasetti #350)  

Elämän arvostaminen alkaa valaistumisella  

51. 14. huhtikuuta 1993  Washington D.C., USA (videokasetti #352)  

Valaistuminen on väline kaikkeen  

52. 15. huhtikuuta 1993  Washington D.C., USA (videokasetti #353)  

Signeeraukseni on sydämessäsi  

53. 17. huhtikuuta 1993  Montrealin yliopisto, Kanada (videokasetti 

#354)  

Ihmisten vakuuttaminen maagisia voimia käyttämällä on 

luonnonjärjestykseen puuttumista  

54. 20. huhtikuuta 1993  YK, Geneve, Sveitsi (videokasetti #356) 

Anna Jumalan palvella kauttamme  

55. 24. huhtikuuta 1993  Pariisi, Ranska (videokasetti #359)  

Löydä uudelleen totuus, hyvyys ja kauneus  

56. 29. huhtikuuta 1993  Bryssel, Belgia (videokasetti #364)  

Yhdisty uudelleen Kaikkivaltiaan Voiman kanssa tullaksesi 

kokonaiseksi  

57. 4. toukokuuta 1993  Berliini, Saksa (videokasetti #368)  

Meidän tulisi tuoda Taivas elämäämme  

58. 19. lokakuuta 1993 Santa Cruz, Kalifornia, USA  

Radio 2000 -haastattelu  

59. 12. marraskuuta 1993  Houston, Teksas, USA (videokasetti #392)  

Mestarina oleminen tarkoittaa pyyteetöntä rakkautta  

60. 25. marraskuuta 1993  Fremont, Kalifornia, USA (videokasetti 

#396)  

Anna itsellesi anteeksi  

61. 27. marraskuuta 1993  San Francisco, Kalifornia, USA 

(videokasetti #397)  

Vapaudu illuusioista koskien valaistumista  
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62. Marraskuussa 1993  San Jose, Kalifornia, USA  

Haastattelu Do Van Tronin kanssa (Radio Saigon)  

63. 8. syyskuuta 1994   Tokio, Japani (videokasetti #444A)  

Pelasta maailma tuomiopäivältä  

64. Useita päivämääriä 

Katkelmia julkaisemattomista puheista, haastatteluista, 

esittelykirjasesta jne.  
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Julkaisujamme 

Avain nopeaan valaistumiseen: Kokoelma Korkeimman Mestari Ching 

Hain luentoja. Saatavana aulaciksi (1–15), englanniksi (1–5), espanjaksi 

(1–3), Indonesian kielellä (1–5), japaniksi (1–4), kiinaksi (1–10), 

koreaksi (1–11), Mongolian kielellä (1, 6), portugaliksi (1–2), puolaksi 

(1–2), ranskaksi (1–2), ruotsiksi (1), saksaksi (1–-2), suomeksi (1), 

thaiksi (1–6), Tiibetin kielellä (1) ja unkariksi (1).  

Avain nopeaan valaistumiseen -kysymyksiä ja vastauksia:  

Kokoelma kysymyksiä ja vastauksia Mestarin luennoilta. Saatavana 

aulaciksi (1–4), bulgariaksi (1), englanniksi (1–2), Indonesian kielellä 

(1–3), japaniksi (1), kiinaksi (1–3), koreaksi (1–4), portugaliksi (1), 

puolaksi (1), ranskaksi (1), saksaksi (1), tshekiksi (1), unkariksi (1) ja 

venäjäksi (1).  

Avain nopeaan valaistumiseen – Erikoispainos / 7 päivän retriitti:  

Kokoelma Mestarin luentoja 1992 pidetystä 7 päivän retriitistä San Di 

Munista, Formosalta. Saatavana aulaciksi ja englanniksi.  

Avain nopeaan valaistumiseen: Erikoispainos / 1993 Maailman 

Luentokiertue: 6-osainen kokoelma Korkeimman Mestari Ching Hain 

luentoja vuoden 1993 Maailman Luentokiertueelta. Saatavana 

englanniksi ja kiinaksi.  

Kirjeitä Mestarin ja henkisten harjoittajien välillä: aulaciksi (1-2), 

englanniksi (1), espanjaksi (1) ja kiinaksi (1-3).  

Mestari kertoo tarinoita: Saatavana aulaciksi, englanniksi, espanjaksi, 

japaniksi, kiinaksi, koreaksi ja Thaimaan kielellä.  

Kaunistaen elämäämme: Kokoelma lainauksia ja henkisiä opetuksia 

Mestarilta. Saatavana aulacin, englannin ja kiinan kielellä.  

Jumala pitää huolen kaikesta – kuvitettuja tarinoita Korkeimmalta 

Mestari Ching Hailta: aulaciksi, englanniksi, japaniksi, kiinaksi, 

koreaksi ja ranskaksi.  
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Korkeimman Mestari Ching Hain valaisevaa huumoria – 

Sädekehäsi on liian tiukka! Saatavana englanniksi ja kiinaksi.  

Salaisuuksia vaivattomaan henkiseen harjoitukseen: Saatavana 

aulacin, englannin ja kiinan kielellä.  

Suora yhteys Jumalaan – keino saavuttaa rauha: Kokoelma 

Korkeimman Mestari Ching Hain luentoja vuoden 1999 Euroopan 

luentokiertueelta. Saatavana aulaciksi, englanniksi ja kiinaksi.  

 

 

Jumalasta ja ihmisistä – oivalluksia Raamatun kertomuksista  

Tämä erityinen antologia sisältää kolmetoista Raamatun kertomusta 

Mestarin uudelleen ainutlaatuisesti kertomina eri tilaisuuksissa. 

Saatavana aulaciksi, englanniksi ja kiinaksi.  

Oivalluksia terveydestä – palaaminen luonnolliseen ja 

oikeamieliseen elämäntapaan: Saatavana aulaciksi, englanniksi ja 

kiinaksi. 

Olen tullut viemään sinut kotiin: Kokoelma lainauksia ja henkisiä 

opetuksia Mestarilta. Saatavana arabian, aulacin, bulgarian, englannin, 

espanjan, Indonesian kielellä, italian, kiinan, korean, kreikan, puolan, 

romanian, ranskan, saksan, suomeksi, tshekin, turkin, unkarin ja venäjän 

kielellä.  

Aforismeja 1: Mestarin ikuisen viisauden jalokiviä. Saatavana 

englanniksi, kiinaksi, espanjan/portugalin kielellä ja ranskan/saksan 

kielellä sekä koreaksi.  

Aforismeja 2: Mestarin ikuisen viisauden jalokiviä. Saatavana 

englanniksi ja kiinaksi. 

Korkein keittiö (1) – Kansainvälinen vegaanikeittiö: Kokoelma 

oppilaiden suosittelemia ruoanlaiton herkkuja ympäri maailman. 

Saatavana englannin/kiinan, aulacin ja japanin kielellä.  

Korkein keittiö (2) - Kotiherkkuja:  

Yhdistetty kokoelma englannin/kiinan kielellä.  
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Yhtenäinen rauhan maailma musiikin kautta: Kokoelma haastatteluja 

ja sävellyksiä Hyväntekeväisyyskonsertista Los Angelesista, 

Kaliforniasta. Saatavana yhdistettynä kokoelmana 

englannin/aulacin/kiinan kielellä.  

Kokoelma Korkeimman Mestari Ching Hain taideluomuksia:  

Saatavana englannin ja kiinan kielellä.  

S.M. taivaalliset vaatteet (6):  

Saatavana yhdistettynä kokoelmana englannin/kiinan kielellä. 

Koirat elämässäni (1-2): Saatavana aulacin, englannin, espanjan, 

japanin, kiinan, korean, puolan ja saksan kielellä. 

Linnut elämässäni (1-2): Saatavana aulacin, englannin, indonesian, 

kiinan, korean, Mongolian, ranskan, saksan ja venäjän kielellä. 

Jalot villit: Saatavana aulacin, englannin, kiinan, ranskan ja saksan 

kielellä. 

Taivaallinen taide: Saatavana aulacin, englannin ja kiinan kielellä. 

Kriisistä rauhaan: Saatavana englannin, espanjan, indonesian, kiinan, 

korean, portugalin, puolan, romanian, ranskan ja venäjän kielellä. 

 

Ajatuksia elämästä ja tietoisuudesta: Tri Janezin kirjoittama kirja. 

Saatavana kiinaksi. 

Runokokoelmat 

Hiljaisia kyyneleitä: Mestarin kirjoittama runokirja. Saatavana 

englanniksi/kiinaksi, saksaksi/ranskaksi/englanniksi, aulaciksi, 

englanniksi, espanjaksi, Filippiinien kielellä, koreaksi ja portugaliksi.  

Wu Tzu -runoja: Mestarin kirjoittama runokirja. Saatavana aulacin, 

englannin ja kiinan kielellä.  

Perhosen uni: Mestarin runoja. Saatavana aulacin, englannin ja kiinan 

kielellä.  
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Jälkiä menneistä elämistä: Mestarin runoja. Saatavana aulacin, 

englannin ja kiinan kielellä.  

Mennyt aika: Mestarin runoja. Saatavana aulacin, englannin ja kiinan 

kielellä.  

Pikkukiviä ja kultaa: Mestarin runoja. Saatavana aulacin, englannin ja 

kiinan kielellä.  

Kadotetut muistot: Mestarin runoja. Saatavana aulacin, englannin ja 

kiinan kielellä. 

Vuosisatojen rakkaus: Mestarin runoja. Saatavana aulacin, englannin, 

espanjan, kiinan, korean, Mongolian, ranskan ja saksan kielellä. 

Tosi rakkaus: Saatavana englanniksi ja kiinaksi. 

Rakastaen hiljaisia kyyneleitä -musikaali: Saatavana englanniksi ja 

kiinaksi. 

DVD, MP3 ja MP4 

Traces of Previous Lives: osat 1, 2, 3 (MP3) aulaciksi  

A Path to Love Legends: osat 1, 2, 3 (MP3) aulaciksi  

Beyond the Realm of Time: (MP3) aulaciksi  

A Touch of Fragrance: (MP3) aulaciksi  

That and This Day: (MP3) aulaciksi  

Dream in the Night: (MP3) aulaciksi  

What the Hell: (MP3) aulaciksi  

T-L-C, Please: (MP3) aulaciksi 

Please Keep Forever: (MP3) aulaciksi  

Korkeimman Mestari Ching Hain lauluja ja sävellyksiä: (MP3) 

aulaciksi, englanniksi, kiinaksi   

The Song of Love: (MP4) aulaciksi ja englanniksi  
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The Jeweled Verses: (MP4) aulaciksi  

The Golden Lotus: (MP4) aulaciksi  

An Ancient Love: (runojen lausuntaa aulaciksi): MP3 & MP4 

 

DVD, MP3 ja MP4 

DVD:itä, CD:itä, MP3- ja MP4-tallenteita Korkeimman Mestari Ching 

Hain luennoista on saatavilla arabiaksi, armeniaksi, aulaciksi, 

bulgariaksi, englanniksi, espanjaksi, hepreaksi, hollanniksi, indonesiaksi, 

italiaksi, japaniksi, Kambodzhan kielellä, kantoniksi, kiinaksi, kreikaksi, 

kroatiaksi, koreaksi, Malesian kielellä, mandariiniksi, Mongolian 

kielellä, nepaliksi, norjaksi, persiaksi, portugaliksi, puolaksi, ranskaksi, 

romaniaksi, ruotsiksi, saksaksi, sinhalesiksi, sloveniaksi, suomeksi, 

tanskaksi, thaiksi, tsekiksi, turkiksi, unkariksi, venäjäksi ja Zulun 

kielellä.  
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Kuinka saat meihin yhteyden 

 

The Supreme Master Ching Hai International Association 

P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa, ROC (36899) 

P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A 

 

Saadaksesi viimeisintä tietoa kontaktihenkilöistämme ympäri maailman, 

ole hyvä ja vieraile seuraavalla verkkosivulla:  

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm 

 

Supreme Master Television 

Sähköposti: peace@SupremeMasterTV.com 

Puh: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386 

http://www.suprememastertv.com/ 

 

Kirjaryhmä: 

Sähköposti: divine@Godsdirectcontact.org  

(Olet tervetullut kääntämään Mestarin kirjoja muille kielille.) 

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing 

Co., Ltd. Taipei, Formosa.  

Sähköposti: smchbooks@Godsdirectcontact.org  

Puh: (886)2-23759688 // Fax:2-23757689  
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http://www.smchbooks.com 

 

Uutisryhmä: 

Sähköposti: lovenews@Godsdirectcontact.org 

 

Henkisen tiedon keskus: 

Sähköposti: lovewish@Godsdirectcontact.org 

Fax: (886) 946-730699 

 

S.M. Celestial Co., Ltd. 

Sähköposti: smcj@mail.sm-cj.com 

Puh: (886)-3-4601391/Fax: 3-4602857 

http://www.sm-cj.com 

 

Verkkokauppa 

Celestial: http://www.thecelestialshop.com 

Eden Rules: http://www.edenrules.com/ 

 

Loving Hut - kansainvälinen yritys, Ltd 

Puh: (886) 3-468-3345/Fax: 3-468-5415  

Sähköposti: info@lovinghut.com  

http://www.lovinghut.com/tw/ 

 

Loving Food – terveen vegaanielämäntavan hyväksi 

http://www.lovingfood.com.tw 

 

Quan Yin -verkkosivut 
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God’s direct contact – Korkeimman Mestari Ching Hain kansainvälisen 

yhdistyksen maailmanlaajuiset verkkosivut: 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm  

  

Ilmaisen esittelykirjasen lataaminen: Avain nopeaan valaistumiseen 

(yli 80 kielellä) 

http://sb.godsdirectcontact.net/  

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm 

Fax: 1-801-7409196 

 

 


