Erämaamatkat ovat
usein mielessä,
vielä vuosien jälkeenkin
Annukka Kotka
MIKSI IHMEESSÄ MENNÄ ERÄMAAHAN, EIHÄN SIELLÄ OLE MITÄÄN
JUURI SIKSI

E

rämaaoppaani, egyptologi Hassan
kertoo, että tuuli on tarkasti muovannut ja aurinko kuivannut tarkkoja
muotoja ihailtavaksi ja hän toteaa, että erämaassa ei ole muuta paikkaa asua kuin erämaa. Hassan houkuttelee, että anna tuulen
leikkiä hiuksissasi ja astele paljain jaloin
hiekassa, niin voit löytää yksinkertaisen elämän sykkeen ja kuunnella sydäntäsi.
Olen useasti yöpynyt tähtitaivaan alle
tehdyssä leirissä. Silloin kun olen aamuyöstä paleltunut, olen aamulla päättänyt, etten
ikinä enää palaa.
Vuodenajan vaihtelu erämaassa tuntuu
yölämpötilassa. Päivällä on aina kuuma.
Aavikon yössä voi olla kirkas tähtivyö tummaa, melkeinpä mustaa taivasta vasten seu-

rana, kun varpaat palelevat ja pipo päässä
ei ole yhtään liikaa. Kerran saimme leirissä
todella harvinaisen herätyksen, kun makuupussin pintaan rapisivat raskaat sadepisarat
valkoisessa erämaassa.

Retkeillessä voi osua elämää kohdalle
isokorvaisen ja -silmäisen hauskan aavikkoketun hahmossa. Ketut haistavat kauaksi
nuotiossa valmisteilla olevan kana-aterian ja
ilmestyvät leiriin lemmikiksi ihmettelemään
ihmisten touhua ruuan toivossa.
Kerran kokoonnuimme aamulla ihmettelemään, kun musta isohko koppakuoriainen kömpi ylös hiekasta aurinkoon.
Tiedemiehet kertovat, että koppakuoriainen
suunnistaa auringon mukaan ja kiertää sokkona ympyrää, jos sen silmät peitetään niin,
ettei se kykene aistimaan aurinkoa.
Muita eläimiä näillä leireillä ei kohdalle
ole osunut, vaikka en kertaakaan ole matkaan ystävien kanssa lähtenyt vastaamatta
käärme- ja skorpionikysymyksiin. En tietenkään voi tietää varmaksi asiaa, vaikka olenkin kokemukseni ja tietoni mukaan valmis
aina rauhoittelemaan: ”Ei niitä ole kohdalle
osunut”.
Maaliskuussa 2013 on mahdollisuus
tulla mukaani. Katso www.koppakuoriainen.com

Ascension – Ishayoiden Lahja
Murroksen Ajan Ihmiskunnalle
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O

len henkilökohtaisesti ollut Ascensionin opetuksen parissa vuodesta
2001 ja olen oppinut tuntemaan tämän opetuksen voiman oman kokemukseni
kautta samalla nöyrästi tiedostaen, että sen
todellisesta syvyydestä olen raapaissut kuitenkin vain pintaa. Syvin toiveeni on, että
mahdollisimman moni tulisi tietoiseksi, että
Ishayoiden opetus on saatavilla nyt.
Monet kysyvät tänä aikana, ”mikä on ihmiskunnan tulevaisuus ja mitä vuosi 2012
merkitsee?” Riippuen jokaisen ihmisen itse
valitsemasta näkökulmasta vastauksia on
kirjaimellisesti joka lähtöön. Ishayoiden
vastaus tähän asiaan on yksinkertainen. He
ovat antaneet meille Ascensionin opetuksen kautta mahdollisuuden tehdä tietoinen
valinta, millä tavalla me luovimme tämän
murroksen ajan halki. Opetus perustuu
yksinkertaisiin tekniikoihin, jotka laajentavat tietoisuutta Ylistyksen, Kiitollisuuden,
Rakkauden ja Myötätunnon tunteiden siivittämänä. Vastaus on meissä itsessämme ja
jokaisessa hetkessä on kaikki, mitä tarvitsemme.
Joitakin osia seuraavasta on otettu haastattelusta MSI:n kanssa, josta syntyi artikkeli
Sedona Journal lehdessä Amerikassa 1997.
Tässä MSI sanoo aika suoraan valaistuneesta tietoisuudesta käsin, miten Ishaya- mestarit tämän murroksen ajan näkevät ja mikä
meidän osamme on siinä.
SATA VALAISTUNUTTA OPETTAJAA
Sata Ishayoiden Ascension opettajaa, jotka
minä olen henkilökohtaisesti opettanut,
ovat oppineet oman kokemuksensa kautta,
että Patanjalin kuvaamat neljä korkeampaa
tietoisuuden tilaa ovat todellisia. Kuuden
kuukauden mittainen Opettajakoulutus
(joka koostuu pääosin silmät kiinni Ascensoimisesta joka päivä) on universaalisti
antanut kokemuksen ensimmäisestä valaistumisen asteesta – Jatkuvasta Tietoisuudesta – kahden ja puolen kuukauden sisällä.
Tämä voi kuulostaa täysin uskomattomalta
sellaisille, jotka ovat seuranneet vaikeita tai
ankaria meditatiivisia harjoituksia tai jotka
ovat uskoneet vääristyneisiin tulkintoihin
sellaisista valaistuneista teksteistä kuten
Jooga Sutrat. Joka tapauksessa tämä on ollut joka ainoan kurssin käyneen kokemus
Opettajakoulutusohjelmassa.
Yksinkertainen totuus on se, että valaistumista ei ole vaikeaa tavoittaa. Se on itseasiassa täydellisen helppoa. Kun on toimiva
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väline Ascensoimiseen, niin tarvitaan ainoastaan halukkuus päästää irti kaikista yksilöllisen egon rakennelmista. Valaistuminen
ei ole jokin kaukana oleva ihmeellinen tila,
joka on mahdollinen vain muutamille. Päinvastoin, valaistuminen on jokaisen Maapallolla olevan ihmisen synnyinoikeus. Koska
tämä on totta, sitä ei ole vaikea saavuttaa.
Itseasiassa on vaikeaa olla saavuttamatta
sitä. Vaatii valtavan määrän henkistä energiaa pysäyttää Loputon Yksi. Tästä johtuen
vanhenemme, sairastumme, tarvitsemme
niin paljon unta yöllä emmekä ole päivällä
kovinkaan valppaita. Ascendantin pysäyttäminen on kuin yrittäisi estää yhdellä kädellä
padon murtumista. Se ei ole mahdollista.
Kun sitä yrittää tarpeeksi kauan, kuolee.
Kehitys Maapallolla nopeutuu yhä kasvavalla vauhdilla. Maailmamme värähtelytaso kohoaa ylöspäin niin nopeasti nyt, että
on olemassa suuri vaara, että iso osa ihmisistä ei onnistu tässä muutoksessa. Ishayat
uskovat, että on meidän velvollisuutemme
ihmisinä tehdä kaikki voitavamme mahdollistaaksemme sen, että mahdollisimman
monet pystyvät luovimaan tämän maailmanlaajuisen tietoisuuden muutoksen halki
menestyksekkäästi. Tätä ei pidä ajatella
taakkana; se on ilontäyteinen liike ylöspäin
kohti valoa. Jokainen askel tällä polulla ei
tuota ainoastaan suurta hyvää jokaiselle yksilölle vaan myös suuren sysäyksen miljoonien elämissä.
Meillä on vielä hieman aikaa jäljellä,
ehkä vuosikymmen tai kaksi suurimmalle
osalle meistä, ennenkuin tämä muutos on
täydellinen. On tullut aika kaikkien rauhan
eteen työskentelevien, kaikkien niiden, jotka haluavat valaistua tai ovat jo valaistuneet,
kaikkien niiden, joilla on hyvää tahtoa ihmiskuntaa kohtaan, kaikkien johtajien kaikkialla, päästää irti mitättömistä ja pinnallisista eroistaan ja yhtyä yhteen ymmärryksen
ja ylistyksen ääneen Kaikkeuden Lähteelle.
Yksinkertainen johtoajatus on tämä: jos kylvämme erimielisyyttä, toitotamme tuhosta,
etsimme tai löydämme pahaa maailmasta
(vaikka pyrkimyksemme olisikin poistaa
se!), silloin me olemme osa ongelmaa,
emme sen parannus.
Voi vaikuttaa siltä, että on mahdollista vielä hetken aikaa vastustaa tätä suurta muutosta, joka on tapahtumassa tässä
maailmassa. Mutta tämä on vain harhaa.
Ja tuokin tulee pian muuttumaan. Ne, jotka haluavat vastustaa kosmista Älyä tulevat
hyvin pian...hyvin pian...poistumaan Maapallolta. Jokainen tulee joko tiedostaen tai
tiedostamattaan toimimaan täydellisessä
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harmoniassa Unversaalin Mielen kanssa.
Ne, jotka vastustavat Pyhää Henkeä tulevat
joko muuttumaan tai vain lakkaavat olemasta täällä. Se on tulevaisuutemme. Ja hyvät
uutiset ovat siinä, että jokaisen sisäinen ymmärrys tästä auttaa muuttamaan kaikkien
muiden kohtaloa.
Jotkut meistä ovat jo muistaneet, että
olemme monitasoisia olentoja. Me olemme
avautuneet Universaalille Mielelle eläessämme täällä Maapallolla. Universumin ääni
puhuu kauttamme. Halu palvella muita on
valaistumisen luonnollinen jatke: meidän
lopullinen tehtävämme on auttaa kaikkia
muita löytämään Universaali Mieli itsensä
sisältä. Mutta sanat ovat rajallisia työkaluja;
meidän todellinen aiheemme on rajoittamaton, loputon, aihe, joka on on ikuisesti
kielellisten kuvausten tai kommunikaation tavoittamattomissa. Kirjoittaminen tai
lukeminen tai luentojen kuunteleminen ei
laajenna tietoisuutta; tämä tapahtuu ainoastaan suoran henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tästä johtuen tämä artikkeli on
lyhyt. Mutta kutsu on pitkä. Turvallisuus,
rauha, onnellisuus, terveys ja rakkaus
odottavat niitä, jotka oppivat Ishayoiden
Ascension tekniikat. Olet ehkä tunnistanut
sydämessäsi jo, että tämä kutsu on sinulle.
Mutta voi viedä vielä enemmän aikaa tai
kenties enemmän energian tai tiedon vaihtoa välillämme ennenkuin tietoinen mielesi
ymmärtää sydämesi valinnan. Niille, jotka
ovat tuossa veneessä, minä olen kirjoittanut
viisi kirjaa; ne on luotu auttamaan tietoista
mieltä oppimaan sen, minkä sydän jo täydellisesti tietää.
Ota, mitä haluat noista tiedon lähteistä,
juo niin syvään kuin tohdit näistä vesistä ja
jos me emme sen jälkeen tapaa uudelleen,
kulje polkuasi Ishayoiden Ascensionin pyhitys sydämessäsi leväten.
Maharishi Sadasiva Isham
Jos haluat tutustua MSI:n ajatuksiin
ja Ascensionin opetukseen syvällisemmin voimme iloksemme ilmoittaa, että
Ascension!kirja on juuri ilmestynyt suomeksi ja on saatavanawww.devabookstore.org
kautta. Voit myös
tutustua nettisivujen kautta opetukseen: www.
theishayafoundation.eu.

