Peruskysymyksiä
henkisyydestä tänään

tasojen lähettiläät kantavat oman auransa
valossa uudemman ykseyden ja aikakauden ohjelman osasia parempaa tulevaisuutta varten.

– Kun tarpeeksi mielivirtapiirien kokoamaa kokemusperäistä sieluenergiaa
on kerääntynyt mukaan, niin korkeammalle tasolle mukaan kiinnittyy henkivirtapiirien monadien osanen jalostamaan
ja yksilöittämään olennon tietoisuutta
omista valinnoistaan, olemisestaan, vastuustaan ja kokoamaan aikaisempaa laadukkaampaa yksilöminuuden sielukapasiteettia.
– Yksilöminuuden mieli- ja henkivirtapiirien edelleen kokoaman kokemusperäisen sieluenergian täydentyessä, mukaan magnetisoituu Korkeimman Itsen,
eli Yliminän virtapiirit ylevöittämään
sielukehityksen jatkuvuutta. Vasta tässä
vaiheessa voi alkaa todellisempi sielullinen kasvu hyvin pitkässä ja kaikin tavoin
haastavassa elämän kierrossa aikakaudesta toiseen. Suosittelen lukemaan yksityiskohtaisemmat yksilöminuuden virtapiirien tiedot Universaalista Opetusta
Kosmoksesta II – III yhdistelmäkirjasta;
ISBN 952-90-7952-4

Mitkä ovat Ihmisen perusolemustasot
ja miten saavuttaa niiden olemassaolon
tiedostaminen?
– Saamieni korkeimpien opetusten mukaan, yksilöminuuden kokonaisuuden
muodostaa mieli-, henki- ja ikuisen Itsen
virtapiirit. Kun mielimonadit jakautuvat
(kolme erilaista versiota), sielullinen kokemusperäinen elämänenergia kiinnittyy
ensimmäisenä niihin. Jakautuneet monadiosaset liikkuessaan erilaisina sarjoina
jonkin planeetan piirissä kokevat aineen
tiheyksiä, lämpötilojen erilaisuuksia ja
kulkiessaan paikallisten elämän aaltojen
kautta, saavat kiinnityksensä yksilöllisimpinä tietoisuuden osina.

Kuinka olemukseni on muodostunut
tässä elämässä? Mikä osuus on evoluutiolla ja mikä sielunkehityksen/-ilmenemisen kannalta?
– Yhden kehollistuman yksilöminuuden alaohjelma on virittynyt kausaali- eli syytasoilta omana itsenäisenä
tietoisuuden osasenaan. Tämä pääsielukooste (Budhhisen kokonaisuuden pienempi energiaosanen) sisältää kaikki
siihen kehollistumaan tarvittavat ohjaavat ohjelmat kuten; luonteenpiirteet, tarvittavan kehon vahvuudet ja heikkoudet,
hiusten ja silmien värin, sielullisen käytännöllisyyden ja teoriaosaamisen, ymmärtämisen, jne. Myös mitä tietotaitoja
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Miten ihminen yleensä havaitsee henkisyyden?
– Ehkä ensimmäisiä oivalluksia on se, että
oma itsekäs yksilön etu ei olekaan enää
omassa arkielämässä ensimmäinen arvomaailmaa määräävä arvo. Seuraavaksi
tulee lähiomaisten yhteinen hyvinvointi
kaikessa arjessa. Tästä sitten edelleen jokaisessa kehollistumassa hiljalleen laajentuen ja jatkuen koskemaan koko planeettamme elämää kaikissa sen ilmentymien
olomuodoissa!
Onko nyt joku Uusi aika ts. onko nyt
maapallolle tulleilla Kristallilapsilla se
henkisyys arjessa jo itsestäänselvyys?
– Näyttää siltä, että varsinkin viimeisen
sadan vuoden aikana on alkanut kehollistua enemmän ja aikaisempaa henkisesti
tietoisempia yksilöitä. Samalla koko planetaarisen järjestelmämme tietoisuuden
evoluutio etenee vauhdilla koskien kaikkia luomakuntia, tämän pallon luomakuntia kehityslinjoissaan.
– Varsinkin viimeisinä vuosikymmeninä on solaarisen järjestelmämme sisäinen tietoinen plasmaenergia muuttanut
kiihtyvällä nopeudella kaikkien aurinkokuntamme planeettojen olemusta, materiaalisen aineolemuksen tasolle saakka.
Tällöin on mahdollistunut aikaisempaa
enemmän uusien ja ensimmäistä kertaa
korkeammista ilmentymisen maailmoista saapuvien vapaaehtoisten sielujen kehollistua paikalliseen ihmiskuntaan tietoisempina kuin koskaan ennen tämän
kehitysaallon aikana. Nämä korkeampien

Kalevin aura

on mukaan saatu aikaisemmista kehollistumista ja mitä uusia elämän taitoja on
nykyisessä ajassa tarkoitettu opeteltaviksi.
– Aikanamme oleellista sielukehityksen kannalta on karmaattiset sidokset oman sielusarjan yksilöihin ja muihin
sielukumppaneihin yleensäkin. Varsinkin
laajemman sisäisen lupauksen planetaariselle työlle antaneet, ovat vastuullisempia
itsestään ja kehollistuman aikana yhteistoimintaan tarkoitetuista sielukumppaneistaan. Näin on myös vapaan valintatahdon puitteissa, tilannekohtaisesti jopa
heidän sielukehityksensä todellisemmista
tuloksista, yhdistyneenä itseohjautuviin
ryhmätehtäviin saakka, kehollistumakierron jatkuvuuden virroissa.
– Jokaiselle aikakaudelle annetaan
Luojan Suuren Suunnitelman Ohjelmassa
ja Järjestyksessä tietoisuuden virtaa. Näitä
luovan energiavoiman laadullisia ominaisuuksia säädellään vahvistaen tai heikentäen, seitsemässä rinnakkaisessa sielukehityslinjassa, sen tarpeen mukaan kuin
ihmiskunnan reagointi omilla vapaaehtoisilla valinnoillaan tuottaa elämään oikealla tavalla rakentavaa tulosta.
Auran merkitys?
– Aurassa ilmenevät päävärit ovat alhaalta ylöspäin seuraavat; 1.) Punainen - ilmentää elämää ja aktiviteettia. 2.) Oranssi
– välittää energiaa ja elämänvoimaa. 3.)
Keltainen – loistaa älyä. 4.) Vihreä – säteilee harmoniaa ja rauhaa. 5.) Sininen –
hartauden, uskonnollisuuden symboli. 6.)
Indigo – kuvastaa intuitiota ja pyhyyttä.
7.) Violetti – edustaa henkisyyttä. Yksilökohtainen sielullinen saavutettu kehitysaste ja sielunsäteen vallitseva ominaisväri
yhdistyneenä edellisten päävärien kanssa, murrettuina tai puhtaina laadullisina
ominaisuuksina ilmentää henkilökohtaisen toiminnan luonteen yleistilannetta.
– Aura eli sielun valo ilmentää tiettyjä

sielun ominaisuuksia mm. saavutettua kehitysastetta ja sielun sädelaatua! Niin kuin
sielukehostoillakin on omat tietoisuuden ulottuvuutensa, on auran värivalollakin vastaavat heijastuksensa selvänäköisesti tarkasteltuna. Nuoren ja vähemmän
edistyneen sielun tunneaura saattaa olla
ajoittain murrettujen värien ja spektrin
punertavien väriaaltojen kyllästämää. –
– Edistyneemmän yksilön sielun tunne-energiat ovat jalostuneemmat ja ilmentävät puhtaampia, raikkaampia ja
kirkkaampia chakraston yläkeskusten värialueita lähellä olevia värejä. Näin ollen,
tällaiset yksilöt ovat myös laajemmin korkeampaa valoa säteileviä, kuin sielukehityksensä alussa olevat, vähemmän elämässään oikein laadullistettua energiaa
omaavat lajitoverinsa.
– Astraalisten eli ajatustunne sielukehostojen energiavärialueet ovat kehitystasosta riippumatta kauttaaltaan aktiivisempia ja kaikin tavoin elävämpiä kuin näitä
kerroksia korkeammalla olevat mentaaliset eli älytasojen sielukehostojen vastaavat värikoosteet. Koska tunteet ovat älyä
nopeammin reagoivia ja ovat vahvemmin
sidoksissa fyysiseen tasoomme, on niiden
energioiden hallinnassa käytännössä suurin haaste, riippumatta saavutetusta sielullisesta kehitystasosta.
Chakrojen merkitys?
– Chakrat ovat energiakeskuksia, jotka
ottavat vastaan olevaisuuden elämänvoimaa moniulotteisesta todellisuudesta jakaen sen yksilöminuuden sisäisiin
energiajärjestelmiin. Seitsemän chakrojen
pääkeskusta on aktiivisemmin virittynyt
ottamaan vastaan elämänvoiman virtauksia niille luontaisella aktiviteetilla. Alin
punainen, ottaa vastaan eetterisen ja fyysisen kehoston tarvitseman elämävoiman.
Oranssi ottaa vastaan auringon ja maan
elämänvoiman energiaa. Keltainen ottaa

vastaan auringosta virtaavaa elämänvoimaa. Vihreässä olemme yhteydessä kosmokseen.
– Näiden kahden välissä sijaitsee karman vyöksi kutsuttu maatietoisuuden ja
henkiskosmisen tietoisuuden kohtaaminen. Ihmiskunta on kokonaisuutena tekemässä yhteistä sielukehityksen nousuaan
”oman napansa ympärillä pyörimisestä”,
laajemman tunnekentän toiminnan kautta, tietoisemman yhteisvastuun ymmärtämiseen kaikesta olevasta. Avartuvan käsitteen ”me olemme yhtä suurta perhettä”
omaksuminen käytännön arkeen, todentuu sydänkeskuksen kautta elämän arjessa.
– Kurkkukeskuksen avautumisen
kautta, sielukehityksessään edennyt yksilö
ymmärtää laajentaa älyllistä huomiotaan
enemmän ja enemmän viisauden suuntaan, kaikessa elämänsä arvomaailmassa.
Hänen sanallinen viestintänsä on kaikin
tavoin harkitumpaa ja ilmaisuissa otetaan
aikaisempaa enemmän huomioon ympäristön arvomaailma. Myös yksilökohtaset
sisäiset oivallukset ovat täsmällisempiä ja
laajuudessaan selkeämpiä kaikkia elämän
edustajia kohtaan.
– Otsakeskuksen kehittyminen täydentää ykseyden ymmärrystä – nähdä
asiat niiden oikeassa suhteessa – yksilön ja kokonaisuuden suhteessa. Indigon
energiasäde virittää intuitiota ykseyden
ja ulottuvuuksien väliseen hahmottamiseen, yhteistoiminnassa erilaisten olevaisuuden elämänedustajien kanssa. Tällä
tietoisuuden avautumisen ja selkeytymisen chakratasolla informatiivinen ulottuvuuksien välinen kahden suuntainen
yhteistoiminta on yhtä luonnollista kuin
fyysinen kanssakäyminen keskivertoihmiselle hänen arkielämässään.
– Violettisäteen energiakeskuksen
avautuminen päässä sinetöi sielullisen
peräänantamattomuuden ja sisäisen lupauksen mukaisen päättäväisyyden kul-
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kea ymmärretymmin viisauden virittämän elämän oppilaan omakohtainen
polku loppuun saakka. Mikään ulkoinen
ja muunlainen mahti ei enää koskaan saa
tähän saakka edennyttä matkaajaa luopumaan mistään syystä tavoitteestaan vapautua Maan piirin karmavelvoitteestaan.
Planetaarisen karman tasapainon saavuttaminen todentuu henkisen selvätietoisuuden avautumiseen tajunnassa ja tietoisemmassa ymmärryksessä, olevaisuuden
kaiken ympäröivän elämän kanssa!
Reinkarnaatio – mikä se on?
– Osa buddhiselta pääsielukoosteen tasoilta olevasta elämänenergiasta ohjautuu
kausaali- eli syytasoille omaksi alaohjelmakseen. Kun passiivisena odottava
syyohjelman energia käynnistyy hedelmöitymisessä, elämän virta virittää kehittyvään sikiöön aktiivitilaan tulevia-, neutraaleja- tai siitä väistyviä perintötekijöitä.
Tästä sisäisestä sieluohjemasta johtuen,
saman perheen lasten kehon rakenne ja
ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavastikin.
– Samalla alkaa muodostua yksilöminuuden erillinen kehollistumaan laskeutuva sieluosanen, jolla on oma tahtokin.
Tästä syystä kehollistunut sieluosanen
(syyohjelmasta alkaen) saattaa silloin tällöin tulla toimineeksi alemman mielensä
kautta omaa pääsieluaan vastaan! Tässä

tapauksessa persoona saattaa alemmassa tietoisuudessaan käyttäytyä vähemmän
viisaasti esim. tuhoamalla terveyttään tupakalla tai alkoholituotteilla.
– Jokaisessa kehollistuman kerrassa
yksiöminuus kokoaa tai vähentää sieluenergiansa määrää. Jos hän toimii henkisiä lainalaisuuksia vastaan, yksilöminuuden sieluenergian määrä vähenee, koska
kaikkeudesta virtaavat voimavirrat toimivat hyvin vajaalla teholla. Koska käytettävää energiamäärää ei jatkuvasti oikealla tavalla ladata toimintaympäristöönsä
nähden, sielukapasiteetti menettää hitaasti energiavoimaansa ja kehitysaste laskee
väärinkäytöksen suhteessa.
– Vastaavasti Suuren Suunnitelman
lainalaisuuden mukaisella toiminnalla ja
elämän valinnoilla, yksilöminuuden sielullisen energian määrä, laatu ja teho täydentyvät. Ympäristön haasteiden mukainen suhde on jatkuvasti aktiivinen
tasapainoa hakeva tila, jossa sulkevat ja
avaavat elämänvirtauksen energiat kohtaavat toisensa. Edistyneemmällä sielulla on enemmän viisautta tavoittaa missä
hyvänsä sisäisessä tai ulkoisessa haasteellisessa tilanteessa käyttää tietoisimmin
myönteisemmät elämän lainalaisuuksien
mukaan virtaavat nosteet.
Miten kuvailisit egoa / Korkeinta Itseä
elämää ohjaavana elementtinä?
– Yksilöminuuden kokonaisuus muodostuu mieli-, henki- ja Ikuisen Itsen
virtapiireistä sieluenergioiden olemuksessa. Sielukehityksen pitkässä kierrossa,
tihentyy ja aktivoituu oikein laadullistettu kokemusperäinen elämän energia,
todentaen selkeämmin tunnistettavan
Korkeimman Itsen sisäisen ohjauksen
laadullisuuden, määrän ja tehon mm. informaatiosäteisiin.
– Kun pääsielukoosteen pienempi
osanen toimii omalla sisäisellä ohjelmallaan kausaalitasoilta, on alimmalla tietoisuuden osalla persoona egolla oma rajallinen tahtonsa. Vähemmän edistyneet
sieluminuudet ovat yleensä hyvin heikossa sisäisessä yhteydessä omaan pääsielukoosteeseensa.
– Tästä syystä johtuen ympäröivän arvomaailman ulkoiset arvot uskomusjär-

jestelmineen, vievät tullen mennen jatkumossaan laumasieluiset ”normaalit”
keskivertoihmiset. Tästä muodostuu yksilön jatkumossa huomattavaa ristiriitaa
egon ja sielun kautta Korkeimman Itsen
ohjaukseen.
– Vastaavasti keskivertoa täydellisemmin edistyneet yksilöt joutuvat ympäristöään enemmän ponnistelemaan sisäisillä
tietoisuuden tasoillaan saadakseen yhteyden Korkeimman minuutensa virtaan.
Ponnistelusta seuraa automaattisesti tietoisempi yhteys egosta ylöspäin pääsielukoosteen kautta Yliminän virtaan. Tämä
lainalaisuus edistää ja nopeuttaa jatkumossa kiihtyvällä nopeudella yksilön
omakohtaista tajunnallista yhteyttä myös
moniulotteiseen olevaisuuden elämään.
Suojauksen ja energisoinnin merkitys
arjessa?
– Koska olemme sähkömagneettisia energiaolentoja ja välittömässä yhteydessä ympäröivään moniulotteiseen olevaisuuteen,
on jokaisen meidän keskinäinen vuorovaikutuksemme kahden suuntainen. Ympäristömme erilaiset energialaadut ja ainetiheyden ilmentymien tasot ja meidän
omat vastaavuutemme hakevat koko ajan
keskinäistä tasapainoa jatkumoonsa.
– Ihmisryhmissä keskinäinen ulottuvuuksien välinen energiatasapainon hakuisuus pyrkii hakeutumaan mahdollisimman lähelle yhteistä keskiarvoa. Tästä
seuraa mm. se, että sielullisesti edenneet
yksilöt joutuvat luovuttamaan elämänvoimaansa ja saavuttamaansa energiatasoa
matalampien taajuuksien ja vajaissa energioissa oleville yksilöille.
– Sama suhteutus toimii henkisten
lainalaisuuksien eli tasapainon- vastakohtaisuuden- ja vastavoimaisuuden elämän
energiavirtausten reaaliaikaisessa toiminnassa. Raskaimmissa värähtelyissä, yhteisesti rakentuneen energiatasapainon
alapuolella olevat, siis hyötyvät ja saavat
kollektiivisesti rakentuneesta tilanteesta
nostetta omaan eetterisfyysiseen sielutilaansa.
– Enegriatasapainon keskisarvoa korkeammissa virtauksissa oleville ryhmäläisille tulee vastuuta ja velvollisuus olla tietoisemmin yhteydessä Korkeimman Itsen

ohjaukseensa. Jos yksilö on herkkä ja samalla keskiarvotilanteen yläpuolella olevassa omassa energiakeskuksessaan, on
ymmärretty ja tietoinen vahvuus ulkoisiin
haasteisiin nähden, yhteistilanne on kohtuullisesti hallinnassa.
– Jos syystä tai toisesta energiatasapainon keskiarvoa korkeammalla toimivalla
yksilöllä onkin vajaa yhteys omaan korkeimpaan olemukseensa, hän alkaa väsyä
luonnottomalla tavalla. Joskus jopa voida
pahoinkin, niin silloin on virittäydyttävä kiireesti tietoisempaan suojaukseensa,
säilyttääkseen oman sisäisen elämänvoiman virtauksensa.
Miksi on tärkeää?
– Tietoisella Korkeimman Itsen henkisellä energiavalojen suojauksella pyritään
pitämään ulkoiset asiat ulkopuolisina ja
sisäiset asiat omassa hallinnassa. Koska
jokainen olemme sielukehityksessämme
vajavaisia, omine uskomusjärjestelminemme, olettamuksinemme ja kulttuurisidonnaisien arvomaailman malleinemme,
joudumme alin omaan olemaan valppaita, ettei meidän vapaata tahtoamme aleta
käyttää tarkoitushakuisesti ulkoisella manipuloinnilla omia korkeimpia elämänarvojamme ja totuuksiamme vastaan.
– Jokainen yksilö, olkoon minkä koulukunnan oppilas tahansa, sisäisen lupauksen tehtyään, hän oman ymmärryksenä
kautta pyrkii löytämään oman totuutensa
ja toiminaan mahdollisimman vapaana
ulkopuolelta tulevasta tahallisesta manipuloinnista. Siksi Kaikkeuden Alkulähteen ohjaaman Suuren Suunnitelman virtaukseen pyrkiminen, Korkeimman Itsen
ohjatessa sielua ja sielun ohjatessa persoonaa, mahdollistaa yksilön tekemään juuri
sielunsa suunnitelman mukainen tämän
kehollistuman kehitysprosessi.
– Voidaksemme selkeämmin, johdonmukaisemmin ja määrätietoisemmin toteuttaa oma elämäntehtävämme,
on meillä jokaisella suorastaan velvollisuus, korkeampia ohjaajiamme kohtaan,
olla mahdollisimman paljon ”Ykseyden
Virrassa”. Luojan Kolminaisuuden; Kirkkain Rakkaus, Ääretön Viisaus ja Rajaton
Voima, ovat ohittamattomat ja jokaisen
säteen sielulle sopivat, avatun sekä suo-

Lapsienkeli

jauksen että virtauksen ehdollistamat perustat.
– Ensimmäisessä sarjassa Kirkkain
Rakkaus voidaan visualisoida häikäisevän valkoisella värivaloenergian virtauksella Korkeimmasta Itsestä alkaen, kaikkien sielukehostojen kautta, eetterifyysiseen
kehoomme saakka, säteillen sen kautta
kauaksi ympäristöömme.
Ensimmäisessä sarjassa Ääretön Viisaus voidaan visualisoida poutataivaan
sinisellä värivaloenergian virtauksella
Korkeimmasta Itsestä alkaen, kaikkien
sielukehostojen kautta, eetterifyysiseen
kehoomme saakka, säteillen sen kautta
kauaksi ympäristöömme.
Ensimmäisessä sarjassa Rajaton Voima voidaan visualisoida kevään vihreällä värivaloenergian virtauksella Korkeimmasta Itsestä alkaen, kaikkien
sielukehostojen kautta, eetterifyysiseen
kehoomme saakka, säteillen sen kautta
kauaksi ympäristöömme.
– Toisessa sarjassa Kirkkain Rakkaus
voidaan visualisoida Vaalean Violettisella värivaloenergian virtauksella Korkeimmasta Itsestä alkaen, kaikkien sielukehostojen kautta, eetterifyysiseen kehoomme
saakka, säteillen sen kautta kauaksi ympäristöömme. Tämä vaihe on sielullisesti karmaa hyvin puhdistava ja energioita
uudelleen ohjelmoiva, aktiivinen läsnäolon voima.
Toisessa sarjassa Ääretön Viisaus voidaan visualisoida Sinertävän Hopeisella
värivaloenergian virtauksella Korkeimmasta Itsestä alkaen, kaikkien sielukehos-
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tojen kautta, eetterifyysiseen kehoomme
saakka, säteillen sen kautta kauaksi ympäristöömme. Tämä vaihe on sielullisesti karmaa erittäin oikaiseva ja laajempaa
ykseyden energiaa uudelleen ohjelmoiva,
aktiivinen läsnäolon voima.
Toisessa sarjassa Rajaton Voima voidaan visualisoida Häikäisevän Kultaisella värivaloenergian virtauksella Korkeimmasta Itsestä alkaen, kaikkien
sielukehostojen kautta, eetterifyysiseen
kehoomme saakka, säteillen sen kautta
kauaksi ympäristöömme. Tämä vaihe on
sielullisesti positiivista karmaa erittäin
vahvistava ja laajempia ykseyden energioita uudelleen tehostava, aktiivinen läsnäolon voima.
– Alkuun suositellaan - häikäisevän
valkoinen, poutataivaan sininen ja keväänvihreä – perustan vahvistamista yksilön omien kehitystarpeiden mukaan,
suhteutettuna meneillä olevaan sielukehitykseen ja ulkoisiin tarpeisiin nähden.
Kertausta tulee toteuttaa tarvittaessa
myös silloin tällöin myöhemminkin, elämän tehtävien ja vallitsevien olosuhteiden
niin edellyttäessä.
– Kun yksilö kokee suojausvirtauksen olevan riittävän vahvan, niin hän voi
siirtyä aktivoimaan edellisen lisäksi toisen
sarjan tehossa voimakkaampia virtauksia.
Kaikkien näiden luovien voimien käytössä tulee olla puhtaat motiivit ja muistaa
aina, että toimiessaan sallitulla määrällä ja
laadulla Suuren Suunnitelman mukaisesti, on lupa käyttää elämän luovia voimia
yksilön ja kokonaisuuden parhaaksi.
– Varsinkin raskaissa energiatilanteissa, ensimmäisten kolmen valoenergian
laatujen (valkoisesta vihreään) virtaukset ovat paljon tehokkaampia, kuin toisen
vastaavan kolmen värienergian sarjan yksistään. Toista sarjaa tulee aina käyttää yhdessä ensimmäisen sarjan kanssa.
– Myöskin muitakin puhtaita, yleviä ja
raikkaita elämän energian laatuja voidaan
käyttää, olosuhteiden sellaista edellyttäessä, lisänä tarpeen mukaan. Ohjatkoon
Elämän Energioiden oikeassa käytössä
yksilön Korkein Itse, parhaalla mahdollisella tavalla, jokaista ihmiskehossa olevaa
sielua hänen tehtävässään tämän planeetan parhaaksi.
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