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Tulenkantajat
Tuli, joka palaa sisällämme, on meille kaikille yhteinen ja sama
tietoisuuden tuli. Se on tuli, joka syttyy pienestä kipinästä ja roihuaa
yhä kirkkaammin ja voimakkaammin.
Me olemme tuli
Tuli, joka polttaa vanhan ja luo uuden maailman.
Tuli, joka vapauttaa meidät mielemme kahleista ja vie vapauteen.
Tuli, joka lämmittää meitä, kun kylmä muutoksen vastatuuli puhaltaa
meitä kohti.
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Tuli, joka roihuaa sisällämme, on luomisen intohimoa ja vie meitä
eteenpäin.
Tuli, joka karaisee meidät ja antaa voiman ja rohkeuden luoda uusi
maailma.
Tuli, joka valaisee tiemme tulevaisuuteen ja antaa meille rauhan.
Me olemme tietoisuuden tuli.
Me olemme Tulenkantajat.
Tuli, joka luo uuden maailman
Maailman, joka on uutta luova ja eteenpäin katsova, ei
menneisyytensä vanki.
Maailman, joka on läksynsä oppinut ja uuden toivon herättämä.
Maailman, joka on meille kaikille yhteinen ja ainoa kotimme.
Maailman, joka on pelastamisen arvoinen ja uuden alun ansainnut.
Maailman, joka on mahdollista luoda yhdessä, maailma jossa
olemme yhtä.
Tuli, joka vie meidät vapauteen
Vapauteen, joka on mielemme takana olevassa todellisuudessa ja on
siellä aina ollut.
Vapauteen, joka on meidän kaikkien saavutettavissa ja meille kaikille
yhteinen.
Vapauteen, joka on aitoa iloa, rauhaa ja rakkautta mutta myös
intohimoa, tahtoa ja uutta luovaa energiaa.

4

Vapauteen, joka on uuden ihmisyyden huomenlahja ja uuden
huomisen perusoikeus.
Vapauteen, joka on uusi mahdollisuus meille kaikille ja uusi yhteinen
tulevaisuus.
Tuli, joka vie meidät muutokseen
Muutokseen, joka on välttämätön ja ainoa toivomme pelastua.
Muutokseen, joka on monelle meistä vaikea, mutta tiedämme että se
meidän on tehtävä.
Muutokseen, joka on uuden maailman ja sen luomisen edellytys ja
mahdollisuus.
Muutokseen, joka on antava meille uuden elämän ja uuden toivon.
Muutokseen, joka on meidän kohdattava yksin ja yhdessä.
Tuli, joka antaa luovuuden
Luovuuden, joka on mielemme ja ihmisenä elämisen tuskan tuolla
puolen.
Luovuuden, joka on yhteyttä elämän uutta luovaan energiaan ja
älykkyyteen, ykseyttä elämän virran kanssa.
Luovuuden, joka on rikastava ja elävöittävä kaiken sen mitä olemme
ja mitä luomme.
Luovuuden, joka on täydellisimmällään, kun olemme yhtä ja luomme
yhdessä.
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Luovuuden, joka on uuden elämän perusta ja joka nousee
vapaudestamme.
Tuli, joka antaa rohkeuden
Rohkeuden, joka on vapauden ja luovuuden vahvistama ja uuden
luomisen voima.
Rohkeuden, joka on karaiseva meidät kohdatessamme kylmän
muutoksen vastatuulen.
Rohkeuden, joka on enemmän kuin yhden ihmisen rohkeutta, se on
rohkeutta ylitse yksilön.
Rohkeuden, joka on meille yhteinen ja yhdessä luomisen nostattama
ja innoittama.
Rohkeuden, joka on välttämätön uuden todellisuuden ja maailman
olevaksi, eläväksi ja näkyväksi tekemiseksi.
Tuli, joka antaa valon kulkea
Valon, joka on valaiseva kulkuamme tietoisuuden merellä
kulkiessamme.
Valon, joka on yhteistä valoa sinulle ja minulle, meille kaikille, valoa
joka näyttää suunnan.
Valon, joka on tuova sydämeemme rauhan ja paljastava kaiken mikä
on ollut salattua ja piilossa.
Valon, joka on näkyvä kauas myös niille, jotka vielä pimeydessä
kulkevat, se on uuden huomisen kajoa.
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Valon, joka on todistava, että huominen on mahdollinen ja
todellinen, huominen on valomme.
Tuli, joka palaa sisällämme, on meille kaikille yhteinen ja sama
tietoisuuden tuli. Se on tuli, joka syttyi pienestä kipinästä ja roihuaa
yhä kirkkaammin ja voimakkaammin.
Me olemme tietoisuuden tuli.
Me olemme Tulenkantajat.

ELÄMÄN MERKITYS JA TARKOITUS
On katsottava riittävän kauas ja riittävän lähelle. Miksi emme näe,
vaikka katsomme suoraan murroksen silmiin. Näemme vain
todellisuuden kenttämme sisäpuolisen maailman.
Vapaudu mielesi kahleista ja näet maailman avoinna ja mahdollisena.

Elämän merkitys on elämässä itsessään
Oman elämämme merkityksen ja tarkoituksen olemattomuuden
oivallus, on oivaltaa elämän merkitys ja tarkoitus elämästä itsestään.
Löydämme elämämme merkityksen ja tarkoituksen tästä
ymmärryksestä ja yhteydestämme elämään ja evoluutioon.
Me olemme elämämme merkitys ja tarkoitus itse. Merkitys ja
tarkoitus löytyvät elämästä itsestään, ei mielen luomista tulkinnoista
ja merkityksistä.
Elämä ennen tulkintaa ja merkityksiä, on elämää puhtaimmillaan,
raakana - sellaisena kuin se on ennen ilmentymistään muodon
maailmassa. Se on elämää raakana ja suoraan koettuna - nautittuna

7

suoraan alkulähteestä - sellaisena kuin elämä on ja elämä haluaa
elämää elää - elämää puhtaimmillaan ja paljaimmillaan.
Vapaus on läsnä olevaa, luonnollista ja tietoista elämää - elämää siten
kuin elämä itse sitä elää. Vapaus on elämää tässä ja nyt, luonnon
omassa rytmissä ja jatkuvasti siitä tietoisena ollen.
Elämämme on kaiken todellisuuden ilmentävän ja sen potentiaalin
omaavan tietoisuuden evoluutiota ja sen edelleen kehittämistä tietoista evoluutiota, jossa me olemme todellisuuden
kanssailmentäjiä ja -avaajia. Vapaudessa kaikki mitä on ja tapahtuu,
tapahtuu meissä olevassa tietoisuuden kentässä, mitään ei ole tai
tapahdu sen ulkopuolella.
Me olemme tietoisuus, joka on tietoinen itsestänsä ja tulee yhä
tietoisemmaksi itsestään elämämme kautta. Me elämme tietoisuutta
todeksi ja laajemmaksi kohti yhä vapaampaa ja suurempaa
järjestystä. Vapauden kautta olemme aina tietoisia tästä avautuvasta
uuden todellisuuden ilmentymisestä.
Vapaus luo meille uuden elämän, joka on helppoa ja elämäntäyteistä
– elämää josta pursuaa elämänilo ja luovuus. Vapaus on aitoa elämää,
joka luo meille sisäisen pysyvän rauhan, rakkauden kaikkia ja kaikkea
kohtaan. Ilon, joka täyttää sydämemme ja luovuuden, jossa elämän
oma luomis- ja kehitysvoima ilmentää itseään kauttamme.
Vapaus on uutta luovaa todellisuuden ilmentämistä yhdessä - vapaa
elämä tarvitsee ilmentääkseen itseänsä monta, jotka ovat yhtä
vapaudessa – se on aitoa yhteisöllisyyttä. Vapaus ei ole yksilöllistä,
vaan yhteistä ja yksi meille kaikille. Vapaudessa kohtaamme
toisemme ja itsemme yhtenä ilman toiseuden luomaa erillisyyttä.
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Vapaus on perusta, johon voimme aina luottaa ja joka on aina
olemassa. Vapaus on uuden elämän ja sen ilmentämisen peruskallio.
Vapaus on sitä, että voimme aina valita oikein – voimme aina valita
vapaan elämän. On vain yksi aito ja todellinen elämä - vapaa elämä.

Todellinen vapaus on vapautta kaikesta
Todellinen vapaus on vapautta henkilökohtaisesta, yksilöllisestä,
omasta intressistä, omasta jutusta. Niin kauan kuin näkökulma
elämään on henkilökohtaisen kautta, on todellinen vapaus
oivaltamatta. Niin kauan kuin olemme kiinnostuneita omista
asioistamme, on todellinen vapaus oivaltamatta.
Tämä vapaus ja näkökulma on mahdollista oivaltaa täydellisesti - on
mahdollista valita vapaus ja elää sen kautta. Ego, mieli, ajatukset,
tunteet ja keho ovat toisen todellisuuden juttuja - ne eivät ole
vapauden juttuja.
Emme voi ilmentää vapautta, jos emme ole sitä oivaltaneet. Ja vaikka
olisimmekin oivaltaneet vapauden, on meidän sitä jatkuvasti
vaalittava ja oltava varuillamme. Emme saa koskaan vapauden
ilmentämisen hukuttaa alleen itse vapautta.
Vasta vapaana voit aina valita oikein - kun ei ole enää valitsijaa, vaan
elämä itse tekee valinnan sinussa.
Tietoisuus on vapaa kaikesta – se on vain tietoisuutta, ei muuta. Kun
olemme tietoisia tästä tietoisuudesta, olemme itse vapaita kaikesta
eli olemme itse vapaus.
Vapaus on itsestään tietoista tietoisuutta, joka on vapaa kaikesta,
mutta sisältää tietoisuudessaan kaiken mitä on ja tapahtuu. Vapaus
ei ole siis mitään, ja kaikki.
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Kun olemme tämä vapaus, niin kaiken muodostava tietoisuuden
kenttä ja sen sisältämät ilmentymät sulautuvat yhteen ja tulevat
yhdeksi. Ne muodostavat yhdessä kaikki olevaisuuden ideat,
mahdollisuuden niiden ilmentämiseen - kaiken mikä on tullut
olevaksi, näkyväksi ja eläväksi.
On siis vain yksi ja se on vapaus ja me olemme se. Olemme yhtä
elämän ja sitä ilmentävän elämän kanssa. Me olemme vapaus, me
olemme elämä, me olemme yksi.

Ketä varten vapaus on
Vapaus ei ole niitä varten, jotka haluavat vain vapautta, vaan niitä
varten, jotka ovat valmiita myös kantamaan sen mukana tulevan
vastuun.
Vapaus ei ole niitä varten, jotka haluavat paeta aikamme ongelmia ja
omaa kärsimystään, vaan niitä varten, jotka ovat ne valmiita
kohtaamaan ja etsimään ratkaisua yhdessä muiden kanssa.
Vapaus ei ole niitä varten, jotka haluavat jotakin itseänsä varten, vaan
niitä varten, jotka ovat valmiita antamaan toisille sen mitä he
tarvitsevat.
Vapaus ei ole niitä varten, jotka haluavat pelastaa maailman, vaan
niitä varten, jotka haluavat luoda uuden vapaiden ihmisten
maailman.
Vapaus ei ole niitä varten, jotka haluavat ymmärtää ja muuttaa
maailmaa, vaan niitä varten, jotka ovat avoinna elämälle ja
mahdolliselle ja antavat elämän itsensä päättää.
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Vapaus ei ole niitä varten, jotka haluavat, vaan niitä varten, jotka
tahtovat ja ovat valintansa tehneet.

VAPAUDEN OIVALTAMISESTA
Ei ole hullu se, joka vapautta haluaa, vaan se, joka luulee sen
ansainneensa.
Ei vapautta saa se, joka sitä kovimmin huutaa, vaan se, joka sille
hiljaisuudessa antautuu.
Vapaudessa ei ole mitään sille, joka haluaa olla jotain – vapaus on
vapaita varten.

Olen, siis tiedän
Olen, siis tiedän, ja siksi luon uuden maailman.
Ole oma aito itsesi ja elä täyttä elämää.
Ole avoin mahdolliselle ja anna sen tapahtua.
Löydä aito itsesi, tule vapaaksi ja luo uusi maailma.
Löydä oman elämäsi kipinä ja palo.
Löydä elämän salaisuus ja paljasta todellinen itsesi.
Älä etsi, vaan löydä – siinä on aidon elämän salaisuus.
Olet jo perillä – lopeta etsiminen ja ala löytää.
Kenen elämää elät – omaasi vai muiden?
Ole läsnä elämälle, niin se on läsnä sinulle.
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Vapaudessa ei ole ja on
Vapaudessa ei ole haaveita, koska ei ole haaveilijaa.
Vapaudessa ei ole pelkoa, koska ei ole pelkääjää.
Vapaudessa ei ole surua, koska ei ole surijaa.
Vapaudessa ei ole kärsimystä, koska ei ole kärsijää.
Vapaudessa ei ole järkeä, koska ei ole mieltä.
Vapaudessa ei ole mennyttä eikä tulevaa, on vain nyt.
Vapaudessa ei ole syytä eikä seurausta, koska ei ole aikaa.
Vapaudessa ei ole mitään omaa, koska kaikki on yhtä.
Vapaudessa ei ole menettämisen pelkoa, koska ei ole omaa.
Vapaudessa ei ole kuolemanpelkoa, koska ei ole itseä.
Vapaudessa on iloa, koska ilon syy on elämä itse. Vapaudessa on
rakkautta, koska me olemme se itse.
Vapaudessa on sisäinen rauha, koska taistelu on päättynyt.
Vapaudessa on kaikki aina hyvin, koska vapaudessa meillä on kaikki
mitä me tarvitsemme.

Vapaus on vapautta olla
Vapaus mielestä, on vastuuta elämästä.
Vapaus kivusta, on ilon ja rakkauden tuntemista.
Vapaus ajatuksista, on olennaisen tietämistä.
Vapaus tunteista, on elämää siinä mitä on.
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Vapaus kehosta, on elämän aistimista suoraan ja täytenä.
Vapaus ajasta, on läsnäoloa tässä hetkessä.
Vapaus menneestä, on muistojen kunnioittamista.
Vapaus tulevasta, on unelmien elämistä todeksi tänään.
Vapaus kaikesta, on vapautta olla kaikki.
Vapaus on vapautta olla.

Vapaus on
Vapautta nähdä todellisuus sellaisena kuin se on.
Vapautta ”minästä” ja sen illuusiosta.
Vapautta elää elämänvirran mukana todellisuudessa.
Vapautta olla yhtä kaiken kanssa.
Vapautta olla avoin sille, mikä haluaa ilmentyä meissä.
Vapautta olla läsnä elämässä ja sen ihmeessä.
Vapautta kohdata kaikki, eikä välttää mitään.
Vapautta olla viaton, rehellinen ja rohkea, sille mitä on.
Vapautta tulla yhteen ja luoda se, mikä haluaa tulla luoduksi.
Vapautta mielen luomista illuusioista.
Vapautta ajatusten ja tunteiden vaatimuksista.
Vapautta elämän hallinnasta ja siihen pyrkimisestä.
Vapautta omistamisen luomasta turvallisuuden tunteesta.
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Vapautta menettämisen pelosta.
Vapautta elää ilman ”minua” ja sen luomaa omaa.
Vapautta menneestä ja tulevan odotuksesta.
Vapautta sanoista ja käsitteistä.
Vapautta tulkinnoista ja merkityksistä.
Vapautta toiseudesta, sen houkutuksista ja pakosta.
Vapautta ajasta ja kuolemasta.
Vapautta kaikesta siitä, mikä ei ole pysyvää ja todellista.
Vapautta antaa ”asioiden” ilmentää itseänsä oman luonteensa
mukaisesti.
Vapautta valita aina oikein ja tehdä oikea teko.
Vapautta kohdata toinen ihminen sellaisena kuin hän on.
Vapautta ilmaista asiat siten, kuin ne ovat.
Vapautta elää, rakastaa ja iloita.
Vapautta vapaudesta ja sen saavuttamisesta.

Vapaus ja vastuu
Vapaus on vastuuta elämästä ja sen eteenpäin menemisestä – me
olemme elämää eteenpäin vievä voima.
Vapaus on elämää elämän itsensä elämänä – me olemme elämä itse.
Vapaus on todellinen luonteemme ja elämämme perusta – me
olemme vapaus itse.
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Vapaus on elämistä elämän oman tahdon mukaisesti – me olemme
elämän oma tahto.
Vapaus on elämistä elämän oman luovuuden innoittamana – me
olemme elämän luovuus.
Vapaus on olla avoin elämälle ja mahdolliselle – me olemme
mahdollinen elämä.
Vapaus on olla läsnä sille mitä on juuri nyt – me olemme läsnäolo.
Vapaus on rakkautta kaikkea ja kaikkia kohtaan – me olemme
rakkaus.
Vapaus on rauhaa ajattomassa ikuisuudessa ja elämän virrassa – me
olemme rauha.
Vapaus on vapautta kaikesta omasta ja erillisestä – me olemme yksi.
Vapaus on elämän hyväksymistä itseämme suuremmaksi – me
olemme kuitenkin kaikki.
Vapaus on nöyryyttä elämän mahdollisuudesta ja ylpeyttä sen
kokemisesta – me olemme etuoikeutettuja.
Me olemme vastuussa elämälle, joka on meidät vapauttanut ja
luovuudelle, joka meissä pulppuaa. Vapaina mielemme kahleista
pystymme tämän vastuun myös kantamaan ja elämään vastuullisesti
ja vapaina.
Vastuumme on elää elämämme vapaana ja vapautta ilmentäen –
vapaus ja vastuu ovat erottamattomat. Ilman vapautta ei ole
vastuuta ja ilman vastuuta ei ole vapautta.
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Me olemme vapaus ja vastuu.

Vastuu ja vapaus
Vastuu ilman vapautta ei ole todellista vastuuta – se on mielensä
kahleissa olevan pyrkimystä vapautua todellisesta vastuusta – se on
näennäistä vastuuta.
Todellinen vastuu on mahdollista vain vapauden kautta – vain vapaat
ihmiset pystyvät tekoihin, joilla on merkitystä ja vaikutusta.
Todellista vapautta ja vastuuta on se, että voit valita aina oikein.
Se, kuinka käyttäydyt paljastaa todellisen sisäisen totuutesi, ei se,
mitä sanot totuudeksesi.

Vapauden harjoittamisesta
Vapauden harjoittaminen on elämämme elämistä vapaana ja
luonnollisesti. Se ei ole mistään erillistä ja erillään – elämästä,
vapaudesta tai sen ilmentämisestä.
Vapauden harjoittaminen on sitä, että olemme aina avoin
mahdolliselle, läsnä elämälle. Luotamme elämän omaan
ilmentymisen prosessiin sen kaikilla tasoilla.
Annamme elämän oman tahdon ja luovuuden avautua ja tulla
näkyviin kauttamme. Olemme aina valppaita, emmekä koskaan pidä
itsestään selvänä sitä, mitä olemmekin jo löytäneet.

Me kaikki olemme jo vapaita
Vapaus on vasta alku, sen eläminen todeksi on todellista vapautta.
Vapaus ilman tekoja on mielen ”suuri puhallus” - vapaudessa ei ole
mitään ilman tekoja, vasta teot paljastavat vapauden.
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Elämä on – mieli yrittää olla.
Vapaus on – mieli tahtoo vapautta.
Rakkaus on – mieli haluaa rakkautta.
Ilo on – mieli haluaa iloita.
Rauha on – mieli haluaa taistella.
Elämä on elämisessä, ei sen miettimisessä.
Vapaus on meissä, ei vapauden tahdossamme.
Rakkaus on rakastamisessa, ei sen saamisessa.
Ilo on elämässä, ei sen nauramisessa.
Rauha on hyväksymisessä, ei toisen voittamisessa.

TAHTO JA ANTAUTUMINEN
Tahto on päätös vapaudesta – ”tahdon olla vapaa, enemmän kuin
mitään muuta”.
Antautuminen on tämän päätöksen toteuttaminen – ”Olen vapaa
kaikesta, en ole mitään ja kaikki”.
Tahto on päätös, joka tehdään vain kerran - se on elämää määrittävä
valinta, jota ei voi muuttaa.
Antautuminen on sitä, ettei ole enää yhtään valintaa jäljellä - mielen
minä, on kaikki valintansa tehnyt.
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Tahto on valmiutta luopua kaikesta
Tahto on valmiutta luopua kaikesta omasta elämän vuoksi.
Antautuminen on sitä, että oma tahto vaihdetaan elämän tahtoon,
josta tulee uusi tahto, joka on kaikelle elämälle yhteinen.
Tahto on päätös kuolemanpelon kohtaamisesta ja sen läpi
kokemisesta loppuun asti. Antautuminen on luottamusta elämään
itseensä ja sen varaan heittäytymistä.
Tahto on päätös
kärsimyksen loppu.

luopua

kärsimyksestä,

antautuminen

on

Antautuminen on lahja
Tahto on lupaus vapaudesta, antautuminen sen lunastus.
Tahto on elämän
vastaaminen.

kutsu

vapauteen,

antautuminen

siihen

Tahto on omissa käsissäni, antautuminen on elämän käsissä.
Tahto on valinta, antautuminen on lahja.
Kun tahto olla vapaa ja antautuminen sille kohtaavat - ovat yhtä olemme vapaita.

Yli mielen vapauteen
Tahto on päätös mielen minän paljastamisesta. Antautuminen sen
näkemistä mielen luomana illuusiona.
Tahto ylittää mielen mahdollisuudet, se on enemmän kuin mieli voi
ymmärtää. Antautuminen vie yli mielen ja näyttää vapauden
mahdollisuudet.
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Tahto vapautua on sen tunnustamista, että muuten elämä ei ole
aitoa, täyttä elämää.
Tahto on elämän tunnustamista
antautuminen sen elämistä todeksi.

itseämme

suuremmaksi,

Kuka, miksi ja miten
Kuka tahtoo? Todellinen itsemme haluaa tulla tietoiseksi itsestään antautumisessa tulemme tietoiseksi itsestämme.
Miksi tahdomme vapautta? Koska tiedämme, että se on
syntymälahjamme.
Mitä tahto vapautua edellyttää? Se edellyttää päätöksen antautua
vapaudelle.

Tahdon – antaudun
Tahdon, siis antaudun vapaudelle.
Tahdon elää – antaudun vapaudelle.
Tahdon olla vapaa – antaudun elämän tahdolle.
Tahdon rauhaa – antaudun hiljaisuudelle.
Tahdon rakastaa – antaudun ykseydelle.
Tahdon iloita – antaudun elämälle.
Tahto on sitä, ettei tahdo enää mitään muuta kuin vapautta.
Antautuminen on luopumista kaikesta omasta. Antautuminen on sen
hyväksymistä, ettei voi antautua.
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Kärsivällisyyttä ja valmiutta
Meidän tulee luopua nykyisen elämämme mukavuusalueesta ja
oltava valmiita muutoksen vaatimaan kaaoksen aikaan ja murroksen
yllätyksellisyyteen ja vahvuuteen.
Emme kuitenkaan voi siihen valmistautua.

Irti pääsemistä ripustautumisesta
Meidän tulee ymmärtää, että olemme kiinnittäneet identiteettimme
toiseuteen ja päästävä tästä ripustautumisesta irti.
Päästävä tilaan, jossa olemme vapaita vanhasta, mutta emme vielä
ole löytäneet uutta tietoisuutta siten, että sen ymmärtäisimme.

Että mielemme ei voi ymmärtää
Meidän tulee hyväksyä, että uusi tietoisuus on mielemme
tavoittamattomissa, mutta ei vapaan ja tietoisen itsemme
tavoittamattomissa.

TIETOISEN ELÄMÄN OPASTUSTA
Hyvä elämä ei ole jotakin, jonka voit saavuttaa – hyvä elämä on aina
tässä ja nyt.
Hyvä elämä on vapaaehtoista vaatimattomuutta, mielekästä
tekemistä ja henkistä rikkautta – se on aitoa elämää.
Lopeta hyvän elämän ja elämän tarkoituksen etsiminen ja löydät sen,
mitä olet etsimässä.

Hetkessä eläminen
Tietoinen läsnäolo hävittää menneen ja tulevan, elämän pelot ja
pilvilinnat – se palauttaa sinut tähän hetkeen.
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Kun elät hetkessä, et ole tulossa mistään, etkä menossa mihinkään.
Hetkessä eläminen tuhoaa ehdollistuneen mielen ja pakonomaisen
ajattelun, se luo ajattomuuden ja aidon todellisuuden.
Hetkessä olet oma aito itsesi ilman toiseuden kahleita ja erillisyyden
luomaa tuskaa – hetkessä olet yhtä elämän kanssa.
Hetkessä eläminen on osallisuutta elämän virtaan ja voimaan, se on
ykseyttä elämän tietoisuuteen ja lähteeseen.
Hetkessä eläminen on osallisuutta elämän luoneeseen tietoisuuteen
tietäen, että valaistunut tietoisuutemme on osa tätä ikuista
tietoisuutta.

Todellisuuden näkeminen
Todellisuutta ei ole olemassa ennen kuin se luodaan – todellisuus
syntyy tietoisuuden kautta.
Aidon todellisuuden voi vain tuntea, sitä ei voi tietää ajattelun avulla.
Kun tunnet todeksi sen, mitä ei voi nähdä tai ymmärtää, kohtaat
todellisuuden.
Todellisuus on jotakin mikä eletään todeksi tässä ja nyt – tulevaisuus
ei synny haaveilemalla eikä mennyt muuksi muutu.

Tietäminen ajattelun tuolla puolen
Tietoinen ajattelu on ajattelemista todellisen itsemme ohjauksessa,
pakonomaisen ajattelun tuolla puolen.
Tietoinen ajattelu on ajattelemista ilman ajattelua – ajattelua ilman
egoa. Intuition avulla voit tietää myös sen, mitä ei voi tietää.
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Tietoinen ajattelu on hiljentymisen avulla saavutettavan valppaan
tietoisuuden hyödyntämistä ajatusten luomisessa ja niiden
merkityksiä ja vaikutuksia pohtiessa.
Tietoinen ajattelu on meditatiivista mietiskelyä.

Luovuuden herääminen
Kun annat vanhan mennä, voi uusi tulla – uutta ei voi pakottaa esiin.
Luovuus ei synny pakottamalla, mutta sille voi antaa mahdollisuuden
tulla esiin.
Älä ole luovuutesi tiellä, anna sen tulla ja palvella sinua.
Luovuus on elämää ylläpitävän energian ja elinvoiman hyödyntämistä
– se on uuden todellisuuden luomista yhdessä elämän kanssa –
yhdessä uutta luoden. Luovuus on jo sinussa, sinun tulee vain raivata
sille tie vapaaksi.

Todellisuus luodaan
Elä elämääsi, niin kuin se olisi jo totta. Usko, että päätös on jo tehty,
niin se on totta.
Tiedä, että asiat joko ovat tai eivät ole, vapaudessa ei ole
keskeneräisiä asioita.
Kohtaa toinen kuin kohtaisit hänet aina ensimmäistä kertaa. Kohtele
toista hänen mahdollisuutensa mukaan, ei sen, mitä hän on nyt.
Kunnioita kaikkea elämää, niin kuin kunnioitat omaasi.
Kuule mitä sanotaan, ei sitä, mitä haluat kuulla. Näe se mitä on, ei
sitä, mitä haluat nähdä. Ymmärrä, että ei ole eilistä eikä huomista, on
vain nyt.
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Elämä ilmentää itseään vapaasti – me voimme vain vastustaa sitä. Ei
elämää tarvitse erikseen elää, sen se tekee ihan luonnostaan.

Luonnollista ennen ja jälkeen
On yhtä luonnollista tuntea olevansa erillinen, kuin olla yhtä.
On yhtä luonnollista tuntea olevansa erityinen, kuin ei mitään.
On yhtä luonnollista tuntea olevansa mieleensä ehdollistunut, kuin
olla vapaa.
Mutta se on hassua, kun tuntee olevansa vuorotellen erillinen ja yhtä,
erityinen ja ei mitään, mieleensä ehdollistunut ja vapaa – silloin ei
tiedä kumpi on minä ja kumpi valhetta, ei tiedä Kuka minä olen.
Silloin on valinnan paikka ja on tehtävä päätös. Ja ainoa päätös, jonka
voi tehdä, on olla vapaa.
Valintaa ei ole sen suhteen, onko erillinen, erityinen tai mieleensä
ehdollistunut – mieli huolehtii siitä, että niin on.

Nähdä toisin – näe avoimesti
Avoin näkeminen tarkoittaa todellisuuden havainnointia suoraan
ilman erillistä minää.
Näemme todellisuuden sellaisena kuin se on, ilman ajatustemme ja
tunteidemme tästä todellisuudesta käsitteiden avulla luotua
tulkintaa.

Olla toisin – ole vapaa
Vapaus, eli kaikesta vapaa tietoisuus meissä, on muuttumaton ja
pysyvä elämämme perusta – se on todellinen itseytemme ja pysyvä
sisäinen rauhamme. Se vastaa kysymykseen Kuka minä olen.
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Sisäisestä rauhasta kumpuaa aidon elämän kokemisemme
rakkautena, kauneutena, myötätuntona, ilona, luovuutena.
Näin tyhjyydestä tulee täyteys ja elämästämme todellista ja täyttä
elämää.

Elää toisin – elä kestävästi
Luodaksemme uuden elämän perustan ja elämän, joka loisi
edellytykset maapallon elonkehän, ihmisen ja luonnon
pelastamiselle, tulee meidän sopeuttaa elämämme kestävän ja
vastuullisen elämän moraalisiin ja ekologisiin reunaehtoihin meille
itsellemme mielekkäällä tavalla.

Toimia toisin – toimi tietoisesti
Tehdään maapallostamme yhteinen kotimme – kotimme jossa
elämme ilman mielemme luomia rajoja ja vastakohtia. Kotimme,
jossa elämme vapaina todellista ja aitoa ihmisyyttä ilmentäen ja
kunnioittaen.
Luodaan yhteistä näkemystä maapallosta ja sen elämästä yhteisenä
elämämme perustana ja koetaan ikiaikainen yhteenkuuluvuutemme
maapallon, evoluution ja elämän kanssa.
Me olemme yhtä kaiken elämän kanssa ja tämä yhteytemme poistaa
mielen luoman erillisyyden ja siitä syntyneen kärsimyksemme.
Me olemme jo vapaita, mutta mielemme on kahlinnut meidät
erillisyyteen.
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Täältä ikuisuuteen
Intuitiivinen tietäminen asioiden todellisesta luonteesta ja
osallisuudesta kaiken olevaisuuden ideoihin, luo ajattoman,
ikuisuuden näkökulman, joka paljastaa kaikkeuden ykseyden.
Kaikkeuden ykseyden kokeminen tekee sinusta yhtä kaikkeuden
kanssa ja kuolemattoman, sillä se mikä on aina ollut ja tulee aina
olemaan, ei voi kuolla koskaan.
Kuolemattomuus on sen oivaltamista, että me olemme eläväksi
tullutta ikuista tietoisuutta – elämää, joka syntyy ja kuolee jatkuvasti,
mutta jonka luonut tietoisuus ei kuole koskaan.
Mitä enemmän elämämme on osa ikuista tietoisuutta ja kaikkeuden
ykseyttä, sitä suurempi osa meistä on kuolematonta ja ikuista.

HERKKYYS ELÄMÄLLE
HERKKYYS ELÄMÄLLE
Linnunlaulu aamusella,
kärpänen katossa,
tuoksu mullan ja tuulen,
maku makean mansikan.

Kun uskon mysteerit ja tieteen ihmeet avautuvat selkeinä ja
ymmärrettävinä tietoisuudessamme, antaa se meille tunteen ja
kokemuksen, joka poistaa epäilyksen ja tietämättömyyden tuskan
elämästämme.
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Maailma ja sen ihmeet näyttäytyvät ymmärrettävinä ja maailma
avautuu avoinna ja mahdollisena eteemme.
Tunnet olevasi yhtä elämän kanssa ja erillisyyden tuska häviää.
Olet ensimmäistä kertaa ehyt ja täysi ihminen.

Kokonaisvaltaista ja täyttä elämää
Ei elämä ole kokonaisvaltaista ja täyttä elämää, jos se on osista
kokoon koottu.
Elämä on kokonaisvaltaista silloin, kun on itse kokonainen.
Elämä meissä on kokonainen ja luo kokonaisvaltaisen ja täyden
elämän. Elämän mistä ei mitään puutu ja mihin ei mitään tarvitse
lisätä.
Välitön kokemuksemme tästä kokonaisuudesta, elämästä kasvaa ja
syvenee - se on tietoisuuden evoluutiota.
Elämä on ja annetaan sen olla.

Älä kysy vaan kuuntele vastauksia
Miksi en ole tyytyväinen, miksi kärsin?
Kuka minä olen, mistä ”minä” muodostuu?
Mistä todellisuuteni muodostuu, voinko muuttaa sitä?
Kuka päättää elämästäni, voinko hallita elämääni?
Mikä on elämäni tarkoitus ja merkitys, ovatko kaipaus ja epäilys
aavistus niistä?
Miten löydän todellisen itseni ja luonteeni, kuka minä olen?
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Älä kysy, mitä sinä haluat elämältä, vaan kysy, mitä elämä tahtoo
sinulta. Ole avoin mahdolliselle ja läsnä elämälle, niin tiedät sen. Kun
elämäntahdosta ja luovuudesta tulee sinun todellinen luonteesi, niin
silloin elät elämää, siten kuin elämä itse sitä haluaa elää.
Luota elämään, sillä elämällä on miljardien vuosien kokemus
elämästä – se tietää mitä se tekee. Älä kuitenkaan unohda, että
elämä tarvitsee sinua ”silmikseen ja korvikseen”, tullakseen
tietoiseksi itsestään.
Vapaana elämänvirrassa myös sinä tiedät. Älä kysy, vaan anna
elämän vastata sinulle – kuuntele elämää, niin kuulet sen.
Kysymykset luovat ”sinut” – vastaukset vapauttavat sinut ”sinusta”.

Luovu odotuksista ja ala elää
Odotukset ovat mielen polttoainetta - polttoainetta, joka pitää sen
liikkeessä ja aina tyytymättömänä - aina jossakin muualla kuin tässä
hetkessä mikä on.
Odotukset vievät meidät pois läsnäolosta, pois hetkestä, jossa ei ole
odotuksia, pois hetkestä, jossa odottaminen on päättynyt.
Odotukset syntyvät tarinasta, joka on jäänyt kesken, joka ei ole
valmistunut - odotukset syntyvät tarinasta jonka haluamme valmiiksi.
Kun odotamme, olemme kiinni siinä mitä joskus oli ja siinä miten
joskus tulisi olla, olemme kiinni menneessä ja tulevassa tarinassa.
Emme ole tyytyväisiä siihen tarinaan, jonka itse olemme luoneet tai
on meille luotu - siksi haluamme luoda oman uuden paremman
tarinan.
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Kun odotukset häviävät ja odottaminen päättyy, olet sitä mitä olet,
juuri nyt – olet läsnä elämässä ja avoin sille, mitä se haluaa meille
näyttää, juuri nyt. Olet irti ja vapaa elämään elämää ilman odotusten
ja niiden täyttymisen odottamisen luomaa tarinaa – olet vapaa
elämään.
Tarina ja sen lupaaman täyttymyksen odotus ovat mielen olemus, sitä
liikkeessä pitävä voima – tarinasta ja odottamisesta luopuminen
avaavat sinulle tien elämään, jossa tarina on aina valmis ja
odottaminen on turhaa.
Elämää, joka ei ole tunteiden tulkitsemaa ja ajatusten selostamaa,
vaan elämää, joka on todellisuudessa kiinni, täysillä, juuri nyt.
Älä odota, niin elämä täyttää kaikki sinun odotuksesi ja tarinasi on
aina valmis. Odota ja olet aina kiinni ja jossain muualla kuin
todellisuudessa, läsnäolossa, siinä mitä on, juuri nyt.
Luovu odotuksista ja ala elää.

Elävä yhteys todellisuuteen
Elävä yhteys todellisuuteen on sitä, että näemme, olemme, elämme
ja toimimme elämässä - joka on yhtä – yhtenä ja kokonaisena.
Elämme siten, että syntyy elävä arjessa toteutuva yhteys omaan
todelliseen itseyteemme, kanssaihmisiimme ja elämään, koko sen
rikkaudessa ja moninaisuudessa.
Olemme sitä mitä näemme ja olemme – olemme sitä, miten elämme
ja toimimme – olemme elämä tässä hetkessä sellaisena kuin se on.
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Emme ole enää erillisiä – näemme elämän avautuvana tietoiseksi ja
yhdeksi tulemisen virtana ja energiana, olemme osa elämän omaa
tahtoa ja luovuutta.
Elämme siitä mitä on ja toimimme aina tästä todellisuudesta käsin
yhdessä ja yhtenä.
Elämme yhtä todellisuutta eläväksi kokonaisvaltaisesti – mitään siinä
unohtaen tai välttäen.
Olemme elävä yhteys siihen mitä on – me olemme se mitä on.

Elämä alkaa kuolemasta
Elämä alkaa kuolemasta - ei suinkaan pääty siihen.
Elää ja kuolla tai kuolla ja elää - siinä on todelliset valintamme.
Kuolemassa erillisyytemme kohtaa lopullisen tuomion ja vapauttaa
meidät kaikesta mitä on ollut tai ei ole ollut.
Kuolemassa kuolemme itsellemme - mielemme luomalle
minäkuvallemme - ja synnymme todelliselle elämälle, todelliselle
itseydellemme, jossa kuolema on enää vain mielen luoma viimeinen
käsite ja sekin tyhjäksi todettu.
Mieli tietää olevansa kuolevainen ja siksi pelkää kuolemaa.
Uuden elämän vapaudesta löytänyt, ei voisi olla vähempää
kiinnostunut kuolemasta - vapaa on elämässä kiinni ja lujasti.
Vapaa on elämä itse.
Eläköön elämä.

29

Mahdoton on mahdollista
Olla avoin mahdolliselle ja läsnä elämälle, on mielelle mahdotonta ja
kuolema.
Elää tässä ja nyt yhtä todellisuutta, on mielelle sitten kun ja kuolema.
Ei mieli ymmärtää voi, vain vapaa tietää voi - on mahdoton
mahdollista, kuolemasta alkaa elämä, elämä joka on tässä ja nyt, yhtä
ja totta.

Elämä ilman ”minää”
Absoluuttinen yksi todellisuus ilman ”minää” luo pysyvän perustan
elämällemme, joka ei tarvitse mitään, jotta kaikki on aina hyvin.
Mutta samanaikaisesti me voimme elää täysillä myös muodon
maailmassa ja ilmentää luomisvoimaamme sen korkeimmalla eli
tietoisuuden tasolla, siten kuin se haluaa meissä itseään ilmentää tai
olla ilmentämättä.
Olemalla avoin, elämä päättää tämän valinnan puolestamme.

Kaipaus ja minä
Tietoisuus, joka on syntymälahjamme ja on meissä, haluaa tulla
yhdeksi todellisuuden kanssa, tulla täydellisesti tietoiseksi
todellisuudesta, tulla yhdeksi todellisuuden kanssa, jonka se itse on
luonut.
Ja koska tämä tietoisuus on meissä, me olemme tämä tietoisuus, niin
meissä herää kaipaus tähän samaan ykseyteen ja tämä kaipaus
puolestaan luo tunteen ”minästä”, joka siis kaipaa todellisuuden ja
tietoisuuden ykseyteen.
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Kun näin tapahtuu, niin todellisuus ja tietoisuus meissä sulautuvat
yhteen – tulevat yhdeksi.
On sama, kutsummeko tätä uutta ”yhtä” tietoisuudeksi,
todellisuudeksi, vapaudeksi, todelliseksi itseksemme, jumaluudeksi
tai ykseydeksi – olennaista on se, että se minä, joka tarkkaili
tietoisuuden kentässä olevaa todellisuutta, jossa kaikki on ja
tapahtuu, on hävinnyt.
Silloin kaikki on yhtä lailla sisäistä ja ulkoista – rajaa ei enää ole.
Absoluuttisen ja suhteellisen todellisuuden dualismi on päättynyt,
joten tarkkailevaa tietoisuuttakaan ei enää tarvita.
Ja kun löydämme itsemme sulautuneena yhteen todellisuuteen, niin
tämä ykseys hävittää vapauden ja minän, jotka ovat olleet
tarkkailevan tietoisuuden vaiheemme todellisuutta sekä kaipauksen,
joka on saanut täyttymyksensä.
Emme siis lopulta voi koskaan löytää kaipaamaamme todellista
itseämme tai vapautta, mutta voimme tulla yhdeksi todellisuuden
kanssa, joka on kaikki se mitä on.
Lopulta ehkä tämä yksi todellisuuskin osoittautuu vain harhaksi ja
löydämme
itsemme
kaiken
olevaisuuden
synnyttävästä
potentiaalista, joka on kaiken muodon – fyysisen ja mielen maailman
– tuolla puolen.
Tätä odotellessamme, nauttikaamme siitä mitä on nyt.
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TIETOISUUDESTA JA TODELLISUUDESTA
Kun tyhjyydestä tulee täyteys – kun mielen tyhjyydestä löytyy
tietoisuus, siitä tulee elämän täyteys.
Tyhjyys on valmistautumista täyteyteen ja täyteen elämään.
Mieli ei osaa erottaa totuutta valheesta – mieli on suhteellinen, sillä
on aina ”toinen” ja siksi aina suhde ja mielipide.
Mielen totuus on aina mielipide, ei valhe tai totuus.

Me olemme yhtä ja yksi
Me olemme yhtä ja yksi – suhteellisen todellisuuden ”monesta ja
toisesta” tulee absoluuttisen todellisuuden ”ykseys ja yksi”
todellisuus.
Monesta tulee yksi ja yhdestä monta – kun erillisistä ja erityisistä
henkilökohtaisista identiteeteistä tulee yksi aidon minän identiteetti
ja uuden todellisuuden luoja kunkin henkilön oman keho-mieli-henki
-kokonaisuuden kautta ilmaistuna.

Kun ei tiedä mitään
Kun ei tiedä mitään, tietää kaiken – mielen tiedon tyhjyys paljastaa
todellisen, absoluuttisen tiedon potentiaalin, joka on kaiken tiedon
lähde. Kun löydämme tämän absoluuttisen tiedon lähteen ja
tulemme siksi, niin tiedämme siis kaiken tiedon potentiaalin.
Olen, siis tiedän – ennen ”Ajattelen, siis olen” – nyt sanomme ”Olen,
siis tiedän” – kun löydämme aidon läsnäolon ja olemisemme
perustan ”Olen” aidon minän tietoisuudessa, meistä tulee
absoluuttisen tiedon lähde ”tiedän”.
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Kun luovut kaikesta, saat kaiken
Kun luovut kaikesta, saat kaiken – mielen luomasta valheellisesta,
erityisestä ja erillisestä minäkuvasta, joka on kaikki mitä tiedämme,
luopuminen vapauttaa meidät läsnäoloon, jossa on jo kaikki
tarpeellinen ja kaikki mitä ikinä tulemme tarvitsemaan.
Vapaus on – vapaus ei ole jotakin mitä voimme saavuttaa, vaan
jotakin mitä me olemme, vapaus ja me olemme yhtä.

On vain yksi
Ei ole valintaa, kun on vain yksi – kahdesta voi valita, mutta yksi on.
Valinta on suhteellisen todellisuuden harhaa, vapaus on sitä kun voi
aina valita oikein eli on se yksi.
Aito minä on yksi, jolla on kaksi olemusta – ”oleminen ja tuleminen”
ovat yhtä ja samaa tietoisuutta, jotka suhteellisen todellisuuden
näkökulmasta ilmenevät kahtena eri olemuksena.
Me olemme aito minä, joka on aina ja yhtä aikaa ” oleminen ja
tuleminen”.

Me luomme oman todellisuutemme
Me luomme oman todellisuutemme – todellisuutemme on aina
subjektiivinen ja oman tietoisuutemme luomus absoluuttisesta
luonteestaan huolimatta, me avaamme todellisuutta tullessamme
tietoisemmaksi.
Kun muutat itsesi, muutat maailman – vain vapaat ihmiset pystyvät
tekoihin, joilla on vaikutusta ja merkitystä, vapaus luo vastuun luoda
uusi parempi huominen.
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Tietää se, mitä ei voi tietää
Et voi tuntea sitä, mutta voit aistia sen.
Et voi ymmärtää sitä, mutta voit tietää sen.
Et voi pakottaa sitä, mutta voit vapauttaa sen.
Et voi omistaa sitä, mutta sinulla voi olla se.
Et voi ansaita sitä, mutta voit saada sen.
Et voi etsiä sitä, mutta voit löytää sen.
Et voi opettaa sitä, mutta voit oppia sen.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään; sinun täytyy antaa kaiken olla niin kuin
on. Sinun ei tarvitse saavuttaa mitään; sinun täytyy päästää irti
kaikesta. Sinun ei tarvitse mennä minnekään; sinun täytyy antaa
kaiken tulla luoksesi. Sinun ei tarvitse muuttaa mitään; sinun täytyy
olla se. Sinun ei tarvitse menettää itseäsi; sinun täytyy löytää
todellinen itsesi.
Saman aikaan on sinä ja kaikki muu. Samassa paikassa on kaikki ja ei
mitään. Samassa tilassa on täyteys ja tyhjyys.

Hiljaisuus
Hiljaisuus on elämän kohtaamista ilman ”minää”, sellaisena kuin se
ilmenee omasta tahdostaan.
Hiljaisuus on läsnäoloa sille mitä on – näkemistä katsomatta,
kuulemista kuuntelematta, tapahtumista tekemättä, elämistä
ponnistamatta.
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Hiljaisuus on yhteyttä elämänvirtaan joka kantaa meitä ja vie
eteenpäin.
Hiljaisuus on muuttumaton tietoisuus muuttuvassa todellisuudessa.

Hiljaisuus näyttää meille sen, mitä on
Sanat - ajatellut ja puhutut - luovat tarinoiden maailman – maailman,
jota ei ole muualla kuin näissä sanoissa ja tarinoissa.
Sanat luovat todellisuuden ja elämän, joka tapahtuu aina jossakin
muualla kuin tässä hetkessä. Ne luovat kokemuksen ajasta ja sen
kulusta, pelon elämän menettämisestä.
Sanat ja niiden luomat tarinat ovat aina joko menneessä tai tulevassa,
eivät koskaan siinä mitä on. Sanoissa ja tarinoissa elämme
elämäämme irrallaan elämästä itsestään - irrallaan todellisesta
itsestämme.
Hiljaisuus - koettu ja todeksi eletty - on todellista elämää pulppuava
lähde, vuolaana virtaava elämänvoima.
Hiljaisuus on todellisuutta ja elämää, joka on sanojen ja tarinoiden
takana - tässä ja nyt. Se hävittää ajan ja ajatuksen ja antaa rohkeuden
elää ilman pelkoa, vapaana ja luonnollisesti.
Hiljaisuus näyttää meille sen mitä on - näemme ja kuulemme sen mitä
on. Hiljaisuudessa olemme aina läsnä elämälle - silloin nautimme
elämästä paljaana, puhtaana, suoraan elämän lähteestä nauttien.
Hiljaisuus hävittää sanojen ja tarinoiden luoman keinomaailman ja
antaa meille elämän todellisuudessa ja elämässä, joka me olemme.
Hiljaisuus on avain todelliseen elämään.
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Vain hiljaisuus on totta.
Hiljaisuus on.
Hiljaisuus.
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