Kasumitaotluse pahupool
Inimene on loov isiksus. Ainus õnn on isetegemises, oma kätega, mõistusega ja hingega
tegemises. Kui teete seda, mis teile meeldib ja teete nii, kuidas teile meeldib, olete loomises.
Tegemise õnnestumine ülendab teid alati ja te tunnete sisemist ülendust ehk õnne. Teiste õnn
ei ole teie õnn.
Kaubavahetuse tasakaal tähendab seda, et üks väärtust omav asi vahetatakse teise samaväärse
asja vastu. Kui tahetakse kasumit saada, siis peab teisele tõestama, et asi on väärtuslikum kui
tegelikult. Selle asemel, et toota, hakatakse musta valgeks ja valget mustaks rääkima ehk
tõestama seda, mida ei ole. Äri ei ole kunagi midagi juurde tootnud, see kulutab vaid
olemasolevaid ressursse.
Kui te teete oma tegevusi selle tagamõttega, et see oleks teile kasulik, peate hakkama
mõtlema, kuidas teie tehtu teistele meeldiks. Olles kasumisaamise mõtetes, ei saa te samal ajal
oma toodangut teha. Teie aeg kulub tühja täitmisele.
On olemas tohutult palju erinevaid maailmu, millesse on teil võimalik siseneda. Üks nendest
maailmadest on ärimaailm ehk kasumi teenimise maailm. Sellesse maailma saab siseneda
vaid see isik, kes arvab, et ta on väärt tasuta lõunaid. Ta ei tea veel, et inimene saab täpselt nii
palju kui ta annab ehk ta ei tea veel, et tasuta lõunaid ei eksisteeri. Kuna sarnane tõmbab
sarnast, siis on kasumimaailmas ainult need isikud, kes kasumit taotlevad.
Saadud kasum tekitab alati stressi, sest saaja teab enda sees, et ta on teisel naha üle kõrvade
tõmmanud. Stress on sisemisest tasakaalust väljasolek. Oma südamehääle mahasurumiseks
püütakse leida õigustusi, aga see on vaid enesepettus. Elamise jõud tuleb südame kaudu. Mida
rohkem oma südant vaigistatakse, seda rohkem isoleeritakse oma hingeelu ja seda
hingetumaks ehk südametumaks kasumisaaja muutub. Kuna enda hing on isoleeritud või
maha tapetud, siis selleks, et tegutsemiseks jõudu saada, tehakse varem või hiljem sisemine
otsus, et hakatakse seda teiste käest võtma. Sellest otsusest alates on kasumisaaja astunud
hingeenergia vampiiri staatusesse.
Mida rohkem on inimene loobunud sellisest tegevusest, mis talle hingelähedane on, seda
rohkem on ta ilma loomise kaudu tulevast ülendavast tagasisidemest ehk õnnest ja seda
mõttetumaks tema elu muutub. Seda rohkem peab ta seda energiat mujalt hankima. Asja
valmistamine nii, et see pakuks tegijale tegemisrõõmu ja kasutajale kasutamisrõõmu on selle
asja hingeenergiaga laadimine. Selliselt tehtud asi on kui elus. Miks mängib laps enamuse
ajast puupulgaga, millele ta isa on noaga mingi näo pähe voolinud? Sellepärast, et see on isa
kätega tehtud ja see elab seda elu, mille isa sellele on andnud. Laps tunneb selle kaudu isaga
seotust ja isa kaitset.
Hingevampiir on sügavalt õnnetu inimene. Sisemised vastuolud endale valetamise tõttu
tekitavad sisepingeid hinge ja mõistuse vahel. Mida rohkem püütakse mõistusega hinge
kontrollida, seda pingelisemaks muutub siseelu kuni selleni välja, et tekib sisemine plahvatus
ehk läbilöök, mis väljendub tuimuse, apaatsuse, üleväsimuse ja depressioonina. Iga inimene,
kes on tasakaalust väljas, on teiste jaoks vampiir. Sellise inimese seltsis on seletamatult raske
olla, tekib haigutamine (mis on keha kaitsereaktsioon liigse energiaäravoolu vastu) ja
tahtmine sellise inimese juurest lahkuda. Peale vampiiriga suhtlemist võib ohver mitmeid
päevi või lausa nädalaid lääbakil olla, et oma energiavarusid taastada.
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Mida rohkem vampiir tegutseb, seda rohkem hakkavad temaga suhtlejad tema mõjuväljast
eemalduma ja ennast kaitsma. Vampiir hakkab selleks, et teise sisse saada, aina räigemaid
meetodeid kasutama. Lõpuks on ta põhitegevuseks aina haigemate nippide väljamõtlemine
selleks, et teistele ligi pääseda, et neilt energiat saada. Mida rohkem inimese süda isoleeritud
on, seda haigemaks muutub ta mõistus. Seda rohkem püüab ta teistele tõestada, kui kõva
tegija ta on, et ainult tema teab ja et kõik teised on mõttetud, saamatud, idioodid jne. Selline
käitumine on tegelikult rünnak ümbritsevatele inimestele selleks, et neid tühjaks imeda.
Vampiir peab suvalises vaidluses võitjaks jääma ehk tõestama, et teine on loll. See on talle
sisemine õigustus, et ta võib siis ohvri tühjaks tõmmata.
Enamik ettevõtteid on kasumit taotlevad. Kõige suurem kasumit taotlev ettevõte on religioon,
sellele järgneb pangandus, sellele omakorda riik. Kogu tants käib hingeenergia varastamise ja
röövimise ümber. Religioon on tulnukate loodud ja on kõige ohtlikum selle tõttu, et religiooni
kaudu toidetakse meile nähtamatute paralleelilmade asukaid meie hingeenergiaga ja me ei
oska seda veel kontrollida. Selleks, et inimene religiooni ehk välise jumala kummardamisse
sisse tõmmata, on vaja korraldada ajupesu ja kes sellele ei allu, füüsiliselt hävitada (ajaloost
teadaolev nõidade põletamine). Kuna nõidasid enam põletada ei saa, siis majanduslikult läbi
rahasüsteemi ära kägistada saab ikkagi. Need inimesed, kes ei ole lihtsama vastupanu teed
läinud ja ennast kasumiahnuse vastu välja vahetanud – nende hingejõud on alles ja selletõttu
omavad nad väge. Väge omav inimene on rahvakeeles nõid.
Kuna inimesed hakkavad religioonist välja kasvama, siis on see järkjärgult dubleeritud rahasüsteemiga. Kui vanasti käidi jumalat teenimas, siis täna käib enamik inimesi raha teenimas.
Kui vanasti usuti, et jumal teeb meid õnnelikuks, siis täna usutakse, et raha teeb meid
õnnelikuks. Eriti õnnelikuks pidavat tegema edukas äriettevõte, mis teenib suurt kasumit.
Tuleb küsida, miks on sellise ettevõtte palgal kohati terve korrusetäis advokaate ja juriste?
Selleks, et asi oleks seaduslik ehk juriidiliselt korrektne. Seadus väidab, et on kõrgemal
inimesest. Samas on see inimeste loodud. Kuidas saab loodu loojast kõrgemal olla? Esimese
paragrahviga ehk räige valega lüüakse inimene oimetuks, et süsteem saaks oma kombitsad
ohvri külge kinnitada ja oma laastamistöö ära teha.
Kõige rohkem müüb lubadus. Inimene, kes usub, et keegi teine teda õnnelikuks teeb, hakkab
selle teise tuge otsima või seda teist toena kasutama. Sisuliselt tahetakse teist oma õnne
tööriistaks teha, et see teine sind toidaks ja kataks. See on teise orjastamine. Seal, kus on ori,
seal peab olema ka orjapidaja. Üks ei eksisteeri teiseta. Ori toetub orjapidaja lubadusele,
orjapidaja toetub orja tööle, aga õnnelikud pole kumbki. Kõige vingem inimese tahtmine on,
et jumal teda igavasest ajast igaveseks õnnelikuks teeks. Ta tahab jumalat orjastada. See on
kasumitaotluse tipp. Seal kus nõudlus, seal ka pakkumine. Kirikute küllus ja usklike arvukus
üle maailma demonstreerib seda edukalt. Kui kristlus müüb õnne järgmiseks taevaseks
eksistentsiks, siis budism lubab sul lõplikku õnne ehk sinu eksistentsi lahustumist kõiges ehk
isiksuse surma. Lõplikkus on surm. Ainus küsimus on, et miks me siis elada tahame ja
pealekauba veel õnnelikult?
Uue tasandi kirikud on pangad. Nende tööriistaks on raha. Rahast on saanud jumal, keda
enamus teenivad. Samas, kui suvalist rahatähte sõrmede vahel keerutada, ei tundu ta kuidagi
elus olevat, ka ei täida see kuidagi kõhtu. Kõik taandub ikka ja jälle inimsuhetele. Pank lubab
usklikele, kes usuvad raha vägevust, õnnelikku elu laenude näol. Mida rohkem inimene seda
uskuma hakkab, seda rohkem ta raha orjaks muutub. Ongi käes olukord, kus hingeline olevus
orjab hingeta olevust.

2

Kapitalism lubab inimesele õnne kapitali näol. Inimene, kes seda uskuma jääb, hakkab selle
asemel, et ennast teenida, kapitali teenima. Kapitali omamine on kinnisvara omamine. Iga
omatav asi vajab hoolitsust ja kaitset. Mida suurem on kapital, seda rohkem vajab see inimese
tähelepanu. Mida suurem on tähelepanu välisele, seda väiksem on tähelepanu sisemusele ehk
iseendale ja seda rohkem hing nälga jääb.
Demokraatia müüb õigust vabadusele. Suvaline õigustamine ehk õiguse nõudmine on teisele
ajupesu tegemine selleks, et tõestada, et ta peabki sulle tasuta, oma kulu ja kirjadega, toidu
serveerima. Teil tuleb teine uskuma panna, et te olete ilus, tore, tark ja hea, andekas ja mõnus,
vastupandamatu pandav. Püüate luua välise hiilguse, mis kuulub teiste poolt kinnimaksmisele.
Aga inimene saab olla vaid nii vaba, kui vabaks ta endast teised annab. Toetumine
õigussüsteemile on enda alavääristamine, kus inimene ei usu endasse, ei usu, et tema vabadus
on tema enda teha. Vaid vale vajab õigustust, tõde seda ei vaja, sest oma südames teame seda
niigi. Euroopa seadus on kuuldavasti 800 000 masinakirja lehekülge ja seda muudetakse
pidevalt. See seadus ütleb, et seaduse mittetundmine ei vabasta inimest vastutusest. Ei ole
olemas juristi, kes seda seadust tervikuna tunneks. Tavainimesest rääkimata. Seega on kogu
asi absurd. Tagamõte on selles, et suvalist inimest on võimalik selle seaduse abil vanglasse
toppida. Ega ilmaasjata kõvemad juristid ütle, et näidake mulle inimest ja ma leian talle
paragrahvi. Vaadeldes seda seadust tervikuna, võiks selle kohtusse kaevata kui inimest
ahistava seaduse. Inimene, kes on endaga kooskõlas ehk järgneb oma südame häälele, ei satu
kunagi õigussüsteemi hammasrataste vahele. Inimene, kes ei orjasta teisi, seda ei saa ka teised
orjastada.
Riik on seadusele toetuv maffia, kes müüb kaitset ja juhatust, mida pole. Riikide algidee on
pärit tulnukatelt tähelt Siirius. Riikidevaheline sõda ei ole inimestevaheline sõda. See on kitsa,
väga haigete ehk hingetute inimesteringi ülikasumi taotlus, mille rahvas peab oma vere
hinnaga kinni maksma. Miks peaks ma minema maakera teise otsa mingi idee nimel tapma
mingit afgaani, kelle kultuurist mul pole õrna aimugi ja keda ma isiklikult ei tunne ega saagi
tundma peale seda, kui ma olen ta maha kõmmutanud? Miks ei võiks inimene tegeleda
välisvaenlase asemel oma sisevaenlaste ehk hirmudega.
Kõikvõimalike tugede, mida riik meile pakub, kinnimaksmiseks maksude näol läheb täna
juba üle 80% inimese teenitud rahast. Kunagi maksti kümnist, mis tähendas, et töötaja pidi
süsteemi ülalpidamiseks andma ära kümnendiku oma saagist. Oli pooleteralise aeg, kus
töötaja pidi poole oma saagist ära andma. Täna, kus enamusele tootmisele on lisandunud
masintööjõud, peame teenitust 4/5 riigile loovutama. Tuleb küsida, keda me siis toidame ja
katame. Kes on see riik selline, mida me orjama peame ja mille eest kas või oma elu andma,
kui ta seda nõuab? Kui palju on täna muidusööjaid ehk kõikvõimalikke ametnikke, kes käivad
ja kontrollivad seadusega vehkides, et ega sa äkki ei varasta? Kõige suurem vargus on
riigivargus või vähemalt kõige rängemalt karistatav. Kui sa julged riigile makse mitte maksta,
siis oled sa kurjategija, kes jättis riigi seadusega kehtestatud rahast ilma. Seaduse järgi oled sa
siis varas. Kuidas saab varas olla see, kes ei anna? Absurd ruulib.
Riik toitub ja püsib tänu selles riigis elavate inimeste lootustele. Sellest momendist, kui
inimesed enam riigile ei looda, laguneb riik. Mida rohkem me tahame, et meie riik meie elu
õnnelikuks teeb, seda rohkem see riik meid õnnetuks teeb. Mida rohkem riigile ehk teistele
inimestele, kes selles riigis elavad, loodame, seda lootusetumaks muutub elu selles riigis.
Rahvas ütleb, et lootus on lollide lohutus. Selle asemel, et loota, et keegi sind õnnelikuks
teeks, võiks ise oma elu õnnelikuks teha. Ainus õnn on isetegemises. Sisemine ausus ehk
kasumiprotsentideta kaubavahetus garanteerib, et sa pole ei endale ega teistele võlgu. Sa ei
pea siis seetõttu süümekaid tundma ega kaitses olema, et äkki keegi näeb sinu manipu-
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latsiooni läbi. Keegi ei saa mõõta, palju keegi kellelegi võlgu on, seda saab ainult sinu süda
sulle öelda. Kui asi on tasakaalustatud, rahuneb su süda ilma, et sa seda vaigistama peaksid.
Kõikide stresside ehk hingesurutiste algpõhjus on kasumitaotlus. Kõikide haiguste algne
põhjus on teisse sisenenud stressides.
Sellest momendist, kui võtate vastu sisemise otsuse, et loobute kasumitaotlusest ja selle kaudu
teistele toetumisest, sellest momendist väljute sellest maailmast, kus kõik kõiki lüpsavad. Teie
tervis hakkab kui imeväel paranema, südamesse saabub jõuline tunne, mis annab märku
sellest, et te olete võimeline suvalises olukorras end õnnelikuna tundma.
Sellest momendist, kui loobute kasumitaotlusest, annate endale võimaluse teha hingelähedasi
asju. Selliselt toodetud asjadel on väärtus, mille eest nn rahamaailma vägevad on nõus välja
käima arulagedaid summasid. Olles loomises, saate te kasutada loomiseks ettenähtud
ressursse, milleks on kosmiline potentsiaalide ookean ehk jõud ja universaalne ideede väli ehk
armastus. Need energiad käivituvad vaid sel juhul, kui sa oled loomises ehk looja staatuses,
kui sa fännad oma tegevust. Tegelik kasv ehk tulu tuleneb sellest. Tundub paradoksaalne, et
loobudes kasumist saad väärtuse.
Inimese kui kosmilise rassi vanus on 2,7 miljardit aastat. Kannatuste algne põhjus planeedil
Maa on selles, et paljud teised kosmoserassid kardavad inimese potentsiaalset võimsust ehk
ülemvõimu kosmoses ja seetõttu ongi siin loodud orjandussüsteem. See süsteem teenib suures
plaanis kahte eesmärki:
1. Inimese toodetud hingeenergia vargus ja röövimine
2. Inimese arengu takistamine
Kõiksuse tasandilt vaadeldes koosneb inimene arusaamadest.
Mateeria on loodud mõtteenergiast. Inimese keha koosneb inimese mõttemallidest ehk
arvamustest. Need arvamused on süsteemselt koondatud ja moodustavad bioloogilise tasandi
ehk süsinikeluvormi superkompuutri inimese keha näol. Inimese keha allub/reageerib inimese
mõttetegevusele ja muutub vastavalt inimese arusaamade muutumisele. Seega on suvaline
haigus inimese enda mõttetegevusega ravitav. Asjast arusaamine tagab selle asja eelneva
mittemõistmise ehk sellest tingitud haigusest tervenemise ka järgnevateks kehastusteks. Seega
on lõplik raviefekt seotud otseselt inimese ellusuhtumisega.
Inimese arusaamad kujunevad teda ümbritsevast infoväljast. Seega on inimene selline, millises infoväljas ta elab. Infovälja on süsteemil kerge kujundada ja mõjutada.
Orjandussüsteemil on kaheksa haru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Religioon – manipulatsioon inimeste usuga.
Meedia – süsteemile kasuliku info paiskamine massidesse.
Meditsiin – inimese keha toimesüsteemide rikkumine.
Teadus – teaduse oluliste saavutuste varjamine. On olemas tsiviilteadus ja sõjateadus.
Sõjateadus on tsiviilteadusest 15-20 aastat ees ja üldsuse jaoks salastatud.
Haridus – inimeste koolitamine infoga, mis ei võimalda õnnelikku elu.
Juura – ei taga massidele õigust.
Sõjavägi – kui muu ei aita, siis tehakse asi ära jõuga.
Raha – anonüümne vargusesüsteem, mille voolu pole massidel võimalik kontrollida.
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Kõik need 8 haru on riigisüsteemi kontrolli all.
Riigid on omakorda salaorganisatsioonide kontrolli all. Salaorganisatsioonid on aga tulnukate
kontrolli all. 99,9% inimkonnast on vaimselt manipuleeritud. Inimestega on tehtud planeedil
Maa geneetikakatseid ja neid on geneetiliselt muteeritud 200 000 aasta vältel.
Suvaline majanduskriis on tekitatud teadlikult, kasutades ära rahasüsteemi. Märksõna on
hingeenergia vargus. Kui inimene on tänu majanduskriisile endast väljas (oma energiakehast
väljas), siis ta oma energiat ei kontrolli ja seda on lihtne ära varastada. Näiteks Hallid toituvad
inimese eufooriast ja masendusest. Neil puudub füüsilise toidu seedekulgla, toitudes otse
energiast, mida nad ammutavad telepaatilisel teel. Nende jaoks on inimenergia kui parim
narkootikum.
Nad on kohal ka sõjakolletes ja suurematel õnnetuspaikadel. Neil puudub paljunemissüsteem ja nad kasutavad oma rassi tootmiseks kloonimist. Kloonimisel kasutatakse massiliselt
Maa naisi, sisestades nende munarakku kas une ajal või uimastatuna tehnoloogia kaasabil
seemne. Rasedus eemaldatakse kolmandal elukuul. Probleem on selles, et asja tehakse paralleelsageduses ja arstid pole võimelised sellist manipulatsiooni avastama. Paljudel naistel on
kogemus, et neil on raseduse sümptomid aga füüsiliselt rasedus puudub.
Tulnukatel on olemas tehnoloogia, mille abil on võimalik inimese teadvus kehast välja tõsta,
seda salvestada, muuta, kustutada ja allutada teatud käskude süsteemile. Neil on oskus
sisestada inimkehasse tulnuka teadvus. Südametunnistuse ja empaatiavõime ehk kaastunde
absoluutne puudumine on märk sellest, et suure tõenäosusega on tegemist inimkehas oleva
tulnukaga.
Selleks, et tulnukate manipulatsioonidega toime tulla, peame me oma suhted teiste inimestega
korrastama. Näiteks on inimene võimeline oma vihase mõttega teise inimese energiavälja
kaitsekesta purustama (inimese mõte on ülisuure laenguga). Tähelepanuväärne on see, et siin
ei oma vahemaa mingit tähtsust. Kui kaitsekest on purustatud, siis see on kui kutse
pidusöögile kõikvõimalike parasiitide jaoks. Tulnukate energia on madala potentsiaaliga. Nad
ei suuda inimese energiavälja kaitsekesta ilma eritehnoloogiat kasutamata purustada. Selleks,
et inimese energiat kätte saada, kasutavad nad ära inimeste tülliajamise taktikat, manipuleerides inimeste teadvusega. Kui inimesed tülitsevad, siis tuleb õppida küsima, kes on
provokaator ja kes sellest kasu lõikab. Teatavasti on peale tüli inimene energiast tühi nagu
tühjakspigistatud sidrun.
Manipuleerimine meditsiini ja meedia kaudu on eriti jõhker. Esiteks sisestatakse meile, et
meil on välisvaenlased kõikvõimalike bakterite ja viiruste näol ja ainult meditsiin saab meid
nende rünnakute eest kaitsta. Teiseks ei ütle ükski meditsiiniharu, et enamus haigusi tekivad
valedest tõekspidamistest, mis summeeruvad stressideks ja et stressid omakorda summeeruvad haigusteks. Tõekspidamiste kujunemise eest on aga vastutav meedia. Meedia on suurkontsernide kontrolli all ja selle kaudu edastatakse sellist infot, mis on ainult süsteemile
kasulik. Tavainimesel ei ole võimalik kontrollida infot, mille on edastanud ülemaailmsed
”autoriteetsed” allikad.
Selleks, et meditsiini kaudu ülikasumeid teenida, on vaja müüa ravimeid. Ravimeid saab
müüa siis, kui selle järele on nõudlus. Nõudlus on siis, kui võimalikult suur osa rahvastikust
on haige. Haigeks on võimalik inimesi teha valeinformatsiooni kultiveerimisega.

5

1920. aastal avastati David Rockefelleri meditsiinilaborites D3 vitamiini ainulaadne omadus
tõrjuda tuberkuloosi. Info salastati David Rockefelleri käsul (see tuli avalikuks alles 2005.
aastal). Rockefelleri perekond on suurim tuberkuloosiravimite ja vaktsiini tootja. D3 asendati
sünteetiliselt toodetava D2-ga. D2 vitamiini lisatakse piimale ja see ei lase organismil D3
omastada. D3 vaegusest tekib rahhiit, lagunevad hambad, kahjustuvad luud ja nahk, tekib
psoriaas, kahjustub immuunsüsteem, tekib suhkrutõbi ja häiruvad ajufunktsioonid kuni
autismini välja. D3 teeb võimalikuks magneesiumi, kaltsiumi ja fosfori omastatavuse
organismis.
Arstidele on õpetatud valeteadmisi vitamiinide toimest. Neile väidetakse, et D3 vitamiini
päevane norm on 400 IU (international units, mõnedes riikides IE) ja sellest suurem kogus on
mürgine ja lausa eluohtlik. Miks siis täna toodetakse juba kapsleid, mille D3 sisu on kuni
5000 IU? Tänaseks on avastatud, et inimese keskmine päevane D3 vajadus on 10000 IU (500
milligrammi ehk 0,5 grammi). Haiguste puhul võib doosi suurendada kuni 20000 IU/päevas.
Nitraatidega väetatud taimed sisaldavad vähesemal määral mineraale ja vitamiine.
Nitraatidega kavastatud porgandis olev betakarotiin ei muutu organimis A-vitamiiniks. Tekib
vaegus. Peaks sööma maheporgandit, et A-vitamiini saada.
Kalakasvandustes kasvatatud lõhes on vähem D3 kui metsikult kasvanud
lõhes. Enamustes kalakasvatustes püütakse kalad peale maimuiga võrguga kinni ja süstitakse neile ainet, mille tulemusel kasvab kala kuni kolm
korda kiiremini. Selliselt kasvatatud kalade lihal puub loomulik värv.
Värvi parandamiseks "kaunistatakse" neid kalu mürgiste värvainetega.
Sardiinides on rohkesti D3, kuid vajaliku annuse saamiseks tuleks neid
süüa palju. Seega napib meie söögis toitaineid ja meie keha kannatab
alatoitluse käes.
D3 hoiab ära südamehaigused ja tiisikuse, eesnäärme- ja rinnavähi oht
väheneb mitmeid kordi.
D3 tähtsusest saate lugeda siit:
http://www.thewolfeclinic.com/d3-5.html

Lihtsatest ja odavatest looduslikest ravimitest meditsiin ja meedia vaikivad. Näiteks maohaavade ravi – silica. Värskekapsa mahl sisaldab silicat.
Neerukive lahustab resium, mis on kokku segatud Püreneedes kasvavatest ürtidest.
B17 (laetrile) ravib vähki (on keelustatud!). Laetrile'i avastas aprikoosiseemnetes aastal 1950
biokeemik Ernst T. Krebs, Jr. Edward Griffin kirjeldas oma raamatus "A World without
Cancer" (1974, "Maailm ilma vähita) B17 imelisi omadusi.
Vähi puhul tuleks süüa kolm aprikoosikivi seemet päevas. Need sisaldavad tsüankaaliumi
eelvormi, mis organismis otsib üles vigased või kahjustatud rakud, ka vähirakud, sisenevad
nendesse, muutudes seal tsüaankaaliumiks, tappes nood rakud.
Kahe päeva vanused mungoa idandid sisaldavad samuti laetrile'i (vitamiin B17).

6

Vähk taandub sel juhul, kui inimene lõpetab oma probleemide eitamise. Elu eitamine ehk
lõpliku otsuse tegemine, et mina ei taha seda ja toda enam kunagi näha, selles osaleda, loob
inimese sisse soodsa tingimuse vähi tekkeks. Elu on pidev õppimine ehk liikumine, vähk on
aga seisuenergia (surm) ehk tahtmatus õppeprotsessis osaleda.
Arstidele on õpetatud, et C vitamiini on vaja 60 - 70 mg päevas. Tegelik vajalik kogus on aga
50 mg keha ühe kilogrammi kohta päevas. Gripitunde korral on vajalik kogus 10 000 - 15 000
mg. Selline kogus aitab grippi haigestumist vältida.
Magneesiumi päevane kogus peaks olema 800 mg.
The Canadian Press By Helen Branswell: „Elav linnugripi viirus paigutati Baxteri vaktsiinimaterjali ja saadeti laiali 18 riiki” (oli selle artikli pealkiri). Seda artiklit saad lugeda siit:
http://www.torontosun.com/news/canada/2009/02/27/8560781.html
Skandaalne lugu, kuidas ravimifirma Baxter püüdis tekitada linnugripi epideemiat, ilmus
kohaliku tähtsusega ajalehes. Peale seda keelati USA kõrgete võimude poolt kõik selleteemalised kirjutised. Linnugripi vastast vaktsiini toodeti ühes Šveitsi laboris 2 miljardit doosi.
Selle viiruse muutsid teovõimetuks kosmilised jõud. Siit ka põhjus, miks linnugripi hüsteeria
lõpetati.
Paul Joseph Watson 27 aprillil: „Kas seagripp on bioloogiline relv?”
http://www.prisonplanet.com/medical-director-swine-flu-was-cultured-in-a-laboratory.html
NSA (Rahvuslik Julgeoleku Teenistus ehk salapolitsei) ametnik Wayne Matson hoiatab:
„Seagripp on laboris geneetiliselt valmistatud salarelv eesmärgiga valla päästa hirm inimeste
hulgas, et nad laseksid ennast vaktsineerida. On antud korraldus 4,2 miljardi vaktsiinidoosi
tootmiseks. Peale vaktsineerimist puhkeb ennekuulmatu epideemia. Esimene laine suvel, teine
laine sügisel ja kolmas tuleb kõige hirmsam.”
Ilmselt kasutatakse sama taktikat, mida on kasutatud ka varem. 1918. aastal USA-s, peale
sõjaväelaste kohustuslikku vaktsineerimist, puhkes nende seas enneolematu epideemia. Tehti
katseid, kus haiged köhisid tervetele inimesele näkku ja lausa suhu. Nakatumist ei toimunud.
See tõestas, et epideemiasse nakatusid vaid vaktsineeritud inimesed. Alguses nimetati see
seagripiks. Tekkis skandaal, kuna ühelgi seal seda grippi ei tuvastatud. Siis nimetati see
ümber hispaania gripiks. Tegelikult puhkes see USA pinnal ühes sõjaväebaasis, kus hakati
vaktsineerima. Selle ”sea”gripi epideemia käigus hukkus 100 miljonit inimest. Ainuüksi
Rootsis 27 000. Ühtegi haigusjuhtumit ei registreeritud nendes riikides, kelle riigikassa oli
tühi ja kes ei suutnud seda kallist Ameerika vaktsiini Rockefelleri laborist osta. Kreekas ja
Egiptuses ei olnud ühtegi haigusjuhtumit, samal ajal aga hukkus Indias üle 20 miljoni inimese
(inglased, omades tol ajal seal suuri kolooniaid, lasid vaktsineerida). Tegemist oli planeeritud
massimõrvaga.
Nüüd valmistatakse ette teist massimõrva lainet. Süsteem tahab lahti saada miljarditest
inimestest, sest ta leiab, et maailm on ülerahvastatud. Kui mulle tulev info, et vaktsiini
sisestatud seagripi viiruse mälu on kosmose poolt kustutatud ja sellega teovõimetuks tehtud,
tõeks osutub, siis jääb seekordne massimõrv ära.
Mis puudutab laste vaktsineerimist, siis klassifitseerub see eriti raskeks inimsusevastaseks
kuriteoks. Lapse immuunsüsteem areneb välja esimese 10 aasta jooksul. Osaline immuunsüsteem on olemas 7 aastasel lapsel. Kolmekuisel lapsel immuunsüsteem hoopiski puudub (ta
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peab antikehad kätte saama ema rinnapiimast). Milleks on vaja tugevdada süsteemi, mida pole
olemas? Järelikult on sellel hoopis mingi muu, varjatud eesmärk. Imikut, kes on saanud
kolmekordse pookimise, võib ähvardada vaktsiinides sisalduvate mürkide tõttu äkksurm, mida
arstid seletada ei oska.
Tulnukatel on tehnoloogia, mille abil saab viiruseid programmeerida muudatusi tegema
inimese DNA ahelates neile kasulikus suunas. Viirus on selles suhtes üks efektsemaid vahendeid, kuna ta „poeb” sisse inimese rakku ja saab seal karistamatult tegutseda. Filosoofia tasandil on viirus võitlus sisevaenlase vastu, bakter on võitlus välisvaenlase vastu. Inimene, kes
suudab endaga hästi läbi saada, sellel sisevaenlased puuduvad. Ta on viiruste suhtes immuunne (muidugi sel juhul, kui viirust ei sisestata otse verre). Inimene, kes korrastab oma suhted
ümbritsevate inimestega ja keskkonnaga (on tolerantne), on immuunne bakterioloogiliste
haiguste suhtes.
1723. aastal avastati, et rõugete vaktsiin lõhub edukalt inimese kolmanda silma süsteemi.
Järgnevad teadlikult tekitatud epideemiad oli süsteemi püüe juurutada usku vaktsiinide vajalikkusest, teades, et see võimaldab kontrolli masside üle. Kolmanda silma süsteem võimaldab
inimesel näha paralleelsagedustel toimuvat, saada infot otse ümbritsevast eetrist, sealhulgas
ka kaugel kosmoses toimuvast. Näiteks Aafrikas on pool elanikkonnast vaktsineerimata ja
pool vaktsineeritud. Esimene pool kirjeldab värvikalt kõikvõimalikke ufosid, teine pool aga
ütleb: „Lollid, olete! Midagi ju ei ole!”
Hallid, Siriuse ja kosmose Tehnikamaailma (ka osad Antimaailma esindajad) väidavad, et
Maal elav inimkond on nende pikaajaliste geneetikaalaste katsetuste ja aretuste tulemus, kus
eesmärgiks oli luua nende jaoks energiat tootev orjarass. Kõikvõimalikud mütoloogiates
esinevad olendid alates näkineidudest kuni inimpeadega lõvideni ja hobuinimesteni (nn
pegasused) on olnud reaalselt olemas ja peegeldavad erinevate geneetikakatsete tulemusi.
Lõpuks jõuti tulemuseni, mis oli nende jaoks piisavalt rahuldav. Selleks võeti
kosmosesõdades vangistatud kosmilise inimese genoom ja ristati see teatud linnuliigi, kes
omas tugevaid emotsionaalseid algeid, genoomiga (mütoloogias tuntakse seda lindu
fööniksina e hingelinnuna). Saagem tuttavaks! Need oleme meie. Puhas emotsionaalsus on
naiselik alge. Siit ka rahvakeelde tulnud väljend noortest naiseikka jõudnud tüdrukutest, kelle
emotsionaalsuse puhtus on veel reostamata: tibid, linnud, tšikid. Miks võrreldakse naise
süütust valge tuviga? Nagu näete, oma alateadvuses teame täpselt, mis toimub, aga sidemeid
selle materiaalse maailma ja oma kosmilise mälu vahel teadlikult luua veel ei oska.
Tulnukatest orjastajate jaoks on probleem selles, et kuna kosmiline inimrass omab teadlikku
loomise alget, siis seda osa (mälu) ei õnnestunud meist kuidagi kustutada. Ikka ja jälle kerkis
see osadel Maa inimestel esile. See sai orjarassi loojatele ka saatuslikuks.
Kindlasti olete kuulnud indigolastest. Need on eriülesannetega Maale sündinud kosmoseinimesed, kelle põhieesmärgiks oli luua internet vastukaaluks globaliseeritud meediale
selleks, et üldmass saaks planeedil omavahel suhelda ja omavahel infot jagada nii, et süsteem
seda kontrollida ei suudaks. Aina rohkem imbub läbi riikide ja eriorganisatsioonide salastatud
infot, mis varem või hiljem loob massidele taipamise, mis ja miks tegelikult toimub.
Aina rohkem sünnib Maale erivõimetega inimesi, kel on püsiühendus kosmosega ja
teadmised, kuidas lammutada tulnukate kõikvõimalikke manipulatsioonisüsteeme. Neil on 13
chakrat, kusjuures 12. ja 13. chakra väljuvad pealaelt kui sarved ja on ühenduses galaktika
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infopankadega. Vasak "sarv" on galaktiline mees ja parem "sarv" on galaktiline naine. Neil
on uue tasandi aju (nn kristallaju), mis arvutab läbi kõik kõige suhtes.
15. jaanuaril 2009 kukkus kokku kosmiline kurjuseimpeerium, mis väljendus sellistes
manipulatsioonides, mis ületasid igasuguse meie mõistes inimlikkuse piiri. Asjad olid nii
jõhkrad, et inimene, kes selliste asjadega varem kokku puutunud ei ole, ütleb automaatselt, et
see ei ole võimalik.
20. jaanuaril 2009 tehti selline süsteem, mis välistab suvaliselt tasandilt hingeenergia varguse
nende käest, kes seda toodavad. See annab põhimõttelise võimaluse kõigile inimestele selleks,
et endaks tagasi saada. Kes kasumitaotlusest põhimõtteliselt loobuda ei taha, sellel muutub elu
siin planeedil järjest võimatumaks.
Siiani toitis süsteem neid inimesi, kes oma hinge (südametunnistuse) maha olid müünud,
teiste inimeste energiaga selleks, et nad süsteemile kasulikke tegusid teeksid. Täna on sellistel
inimestel üha raskem teiste käest hingeenergiat kätte saada. Nende sära ja võimsus on kokku
kuivanud.
Selleks, et raha kaudu inimestega manipuleerida, ehitasid tulnukad ühe osa rahasüsteemist
inimese keha sisse II chakra (energiakeskuse) tasandisse, sidudes niimoodi raha otseselt
inimese seksuaalenergiaga. Seks kui inimese materiaalse tasandi kõrgeim looming võrdus
rahaga. Seksuaalenergia on oranži värvusega. Vaadelge suuremaid müügiettevõtteid ja küsige
endalt, miks need on disainitud oranžide värvitoonidega. Kindlasti teate inimesi, kes raha
välja andes ohkasid nii sügavalt ja valulikult nagu oleksid endast tüki ära andnud. Kas oskate
läbi näha seotust maagiasüsteemidega, millest enamusel inimkonnast aimugi pole ja kuidas
käib inimkeha kui arvuti programmeerimine meie kõigi silme all olevate värvuste, sümbolite
ja salarituaalidega?
12. aprillil 2009 tõsteti raha inimese kehasüsteemidest välja ja kuulutati kosmose tasandil
tühiseks. Seega ei oma raha enam mingit maagilist jõudu ja sel puudub energeetiline kate.
5. aprillil 2009 lammutati budistide nirvaanamaailm. Budism oli loodud inimvaimu
vangistamiseks selleks, et takistada inimeste arengut. Need budistid, kes tegelesid enda
sisemaailma puhastamisega ja esitlesid taotluse igavesse õndsusse ehk nirvaanasse
pääsemiseks, sinna peale surma ka said, kuid ei osanud oma eluajal läbi näha pettust. Pettus
seisnes selles, et neile oli lubatud nende teadvuse lahustumist kõiksuses, aga tegelikult on see
võimatu. Ainuke osa inimeses, mis on kustumatu ja igavene, on tema vaimu teadvus, millega
saab ta ennast taasluua suvalisse ruumipunkti suvalisse olekusse. Nn. nirvaana oli suletud
maailm, millesse oli vangistatud miljoneid budistide vaime nende "omal" soovil. Kui nad
lõpuks pettusest aru said, ei jäänud nende pühast lootoselille asendist midagi järele ja
kogunenud kannatusteenergiaga lammutasid nad selle maailma praktiliselt mõne hetkega
pilbasteks.
15. juunil 2009 lahustati enamus osa Sirius A-st, Sirius B-st ja Sirius C-st nende käsitlematu
ülbuse pärast ja nende arvamuse tõttu, et nad võivad kosmoses teha seda, mida nad tahavad.
Meie planeedi jaoks tähendab see seda, et kõik need tulnukad, kes on olnud seotud Siriuse
süsteemiga ja üritanud inimest orjastada, need käituvad kui peata kanad. Need inimesed, kes
on olnud süsteemi juhtida ja kes on saanud mingid eelised võrreldes teiste inimestega, need
võivad vananeda kuu aja jooksul kümne aasta võrra, sest võõras energia, mille najal nad
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tegutsesid, ammendub. Kuna pole enam süsteemi, mille vahendusel neid teiste inimeste arvelt
toideti, siis on neil valikuvabadus ise hingeenergiat tootma hakata või siit jalad ees ära kolida.
Paljud nendest üritavad nüüd teistelt inimestelt energiat kätte saada kõikvõimalike inetute
sissesõitudega/rünnakutega.
Kindlasti olete tähele pannud, et mõni inimene, kes on teie jaoks alati tore inimene olnud,
on viimasel ajal kui arust ära ja te olete peale temaga tülitsemist lausa haigestunud. See võib
olla märk sellest, et see tore inimene oli tegelikult Siriuse varjatud tööriist.
Kui inimene ei kontrolli ennast konfliktses olukorras, läheb ta paratamatult endast välja. See
on olukord, kus inimese hingeenergia jääb kaitseta ja siis on seda lihtne ära imeda. Seda just
tulnukatel vaja ongi. Selleks, et kindlustada enda toiduks pidevalt laokil olev hingeenergia, on
tulnukad meid varustanud kõikvõimalike "omadustega", mis garanteerivad igavese sõja
inimeste vahel. Üheks selliseks omaduseks on kadedus. Kui me ennast tunnetame, siis
tunneme, et tegelikult pole kadedus meie oma vaid see on kui meid kiusav võõrprogramm.
Kadedus on üks vingemaid vaimseid taparelvi. Kadedus on tingitud sellest, et inimene arvab,
et teine saab midagi teenimatult. See on valeteadmine, sest mitte keegi ei saa midagi ilma, et
ta seda tasakaalustama ei peaks. Kui inimene sellest aru saab, kaob tal põhjus kadestamiseks
ja sellega astub ta ise kadestajate maailmast välja nii, et ta muutub kadestajate jaoks
kättesaamatuks, püüdmatuks, olematuks. Kadedus ründab/blokeerib energeetiliselt pead ja
kaela, tekitades pingeid ja valusid nendes piirkondades. Näiteks raskustunne või pinge kuklas
annab märku sellest, et keegi mõjutab oma tahtega teie tunnetusliku nägemise e kolmanda
silma tahtepoolt. Tulemuseks on see, et te ei suuda luua loogilisi sidemeid sündmustest ja teil
on selline tunne, et pea ei võta (nupp ei noki).
Inimene, kes kadestab teise vaimuandeid aga ei tee midagi selleks, et enda omasid
arendada, hakkab kadestatava loomingut maha tegema. Selleks on tal vaja autoriteetseid
tõestusi, et otsida ja leida relv, millega oma oponent maatasa teha ehk lolliks tembeldada.
Enda arendamine jääb järjest enam unarusse ja ta ei saa kunagi tegelikku hingelist rahuldust
sellest, mida ta teeb. Mida kauem ta jätkab, seda rohkem kaotab ta usu endasse ja sellega ka
ümbritsevasse maailma. Tulemuseks on skeptitsism. Skeptikute ja kadedate kohta on tore
vanasõna: „Karavan läheb edasi… ja koerad hauguvad”. Äärmuslik skeptitsism on nii enda
kui teiste mürgitamine, mis varem või hiljem lõppeb skeptiku sepsisega.
Kui inimene ei suuda oma kadedust välja elada või sellest loobuda, tiheneb see energia
õeluseks. Õelus ründab kaela ja diafragma vahelist keha piirkonda, mis on inimese jaoks tema
hingeterritoorium. Kui kadedus tekitab pingeid, siis õela inimese mõte, kui ta teile pihta saab,
on kui valus nõelatorge. Inimesel on kaks südant. Üks on meie mateerias ehk meie
võnketasandis materiaalselt ja asub keha vasakul pool, teine aga on keha paremal poolel ja
eksisteerib peenmateriaalsel tasandil. Parem süda on kui hingeemotsioonide filter, mis
"sorteerib" meile vajalikke hingesündmusi vasaku materiaalse südame tarbeks. Õelus ründab
kõige rohkem parema (peenmateriaalse) südame territooriumi, mis väljendub ootamatu
valutorkena parema abaluu all. Kui te taipate kohe küsida, kes on selle torke autor, võib teie
vaimusilma ette ilmuda teid ründava inimese nägu.
Inimene, kes tegeleb armastuse ärateenimisega, peab tegema kõikvõimalikke imevigureid,
et teised teda armastaksid. Varem või hiljem saab ta vaimukus selles tegevuses otsa ja sellest
momendist tunnevad tema ohvrid ära tema tegeliku palge. Nüüd ei jää muud üle kui endasse
sulguda. Mida kauem suluseisus ollakse, seda suuremaks kasvab õelus teiste suhtes. Seda
salvavamaks muutuvad tema sõnad ja pilgud. Mõtteid ei näe keegi (vähemalt nii arvatakse).
Kui ta ennast nii üles ketrab, et tekib mõtteline pilt ja mõtteline tegu teise hävitamisest, võib

10

see ohvrile tekitada infarkti. Kui aga hävitatav on tugev ja peegeldab rünnaku tagasi, võib
ründaja ise infarkti saada.
Tuleb teadvustada, et mõte on tegu. Me kas tahame või ei taha, aga oma mõtete eest
vastutame ikkagi. Suvalise teo määrab selle tagamõte. Hiljem, kui rohkem areneme, hakkame
vastutama ka oma mõtte taga oleva tagamõtte eest, et miks me üldse selliseid mõtteid
mõtleme.
Kui inimene oma õelusega soovitud eesmärki ei saavuta, tiheneb tema õelus alatuseks. Alatus
ründab keha piirkonda alates diafragma tipust kuni jalgadeni. Alatus on teise põhitõdede
hävitamine, teise jalge alt vaiba äratõmbamine. Alatus on alatu ehk kodutu ehk südametu elu.
Inimese selgroolülid on kui elu kandvad põhitõed, mis tasakaalus olles garanteerivad
inimesele sirge rühi. Kui teie põhitõdesid räige vihase mõttega rünnata, võib see teie selgroo
vastava lüli energiast tühjaks lüüa ja teie võite äkitselt oma selja nihestada olenemata sellest,
kas teil oli sel ajal füüsiline koormus või mitte. Ka puusa, põlve või jala nikastamine nn
ettevaatamatu liigutuse tõttu võib tegelikult olla hoopis alatuse rünnak.
Kui alatus ründab inimest, kes on alatuse filosoofia läbi töötanud ja sellest aru saanud,
läbib see ründav energia teda küll aga ei kahjusta, sest pole, millega haakuda. See, kes alatuse
teele saatis, võib seetõttu selle ringiga tagasi saada ja saada rünnatud omaenese alatuse poolt.
Seega ei tea me kunagi, millal ja mismoodi meie teod meile tagasi tulevad ja meid mõjutavad.
Siit ka ammutuntud moraal, et mida sa ei soovi endale, seda ära soovi ka teistele.
Alatuse kõrgemaks pilotaažiks võiks nimetada meie majanduses tuntud tiigrihüpet, kus tiiger
tegi enneolematu vinge hüppe rohelisele aasale. Tiigri maandumiseks ettenähtud ala oli kui
vaip, mis oli tikitud majandusliku jõukuse lubadustest ja mis viimasel hetkel alt ära tõmmati.
Vaip oli laotatud üle kuristiku, mille põhjas on võlaorgid. Niikaua, kui ise alatusteks valmis
oleme, niikaua rakendatakse sama relva ka meie puhul. Kuni selleni, et jääme ilma alata ehk
maata ehk elame maal, mis on panga oma.
Tänane riigi seadusandlus on juba algselt vale – eriti kui vaadelda seda üldmassi poole pealt.
Teatavasti on riik reguleeritud seadusandlusega. Seadus on leping, kus mõlemad osapooled
lepivad kokku selleks, et nendevaheline andmine ja saamine oleks tasakaalus. Selline leping
saab vägivallatult toimida ainult sel juhul, kui mõlemad pooled on teadlikud selle sisust ja
lepivad omavahel kokku, et mõlemad pooled seda ka täidavad. Tänapäeval on selle lepingu
tõestuseks allkiri. Näidake mulle ette mõni riigiseadus, kus selle riigi kodanik on allkirja
andnud, et ta on selle seadusega kursis, saab sellest aru ja vastutab omapoolse tegevuse eest.
Kuna sellist allkirja olemas ei ole, on riigiseadus kodaniku jaoks juba algselt tühine. Peale
selle peaks seadusandlus olema nii lihtne, et ka suvaline tavaline inimene sellest üheselt aru
saaks. Teadlikult nii keerukaks ja mahukaks muudetud seadusandlust nagu täna on, ei suuda
isegi selleks koolitatud erialaspetsialistid üheselt tõlgendada. Mitmeti tõlgendatav seadus on
ei ole enam seadus vaid on soperdis, mille alusel on võimalik musta valgeks ja valget mustaks
tõestada.
Üks kosmilisi seadusi on, et kõigil ja kõigel on arenguõigus. Selle seaduse allseadus on, et
kõigil ja kõigel on õigus arenguruumile ehk isiklikule territooriumile, mis on puutumatu ja
püha. Tuues selle seaduse kohalikku mateeriasse, tähendab see seda, et igal riigi kodanikul on
õigus isiklikule maalapile, millega tehinguid teha ei saa. See tähendab, et sünniõigusega peab
olema selle riigi kodanikul võrdeline osa riigi kui kollektiivi territooriumist, mis jagatakse ära
vastavalt rahvaarvule. See tähendab ka seda, et maadega suvaliste sealhulgas ka rahaliste
tehingute tegemine on isiksusevastane kuritegu.
Absurdne on see, et kui noor perekond tahab luua omale elamist, ei saa ta seda teha, kuna
ta peab maa ostma. Samas ei ole maa müüja midagi teinud selleks, et see maa olemas oleks.
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Paljud müüjad pole müüdavat maalappi isegi läbi käinud ja osad isegi ei tea, kus nende
omanduses asuv maalapp asub. Tagasihoidlike arvestuste kohaselt on iga Eestis elava inimese
kohta 2,3 hektarit maad, millest on 1,7 ha metsa (sood ja järved on arvestusest välja jäetud).
Öelge üks põhjus, miks peab inimene ostma seda, mis sisuliselt on nagunii tema oma? Kui
võtta iivet säilitav pere, siis on laste arv kaks ja pere suurus koos ema ja isaga 4 inimest.
Seega on keskmine maa-ala, mida pere peaks haldama, 9 hektarit (sellest 6.8 ha metsa).
Sellest piisaks täielikult kütuseks, hoonete ehituseks, söögiks-joogiks ja jääks ressursse veel
ülegi.
Riigi kattega ja katteta teede kogupikkus nii linnas kui maal on suurusjärgus 40 000 km.
See teeb 30 meetrit elaniku kohta. Sellest on umbes pool asfaltteed. Kui majandamine oleks
õigetel alustel, poleks teede ehitamine ja hooldamine mingi probleem.
Majanduskriisi tegelik nimi on kitsa inimesteringi rahaahnus. Kogu manipulatsioon on
imelihtne. Tuleb kõik tegevusvaldkonnad rahaga ära siduda ja seejärel raha lihtsalt vahelt
välja võtta. Tulemuseks on tegevuse seiskamine ehk majanduskriis. Kui füüsiline rahahulk on
ringluses vähenenud, tuleb selleks, et tegevus ei seiskuks, hinnad alla lasta. Seejärel on raha
tegelikul valdajal (näiteks panga varjatud omanikul) lihtne võileiva hinnaga varandust kokku
kraapida.
Kujutage ette ringmängu, milles igal inimesel on näiteks sada krooni. Et ring liikuma saada,
piisab selles ringis olevast ühest kasumittaotlevast inimesest, kes peab selle kasumi saama
näiteks selles ringis olevalt järgmiselt inimeselt. Kasum pannakse ringi keskele kui peibutis,
mis näib rikkuse püramiidina. Kui ta tahab saada kasumit 20 krooni ja tal õnnestub see kätte
saada, jääb järgmisel mängijal alles 80 krooni. Kui järgmine mängija tahab, et tal oleks jälle
100 krooni, peab ta 20 krooni võtma temale järgneva mängija käest. Nii jätkub mäng, kuni see
jõuab ringiga tagasi algse kasumitaotlejani. Kui ka temalt õnnestub see 20 krooni kätte saada,
on mäng algseisus ja võib uue hooga alata. Selle mängu võlu on see, et sa tõstad näiteks oma
mobiiltelefoni ühest taskust teise ja arvad, et oled rikkam. Sellise mängu nimi on äri.
Probleem on selles, et vahepeal läheb kõht tühjaks ja ostetakse näiteks 20 krooni eest süüa.
Nüüd on igal mängijal alles 80 krooni. Kui mängust ei taibata välja astuda, siis on varsti raha
otsas. Siis tuleb kas tootma hakata (sellest mängust väljuda) või hakata laenama või varastama
nende inimeste käest, kes selles ringmängus ei osale. Mida rohkem inimesi selles
kasumitaotluse mängus osaleb, seda suuremaks muutub lõhe vaeste ja rikaste vahel ja seda
vaesemaks, näljasemaks, agressiivsemaks ja orjalikumaks muutub ühiskond. Näiteks on
tehtud katseid rottidega, et kui neid näljutada, muutuvad nad agressiivseks ja neil ilmneb
kannibalism. Inimene ei ole selles suhtes erand.
Seda ringmängu võib vaadelda sümboolselt kui ussi,
kes oma saba sööb. Huvitav on see, et seesama sümbol
esineb vabamüürluses ja on püramiidi tipus asetseva
kõikenägeva silma kontrolli all. Kasumitaotlus on kui
püramiid ja kõikenägev silm on kui raha. Päike selle
sümboli keskel on rikkuse sära, mis pimestab. Tuleb
küsida, kes on süsteemi autor ja kellele on ülimalt
kasulik see, et inimesed oma kasumitaotluses üksteise
kõri kallal närivad.
Neid inimesi, kes taipavad saadut tasakaalustada, on
mulle tuleva info kohaselt tänases Eestis sajast üks ja
neid, kes seda teadlikult teevad nii, et nad teavad, et asi
sai tasakaalu, on tuhandest üks.
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Inimene on olend, kes peab välja arenema karjavaimust iseseisvaks ja enda tegude eest
vastutavaks isendiks ehk loojaks. See tähendab, et tuleb lõpetada vastutuse teiste õlgadele
veeretamine.
Näitena võib tuua lapsevanemad, kes ainult ise saavad vastutada lapsele arenemisväärsete
tingimuste loomise eest. Kuna laps on isa ja ema summa, siis tegelikult teavad ainult lapse
vanemad kõige täpsemini, millised on lapse vajadused. Ema teab endast tulevat aspekti ja isa
teab endast tulevat aspekti. Lapse enda aspekti tuleb lapse käest küsida. Seda saab teha juba
siis, kui laps veel rääkida ei oska. Tuleb lihtsalt erinevaid variante lapsele rääkida ja jälgida
tema käitumist. Laps reageerib erinevate olukordade meeldivusele ja mittemeeldivusele ehk
nende olukordade energeetikale.
Vanemate kohuseks on luua lapsele turvaline füüsiline ja psüühiline keskkond ehk algselt
peavad vanemad lapsele looma maailma, milles laps tunneb, et tema isa on kuningas ja tema
ema on kuninganna. See on võimalik ainult siis, kui isal on oma korrastatud maailm ehk
arenguruum, mida ta kontrollib ja emal on oma maailm, mida tema kontrollib. Kui neid
maailmu kontrollib näiteks ämm, eksabikaasa, rahamaailm või valed arusaamad, ei saa need
maailmad olla isiku jaoks turvalised. Turvalised ei saa need olla ennekõike seetõttu, et isiklik
vastutus on kas siis teistele usaldatud või teistele kohustuseks tehtud.
Mida vähem inimene oma maailma kontrollib, seda suuremaks kasvavad hirmud tundmatuse
ees. Seda süsteem ära kasutabki. Näiteks vaktsineerimine. Arstid panevad vanemad valiku
ette: kui teie laps saab vaktsiini, on ta haiguste eest kaitstud ja kui ta vaktsiini ei saa, on ta
potentsiaalselt surmale määratud. Kas te vastutate ise või vastutab meditsiin. Tänu hirmudele
delegeeritaksegi vastutus meditsiini õlgadele. Tegelikult ei vastuta meditsiin mitte millegi ees,
kuna kaotusvalu jääb ikkagi vaid perekonna kanda. Lõpuks taandub meditsiin vaid
statistikaks.
Kui lapsevanemal oleks oma maailm enda kontrolli all, suudaks ta eristada ohumärke. Jälgige
näiteks lapse reageeringut alates sellest momendist, kui te otsustate minna teda vaktsineerima.
Miks muutub enamus lapsi alates selle otsuse tegemisest närviliseks kuni selleni välja, et te ei
tunne oma last ära. Kasutades loovust, võiks proovida ju näiteks sellise mänguga, et te tahate
näha, kuidas reageerib laps siis, kui te oma otsust ainuüksi oma mõtetes muudate. Peate
teadma, et kui teie olete lapsele nähtava maailma õpetaja, siis on laps teie jaoks nähtamatu
maailma õpetaja. Laps on teist targem, kuna ta on vähemalt ühe kehastuse võrra teist ees. Kui
see nii ei oleks, siis toimuks elu taandareng. Kõige paremini õpetab laps oma vanemaid
haigusega, mis ei ole muud kui lapsevanemate summaarne ellu valesti suhtumise tagajärg.
Laps on isa ja ema vaheline suhe. Nii nagu vanemad ellu suhtuvad, selline on ka
nendevaheline suhe ja laps on selle suhte materialisatsioon ehk füüsiline peegeldus.
Sellepärast põevadki lapsed kõige rohkem oma ema ja isa suhte pärast.
Nähtamatu maailma eitamine on enese eitamine. Kõigest olemasolevast on materialiseerunud
umbes 1%. Kui me võtame seda füüsilist maailma ainsa reaalsusena, oleme ülejäänud 99%
reaalsuse suhtes pimedad ehk kaitsetud. Selleks, et omada absoluutset võimu masside üle,
teeb materiaalne maailmakäsitluse süsteem kõik endast oleneva, et inimesed usuksid ainult
teaduslikku tõestatust.
Inimene, kes on kaotanud oma maailma, on kas liiga kõhn või liiga paks. Kui tal puudub
vanemate poolt loodud maailm, on tal võimalik see ise luua. Parimaks materialiseerunud
duaalsüsteemi kirjelduseks on meie eneste keha. Vaadeldes suhtlemise tasandit, on meie
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kurgus kaks mandlit ja nende vahel olev nibu. Vasak maailm ehk mandel on isa maailm ja
parem on ema maailm. Nibu oleme me ise. Kui inimesel on mandlid opereeritud, on see märk
sellest, et tema jaoks on tema isa ja ema kadunud. Kui ta oma maailma teadlikult ise ei loo, on
tal elus orienteerumine väga raske.
Hingemaailma peegeldus on naise rinnad, kus vasak rind on seotud oma teise poole ehk mehe
armastamisega ja parem pool on seotud kõige armastamisega. Kahe rinna vahel veidi
kõrgemal rinnaku sees asub iseolemise keskus ehk kosmiline värav materiaalsest maailmast
vaimumaalima. Näiteks kui asetsete ruumis, kus on palju rahvast ja lärm on nii suur, et
puudub kuuldavus ja keegi kutsub teid aga te ei ole kindel, et just teid kutsutakse, kasutate te
viipekeelt ja osutate näpuga enda rinnakule, esitades küsimuse: „kas mina või”. See punkt,
kuhu te spontaanselt osutasite, ongi teie iseolemise keskus.
Duaalsüsteemi materiaalse tasandi mudeliks on mehe munandid. Muna on täiuslikkuse
sümbol ehk täiuslik maailm. Vasak munand on suhtumine meestemaailma täiuslikkusesse ja
parem munand on suhtumine naistemaailma täiuslikkusesse. Naistel on vastavad organid
munasarjad. Nende kahe maailma koostööst tuleneva loomingu väljund mehe suguti kaudu
kopeerib eelnevalt kirjeldatud hingemaailma loomingut, kus väljundiks on iseolemise keskus.
Kui mees arvab, et ta ei ole täiuslik või jääb teiste arvamust uskuma, pärsib see mehe
seksuaalsust. Kui naisel on samasugune arvamus enda suhtes, on tulemuseks seksuaalne
külmus ja rahuldamatus.
Isaduse organiks on meestel eesnääre ja naistel on emaduse organiks emakas. Halvustav
suhtumine mehesse kui laste isasse teeb hävitustööd mehe eesnäärme kallal. Isa kahetsemine,
et ta selle naisega üldse järglase soetas, loob eelsoodumuse eesnäärme vähi tekkeks. Ema
vastavad stressid, et ta peab selle mehe last kasvatama ja mehelt nagunii mingit tuge ei tule ja
miks ta nii loll oli ja nii edasi, loob eelduse vähi tekkeks emaka piirkonda.
Enamus stresse saavad alguse sellest, et inimesel on enda maailm korrastamata ja tänu sellele
pole ta võimeline orienteeruma ei oma mõtetes, tunnetes ega tegudes.
Pakun siinkohal välja meditatsiooni, et taasluua oma isiklik maailm.
Selleks kujutage ette tühjuses mingi kerakujuline ruum (et esialgu lihtsam oleks, võite seda
ette kujutada näiteks õhupallina), mille sisse mahute ainult teie ise. Nüüd kehtestage selle
ruumi sees omad seadused, mis peavad teie maailmas kehtima. Väljastpoolt sisenejatele on
selline seadus, et nad peavad olema teie suhtes austaval positsioonil ehk austama teie
elukorraldust ja teid kui isikut. Kui see nii ei ole, puudub neil sissepääs teie territooriumile.
Jätke kõik teadmised, tunded, emotsioonid, mõtted, suhted, kõik minevikusündmused,
tulevikuunistused, materiaalsed varandused ja teised inimesed väljapoole. Andke endale
korraldus, et see on teie isiklik ruum, kuhu pole kellelgi pääsu ilma teie loata. See on
territoorium, kus teil on võimalik olla omaette ja saate siin puhata. Tehke nüüd see ruum
suuremaks, et saaksite selle sisustada selliste asjadega, mis teile meeldivad. Nautige selles
olekut ja seejärel suurendage see ruum lõpmatult suureks.
Kuna kosmoses pole asjad kaugeltki veel korras, siis võite seda meditatsiooni aegajalt korrata.
Õige on seda teha siis, kui see teile meelde tuleb. Kui tahate, et teised teid austaksid, siis peate
ennekõike ise teiste suhtes austava positsiooni võtma. Kosmose seaduse järgi sarnased
tõmbuvad. Ehk see, mida külvad, seda ka lõikad.
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Orjandussüsteem kestab täpselt nii kaua, kuni me ei julge enda tegude eest ise vastutada. Kui
me loodame, et keegi teine meie eest midagi teeks, siis anname ise oma väe kellegi teise
käsutusse ja ise oleme sellest ilma. Ükski teine olend ei tea teie tegelikke vajadusi, seetõttu ei
saa ta teie jaoks teha ka seda, mida te tegelikult ihaldate ja tulemuseks on teie rahulolematus
nii enda kui ka teiste suhtes. Ise ei tee ja teiste tehtu ei kõlba.
Kogu tants käib hingeenergia ümber. Kindlasti on enamikul inimestel kogemusi, kus teda on
vallanud äkkväsimus. Sellel on põhiliselt kaks põhjust:
1. energia äravool
2. energia blokeering
Kui on tegemist energia äravooluga, siis on inimese kaitsekookonist keegi läbi saanud ja teda
tühjaks tõmmanud. Reeglina on tegemist kas siis parasitismiga või vampiirlusega.
Kui on tegemist energia blokeeringuga, siis ei saa inimene neid energiaid kätte, mis temast
loomulikul teel läbi käima peavad.
Duaalsüsteemis eksisteerib ülemine ja alumine taevas, mis on seotud läbi magnetismisüsteemi
inimese kehaga, et see keha saaks toimida kui kosmiline kompuuter. Ülemisse taevasse
koondatakse kõik uued ideed, mida on inimesel võimalik oma keha toimesüsteemide kaudu
kätte saada ja alumises taevas toimub igast inimesest läbi käinud info sorteerimine, kus kõik
uudne, mida inimene loonud on, toimetatakse ülemisse taevasse kui uued ideed kõigile
kasutamiseks. Lisaballast, mis loomisega kaasas käib, kuulub põletamisele. See tuli näitab
ennast elutulena. Mida rohkem inimene loomises osaleb, seda täiuslikum ja terviklikum on
tema elutuli. See tuli asub inimese südame all ja seda saab inimene ise oma kolmanda silmaga
vaadelda.

Alumise taeva põhjas asub värav algenergiate maailma, millest tulevad duaalsüsteemi toiteks
vajalikud algenergiad. Siiani oli alumine taevas kui ühine katel, millest jagati inimestele
energiaid vastavalt sellele, kuidas jaotajad heaks arvasid. Kuna süsteemi üle kontroll puudus,
siis võttis Looja vastu otsuse luua igale inimesele isiklik alumine taevas, mis läheb inimese
sisekosmose kaitse alla. Muudatus teostati 17 ja 18 augustil 2009 aastal. Sellega kadus üks
põhjusi, miks inimene suvalisel ajal äkkväsimusse langes. Ilmselt kogevad paljud, et nüüd
jätkub energiat tegutsemiseks terveks päevaks ja jääb veel ülegi.
Inimese kehasüsteemidega on uskumatult palju manipuleeritud. Ema ja lapse vahel on eeterlik
nabanöör, mille kaudu toidab ema oma last enda kaudu tulevate kasvuenergiatega. See
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toitmine peab toimuma lapse esimese 18 eluaasta vältel, kuni laps saab täiskasvanuks. Alates
19. eluaastast peab ema missioon lapse loomisprotsessis olema lõppenud ja ta peab oma lapse
vabaks andma. Selleks ajaks laguneb ka ema kaitsekookon lapse ümbert. Suhted ema ja lapse
vahel peavad selleks ajaks arenema nii neutraalseks, nagu oleks tegemist ammuse tuttavaga,
kelle ees pole ei lapsel ega emal mingeid kohustusi.
Energeetiline nabanöör ema ja lapse vahelt peab alates lapse 19. sünnipäevaks automaatselt
ära kukkuma, aga see ei kuku tänu sellele, et tulnukad on loonud lisasüsteemi, mis ei lase sel
automaatikal toimida. Energeetiline nabanöör on kuni lapse täiskasvanuks saamiseni ema
kaitsekookoni kontrolli ja kaitse all. Kui kaitsekookon laguneb aga nabanöör jääb, siis see
osa, mis jääb väljapoole inimese isiklikku maailma, selle kaudu on võimalik inimese
siseterritooriumile tungida. See on tulnukatele kasulik äri, kuna energeetiline nabanöör väljub
inimese kaitsekookonist ja seetõttu on võimalik selle kaudu sisestada inimesse saasta ja samas
ka inimest energiast tühjaks tõmmata. Niikaua, kuni see manipulatsioon kosmose tasandil
kõrvaldatud pole, saate ise selle nabanööri kõrvaldada nii, et lõikate selle läbi, kasutades
kosmilisest kullast (mis on maisest kullast veidi heledam ja on tugevam kui teras) tehtud
kääre või nuga. Nöör tuleb läbi lõigata enda ja oma ema kõhu juurest ja lõikekoht kõrvetada
ära sellise tulega nii (andke tulele korraldus, et see oleks selline kui vaja), et ei oleks võimalik
enam midagi lõikekohale külge pookida. Kerige äralõigatud nöör kokku ja põletage see. Siin
ei ole vahet, kas teie ema või laps on elus või surnud. Tolknev nöör tuleb eemaldada ikkagi.
Tihti on nii, et lapse täiskasvanuks saamise järel hakkab ema eeterliku nabanööri kaudu
hoopis lapsest toituma, toites sellega ka oma energiaväljas olevat kollide armeed. Sõltuvus
oma lapse energiast (vampirism) on imekiire tulema. Peale nabanööri äralõikamist võib
tekkida olukord, kus teie ema võib teie suhtes hakata väga inetult käituma. Selle taga on
protest, miks ta oma lapselt enam energiat ei saa. Negatiivse käitumise taga on soov jõuga
lapse kaitse purustada, et ise toidetuks saada. Siin tuleb teil lihtsalt endale kindlaks jääda,
teades, et parim abi vampiirile on ta energiast ilma jätta – et ta hakkaks seda ise tootma.
Üks üldlevinud programme on, et lapse juured on tema vanemad. Vaadelge taimi – neil on ju
enda juured! See on eriti jõhker programm selle tõttu, et tänu sellele on inimene sunnitud
tegelema oma vanemate probleemidega ja enda probleemide lahendamiseks ei jätku tal ei
energiat ega aega. Tulemuseks on oma maailmas valitsev segadus ja see on üks põhjusi, miks
ta ei ole võimeline aru saama ei endast ega teistest. Süsteemile on see kasulik, sest inimene ei
näe seetõttu süsteemi valesid läbi.
Selleks, et lõpetada oma vanemate kaudu teie energiavälja tulevate teie vanemate probleemide
sissetung, on teil vaja teadlikult endale isiklikud juured alla kasvatada. Umbes nii, nagu
pajuvits, mis äralõigatuna ja vette pistetuna juurduma hakkab.

Üks hävitavamaid programme, mis on kõige enamlevinud sõdade – peresõdade – tekitajaks,
on sõltumatuse programm. Sõltumatud mehed ja sõltumatud naised. Samas rajaneb kogu
kosmos vastastikusel sõltumisel. Tahtmine olla sõltumatu on tahtmine, et teised sõltuks
minust rohkem kui mina neist. Võimu energeetiline nimi on vastastikune tasakaalustatud
sõltuvus. Enamikul juhtudel aetakse võimu mõiste sassi kas ülemvõimu või alamvõimuga.
Duaalsüsteemis on nii, et meestemaailmal on omad ülesanded ja naistemaailmal omad ülesanded. Naine on kodu ehk sisemaailm ehk tuum, mees on välismaailm ehk nagu elektron, kes
ümber tuuma tiirleb. Vastassoorolli ülesannete täitmine on duaalmaailmas võimatu, sest
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selleks puuduvad vastavad süsteemid. Nii, nagu mees ei saa kunagi sünnitada, nii ei saa naine
kunagi seemendada – ükskõik, kui palju seda tahta. Selleks, et edu saavutada, peab inimene
muutuma mehest naiseks või naisest meheks. Nii kohtabki järjest vähem mehelikke mehi ja
naiselikke naisi.
Sõltumatus tähendab tahtmist ise vastaspoole rollis olla ehk teisele koht kätte näidata, et ta
millekski võimeline pole. Selle taga on aga tahtmine teist oma psüühilise ülemvõimu alla
painutada.
Duaalsüsteemis on meeste ülesanne välismaailmast nodi kohale tassimine ehk hunnikute
tekitamine. Naiste ülesanne on kokkukuhjatud hunnikute likvideerimine. Nii, nagu päeva
lõpuks pestakse kuhjunud toidunõud.
Meeste ja naistemaailm on põhimõtteliselt erinevad. Kui mehelik käitumine on sirgjoonelisus,
ausus, jäikus, külmus, tulisus ja jõhkrus, siis naiselik käitumine on vingerdamine, vassimine,
varjamine, salatsemine, pehmus ja soojus. Mees on kui püramiid, naine on kui kera.
Kui vaadelda mehe ja naise koosolemist, siis võib seda vaadelda kui toorest muna, mille
sisuks on naine ja kestaks on mees. Naine vastutab sisu ehk tuuma ehk kodu korrasoleku eest,
mees vastutab sisu kaitse eest välismaailmade suhtes. Kujutage ette olukorda, kui sisu tahab
olla kest ja kest tahab sisu olla. Või sisu tahaks olla ilma kestata või kest ilma sisuta. Ometi
ennast sõltumatuks mõelnud inimene seda igatseb, saamata aru, mis juhtuks, kui tema unistus
täituks.
Sõltumatul inimesel on võimatu püsisuhet luua, sest tema hoiak peletab sellise partneri, kes
tahab oma soorolli täita ja tahab, et ka teine seda teeb, eemale. Oma soorollis olemine on
julgus sõltuda vastassoo rolli esindajast. Mees julgeb sõltuda naise armastusest ja naine julgeb
sõltuda mehe jõust. Nende kahe koostöö loob armastuse jõu energiavälja, milles olles ei tundu
ükski olukord raske. Seda ihaldavad kõik, aga paraku otsitakse seda väljastpoolt ennast.
Duaalsüsteemis on naine armastuse vahendaja ja mees jõu vahendaja. Mees ilma naise armastuseta elada ei saa samamoodi, nagu naine ei saa elada ilma mehe jõuta. Kui mees ei julge
sõltuda naise armastusest, on ta ette nähtud kiratsema. Selline mees eksib aegajalt erinevate
naiste vooditesse ja ikka selliste naiste, kelle suhtes ta tunneb üleolekut ehk teistmoodi öeldes
ei ole need naised tema väärilised. Potentsiaalselt endasugust ta vastu võtta ei julge, sest hirm
tõelise armastuse ees ei lase seda teha. Kui sellisest suhtest isegi midagi välja areneb, siis on
see juba algselt ebatäielik ehk rahuldamatu ja tunne sellest hakkab seda liitu seestpoolt olematuks närima. Sellises perekonnas on pinged juba algselt sees ja aegajalt lahvatavad need
eredalt põlema erinevate vägivallapuhangutena. Nüüd on vaid aja küsimus, millal see liit
füüsiliselt laguneb.
Teadmine sellisest kooselust sunnib inimest oma tulevikku kindlustama või abielusiseseid
varalisi lepinguid sõlmima. Sellises liidus peab naisel kindlasti oma rahakott olema, millele
mehe juurdepääs on keelatud. Et juurdepääsukeeldu psüühiliselt kindlustada, on naine sunnitud minema perekonna materiaalse edu nimel ise tööle, et rahahunnikut koju tuua. Sellega
astub naine valesse rolli, sest rahahunnikute loomine on meeste ülesanne ja naisel puudub
selleks sisemine süsteem.
Iga naise teenitud kroon jätab perekonna ilma kümnest kroonist. Olles vales rollis, jääb
perekonna tuum ehk kodu armastusega laadimata ja mehel ei ole võimalik välismaailmas oma
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kohust täita, sest ta on tühi. Tühi kott ei seisa püsti. Muidugi on mehel võimalus armastust
teiste naiste käest hankida, aga enamus otsustab selle asemel armastust alkoholist otsida, kuna
see tekitab vähem pahandusi kui truudusetus. Paljud mehed põgenevad oma armastuseta
kodust võimalikult kauaks tööle, sest seal on näiteks ilus paljulubav sekretär, kes aegajalt
lahke naeratuse kingib. Asi seegi.
Ükski tasuv töökoht ei vaja naise oskusi vaid hoopis naise armastust. Et õigustada naise töölviibimist, peab see naine näiliselt ka tööd tegema. Tegelikult suudab mees luua sellised töö
teostamise keskkondi, kus naise tööjõudu vaja ei lähe. Juba täna on võimalik näiteks kogu
pangandus organiseerida läbi ühe arvuti. Naisi on pankadesse vaja ainult selleks, et nad seda
süsteemi oma armastusega toidaks. Aina uhkemaid ja suuremaid pangahooneid on vaja
selleks, et inimestel tekiks illusoorne mulje pankade võimsusest ja rikkusest. Panga tegelik
rikkus on vaid tühjad nullid teie arvutiekraanil.
Sõltumatute meeste tunnusjoon on kokkuriisutud varandus, mille tagamõte on naise armastuse
äraostmine.
Enamus inimesi arvab, et jõukus tuleb läbi saamise. Tegelikult tuleb jõukus läbi andmise.
Saamahimu keerab kõik arusaamad tagurpidi ehk pea peale. Näiteks on see sünnitanud sellise
asja nagu patendimajanduse.
Täna on patenteeritud kolossaalsel hulgal leiutisi, mis vedelevad riiulitel ja mida pole kasutusele võetud. Näiteks peaks sisepõlemismootor olema juba 60 aastat ajalugu aga ometi tossame
me oma autodega ja mürgitame enda sissehingatavat õhku. Tesla seadmed, mis väljutavad
tuhandeid kordi rohkem energiat kui sinna sisse anda, pole meedia poolt kajastatud. Samuti ei
õpetata selliseid asju koolides.
Energia jäävuse seadus, mis eeldab suletud süsteemide olemasolu, on vale seetõttu, et suletud
süsteeme pole olemas. Valede teooriate pähetuupimine koolis viib selleni, et enamus, jäädes
seda uskuma, ei tule selle pealegi, et asi võib ka teistmoodi olla.
Need teadlased, kes on avastanud, et energia jäävuse seadus ei kehti – nende avastusi Suur
Meedia ei kajasta. Kuna rahvas usub suuri pealkirju suurtes väljaannetes, siis on meediamagnaatidel lihtne üldsust valejäreldusteni juhtida.
Kui Tesla oma avastused tegi, topiti need kiiresti kalevi alla ning vastukaaluks loodi rahva
jaoks selline suurkuju nagu Einstein, kes tegelikult ei olnud teadlane vaid kõrgel kohal olev
vabamüürlane.
Tesla teooriaid hakati salaja kasutama sõjatööstuse arendamiseks, rahvas ja teadlased aga istutati Einsteini teooriate otsa, et nad mingil juhul tõde ei taipaks. Neid teadlasi, kes tõde taipasid, tapeti või ähvardati ja seda tehakse siiamaani. Need isikud, kes ei ole teadlased ja tõde
teavad, üldsus nagunii tõsiselt ei võta, kuna mass usub meedia tekitatud mulli teaduse tõestatusest. Siit tuleneb juba enamuse lihtne järeldus, et ainult paljude aunimetuste ja kraadidega
teadlased teavad tõde. Samas on võimalik neid kraade ja aunimetusi süsteemi poolt jagada,
süsteemile kasulikku teadlast premeerida ning kõikides suurtes meediaväljaannetes üllitada.
Siin toimib suurepäraselt inimese psüühika tampimine, kus palju kordi ja kauaesitletud suur
vale paistab tõenäosem kui üks kord läbilipsanud tõde. Asi on ka selles, et tõde ei ole võimalik müüa aga kõige suurem vale toob sisse hiigelkasumeid. Vähemalt nii arvatakse.
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Kasum ja kahjum on ühe terviku vastaspoolused. Mida suuremaks kasvab kasum, seda suuremaks peab kasvama kahjum. Teatavasti sööb kahjude likvideerimine ära kogu kasumi. Siin
tuleb enda käest küsida, miks me siis üldse peame kasumiteenimisega ametis olema ja oma
aega sellele raiskama. Miks ei võiks me kohe siin ja praegu õnnelikud olla? Siit saab tuletada
ka väga lihtsa valemi: toodang võrdub tootmisele kulutatud aeg ja vahendid miinus kasumitaotlusele kulutatud aeg ja vahendid.
Kasumitaotlus sunnib valetama. Inimene, kes on teisele valetanud, peab iga kord temaga
kohtudes oma pilgu ära pöörama ja pidevalt kontrollima, et tema vale välja ei tuleks. Silmade
kaudu saadakse teise inimese hingemaailmast süvainfot, mis aga valelikul inimesel saamata
jääb ja selle võrra on ta teistest vaesem. Aval pilk asendub kavala pilguga. Ei tulda selle peale,
et suhte vahele asetatud valede barjäär jätab meid ilma kõige tähtsamast – teise inimese
armastusest. Siin tekibki valearusaam, et armastust on vähe. Samuti ei tulda selle peale, et
varjamiseks ja valede väljamõtlemiseks kulub palju aega ja energiat, mis muudab saadud
kasumi mõttetuks. Üks vale tõmbab teist ligi. Lõpuks mattutakse omaenese valede kuhja alla
ja arvatakse, et elu on ebaõiglane.
Suvalise varjamisega isoleeritakse end tervikust, mis annab kindlasti tunda inimese tervisehädadena. On ju tervis oskus olla kõigega üks tervik. Valelik inimene on kindlasti haige
inimene ja ta peab teenitud kasumi loovutama narkootikumidele, lõbustustele, meelelahutustele, alkoholile, ravimitele jne. Ta peab niikaua kannatama, kuni taipab lõpuks enda sisse
vaadata ja teiste süüdistamise asemel vigu enda seest otsima hakata.
Inimese aju on arvuti, mis kasutab erinevaid programme. Näiteks on saamahimu programmile
omane küsimus: kuidas saada. Selleks, et aju oleks tasakaalus, peaks olema ka selline programm, mis küsiks: kuidas anda. Inimene peaks ise nende kahe programmi keskel olema, siis ei
teki tal peavalusid. Inimese võimuses on programme alla laadida ja neist vabaneda. Näiteks
saamise programm tassib kõike juurde, tekitades suuri ja väikeseid hunnikuid nii enda sisse
kui enda ümber. Suvaline liigne hunnik inimese sees näitab end haigusena.
Vaatleme näiteks kaalujälgijaid. Nende programm on see, et jälgitakse välist kaalu. Sisemist
kaalu ehk hinge tasakaalu ei jälgita, sest pole selle peale tuldudki. Saamise programm ilma
andmise programmita kasvatab keha paksuks. Küsimus kuidas kilodest lahti saada tuleks
asendada küsimusega kuidas kilod endast lahti anda.
See, mida inimene eitab, sellest ta ka ilma jääb. Inimese keha sisaldab kõike ja on teatud
tasandilt vaadeldes kosmose tervikmudel. Näiteks on juuksed antennid, millega võetakse
vastu infot ideede väljast. Inimest läbib keskne energiakanal, mille ülemine väljund füüsilisel
tasandil on pealae tagaosas olev juuste pööris. Kui inimene on iseenda loomingukanalis sees,
naudib ta oma tegevust ja tema pöörisel olevate juustega on kõik korras. Kui inimene sisestab
endale programmi, et tema looming ei kõlba, sest see ei too kellelegi kasu, väljub ta ise oma
loomekanalist ja jääb seetõttu ilma loominguenergiast ehk vaimsest toidust. Tema rakud ei saa
ennast taasluua, sest energiat loomiseks on vähe või polegi. Tulemuseks on pöörise juustest
ilmajäämine. Peale selle ei saa ta enam kätte ka ideid, sest pole antenne, millega neid vastu
võtta. Kui inimene teeb otsuse, et ta hakkab jälle tegelema nende asjadega, mis talle hingelist
rahuldust pakuvad ja teda ei huvita, kas see tegevus on teiste poolt kinni makstud või mitte,
hakkavad tema juuksed uuesti kasvama ja kiilaspäisus taandub.
Kõiges kasumi tagaajamine jätab inimese kõikidest juustest ilma. Selline inimene on demagoog, kes üritab kõiki ümber sõrme keerata, olles samas hingeliselt vägagi katki ehk tasakaa19

lust väljas. Kuna silmad on hinge peegel, siis peavad demagoogi silmad olema looritatud
uduga, et keegi tema hingesaladusi ei näeks. Füüsiliselt muutubki tema nägemine uduseks,
sest oma sees ta seda ju tahtis. Appi tuleb võtta prillid. Seega saab väita, et demagoogia suurus on otseses seoses juusteta laigu suurusega ja prillide tugevusega.

Paljud inimesed kurdavad, et neil ei jätku elamiseks jõudu.
Massiteadvusesse on sisestatud selline programm, mis väidab, et ühtsuses peitub jõud. Kui
tõlgendada seda väidet puhtmateriaalsel tasandil, siis saame tulemuseks, et kogu jõud on ära
jaotatud üksikisikute vahel. Selline arusaam tekitab inimesele killustatuse tunde ja paneb inimese seisundisse, milles ta püüab iga hinna eest oma jõuraasukest teiste eest kiivalt varjata ja
kaitsta. Et tunda end rohkem kaitstuna, otsib ta endasarnaseid selleks, et luua jõudude liitmise
eesmärgil grupp, kus ta end turvalisena tunneb. Selline mõttemall sunnib inimesi grupeeruma
erinevateks kollektiivideks kuni riikideni välja.
Paraku on selline puhtmateriaalne lähenemisviis ummiktee, sest iga inimene on kordumatu ja
temast väljakiirgav jõud ei ole identne mitte ühegi teise jõuga universumis. Tulemus on oodatud efektile vastupidine: erinevate jõude kokkusegamine tekitab neeldumisefekti ehk mida
suurem on sarnaste inimeste kollektiiv, seda jõuetumalt tunneb end selles kollektiivis olev
üksikisik. Isiklik tähtsus asendatakse kollektiivi tähtsusega.
Programm sisuga – ühtsuses peitub jõud – tuleb asendada programmiga tervikus peitub jõud.
Saab ju vaid terviklik ehk terve inimene kasutada läbi enese voogavat üldjõudu, mis on tema
sees olevate kõikide rakkude ühtne, killustamata jõud. Siin tuleb inimesel teadlikult tunnistada, et kõik rakud ja organid töötavad temaga koos, moodustades tema keha. Inimene on ise
oma keha kui kunstiteose looja ja sukeldudes oma loomingusse, sellega samastudes, vaatab
oma kolmemõõtmelisest teosest välja läbi enese loodud silmade.
Inimese jõupunkt asub inimese sees. Täpsemalt vaadeldes omab iga aatom omaenese jõupunkti, milleks on tema tuum. See tuum on ühenduses potentsiaalide ehk jõu ookeaniga. Iga
aatom omab isiklikku teadvust ja inimese keha on seega kõikide tema keha koosluses olevate
aatomite teadvuste summa, mida juhib inimese teadvus.
Samuti omab iga rakk teadvust ja on koostöös teiste rakkudega võimeline kasvama organiks.
Nii, nagu rakkudel, nii on ka organitel teadvus ja iga inimene, kui ta piisavalt harjutab, on
suuteline oma organitega suhtlema.
Selleks, et oma keha jõudu taastada, tuleb muuta oma tõekspidamist, et keha on meie oma.
Teie keha ei ole teie oma vaid selles reaalsuses te oletegi oma keha, mis on teie tõekspidamiste materialisatsioon. Teil tuleb iseenesega ära leppida ja tõusta oma keha suhtes sõbratasandile, kus iga aatom teie kehas on teiega võrdne. Alles siis saab tekkida tasakaalustatud
kaubavahetus, kus mõlemad pooled on õnnelikud ja tunnevad end ühtse tervikuna.
Üldine tõekspidamine on, et haigused on meie vaenlased, päritoluga välismaailmast ja neid
hävitades peaksime terveks ehk tervikuks saama. Mida rohkem tervikusse kuuluvaid üksikisikuid hävitatakse, seda haigemad ehk puudulikumad (tervikust äralõigatumad) me oleme.
Suvaline haigus on armastuse puudujääk või selle kuhjumine. Suvaline haigus peab meie
jaoks olema märguanne, et tasakaal on läinud ja inimesel tuleb see taastada. Ainult inimene
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ise vastutab oma sisemise tasakaalu eest. Seda ei saa keegi teine teha – ei jumal, arst ega sensitiiv.
Tasakaal ei ole seisund, kuna kõik elav on liikumises ehk arengus. Seega tuleb iga päev enesesse vaadata ja leida üles häirekolded, et teadvustada, mis valesti on. Reeglina on tegemist
ajast ja arust arusaamadega, mis ootavad uuendamist ehk muutmist.
Selleks, et oma keha jõudu taastada, pakun välja lihtsa harjutuse, mis peaks jõukohane olema
igale inimesele.
Inimesed arvavad, et olemise jõud tuleb neile väljastpoolt. Tegelikult tuleb see aga inimese
enda seest. Kuna inimese mõte on ülisuur energia, siis valesti mõtlemisega on inimene suuteline oma sisemise energia blokeerima. Proovige niimoodi hingata, et iga füüsilise sissehingamisega te võtate energiat enda seest mitte väljast. Kujutage ette, et teie keha oleks kui üks
suur kops, mis iga sissehingamisega enda seest paisutab teid suuremaks. Väljahingamisega
püüdke enda keha võimalikult „tühjaks hingata”. Alguses tundub selline hingamine raske, sest
keha pole sellega harjunud. Hiljem muutub selline hingamine automaatseks. Kui tunnete, et
teil hakkab halb, siis on see märk, et energiat on teie jaoks liiga palju ja katkestage selleks
korraks oma harjutus, keskendudes mõnele muule tegevusele.
Taoline hingamine täidab kõik teie keha rakud jõuga, mis on eeldus kõikide krooniliste haiguste kadumiseks. Kui teie kehapiirkondades on pingeid, ebamugavusi või nn surnud tsoone,
siis võib nende kohtadega eraldi hingata, keskendudes sellele, et te hingate nende kohtade
kaudu.
Mida elusamaks muutub teie keha, seda erksamaks ta muutub. Kui lubate endale hüljata
tõekspidamise, mis on sisestatud religiooni poolt – et liha on nõder – ja asendate selle tõekspidamisega, et teie liha on teie loomingu tipp, saate te oma kehaga astuda teadlikku dialoogi
ja õpite aja jooksul oma keha sõnatut juttu tajuma, kuulma ja tõlkima. Ja selle pinnalt kasvab
uus tõekspidamine, et teie parim ja truim ja ausaim sõber on teie enese keha.
Järgneb…
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