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Jane Roberts: Sissejuhatus
Tunnen uhkust, et avaldan käesoleva raamatu oma nime all, ehkki ma ei mõista täpselt
selle valmimise mehhanismi ega teose loomise käigus mind vallanud isiksuse olemust. Teadlikult ei olnud mul üldse vaja selle raamatu juures tööd teha. Viisin end lihtsalt kaks korda
nädalas transsi, kõnelesin "meediumina" Sethi eest või Sethina ja dikteerisin teksti oma abikaasale Robert Buttsile, kes selle kirja pani.
Pean raamatut "enda omaks" selles mõttes, et minu meelest poleks seda saanud kirjutada
ilma minuta ja minu eriliste võimeteta. Teisalt mõistan, et sellega seostub palju enamat. Nii
näiteks pidin ma käsikirja läbi lugema, et teada saada, mida see sisaldab – ja selles mõttes ei
näi raamat minu oma olevat. Aga mida see tähendab?
Lühidalt on minu seisukoht järgmine. Harilikult oleme peaaegu täielikult orienteeritud
sellele, mille arvame olevat "reaalse" maailma, ent on olemas mitmeid tõelisusi. Oma teadvust
ümber lülitades võime neid alternatiivseid reaalsusi põgusalt hoomata ning kõigil neil on see
kuju, mille Reaalsus teatud tingimustel võtab. Ma ei usu, et saaksime kindlasti ühte tõelisust
teise mõistete abil kirjeldada.
Mitmeid aastaid on mind segadusse viinud see, et olen püüdnud Sethi defineerida faktide
must-valges maailmas. Selles peavad spiritualismi pooldajad teda iseseisvaks vaimuks, vaimjuhiks, teaduslikult mõtlevad inimesed aga mingiks minu enda isiksuse allasurutud osaks. Ent
mina ei suutnud kummagi seisukohaga nõusse jääda, vähemalt mitte ilma teatud mööndusteta.
Kui ütlesin: "Vaadake, ma ei usu, et Seth on vaim selles mõttes, nagu teie arvate," siis
tõlgendati seda nii, nagu oleksin ma möönnud, et Seth on tõepoolest vaid minu isiksuse osa.
Mõned mõtlesid, et püüan Sethi kuidagi alavääristada või siis keelata neile kõrgema olendi
abi, kui nad lõpuks arvasid ühe niisuguse leidnud olevat.
Tegelikult usun ma, et minad, kellega me oma igapäevaelus kokku puutume, on pelgalt
nende teiste allik-minade kolmemõõtmeline tegelikustus, kellelt saame oma energia ja elu.
Nende reaalsus ei mahu meie olemise raamidesse, ehkki meie praegune reaalsus vahendab
seda pidevalt.
Nimetus "vaim-juht" võiks seda seisukohta sümboolselt päris kenasti esindada ning ma ei
väida, nagu poleks vaim-juhte olemas. Küll aga väidan ma, et niisugune lähenemine vajab
põhjalikumat uurimist, sest vaim-juht võib tähendada midagi sootuks erinevat sellest, mida
praegu arvame. Ka võib see seisukoht osutuda piiravaks, kui ta paigutab ilmutusliku teadmise
ikka ja alati meist väljapoole ning üritab siis tähttähelt tõlgendada mõnda ebatavalist nähtust,
mille puhul niisugune lähenemine võib sobimatuks osutuda.
Kui püüdsin määratleda Sethi niisugused moel ning selgusele jõuda, kas ta on vaim-juht
või ei, sulgus minu ees mõningal määral tema tohutu kujutlusvõimelise ja loova võimsusena
eksisteeriv ulatuslikum reaalsus, mis on faktide maailmast suurem ega mahu sellesse. Nii
näiteks on Sethi isiksus meie seansside ajal hästi jälgitav, kuid selle isiksuse allikas mitte.
Muide, ükskõik missuguse isiksuse algläte on salapärane ning jääb objektiivses maailmas
hoomamatuks. Minu ülesanne on avardada selle maailma mõõtmeid ja inimeste arusaamu
sellest.
Sethi raamatud võivad olla minu oma teadvuse mõnda teise mõõtmesse kuuluva, mitte
tavareaalsusele keskenduva tahu looming, millele lisandub veel midagi, mida ei saa tõlkida
meie mõistetesse – ning Seth meelteülene loodu, reaalsem kui ükskõik missugune "fakt".
Tema olemasolu võib lihtsalt kuuluda mõnda erinevasse sündmusteklassi kui see, millega
meie harjunud oleme.
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Ma ei väida, nagu ei tohiks me tavamaailma suhtes rakendada seda, mida meil teada saada
õnnestub. Loomulikult püüan ma ise seda teha ning Seth kirjutas tolle raamatu selleks, et
aidata inimestel oma igapäevase eluga paremini toime tulla. Kinnitan aga, et meil tuleb sõnasõnaliste tõlgenduste tegemise osas vägagi ettevaatlik olla, sest muidu piiristame paljumõõtmelise nähtuse, surudes selle kolmemõõtmelisse faktidesüsteemi.
Intuitiivselt ja emotsionaalselt mõistame sageli palju enam kui mõistusega. Proovides
määratleda ilmutuslikku teadmist või Sethi-taolist olendit nende mõistetega, mis peegeldavad
meie piiratud teadmisi inimisiksusest, meenutab see seda, kui üritaksime tõlkida näiteks roosi
number kolmele või selgitada neist ühte teise terminite kaudu.
On huvitav, et isiksus, kes ei ole koondunud meie reaalsusesse, suudab aidata inimestel
elada selles maailmas tõhusamalt ja õnnelikumalt sel moel, et näitab neile: on olemas ka teised reaalsused. Käesolevas raamatus kinnitab Seth, et teil on võimalik oma elu teiseks muuta,
kui muudate oma tõekspidamisi iseenda ja füüsilise eksistentsi kohta.
Minu jaoks ei ole Sethi materjalid enam ühtlane, terviklik käsikiri, milles sisalduvaid köitvaid teooriaid peaks reaalsuse suhtes hoolikalt vaagima. Kummalisel kombel on ta elama
hakanud. Tema põhiseisukohad elavad. Ma kogen neid ning tänu sellele on minu isiklik reaalsus avardunud. Olen hakanud aimu saama suurematest sisemistest mõõtmetest, millest kasvab
välja meie harilik elu, ning ennast kurssi viima teiste, alternatiivsete tajumeetoditega, mis
lubavad meil teisi "maailmu" näha ning ka selle ilmaga paremini toime tulla.
Kui Seth oli hõivatud käesoleva raamatu loomisest, muutus minu enese elu ettenägematul
moel mõõtmatult rikkamaks. Korduvad psühhedeelilist laadi läbielamised kõrvutusid Sethi
dikteeritava ainesega ning minu loovad ja meelteülesed võimed arenesid nii mõneski täiesti
uues suunas.
Nii näiteks leidsin ma end vahetult enne seda, kui Seth tegi algust teosega "Isikliku reaalsuse olemus. Sethi raamat", haaratuna uuest seiklusest, mida ma nimetan Sumari ilmnemiseks. Sumari tähistab teadvuste "perekonda", keda iseloomustavad teatud ühised jooned. Kõige selle juurde kuulub ka keel, mis ei ole keel selle sõna tavalises tähenduses. Mulle tundub,
et too keel toimib otsekui psühholoogiline ja meelteülene tugiraamistik, mis vabastab mind
vajadusest harilikul kombel sõnu kasutada ning lubab mul väljendada ja edasi anda sügavamaid tundeid ja teavet, mis jäävad vormelitena esitatud sõnakujude taha.
Kui Seth seda raamatut lõi, avardus Sumari ilmnemine pidevalt. Nüüd on tegu juba teadvuse erinevate alternatiivsete seisunditega. Ühes neist kirjutan ma Sumari luulet ning teises
tõlgin seda, mida olen kirjutanud. Kolmandal tasandil laulan ma Sumari laule, näidates üles
muusikaalaseid teadmisi ja täiuslikkust, mis ületavad kaugelt minu harilikke võimeid ja vastavat tausta. Ka laule saab tõlkida, ent nad on emotsionaalselt väga mõjuvad isegi siis, kui sõnu
pole võimalik mõista. Esineb ka teadvuse niisugune seisund, mille puhul võtan vastu ainest,
mis peaks endast kujutama muistsete Kõnelejate käsikirjade säilinud osi. (Needki tõlgin hiljem.) Seth määratleb Kõnelejaid kui füüsilisi ja mittefüüsilisi õpetajaid, kes pidevalt, läbi
ajastute tõlgendavad ja vahendavad sisemist teadmist. Minu abikaasagi on sumari keeles
kirjutanud, kuid pean seda tema jaoks tõlkima.
Kuni Seth jätkas "Isikliku reaalsuse olemuse" dikteerimist, kirjutasin mina valmis täieliku
luulekogu käsikirja pealkirjaga "Hinge ja sureliku mina dialoogid ajas", kus töötasin välja
mitmed oma seisukohad vastavalt nendele soovitustele, mida Seth oma raamatus jagas. Sellest
sündis järgmine valimik luuletusi "Kõnelejad". Minu jaoks tähendab kõik see, et igaühe jaoks,
meist, on vastavalt tema võimetele kättesaadav tavateadvuse pinna all paiknev loovuse ja
teadmiste varasalv. Usun selle olevat tükikese meie pärusosast, mis on suuremal või vähemal
määral kättesaadav igaühele, kes katsub läbi teadvuse sügavamaid mõõtmeid.
Ühendan praegu "Hinge ja sureliku mina dialoogid ajas" ning "Kõnelejad" koos mõnede
Sumari luuletustega üheks raamatuks, mille varsti avaldab "Prentice-Hall". Pean seda otsekui
käesoleva raamatu lisaköiteks. See näitab, mis toimus minu isiklikus reaalsuses samal ajal, kui
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Seth oma vastavateemalist raamatut kirjutas, ning teeb avalikuks selle, kuidas loomeimpulss
levib isiksuse igasse tegutsemisvaldkonda. Seth viitab sageli luuletustele ning läbielamustele,
mis neid sünnitasid. Paljud noist sündmustest juhtusid siis, kui püüdsin aduda suhet tema ja
minu maailma vahel ning mõista sisemise ja välise kogemuse vahel valitsevat seost.
Ent kui Seth käesolevat raamatut dikteeris, leidsin äkki, et kõigele lisaks kirjutan ma ka
romaani "Ülemhing Seitse koolitus", mis valmis, enam või vähem, automaatselt. Peategelane,
Ülemhing Seitse muutus omal kombel täiesti reaalseks. Tarvitses mul vaid mõttes öelda:
"Hüva, Seitse, võtame järgmise peatüki," kui see jõudis paberile nii kiiresti, kui ma seda vähegi suutsin kirja panna. Mõned osad raamatust jõudsid minuni ka unenäo seisundis.
Ma tean, et Seitse ja tema õpetaja Cyprus on teatud mõttes tegelikult olemas, aga nende
reaalsust ei ole harilikus faktide maailmas võimalik ära seletada. Nii näiteks sisaldab romaan
ohtrasti Sumari luulet ja Kõnelejate käsikirjade katkendeid ning kui ma laulan Sumari laule,
samastun ma Cyprusega, kes peaks eeldatavasti olema kirjanduslik tegelaskuju. Leidsin ka, et
suudan ennast häälestada Seitsme lainele, saamaks abi isiklike probleemide lahendamisel.
Mulle meeldib hoogsasti edasi minna ja kasutada oma võimeid nii piiramatult kui võimalik. Ent sageli pahandavad mind intellektuaalses mõttes väga tugevasti needsamad sündmused, mis mind intuitiivselt köidavad või siis see viis, kuidas neid tõlgendatakse. Pole kasu
teeselda, et see nii ei ole – ning minu meelest on niisugusel intuitsiooni ja intellekti teinekord
ebamugavalgi ühendusel oma kaalukas põhjus.
Mulle on saamas selgeks, et minu ja Sethi tegevuses on tähtsal kohal mõlemad elemendid.
Ning ehk on just minu oma keeldumine sobivatest valmisvastustest teatud määral see põhjus,
miks "tõin mängu" Sethi, aga mitte Kübarsepa.
Sumari ilmnemine koos "Ülemhing Seitse koolituse" ja "Isikliku reaalsuse olemusega"
seostuva kogemusega tõid kaasa nii palju küsimusi, et olin sunnitud otsima laiemat tausta
mõistmaks, mis siis tegelikult toimub. Selle tulemusel kirjutan ma praegu raamatut pealkirjaga "Aspektipsühholoogia",* kus loodan esitada teooria isiksusest, kes on piisavalt avar, mahutamaks endas inimese meelteülest olemust ja toimimist. Seth viitab käesolevaski teoses
"Aspektidele", nagu me raamatut nimetame, ning see peaks trükivalgust nägema 1975. aasta
paiku.
* Ilmus 1976. aastal pealkirjaga "Seisukohad meelteülese suhtes: raamat aspektipsühholoogiast ".
Vahepeal aga võin öelda vaid seda, et elame küll füüsiliste faktide maailmas, ent need on
pärit sügavamalt, loovuse ilmast. Tegelikult on faktid vaid fiktsioon, mille meie kogemus
elavaks muudab. Nii on lugu kõikide tõikadega. Seega on Seth samasugune fakt nagu mina
või teiegi ning kummalisel kombel hoiab ta ühendust mõlema maailmaga. Ma loodan, et
"Aspektid" suudab ühendada faktide maailma sisima rikka reaalsusega, millest nad johtuvad,
sest nii üks kui teine kuulub meie kogemusse.
Lisaks sellele, et "Isikliku reaalsuse olemus" rikastas minu elu loomingulist külge, heitis
ta ka väljakutse minu mõtetele ja tõekspidamistele. Nõustun täielikult nende kontseptsioonidega, mida Seth käesolevas raamatus esitab, aga ühtlasi mõistan, et nad käivad vastu paljudele
üldtunnustatud religioossetele, ühiskondlikele ja teaduslikele dogmadele. Kahtlemata kujutab
see raamat endast vastust kõigile neile, kes on mulle kirjutanud ja palunud abi Sethi seisukohtade rakendamisel argielus; olen veendunud, et teos aitab paljudel inimestel toime tulla igapäevaelu väga erinevate olukordade ja probleemidega.
Sethi põhiseisukoht on see, et me loome oma isiklikku reaalsust ise, kasutades selleks oma
teadvustatud tõekspidamisi eneste, teiste ja maailma kohta. Sellest johtub arusaam, et "võimsuspunkt" asub olevikus, aga mitte selle või siis mõne teise elu minevikus. Ta rõhutab üksikisiku võimet teadvustatud tegutsemiseks ning pakub välja suurepäraseid harjutusi, mis on
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mõeldud näitama igaühele, kuidas neid teooriaid ükskõik missugustes elus ettetulevates olukordades rakendada.
Sõnum on lihtne ja selge: me pole alateadvuse võimuses ega ka mitte abitud jõudude ees,
mida me aduda ei suuda. Alateadvuslikku tegutsemist suunab teadvus, mille käsutuses on
kõik seesmise mina jõud. Need aktiveeritakse vastavalt sellele, kuidas me reaalsust mõistame.
"Oleme olendite seisusse surutud jumalad," kinnitab Seth ning meile on antud võime vormida
oma kogemust vastavalt sellele, kuidas meie mõtted ja tunded tegelikustuvad.
Esmakordselt mainis Seth "Isikliku reaalsuse olemust" 608. seansi ajal 5. aprillil 1972,
ainult veidi aega pärast seda, kui Rob ja mina olime lõpetanud tema eelmise raamatu "Seth
kõneleb. Hinge igikestvus" korrektuuri lugemise. Tegelikult tegi ta dikteerimisega algust juba
1972. aasta 10. aprillil, ent meie isiklik reaalsus häirus ootamatult, kui meid tabas troopikatormi "Agnes" põhjustatud üleujutus. Nagu Robi märkmetest näha võite, lükkus edasine töö
tolle raamatuga seetõttu pisut kaugemasse tulevikku.
Mahukamate küsimuste konkreetseks illustreerimiseks kasutab Seth sageli seiku meie
elust ning läbielatud üleujutus andis talle tõuke aruteluks isiklike tõekspidamiste ja katastroofide üle. Veel mõnel muulgi puhul on ta huvitaval kombel teinud järsu pöörde ja valinud
lähteaineseks mõne seiga meie eneste elust.
Juba meie päris esimestest seanssidest peale, mis said alguse 1963. aasta lõpus, on Seth
nimetanud mind pidevalt Ruburtiks, Robi aga Josephiks, väites, et need nimed viitavad meie
avaramatele minadele, millest lähtub meie praegune mina-olemus. Käesolevas raamatus toimib ta jätkuvalt nõnda.
Nagu ikka, on Rob iga seansi kavakindlalt üles tähendanud, kasutades selleks oma erilist
kiirkirja, ning siis märkmed kirjutusmasinal ümber trükkinud. See on märksa lihtsam ja kiirem kui iga seansi lindistamine, salvestuse ettemängimine ja trükkimine. Korrapäraselt on
Rob ära märkinud ka erinevate osade esitamiseks kulunud aja, et näidata, kui kaua võtab
Sethil aega mõne kindla teema käsitlemine. Sethi juhatust mööda on kasutatud allajoonitud
kirja, jutumärke ja sulgusid. Sageli on ta, samuti, ära näidanud koolonite ja teiste kirjavahemärkide kasutamise.
See raamat peaks aitama igal lugejal mõista isikliku kogemuse olemust ning hõlbustama
vastavate teadmiste kasutamist selleks, et argielule loovust lisada ning seda rohkem nautida.

Jane Roberts
Elmira, New York
6. november 1973
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Seth: Eessõna

Isikliku reaalsuse loomine
609. SEANSS
10. APRILL 1972 ESMASPÄEVAL
KELL 2129
(Mõne nädala eest mainis Jane esmakordselt, et tema transi-isiksus Seth kavatseb peagi
hakata oma järgmist raamatut kirjutama. Ühel õhtul pärast sööki oli see mõte Jane'ile lihtsalt
"pähe turgatanud". Me ei võtnud asja kuigi tõsiselt, kuna olime alles eelmisel kuul lõpetanud
Sethi esimese raamatu "Seth kõneleb. Hinge igikestvus" korrektuuri lugemise ega olnud
mõistagi valmis selleks, et ta on täiesti võimeline veel ühe samasuguse ettevõtmisega nii ruttu
algust tegema. Ka polnud Jane'il eelnevalt kunagi mingit teadvustatud aimu ainsagi kavandatava Sethi raamatu sisust või pealkirjast.
Ent eelmisel kolmapäeval, meie tavapärase planeeritud seansi ajal oli Seth Jane'i ootusi
konkreetselt kinnitanud – aga täpset aega ta ei avaldanud.)
"Muide, Ruburtil (nii kutsub Seth Jane'i) on täiesti õigus. Valmistume järgmist kirjutama
ning laseme sinul vahepeal puhata.
Köited seovad ainese automaatselt tervikuks ning esitavad selle teatud mõttes korrastatud
kujul... Nagu sa nüüd tead, võtab sinu märkmete ettevalmistamine parasjagu aega ning seepärast olengi veidi viivitanud.
Ruburt tajus seda päris selgesti ning nagu tavaliselt ikka, piinab teda uudishimu; ta tahaks
teada, mida ma kirjutan ja missugune raamat sellest tuleb. Niisugust raamatut on võimalik
edastada päris harilikult ja vaikselt teie tavaliste, korrapäraste seansside käigus; ta täiendab
teie eneste teadmisi ning lõpuks saavad sellest abi ka teised. Ma pakun välja kõige lihtsama
võimaluse – kõikmõeldavate menetluste puhul tuleks alati valida lihtsaim. Kas said minust
aru?"
(Vastasin jaatavalt ning edasi arutas Seth terve õhtu vältel kõike muud.
Kui tänast seanssi korraldama asusime, märkis Jane: "Noh, nüüd on Sethil kõik valmis ja
minagi tahaksin juba peale hakata. Äkki ta alustab oma raamatut…" Vahepeal pole jälle sellest kuigivõrd juttu teinud, või siis ei meenu mulle, et ta oleks kavatsetavast raamatust eriti
palju rääkinud.
Jane'i energia avaldab mulle ikka veel muljet, eriti siis, kui mõtlen, et ta ei kaalu üheksatkümmend viit naelagi (38 kilogrammi). Jane'i loal võib Seth teda tõepoolest väga võimsalt
vallata. Praegu aga oli Jane oma vahendajarollis keskpärane. Pean silmas seda, et kui Jane
räägib Sethi eest, muutub ta hääl madalamaks, veidi tugevamaks ning kõne omandab Sethile
ainuomase kaalutleva, aeglase varjundi ja rütmi. Jane võttis prillid eest ära ja asetas need
meie vahele kohvilauale. Järgmisel hetkel olid ta silmad juba märksa tumedamaks muutunud
ja ta oli sügavas transis.)
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Niisiis, tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Tänaõhtusele esseele paneme pealkirjaks "Isikliku reaalsuse loomine" .
Kogemus on meele, vaimu, teadvustatud mõtete ja tunnete ning alateadvuslike mõtete ja
tunnete saadus. Kõik need kokku moodustavad teile tuttava reaalsuse. Järelikult ei saa küll
kuidagi väita, et olete reaalsuse meelevallas, mis eksisteerib teist lahus või on teile peale surutud. Te olete nii tihedasti seotud reaalsete sündmustega, mis moodustavad teie elukogemuse,
et sageli ei õnnestugi teil eristada näiliselt ainelisi sündmusi neid olevaks muutnud mõtetest,
ootustest ja soovidest.
Isegi siis, kui teie sügavaimates salamõtetes võib hoomata teravalt negatiivseid jooni, mis
moodustavad teie ja täiuslikuma elu vahel tõelised trellid, juhtub sageli, et vaatate trellide
vahelt läbi ega märkagi neid. Tõkked on nad niikaua, kuni te pole neid ära tundnud. Isegi
takistuste olemasolu on põhjendatud. Kui nad teiega seostuvad, siis on ka teie eneste ülesanne
nad ära tunda ja leida nende eksisteerimise põhjused.
Teie teadvustatud mõtetest võib segavate tõkete avastamisel tõhusat abi tõusta. Omaenese
mõtetega pole te ju kaugeltki nii hästi tuttavad, kui ehk ise arvate. Nad võivad pageda teie
juurest otsekui sõrmede vahelt läbivoolav vesi, kandes endaga kaasa teie hingemaastikule
laialilaotuvaid eluliselt vajalikke toitaineid – ent liigagi sageli ka kõntsa ja pori, mis ummistavad kogemuse ja loovuse kanalid.
Oma teadvustatud mõtete tundmaõppimine ütleb teile ära nii mõndagi teie sisemaailma
seisukorra kohta, teie kavatsuste ja ootuste kohta ning suunab teid sageli seisma silm-silma
vastu oma probleemidega ja teile heidetud väljakutsetega. Kui uurite oma mõtteid lähemalt,
annab see teile võimaluse näha, kuhu olete teel. Väga selgesti osutavad nad tegelike sündmuste olemusele. See, mis füüsiliselt eksisteerib, on eelnevalt olemas mõtetes ja tunnetes. Muud
reeglit ei ole.
Teie teadvuse olemasolu on hästi põhjendatud. Alateadvuslike impulsside meelevallas
pole te muidu, kui vaid nendega teadlikult soostudes. Oma edasiliikumise kontrollimiseks võite alati kasutada teid praegusel hetkel valdavaid tundeid ja ootusi. Kui teile pole te kogemus
meeltmööda, tuleb teil muuta oma teadvustatud mõtete ja ootuste olemust. Peate muutma neid
sõnumeid, mida te mõtete kaudu pidevalt oma kehale ning sõpradele ja kolleegidele saadate.
Teie termineid kasutades võib öelda, et igal mõttel on oma kindel tagajärg. Üht ja sama
tüüpi mõtte pideval kordamisel näib olevat enam või vähem püsiv tulemus. On too tulemus
teile meelepärane, siis süvenete sellesse mõttesse harva. Kui teie ette aga kerkivad reaalsed
raskused, hakkate mõtlema, kus võiks olla viga.
Mõnikord süüdistate teisi inimesi või siis oma päritolu või eelmist elu – juhul, kui usute
taaskehastumist. Võite pidada süüdlaseks Jumalat või saatanat ehk siis lihtsalt nentida: "Elu
on juba kord selline!" ning leppida negatiivse kogemusega, pidades seda oma pärisosast lahutamatuks.
Lõpuks võib siiski juhtuda, et hakkate reaalsuse olemust poolenisti mõistma ja kurdate:
"Ma usun küll, et olen ise kõiges selles halvas süüdi, aga nüüd ei õnnestu mul enam mitte kui
midagi muuta!"
On lugu nii, siis ei usu te ikka veel, et olete ise oma kogemuse looja – ei usu hoolimata
kõigest, mida olete endale siiamaani kinnitanud. Niipea, kui te sellest aru saate, võite hakata
kohe muutma neid olukordi, mis teid kohutavad või millega te rahul ei ole.
Mitte keegi ei sunni teid ühel või teisel kindlal moel mõtlema. Võimalik, et minevikus
õppisite te kõike pessimistlikult võtma. Vahest arvate, et pessimism on realistlikum lähenemisviis kui optimism. Võite koguni eeldada – ja paljud teevadki nõnda – et kurbus õilistab
inimest; et see on sügava vaimsuse pitser, omaetteoleku märk, pühakute ja luuletajate lahutamatu vaimne rüü. Mitte miski ei saa tõest kaugemal olla.
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Kogu teadvus sisaldab endas sügavat, püsivat impulssi, mis juhib kõiki oma võimete täielikule ärakasutamisele, suulikkuse suurendamisele ja omaenese kogemustel rajanevate näiliste
tõkete reipale ründamisele. Ka kõige väiksemate molekulide teadvus protesteerib ägedalt igasuguste piirangute vastu. Nad ihaldavad võtta uusi vorme ja omandada uusi kogemusi. Ja isegi
aatomid üritavad lakkamatult ühineda uut struktuuri ja tähendust kandvateks korrastusteks.
Nad teevad seda "instinktiivselt".
Inimene on varustatud ning on ennast ka ise varustanud teadliku meelega, juhtimaks kõige
selle olemust, kuju ja vormi, mida ta loob. Kõikidele sügavatele püüdlustele ja alateadlikele
motiveeringutele, kõikidele varjatud ajenditele saab osaks teadvustatud kiitus või laitus ning
nad kõik ootavad teadvuse juhtimist.
Ainult siis, kui teadvus oma funktsioonidest lahti ütleb, lubab ta "negatiivsel" kogemusel
enda üle valitsema hakata. Üksnes siis, kui ta vastutusest keeldub, näib ta end lõpptulemusena
leidvat niisuguste sündmuste meelevallas, mille üle tal tundub puuduvat igasugune kontroll.
Nüüd võite vaheaja teha.
("Tänan sind."
22.00. Jane tuli transist kergesti välja. "Mulle tundub, et see on esimese peatüki algus,"
arvas ta. Niisuguse mulje oli talle jätnud see, et Seth nimetas täna õhtul oma materjali
esseeks; varem polnud ta seda teinud. Nagu selgus, oli Jane'il osaliselt õigus. Seanss jätkus
kell 22.07.)
Niisiis, raamatutest, mis käsitlevad ainult positiivset mõtlemist, on teinekord küll kasu,
aga tavaliselt ei võta nad arvesse negatiivsete tunnete, agressiivsuse või surutise harjumuslikku olemust. Sageli jäetakse see kõik lihtsalt kõrvale.
Selle asemel nõuavad autorid, et teie ellusuhtumine oleks positiivne, kaasatundev, kindel,
optimistlik, tulvil rõõmu ja entusiasmi ega räägi sõnagi sellest, kuidas te saaksite võimalikust
kitsikusest välja pääseda; nad ei adu seda nõiaringi, kuhu te võite näiliselt suletud olla. Ning
need raamatud, millel on küll oma väärtus, ei selgita, kuidas mõtted ja tunded reaalsust
loovad. Nad ei võta arvesse inimese mina paljumõõtmelisi aspekte ega tõika, et lõppude
lõpuks peab igaüks, kes järgib küll üldisi, kindlaid reegleid, leidma siiski oma tee, kuidas
kohandada neid seadusi oma isiklikule olukorrale.
Kui teie tervis on korrast ära, võite seda parandada. Jätavad teie isiklikud suhted soovida,
on teie võimuses neid paremaks muuta. Kui olete vaene, võite ennast leida küllusest ümbritsetuna.
Ükskõik, kas te seda hoomate või mitte, olete oma praegust kurssi pikka aega sihikindlalt
järginud ning kasutanud ohtrasti vahendeid nende eesmärkide ja sihtide saavutamiseks, mis
teile kunagi ihaldusväärsed näisid. Te võite küll kinnitada: "Minu meelest ei tähenda vilets
tervis küll mitte midagi head," või öelda: "Mina küll ei soovinud, et meie suhted puruneksid,"
ehk siis väita: "Kõige oma ränga töörabamise peale polnud mul sugugi mõttes vaesuses
elada!"
Kui olite juba sündides vaene või haige, siis näib teile muidugi, et selline olukord oli teile
peale surutud. Tegelikult see nii ei olnud ning mõningal määral on võimalik asja parandada.
Ent see ei tähenda, nagu kulgeks kõik ilma pingutuste ja sihipärase tegutsemiseta. Ei
tähenda see ka seda, et teie võimuses oleks kõiki sündmusi muuta ning et igaüks teist kontrolliks oma isiklikku kogemust, tehes seda positsioonile, ühiskondlikule või varanduslikule olukorrale ja tervislikule seisundile vaatamata.
Te näete ja tajute seda, mida ootate ja loodate näha ning tajuda. Maailm – nii, nagu teie
seda tunnete – on teie ootuste pilt. Sellisel kujul, nagu inimkond maailma tajub, kujutab see
endast teie individuaalsete ootuste massilist ainestumist. Nii, nagu teie füüsilistest kudedest
sünnivad lapsed, on ka maailm teie ühislooming.
Kirjutan käesolevat raamatut selleks, et aidata igal üksikisikul tema isiklikke probleeme
lahendada. Loodan, et see õnnestub, kui näitan teile täpselt ära, millisel moel te oma isiklikku
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reaalsust vormite ning juhatan kätte ka need võimalused, kuidas saaksite seda oma huvides
muuta.
Niinimetatud negatiivsete mõtete ja tunnete olemasolu ma ilustama ega varjama ei hakka,
kuid ma ei tee seda ka teie suutlikkuse puhul nendega toime tulla. Sest tegelikult on nad üpris
täielikult teie kontrolli all. Teatud viisil on neid täiesti võimalik kasutada loovuse arendamiseks. Siin raamatus ei kästa teil mitte kunagi neid alla suruda või eirata. Näitan teile, kuidas
neid oma kogemuses ära tunda, kuidas teada saada, millisel neist on õnnestunud teie üle võimust võtta ning kuidas saada võitu nendest, mis tunduvad olevat teie kontrolli alt väljas.
Meetodid, mida kirjeldan, nõuavad keskendumist ja jõupingutusi. Nad heidavad teile ka
väljakutse ning toovad teie ellu kaasa teadvuse väga kasuliku avardumise ja teisenemise.
Mina ei ole füüsiline isiksus. Muide, oma põhiosas pole seda teiegi. Praegusel hetkel on
teie kogemus füüsilist laadi. Te olete looja, kes tõlgib oma ootusi füüsilisse vormi. Maailma
osaks on olla viitemärk. Väline kuju on sisimate soovide täpne jäljend. Te võite oma isiklikku
maailma muuta. Ilma enese teadmata te muudategi seda. Teil tuleb ainult oma võimeid teadlikult kasutada, tundma õppida oma mõtete ja tunnete olemust ning projitseerida niisuguseid,
millega te põhiosas nõustute.
Nad liituvad teile nii tuttavateks sündmusteks. Loodan teile kätte õpetada menetlused, mis
lubavad mõista oma isikliku reaalsuse olemust ning näidata võimalust, mis lubab teil seda
reaalsust muuta täpselt nõnda, nagu iganes soovite.
(Valjemini:) Dikteerimise lõpp.
("Hüva. Sa oled päris kaval, et oma raamatut niiviisi alustad.")
(Sõbralikult:) Nõnda on mul kombeks. Mõne järgmise seansi ajal annan teile teada pealkirja ja veel muudki olulist – ning kui soovite, ka ülevaatliku sisukokkuvõtte.
("Usun, et Jane tahaks seda meeleldi näha.")
Tehkem see nii lihtsaks kui võimalik ... Anna meile pisut aega ...
(Ikka veel transis olles pidas Jane kell 22.37 pika pausi. Silmad kinni ja üks jalg kohvilaua
servale toetumas, – kõigutas ta end istudes edasi-tagasi.)
Raamat selgitab, kuidas kujuneb isiklik reaalsus; suurt rõhku on pandud selle, et näidata,
missugusel moel muuta üksikisiku kogemuse ebasoovitavaid aspekte.
Loodetavasti õnnestub teoses vältida toda naiiv-optimistlikku laadi, mis on omane paljudele sellistele käsiraamatutele ning äratada lugejas tahtmist ja indu mõista reaalsuse tunnusjooni – mõista neid ainult sellekski, et enda ees seisvatele probleemidele lahendust leida. Esitatavad menetlused on äärmiselt praktilised, hõlpsasti rakendatavad ning jõukohased igaühele,
keda tõsiselt köidavad need inimeksistentsi loomuomased probleemid.
Raamatus tõestatakse veenvalt, et kõikvõimalik parandamine saab sündida vaid ühe põhitõe mõistmise tulemusena: mateeriat kujundavad need sisimad omadused, mis talle elujõudu
annavad; struktuur johtub ootustest; igal ajal on võimalik, kõigele teadvusele omast kaasasündinud loovust aktiveerides, mateeriat täielikult muuta.
Palun pealkirjastage meie tänase õhtuga tehtu kui minu Eessõna. Pean silmas dikteeritud
osa. Soovin teile südamlikult head õhtut.
("Suur tänu sulle, Seth. Head õhtut."
Lõpp kell 22.47. Sethina oli Jane kõnelnud vaiksel häälel aga üsnagi kiiresti, kui arvesse
võtta seda tagasihoidlikku tempot, millega ma suudan oma kodukootud kiirkirjas sõnasõnalisi
ülestähendusi teha. "Usun, et tean poolt pealkirja," sõnas Jane niipea, kui oli transist väljunud. "See on "Isikliku reaalsuse olemus" – järgneb mõttekriips või koolon ning siis veel midagi, aga seda osa ma ära ei tabanud." Siis lisas ta naerdes: "Nüüd järsku ma tunnen, et olen
väga väsinud – aga ära sa seda küll kirja pane!"
Mõned hiljem lisatud märkused. Pidi mööduma kuus kuud, enne kui saime teada Sethi
raamatu pealkirja teise poole. Kui Jane 1972. aasta 25. oktoobril enne õhtusööki parasjagu
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puhkas, ilmus äkki ta teadvusse täielik pealkiri: "Isikliku reaalsuse olemus. Sethi raamat". Tol
õhtul toimus meil 623. seanss, mille vältel läksime neljandalt peatükilt üle viiendale.
Mingit eraldi sisukokkuvõtet me Sethilt kunagi ei küsinudki. Kui raamatu kirjutamine juba
käimas oli, leidsime, et see pole tegelikult vajalik. Ka jättis niisugune otsus Jane'ile võimalikult vabad käed.)
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Isikliku reaalsuse olemus

ESIMENE OSA
Kus teie ja maailm kohtute

1

Maailma elav pilt

610. SEANSS
7. JUUNI 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2110
(Paljud sündmused, millest kõige olulisem oli Jane'i ema surm pärast pikka haigust, sundisid
meid seejärel, kui Seth oli 10. aprillil oma Eessõna lõpetanud, nendest seanssidest ajutiselt
loobuma. Jane suutis siiski osaliselt jätkata oma ESP [Extrasensory perception – meelteülene
taju (inglise k) – Tõlkija] ja kirjutamise kursusi; ka tegeles ta oma romaaniga "Ülemhing
Seitse koolitus", mida ta sissejuhatuses käsitleb.
Ent kogu selle aja ootasime kannatamatult, mil saaksime taas iga päev Sethi uue raamatu
kirjutamises osaleda. Kui paberile oli jõudmas "Seth kõneleb", luges Jane toda teksti vaid
harva, vältimaks liigset teadvustatud kaasaminekut valmiva teosega, ent hiljuti teatas ta naeratades, et nüüd kavatseb ta kirjutatava raamatuga tutvuda iga seansi järel ning edastatud
teavet ka kasutada. Kui ta ka algul uue raamatu pärast muretses, siis nüüd ei olnud seda peaaegu enam märgata. Julgustasin tema uut, vabamat suhtumist kõigiti.
Märgin nüüd ära ka Jane'i teadvuse erinevad seisundid, nagu olen nende seansside aegu
tavaliselt ikka teinud, kuid minu märkuste puhul saab olla tegu vaid asjasthuvitatud kõrvaltvaataja vihjetega. Nende erisuguste reaalsuste ja isiksuste eheda mitmekesisuse ja sügavuse
adumine, milleni ja kelleni Jane välja jõuab, jääb ainuüksi tema pärisosaks: sageli pole seda
üldse võimalik paberile panna.)
Tere õhtust.
12

("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis asun dikteerima. Esimese peatüki pealkiri on "Maailma elav pilt".
Maailma elav pilt sünnib ja kasvab teadvusesiseselt. Sellisel kujul, nagu maailm teile paistab,
meenutab ta kolmemõõtmelist maali, mille valmimiseks aitab kaasa iga üksikisik. Iga värvivarjund, iga jooneke, mida sellel hoomata võib, on esmalt maalitud kellegi teadvuses, ning
alles seejärel ainestub ta väljaspool teadvust.
Praegusel juhul aga on kunstnikud ise maali osad ning neid võib lõuendil näha. Välismaailmas ei toimi mitte ainuski mõju, mis ei johtuks sisimast allikast. Pole olemas liikumist, mis
ei toimuks kõige esmalt teadvuses.
Teadvuse suurejooneline loovus on teie pärisosa. Kuid see ei kuulu pelgalt inimsoole.
Seda valdavad kõik elusolendid ning elav maailm moodustub iseeneslikust koostööst, mida
saab täheldada suurima ja väikseima, kõrgeima ja madalaima vahel, aatomite ja molekulide
ning teadvustatud, arutleva mõistuse vahel.
Selles ettevõtmises osalevad looduskeskkonda luues igat liiki putukad, linnud ja loomad.
See on niisama normaalne ja vältimatu nagu faktki, et kui hingate klaasile, tõmbub see teie
hingeõhu mõjul uduseks. Kõik teadvused loovad tundevarjunditest tõusvat maailma, mis
kujutab endast teie teadvuse sisu loomulikku saadust. Tunded ja emotsioonid tegelikustuvad
mitmel eriomasel moel. Kord juba rajatud alusel avardudes, saavad ilmsiks mõtted. Ilmnevad
sügavate ja püsivate rütmidega aastaajad, vormituina ürgsetest tundevarjunditest. Ning taas on
tegu kõige elava kaasasündinud loovusliku külje avaldumisega.
Praegu on see iidne tahk peitunud sügavale kõikide liikide psüühhesse ning sellest sünnivad uute lahknemiste individuaalsed vormid, nende eriomased tööjoonised.
Pole põrmugi vale öelda, et Maal on omaenese hing või siis teadvus (ükskõik, kumba
terminit te eelistate). Selle analoogia abil saab väita, et nõndasamuti, nagu kõik sündmused ja
kõik valmistatud esemed johtuvad inimkonna sisimast teadvusest ehk hingest, tärkavad mered
ja ookeanid, orud ja jõed, aga samuti ka kõik loodusnähtused Maa hingest.
Iga inimese siseilm seostub Maa siseilmaga. Vaim saab lihaks. Seega on osake iga üksikisiku hingest väga lähedalt seotud sellega, mida nimetaksime maailmahingeks või siis Maa
hingeks.
Sellisest seosest teab iga väikseimgi rohukõrreke ja lill, adudes mõtlematagi oma asendit,
oma ainulisust ning elujõu allikat. Aatomid ja molekulid, millest koosneb kõik – olgu siis
inimkeha, laud, kivi või konn – teavad seda nende enese olemasollu peidetud loovuse passiivset, jõulist survet, millele toetub nende kindlapiiriline, selge ja vääramatu isikupära.
Niisamuti tõuseb ka inimindiviid oma võidukas isikupäras omaenese hinge iidsetest, kuid
siiski alati uutest lätetest. Inimese mina tõuseb teadmatusest teadmisse, ül1atades iseennast
pidevalt. Nii näiteks siis, kui te neid lauseid loete, on üks osa teie teadmistest teadvustatud
teadmine, mida saab silmapilkselt kasutada. Osa on alateadlik, ent isegi alateadvuslik teadmine on oma mitteteadmises tegelikult teadmine.
Te teate alati, mida teete; teate isegi siis, kui te seda ei adu. Teie silm teab, et ta näeb, ehkki ennast pole tal võimalik näha muidu, kui ainult peeglist. Samal kombel on ka teile nähtav
maailm peegeldus sellest, kes te olete – ent peegeldus mitte peeglis, vaid kolmemõõtmelises
reaalsuses. Te projitseerite oma mõtteid, tundeid ja ootusi endast väljapoole, et seejärel tajuda
neid välise reaalsusena. Kui teile tundub, et teised teid jälgivad, siis jälgite ennast ise oma
projektsioonide vaatenurgast.
Te olete iseenese elav pilt. Te projitseerite endast väljapoole, lihalikuks kujuks selle, mille
arvate end olevat. Teie tunded ning teadlikud ja alateadlikud mõtted – kõik nad muudavad teie
füüsilist kuju ja vormivad seda. Sellest on teil küllaltki kerge aru saada.
Kuid niisama lihtne ei ole mõista, et teie tunded ja mõtted kujundavad samal moel teie
välist kogemust ehk teisisõnu: sündmused, mis näivad teiega toimuvat, on tegelikult teie
vaimses ehk hingelises keskkonnas teie enda poolt esile manatud.
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See pole kaugeltki juhus, et teie keha on kõhn või paks, pikk või lühike, terve või haige.
Need iseloomulikud omadused on vaimset laadi ning te ise surute need oma välisele kujule
peale. Mul pole mõtteski kohatut nalja heita, aga te pole ju eile sündinud. Ehk samas kõnepruugis: teie hing ei ole sündinud eile, vaid enne aegade algust – nii, nagu teie aega mõistate.
Kõigil neil joontel, mis teid sündides iseloomustasid, oli olemas oma põhjus. Teie sisemine mina valis nad endale. Suurel määral saab sisemine mina veel praegugi paljusid neist
muuta. Oma sünnihetkel ei olnud te ilma minevikuta. Teie individuaalsus oli te hinges alati
varjul ning, teist ühe osa moodustav, "minevik" on talletatud alateadvuslikku mällu, mis ei
asu mitte ainult teie psüühhes, vaid on ka kindlalt kodeeritud teie geenidesse ja kromosoomidesse* ning mis teostub teie soontes voolavas veres.
* Neile, kel on ehk meelest läinud: kromosoomid kujutavad endast mikroskoopilisi kehakesi, millesse raku jagunemise käigus eraldub raku tuuma protoplasmataoline aine. Neis sisalduvad geenid, need pärilike omaduste
"skeemid". Aeg-ajalt lisan mõne sellise joonealuse märkuse, et täpsustada Sethi enda esitatud materjali. Küllalt
sageli kaldub ta niisugustest standarddefinitsioonidest kõrvale, käsitledes materjali omal kombel.

Kui teie hing ennast teie kaudu väljendab, olete teadlik palju enamatest reaalsustest kui
arvatagi mõistate; olete nende suhtes valvel, aga ka osalete nendes. Teie harilik ärkveloleku
teadvus ehk ego-teadvus sirgub kui lill "alumise külje" mullast, teie isikliku reaalsuse teadvustamata peenrast. Ehkki te seda ise ei teagi, tõuseb see ego esile, et siis taas tagasi alateadvusse vajuda, kust seejärel sirgub uus ego nagu värske lilleke kevadisest mullast.
Teie ego ei ole praegu enam see, kes ta oli viis aastat tagasi, ent ise te seda muutust ei
hooma. Teisisõnu saab inimese ego alguse sellest, kes te olete. Ta kujutab endast osakest teie
olemisest ja teadvuse toimimisest – ent nii, nagu silm ei saa ise näha oma vahelduvat värvivarjundit ja ilmet, ning nõnda, nagu silm ei adu, et ta elab ja sureb pidevalt vastavalt sellele,
kuidas tema atomaarne siseehitus teiseneb, ei hooma teiegi, et teie ego muutub lakkamatult,
sureb ja sünnib taas.
Füüsilises mõttes hoiab rakk oma siseehituse mina-olemust pidevalt alal, ehkki see aines,
millest ta koosneb, teiseneb lakkamatult. Rakk taasloob ennast vastavalt omaenda mina-olemusevormile, jäädes aga ikka emergentse tegevuse osakeseks, elusaks ja reageerimisvõimeliseks isegi oma arvukatele surmadele vaatamata.
Nõnda kujunevad psühholoogilised struktuurid, mida nimetatakse mitmeti. Nimedel polegi tegelikult tähtsust, küll aga on olulised nende taga seisvad struktuurid. Oma kordumatu
isikupära ning ainuomase vormi säilitavad sellised psühholoogilised strukuuridki ning sellele
vaatamata, et nad pidevalt muutuvad, surevad ja sünnivad taas.
Silm saab alguse füüsilistest struktuuridest, mina saab alguse hinge struktuuridest. Ta ei
saa ennast näha, nagu silmgi ennast näha ei suuda. Mõlema pilk on suunatud väljapoole: ühel
juhul kaugemale füüsilisest kehast, teisel juhul aga sisemisest psüühhest eemale, keskkonna
suunas.
Keha loov teadvus loob silma. Sisim loov psüühhe loob inimese ego. Keha annab silmale
kuju oma suurejoonelise teadvustamata teadmise oivalise tarkusega. Psüühhe loob ego, kelle
taju on psühholoogiline, nagu silma taju füüsiline. Nii silm kui ka ego on ümbritseva reaalsuse tajumisele koondunud moodustised.
Nüüd võite teha vaheaja.
(22.36 kuni 22.45.)
Niisiis, see, mis järgneb, ei ole [raamatu] dikteerimine.
Mõne minuti eest (vaheajal) oli Ruburtil õige tõdemus. Süüvime minu raamatus põhjalikumalt alateadvuse ja psüühhe olemusse ning toome selle käigus välja mõned äärmiselt tähtsad seisukohad.
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Alateadlikult, aga mingil määral ka teadlikult, on Ruburtit, sellest ajast peale, kui ta alustas oma romaani "Ülemhing 7" (1972. aasta märtsi lõpus), ikka rohkem ja rohkem huvitanud
teadvuse ja isiksusega seostuvad küsimused – näiteks ego-teadvuse osa.
Paljutki ei teata veel. Teie psühholoogid ei suuda opereerida hinge terminitega ning teie
usujuhid ei oska või ei taha hinge psühholoogiliselt mõista, isegi kõige lihtsamal tasandil
mitte. Teisisõnu, metafüüsika ja psühholoogia ei ole veel kokku saanud.
Niisiis, nagu olen teile isegi sageli ütelnud, ei sõltu ma Ruburtist. Nagu teate, on meie
vahel olemas side.* Veel ei mõista ta oma loovuse tõelist olemust. Vaid vähesed aduvad seda.
Niisuguste nähtuste tarvis – üldse igasuguste nähtuste tarvis – jagub alati psühholoogilisi
põhjendusi. Ruburti raamatud on muidugi, mõnes suhtes, tema lapsed. Tema psüühhe on
äärmiselt loov. Osa sellest, kes ma tema kaudu kõneldes näin olevat, on niisama sügav ja
teadvustamata nähtus, nagu oleks lapse sündki. Pisut erineval moel on seda ka "Ülemhing 7"
– siis, kui Ruburt sellele mõtleb.
* Hilisem märkus. Nii "Sethi materjal" kui ka "Seth kõneleb" sisaldavad mõningaid viiteid taaskehastumislikele
sidemetele, mis Sethi veendumust mööda ühendavad teda, Jane'i ja mind. Niisugune isiklikku laadi teave ei
kuulu selles raamatus käsitletavasse valdkonda, ent 19. peatükis käsitleb Seth oma vaateid taaskehastumise, aja
jms kohta, tehes seda objektiivsemal moel.

Need pole lapsed selle sõna füüsilises tähenduses; lapsed, kes alluvad ajale ja loodusseadustele. Nad on igavesed ning oma isast palju targemad; nad on pooleldi inimlikud ja pooleldi
jumalikud – inimpsüühhest pärit jumalad. Ning sellisel tasandil on isa oma laste hiilgavatest
saavutustest ja nende kõrgemast tasemest hämmeldunud ja vaimustuses, aga mingil määral
nende peale kadegi.
Kui raamatud on sümboolselt lapsed, siis võib samasugust analoogiat kasutades öelda, et
Ruburti kaudu esindatuna on minu reaalsus nendega võrreldes hoopis elavam, kolmemõõtmeline. Tean, Ruburt on olnud mitu korda mures sellepärast, et ega ta äkki skisofreeniat ei põe.
Ta ei mõista, et sellel tasandil, praegu ning minu iseseisvusest ja mõnest muustki asjassepuutuvast tõigast hoolimata loob ta isiksusi, keda ei ahelda aeg; ta organiseerib nad teadvuse juhtimise alla ning usaldab neile väga tähtsaid ja kaalukaid ülesandeid, mis seejärel ka täidetakse.
Niisuguse loovuse olemus on ülimalt eriline ning lubab Ruburtil soovi korral tungida teadvuse, psüühhe ja loovuse olemusse nõnda, nagu seda suudavad vaid vähesed. Muide, ta ise on
loonud niisugused tingimused, mis seda kõike võimaldavad. Mõningane osa minu reaalsusest
pole midagi muud kui killuke tema reaalsuse teatud osast ning seal luuaksegi see, kes ma näin
olevat.
Sellest väljaspool laiub minu sõltumatu reaalsus.
Mul on nendele märkustele lisada ning öelda veel nii mõndagi, et nad lõpuks ühtseks
tervikuks kujuneksid.
("See kõik on väga huvitav.")
Kui Ruburt suhtuks oma muredesse kui talle esitatud väljakutsesse, oleks tulemus hoopis
parem. Nüüd ongi selleks korraks kõik ning ma soovin teile südamlikult head õhtut.
("Soovime sedasama sullegi, Seth. Aitäh sulle.")
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613. SEANSS
11. SEPTEMBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2110
(Kui oli möödas esimene selle peatüki edastamiseks toimunud seanss, kirjutas Jane mahuka osa oma raamatust "Ülemhing 7" ning tegeles ka pikaajalise projektiga, millele ta andis
esialgseks nimeks "Aspektipsühholoogia". Ning reedel, 23. juunil 1972, just siis, kui olime
valmis jätkama tööd Sethi raamatuga, leidis aset võimas üleujutus.
Tulvavesi oli suurim, mis riigi selles osas teadaolevalt üldse kunagi ette on tulnud. Alguse
sai ta troopikatormist nimega "Agnes" – naljakas küll, aga selleks ajaks, kui viimane Floridast piki idarannikut sinna-tänna põigeldes liikuma hakkas, oli ta orkaani staatuse juba minetanud. "Agnesele" eelnes sadadesse miilidesse küündival maa-alal mitu päeva kallanud paduvihm. Virginia neeme juures uut jõudu kogunud torm pöördus ootamatult sisemaale ning kui
ta üle New Yorgi ja Pennsylvania tuhises, oli üleujutus vältimatu.
Kui lõpuks, päris viimasel minutil hakati koidu eel evakueerima Elmira seda piirkonda,
kus meie Jane'iga elame, otsustasime paigale jääda. Mõistagi oli sellel otsusel meie jaoks
sügavalt sümboolne tähendus, mille tagamaid mõistame praegugi vaid osaliselt. Linna südant
läbiv Chemungi jõgi voolab vähem kui ühe kvartali kaugusel meie majast, ent kuna meie korter asus teisel korrusel, uskusime, et võime ennast tunda väljaspool hädaohtu. Otsustasime, et
maja on piisavalt tugev. Meie ümber jäi kõik tühjaks ning väga ja väga vaikseks.
Õues tõusis mullasegune, lämmatavalt nafta ja roiskumise järele haisev vesi esmalt 40 cm
kõrgusele, siis 80 cm kõrgusele, siis kahe meetri kõrgusele... Kogesime Jane'iga sootuks uutmoodi maailma ning ehkki Seth ei ole seda veel kinnitanud, usun selle olevatki ühe põhjuse,
miks olime kohale jäänud. Jõime veini ning võtsime abiks kerge enesehüpnoosi, et pinget
maandada; kui aga jälgisime, kuidas vesi mööda vana, punastest tellistest laotud naabermaja
seina ikka kõrgemale ja kõrgemale tõuseb, ähvardas meie uus reaalsus tõepoolest hirmuäratavaks muutuda. Kas olime ikka õige otsuse teinud?
Põgenemine olnuks nüüd vist juba võimatu. Pakkusin välja, et Jane võiks "häälestuda"
meelteülesele lainele, nägemaks, kas ta suudab meie olukorra kohta midagi teada saada.
"Väga raske on rahulik olla, kui sul on tõsine hirm nahas," sõnas Jane, ent hakkas siis ennast
rahulikuks sundima. Järk-järgult lõdvestus ta peaaegu täiesti. Ta teatas mulle, et tulvavesi
jõuab oma kõrgeima piirini täna pärastlõunal; uskumatu küll, ent hoovis on ta selleks ajaks
oma neli meetrit sügav, mattes meie naabermaja esimese korruse aknad poolest saadik enda
alla. Meid ei ähvarda mitte miski, kui jääme paigale. Siiski võis Jane'i hääles aimata aukartust, kui ta ütles, et Walnut Streeti sild "läheb". Minagi tundsin pisut hirmu, sest too üle Chemungi jõe viiv vana terassild asus meist vähem kui poole kvartali kaugusel. Meile see kätte ei
paistnud, sest teisel pool tänavat kõrguvad majad jäid ette.
Niipea, kui Jane oli selle teabe "vastu võtnud", tundsime ennast kohe paremini. Sõime,
mängisime kaarte ja kontrollisime iga natukese aja tagant veetaset. Nii möödus mitu tundi.
Tulvavesi saavutas oma haripunkti peaaegu täpselt sellel ajal, mida Jane oli maininud –
erinevus oli vähem kui viisteist minutit – ning tema kõrgeim tase jäi Jane'i ennustatust 8 cm
võrra madalamaks. Saime õhtul korralikult magada, sest teadsime, et veetase alaneb kiiresti.
Järgmisel hommikul käisin Walnut Streeti silda vaatamas. See oli purunenud ning vesi oli
mitu sillakaart minema viinud.
Paljude teiste linnaelanikega võrreldes oli meil õnne olnud. Autost olime küll ilma, ent
meil oli katus pea kohal ning kõik meie maalid, käsikirjad ja märkmed olid alles – kaasaarvatud viiskümmend kolm köidet Sethi materjale. Kuna oleme üürinud kaks korterit, et meil
jaguks piisavalt nii elu- kui ka tööruumi, võisime võtta enda juurde abielupaari, kellel tulvavee tõttu enam peavarju ei olnud. Ilm oli külm, sadas vihma. Meie päevi täitis nüüd argielu
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askelduste rutiin, kuigi Jane lõpetas juuli hakul oma teose "Ülemhing 7" ning jätkas kursuste
korraldamist. Käesolev raamat jäi aga pikaks ajaks kõrvale.
Augustis oli Jane'il üks üleujutusele pühendatud seanss, mille käigus jagus Sethil mahti
põgusalt puudutada neid põhjusi, miks meie sellega isiklikult seotud olime, aga augusti lõpus
ja septembris peatusid meie pool mitu külalist, keda huvitas meie töö meelteüleses valdkonnas. Üks neist oli Richard Bach, menuraamatu "Jonathan Livingston Seagull"* autor.
* New York, N.Y. "The Macmillan Company", 1970. ["Jonathan Livingston Merikajakas" – "Loomingu"
Raamatukogu 40/1973.]

Kui Jane tundis, et taas on kätte jõudnud aeg Sethi raamatuga tööle asuda, leidis ta oma
üllatuseks, et on natuke erutatud. Ent kui ta Sethi nimel kõnelema hakkas, läks tal dikteerimise
taasalustamine nii sujuvalt, et tundus, nagu ei oleks kolme kuu pikkust pausi üldse olnudki...)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis, anna meile üks hetk aega (vaikselt) ning siis me jätkame dikteerimist.
("Väga hea.")
Kõik see, mida kogete füüsilise aine maailmas, voolab välja teie sisimast, psüühhe keskmest ning seejärel tajute seda oma kogemusena. Välised sündmused, olukorrad ja tingimused
on mõeldud omalaadse elusa tagasisidena. Psüühhe seisundi muutmine muudab automaatselt
ka füüsilisi olukordi.
Ei ole olemas ühtegi teist kindlat võimalust füüsiliste sündmuste muutmiseks. Abi võib
olla ehk sellest, kui kujutlete, et teie sees asub väike elumõõde, kus te vähendatud kujul mõtteliselt taasloote kõik teile teadaolevad välistingimused. Lihtsustatult võiks öelda, et täpselt
seda te teetegi. Teie mõtteid, tundeid ja vaimusilma ette kerkivaid pilte võib nimetada algastmel olevateks välisteks sündmusteks, sest ühel või teisel kombel ainestub igaüks neist füüsiliseks tõelisuseks.
Isegi ülipüsivaina näivaid tingimusi ja olukordi, mis teil elus ette tuleb, muudate te pidevalt oma teiseneva suhtumise läbi nendesse. Teie välises kogemuses ei leidu mitte midagi
niisugust, mis ei oleks kunagi alguse saanud teist endast.
Loomulikult tuleb teie kogemuses ette suhtlemist teistega, aga te võtate kõiki neid inimesi
omaks või tõmbate enda poole oma mõtete, suhtumiste ja emotsioonide läbi. See kehtib igas
eluvaldkonnas. Teie terminoloogia järgi kehtib see nii enne sündi kui ka pärast surma. Kõige
imelisemal moel on teile antud võime luua omaenda kogemust.
Oma praeguses elus õpite te kasutama seda ammendamatut energiat, mis on teile kättesaadav. Maailma kui terviku olukord ning iga üksikisiku seisund selles kujutavad endast oma
maailma vormiva inimese üha avarduva toimimise ainestumist.
Loomisrõõm voogab teist läbi niisama kergesti nagu õhk, mida hingate. Sellest sünnivad
teie välise kogemuse kõige väiksemadki valdkonnad. Teie tunnetel on olemas oma elektromagnetiline reaalsus, mis avardub teist väljapoole, mõjutades atmosfäärigi. Neid rühmitab
vastastikune tõmbejõud ning neist kujunevad sündmuste ja olukordade piirkonnad, mis lõpuks
nii-öelda liituvad ühte, kas siis materiaalsete esemete näol või sündmustena "ajas".
Ühed tunded ja mõtted tõlgenduvad struktuurideks, mida teie tunnete asjade nime al1; teie
kõnepruuki kasutades on nad olemas selles keskkonnas, mida te kutsute ruumiks. Teised seevastu tõlgenduvad psühholoogilisteks struktuurideks, mida nimetatakse sündmusteks ning mis
näivad eksisteerivat keskkonnas, millele te olete andnud nimeks aeg.
Nii ruum kui ka aeg on põhieeldused, mis tähendab lihtsalt seda, et inimene tunnustab
neid mõlemat ning eeldab, et tema reaalsus põhineb ajahetkede real ning ruumimõõtmel. Nõnda tõlgendubki teie sisekogemus nendesse mõistetesse.
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Isegi sündmuse või objekti kestuse ruumis või ajas määrab ära tema ilmale toonud mõtete
või tunnete tugevus. Siiski pole kestus ruumis seesama, mis on kestus ajas, ehkki see võib
nõnda tunduda. Kasutan nüüd teie kõnepruuki. Sündmusel või esemel, mis on ruumis olemas
vaid lühikest aega, võib ajas olla märksa pikem kestus. Nii näiteks võib ta teie mälus kanda
sootuks suuremat tähtsust ja intensiivsust veel kaua pärast seda, kui teda ruumis enam ei ole.
Selline sündmus või objekt ei eksisteeri pelgalt sümboolsena teie teadvuses või mälus, vaid –
teie väljendeid kasutades – tema tegelik reaalsus kestab sündmusena ajas.
Senikaua, kuni ta on teie teadvuses olemas, ei muutu tema reaalsus ruumis olematuks.
Võtame väga lihtsa näite. Lapsel ei ole lubatud nukuga mängida. Ta ei kuula sõna, lõhub nuku
meelega või kogemata ära ja see visatakse lõpuks minema. Kuid too nukk on ajas üpris elujõulisena olemas senikaua, kuni ta lapsel või hilisemal täiskasvanul meeles püsib.
Kui nukk oli kunagi seatud kummutile istuma ja seegi asjaosalisel hästi meeles püsib, siis
on selles ruumis, kus nukk istus, ikka veel olemas nukujäljend, ehkki seal võivad asuda juba
muud asjad. Järelikult ei reageeri te mitte ainult sellele, mida teie füüsilised silmad ruumis
näevad, ega sellele, mis paikneb ajas otse teie ees, vaid ka näiliselt kadunud objektidele ja
sündmustele, mille reaalsus on ikka veel teiega.
Te loote oma kogemust põhiliselt sellega, mida te enda ning reaalsuse olemuse kohta
usute. Teine võimalus sellest aru saada on mõista, et loote oma kogemust omaenda ootuste
läbi. Teie tundevarjundid on teie emotsionaalsed suhtumised iseendasse ja elusse üldse ning
harilikult valitsevad nad ulatuslike kogemusvaldkondade üle.
Kõigele, mis teiega sünnib, annavad nad juhtuvat iseloomustava üldise tundevarjundi.
Teie oletegi see, mis teiega toimub. Teie tunded on sageli vaid mööduvad, ent sügavamal
asuvad teatud tundmustetahud, mis iseloomustavad ainuüksi teid ennast; nad on otsekui sügaval sisimas kõlavad muusikalised akordid. Ehkki teie argitunded võivad ühes või teises suunas
muutuda, on need iseloomulikud tundevarjundid ikka sügaval sisimas tallel.
Teinekord tõusevad nad pinnale, tehes seda ulatuslikus, pikaajalises rütmis. Neid ei ole
võimalik jagada negatiivseteks ja positiivseteks – tegelikult on nad teie olemise varjundid.
Nad esindavad kõige sügavamat osakest teie kogemusest. See ei tähenda, nagu oleksid või
peaksid nad olema teie eest varjatud. See tähendab lihtsalt, et nad esindavad seda tuuma,
millest te oma kogemuse kujundate.
Kui olete hakanud tundmusi või tunnete avaldamist kartma, ehk kui teile on õpetatud, et
sisim mina on pelgalt labaste ajendite panipaik, siis võib olla teile harjumuseks saanud seda
sügavat rütmi eirata. Te võite üritada tegutseda nõnda, nagu ei oleks seda olemaski ehk siis
proovida teda koguni väärata. Too rütm aga esindab teie sügavamaid, kõige loovamaid
impulsse ning selle vastu võidelda oleks sama, mis üritada kiirevoolulises jões vastuvoolu
ujuda.
Seega läbistavad need tundevarjundid teie olemuse.
Nad on kujud, mille võtab teie vaim kehaga ühendudes. Nendest, nende tuumast saab
alguse teie keha.
Kõigel, mida te kogete, on olemas teadvus ning iga teadvus on varustatud ainulise tundevarjundiga. Maa kujundamisel – nii, nagu teie temast mõtlete – mängib väga suurt osa ulatuslik koostegevus ning planeedi individuaalsed elusad struktuurid moodustuvad iga aatomi ja
molekuli tundevarjundist. Vastuseks teie olemise süva-akordidele moodustub teie ümber
lihalik keha ning puud, kaljud, mered ja mäed on maa keha, mis tekib aatomite ja molekulide
sügavatest seesmistest akordidest, sest aatomid ja molekulidki elavad. Toimiva loova koostöö
tõttu sünnib füüsilise ainestumise ime nii sujuvalt ja automaatselt, et te oma osa selles endale
ei teadvustagi.
Seega kujutab tundevarjund endast sinu füüsilisele kogemusele pühendatud energia liikumist ja struktuuri – toestiku – osa. Ta voolab sellesse vormi, mis sind füüsilise olendina ise-
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loomustab ning ainestab su ruumilises, lihalikus ja ajalises, muutuvas maailmas. Tema läte on
aga üsnagi sõltumatu sellest maailmast, mida teie tunnete.
Kui olete õppinud ära tabama oma isiklikku sisemist tundevarjundit, saate teadlikuks tema
võimsusest, jõust ja kestvusest ning suudate tema abiga jõuda mingil määral lähemale kogemuse sügavamatele reaalsustele.
Füüsilise kogemuse uskumatu emotsionaalne rikkus, mitmekesisus ja hunnitus on tolle
sisemise tundevarjundi peegelduseks aineliselt. Külluslikult täidab ta kõiki teie elujuhtumisi,
üldist seesmist suundumust ning taju kvaliteeti. Ta täidab ja valgustab teie elu üksikuid tahke
ning määrab suures osas ära teid ümbritseva subjektiivse õhkkonna.
Tegemist on teie mina põhiolemusega. Oma ulatuselt aga on tema haare lai. Nii näiteks ei
määra ta ära väga konkreetseid sündmusi. Ta paneb teie kogemuse avaral "maastikul" paika
värvid. Ta on tunne sellest, kes te olete, ning ta on ammendamatu.
Teisisõnu kujutab ta endast teie mina väljendust puhta energia kujul, millest saab alguse
teie individuaalsus, teie "Teie", eksimatult määratletud mina-olemus, mis eal ei kordu.
See energia tuleneb OLEMISE tuumast, Kõigest, Mis On ning esindab lõpmatu elujõu
allikat. Ta on Olemine, Olemine Teis. Niisugusena koondub ja peegeldub kogu Olemise
energia ja võimsus teie kaudu teie kolmemõõtmelise olemise suunas.
Ehkki teie tundevarjund on ainuliselt teie enese oma, avaldub ta siiski niisugusel moel,
mis on ühine kõikidele füüsilises reaalsuses koondunud teadvustele. Selliselt võttes pärinete
teiegi maast nagu ka kõik teised olevused ja looduslikud elusstruktuurid. Füüsilisel kujul olete
te järelikult osake loodusest, aga mitte ei seisa sellest lahus.
Puudel ja kividel on igaühel oma teadvus, aga lisaks veel ühine kujuteadvus, nagu seda
võib täheldada ka teie keha elavate osade puhul. Rakkudel ja organitel on nii oma isiklik teadvus kui ka kujuteadvus. Samal kombel on inimsoolgi individuaalne teadvus ning kuju- või
massiteadvus, mida te üksikisikuina vaevalt hoomate.
Inimsoo massiteadvusel on olemas oma mina-olemus ning osakese sellest moodustate teie,
ehkki olete ikka ühteviisi ainukordne, isikupärane ja sõltumatu. Teid kitsendab ainult see, et
olete valinud füüsilise reaalsuse ning asetanud end seeläbi tema kogemuse konteksti. Füüsilises kujus järgite te füüsilisi seadusi ehk eeldusi. Need moodustavad materiaalse väljenduse
raamid.
Nendes piirides on teil täielik vabadus luua oma kogemust, oma isiklikku elu ühes kõikide
selle tahkudega, maailma elavat pilti. Teie isiklik elu ning teatud määral ka teie isiklik elav
kogemus aitavad vormida maailma niisuguseks, nagu seda teie ajal tuntakse.
Selles raamatus kõneleme teie enda subjektiivsest maailmast ning teie osast nii puhtisiklikus kui ka ühises sündmusloomes. Enne, kui jätkame, on teie jaoks oluline mõista, et teadvus
on omane kõikidele füüsilistele nähtustele. On äärmiselt tähtis, et saaksite aru oma positsioonist looduse suhtes. Loodus luuakse seestpoolt. Teile tuttav isiklik elu kasvab välja teist
endast, aga on ometigi antud. Kuna olete osake Olemisest, siis mõnes mõttes annate teie endale selle elu, mida elatakse teie kaudu.
Te loote oma reaalsuse ise. Mingit muud reeglit ei ole olemas. Seda teada tähendab teada
loovuse saladust.
Olen pidevalt kasutanud sõna "teie", aga seda ei tohi segamini ajada selle "teiega", keda
ise arvate end olevat – pelgalt ego'ga, sest ego on ainult osake Teist; ta on see asjatundlik osa
teie isiksusest, kes tegeleb otseselt teie teadvuses sisalduvaga ning keda vahetult puudutavad
teie kogemuse ainelised osad.
Ego on teie avarama mina-olemuse väga eriline osa. Too, teie fragment, kerkib esile selleks, et vahetult tegelda tolle eluga, mida elab suurem Teie. Aga ego võib tunda ennast äralõigatuna, üksikuna ja hirmununa, kui teadvus lubab neil tunnetel tema üle liialt võimust võtta.
Ego ja teadvus ei ole üks ja seesama. Ego koosneb isiksuse erinevatest osadest – ta on lakka-
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matult muutuvate, üheskoos toimivate tunnusjoonte kombinatsioon, see osa isiksusest, mis
suhtleb maailmaga kõige otsesemalt.
Teadlik meel on suurepärane tajuatribuut, sisimale teadlikkusele kuuluv funktsioon, vaadeldaval juhul aga on ta suunatud väljapoole, sündmusteilma. Teadliku meele kaudu vaatleb
hing välisilma. Kui teda mitte segada, siis tajub ta kõike selgesti.
Pole vale öelda, et ego on silm, mille abil teadlik meel tajub füüsilist reaalsust või siis
fookus, mille läbi ta seda vaatleb. Ent elu jooksul muudab teadlik meel automaatselt mitu
korda oma fookust. Samuti on ka ego pidevas muutumises, ehkki ta ise seda ei adu. Vaid siis,
kui teadlik meel jäigastub ühte suunda või lubab ego'l mõned oma funktsioonid üle võtta,
hakkab tekkima probleeme. Siis lubab ego teadvusel töötada vaid mõnes kindlas suunas ning
tõkestab tema jaoks teised.
Ja nii kujundategi oma ulatuslikumast mina-olemusest selle reaalsuse, mida te tunnete.
Sõltub teist, kas teete seda lõbusalt ja innuga, puhastades oma teadlikku meelt, nii et teie
avarama mina-olemuse sügavam teadmine suudab rõõmsalt avalduda lihalikus maailmas.
(23.25) Peatüki lõpp. Dikteerimise lõpp.
Niisiis, raamat võimaldab teistelgi ennast aidata, jõudes palju suurema auditooriumini
ning abistades palju rohkem inimesi, kui suudaks Ruburt üksinda või siis mina üksikute
seansside ajal. Abivajajatest tuleks teha nimekiri, et nad ikka kindlasti raamatust teada saaksid.
("See on hea mõte." Postiga ja telefonitsi on Jane saanud nii palju abipalveid, et ta ei tule
kõigega enam toime.)
Siis pole Ruburtil enam tarvis arvata, et ta peaks korraldama eri seansse neile, kel tegelikult tuleb see aines iseseisvalt läbi töötada. Ja nüüd soovin ma teile südamlikult head õhtut.
("Tänan sind, Seth, ning head õhtut sullegi. Nii tore oli taas seansil osaleda.")
Kui sul peaks olema küsimusi, võid küsida.
(Ma ei vastanud kohe, sest aeg oli juba üsna hiline, siis aga pärisin Sethilt, mida ta arvab
sellest noorest teadlasest, kes oli pärit ühest lääneosariigist ning meid hiljaaegu külastas.
Jane oli näidanud, et suudab nii ise kui ka Sethina, hästi, teatud tehnilist laadi teavet vastu
võtta. Siiski tundus mulle, et võib kuluda tublisti aega ja vaeva – vist koguni mitu aastat järjepidevat tööd – enne, kui Jane suudab oma võimeid nii eriomases valdkonnas tõhusalt ja täielikult ära kasutada.)
Külaskäik avaldas head mõju ja seda eriti Ruburtile. Küll jõuame ka tema [teaduslike]
küsimusteni. Et Ruburti eneseusaldust toetada, tahtsin ma seda raamatut korralikult alustada.
Aeg-ajalt võime mõnede seansside käigus dikteerimisest kõrvale kalduda, aga raamat on praegu siiski peamine.
Üleujutusega seostuv aines leiab näitliku materjalina raamatus kasutamist hiljem, kui
käsitleme loodusõnnetusi; nii et selle ainese te saate ning teisedki võivad seda mõista ja kasutada.
Ja nüüd soovin teile meeldivat õhtut.
("Aitäh sulle veel üks kord, Seth."
Lõpetasime kell 23.32. Jane tuli oma eeskujulikult kahestunud seisundist kiiresti välja.
"Mul on väga hea meel, et Seth on taas oma raamatu kallal tööle asunud," teatas ta. "Tean, et
see on rumal, aga ma tunnen end praegu märksa paremini. Vahepeal kartsin juba, et pärast
kõiki neid segavaid sündmusi on nüüd minu oma suhtumine see, mis takistab..." Ja nii kujutabki käesolev raamat endast tegelikult kahte teost, nagu ka "Seth kõneleb"; ta ei jutusta mitte
ainult isikliku reaalsuse olemusest, vaid tutvustab ka toda olukorda, milles Jane ainese edastas, aga samuti neid mõtteid, mida see temas äratas.
Mul oli hea meel teada saada, et Seth kavatseb oma raamatusse võtta ka tulvavett puudutava materjali; kartsin vahepeal nimelt, et teised sündmused tõrjuvad selle teema kõrvale ja
siis võib see äkki sootuks ununeda.)
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2
Reaalsus ja isiklikud tõekspidamised

614. SEANSS
13. SEPTEMBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2136
(Jane jäi sellega väga rahule, et Sethi raamat pärast pikka viivitust nüüd nii ilusti edenema oli hakanud. Viimasel ajal oli ta väga energiline. Esmaspäevaõhtusele pikale seansile oli
teisipäeva õhtul ESP kursustele järgnenud veel teine, pikemgi, millele lisandus ka Sumari.*
Täna õhtul pidi toimuma kolmas seanss.
Jane kinnitas, et ta ei ole väsinud. Ta nurises ainult liiga niiske õhu pärast, sest ta on
selles suhtes alati väga tundlik; täna oli olnud palav päev ja pärast õhtusööki oli vihma
sadanud. Vahetult enne seanssi läksime jalutama ja tegime tiiru ümber meie kvartali.)
* Jane'i Sumari-võimete arenemise kohta leidub üksikasjalikumat teavet tema Sissejuhatuses.
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Asume taas dikteerima. Teine peatükk: "Reaalsus ja isiklikud tõekspidamised."
Teie oma tõekspidamised ja ootused kujundavad teie kogemuste laadi. Need isiklikud
ettekujutused oma minast ja tõeluse olemusest mõjutavad teie mõtteid ja tundeid. Te peate
oma tõekspidamisi tõelisuse kohta tõesteks ega kontrolli neid eriti sageli. Tunduvad nad ju
olevat iseenesestki selged. Teie teadlik meele jaoks näivad nad olevat tõsikindlad faktid –
liiga enesestmõistetavad, et neid lähemalt uurida.
Seetõttu tunnustataksegi neid väga sageli ilma pikemalt mõtlemata. Neid ei käsitata tõekspidamistena reaalsuse kohta, vaid reaalsuse enda tunnuslike omadustena. Tihtilugu tunduvad
niisugused seisukohad olevat vääramatult õiged ning kuuluvat sedavõrd lahutamatult teie
juurde, et teil ei tule pähegi nende paikapidavuses kahtlema hakata. Nendest saavad hoomamatud eeldused, mis aga siiski värvivad ja kujundavad teie isiklikku kogemust.
Nii näiteks ei sea mõned inimesed kahtluse alla oma religioosseid tõekspidamisi, vaid
võtavad neid kui fakti. Teised leiavad suhteliselt lihtsa olevat neid seesmisi eeldusi ära tunda
siis, kui nad ilmnevad usulises kontekstis, aga ei märka neid mõnes muus valdkonnas üldse.
Sootuks lihtsam on ära tunda oma religioosseid, poliitilisi ja muid vastavalaadseid tõekspidamisi kui õigesti tabada oma sügavaimat hinnangut iseenese kohta, selle kohta, kes te
ikkagi tegelikult olete – eriti siis, kui kõne all on teie enese elu.
Paljud inimesed viibivad täielikus teadmatuses oma enesehinnangutest ning oma tõekspidamistest reaalsuse olemuse kohta. Suurepäraseid vihjeid sellele võib leida teie enese teadvustatud mõtetest. Leiate end ju sageli tagasi surumas mõningaid pähekerkivaid mõtteid, kuna
nad satuvad vastuollu teiste ideedega, mida te tavaliselt vastuvõetavaks tunnistate.
Teie teadvus püüab teile pidevalt arusaadavat ja täpset pilti edastada, kuid sageli lasete
eelarvamustel seda teavet blokeerida. Pikka aega on olnud moes süüdistada isiksusega seotud
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probleemides ja raskustes alateadvust; ollakse arvamusel, et seal varjuvad olulist tähendust
kandvad ja salapärased väga varajase lapsepõlve sündmused. Siin maal on üles kasvanud mitu
põlvkonda, kes usuvad, nagu oleks isiksuse alateadvuslik osa ebausaldatav, tulvil negatiivset
energiat ning sisaldaks pelgalt allasurutud ebameeldivaid seiku, mida on parem unustada.
Nad kasvasid suureks ning uskusid, et teadvus on suhteliselt jõuetu; et sellele, mida kogeb
täiskasvanu, on pandud alus väikelapseeas. Juba niisugused arusaamad ise tingisid kunstlike
jaotuste kasutamise. Inimestele sai selgeks, et nad ei tohi "alateadvuslikust" ainesest mitte
midagi teada.
Alateadvuse uksed pidid kõvasti kinni olema. Ainult pikaajaline psühhoanalüüs suutnuks
või tohtinuks neid avada. Tavalise inimese meelest oli parem see valdkond rahule jätta ning
kui inimese mina need osad kõrvaldati, püstitati sellega ka tõkked sisima, spontaanse mina
rõõmude vastu. Inimesed tundsid end äralõigatuna oma reaalsuse tuumast.
Käsitlus pärispatust oli algeline, piiratud ja moonutatud, ent vähemalt käisid sinna juurde
üpris lihtsad menetlused: te võisite saada päästetud ristimise läbi ehk siis saanuks teid lunastada teatud kindlad sõnad, sakramendid või riitused. (Vt. Markuse evangeelium 1,1-11.)
Aga kujutlus rüvetatud alateadvusest ei jätnud inimesele niisugust suhteliselt lihtsat lahendust. Vähesed võimalikud riitused nõudsid aastatepikkust analüüsi, mida võisid endale lubada
vaid väga rikkad.
Umbes samal ajal, kui käsitlus räpasest alateadvusest nii menukaks muutus, heideti mõte
hingest sootuks kõrvale. Nõnda uskusidki miljonid inimesed niisugusesse reaalsusse, kus nad
olid ilma jäetud hinge ideest ning koormatud arusaamaga äärmiselt ebausaldatavast, kui mitte
suisa pahelisest alateadvusest. Nad nägid end hulpimas omal riisikol ja kaitsetuina, kergestihaavatavate eraklike ego'dena keset tahtele mittealluvate protsesside tormlevaid laineid.
(Paus kell 22.05. Kahtlemata ei ole meie seansid tavamõistes "vaimsed". Ikka veel transis
olles, süütas Jane sigareti. Tema õlu oli otsas, aga kuna minu klaasis oli seda veel pisut järel,
küünitas ta käe välja, võttis mu klaasi ja jõi sellegi tühjaks.*)
* Mõni aeg tagasi veendus Jane oma kogemuste põhjal, et väga tagasihoidlik kogus alkoholi sobib seanssidega
hästi kokku. Sama kehtib ka tubaka kohta. Hiljem leidsime vastavast kirjandusest teavet, et mõlemad ained avaldavad kesknärvisüsteemile pärssivat toimet. Oleme seisukohal, et nende seansside käigus ühendab Jane alkoholi
ja tubaka mõjul vallanduva spontaansuse oma loomulike meelteüleste võimetega. Ent enne seansi algust ei tarvita ta mingeid alkohoolseid jooke.

Umbes samal ajal mõistsid paljud mõtlevad inimesed, et organiseeritud religiooni ettekujutused Jumalast ning taevast ja põrgust on moonutatud, ebaõiged ja tuletavad meelde laste
muinasjutte. Neil polnud aga kuskiltki abi loota.
Seesuguses olukorras tundunuks pilguheit enda sisimasse lausa hulljulge ettevõtmisena,
sest neile oli õpetatud, nagu oleks seal sisimas varjul kõikide nende probleemide allikas. Inimesed, kel polnud võimalust endale teraapiat lubada, proovisid seda kindlama käega alla
suruda kõiki sisimalt minalt lähtuvaid sõnumeid, sest nad kartsid, et taltsutamatud lapsikud
tungid võtavad muidu nende üle võimust.
Kõige esmalt tuleb kohe rõhutada, et inimese mina ei ole kuidagi võimalik piiritleda ega
jagada, ehkki selguse huvides võib siinkohal kasutada sõna ego, sest te saate aru sellest, mida
see sõna teie meelest tähendab. Te võite täiesti vabalt toetuda oma näiliselt alateadvuslikele
osadele. Nagu hiljem näete, on teil võimalik muuta oma olemist ikka enam ja enam teadvustatuks, tuues sel viisil oma teadvusse üha suuremaid osakesi iseendast.
Te hingate ja kasvate lakkamatult ning sooritate pidevalt arvukaid peeni ja suurt täpsust
nõudvaid toiminguid, ilma et ise üldse teaksitegi, kuidas te seda teete. Te elate ega teadvusta
endale, mis ime läbi teil õnnestub ajalikus ja lihalikus maailmas füüsilist teadvust säilitada.
Teie näiliselt alateadlikud osad tõmbavad õhust enda külge aatomeid ja molekule, mis
moodustavad teie keha. Teie huuled liiguvad, teie keel ütleb teie nime. Ons' see teie huuli või
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keelt moodustavate aatomite ja molekulide nimi? Aatomid ja molekulid on pidevas liikumises, nad moodustavad rakke, kudesid ja organeid. Kuidas saakski see nimi, mille keel välja
ütleb, olla nende oma?
Nemad ei mõista lugeda ega kirjutada, kuid siiski hääldavad nad keerukaid silpe, mis
vahendavad teistele teietaolistele olenditele kõike – nii lihtsaimaid tundeid kui ka ülikeerukat
teavet. Kuidas nad seda teevad?
Keele aatomitel ja molekulidel pole aimugi selle keele lauseõpetusest, mida nad kõnelevad. Kui te lauset alustate, ei teadvusta te sageli endale, kuidas te seda lõpetate, kuid usute
siiski kindlasti, et sõnad on järjestatud arusaadavalt ning annavad vabalt ja selgesti edasi seda,
mida öelda tahate.
Kõik see juhtub nõnda seetõttu, et teie olemise sisimad osakesed toimivad spontaanselt,
rõõmsalt ja vabalt; see kõik sünnib sellepärast, et teie alateadvusel on teisse usku – ja tal on
teisse usku sageli isegi siis, kui teie temasse ei usu. Need teie olemise teadvustamata osakesed
tegutsevad sageli hämmastavalt hästi isegi siis, kui te nende olemusest ja toimimisest täiesti
valesti aru saate ning oma tõekspidamistest johtuvalt sinna otsustavalt sekkute.
Iga inimene kogeb ainulist reaalsust, mis erineb ükskõik missuguse teise isiku omast. See
tõelisus kasvab välja mõtete, tunnete, ootuste ja tõekspidamiste kujundatud sisimast maastikupildist. Kui usute, et teie sisim mina ei tööta teie heaks, vaid pigem teie vastu, siis takistate
tema toimimist – või täpsemini öeldes, sunnite teda, omaenese tõekspidamistele vastavalt, teatud kindlal moel tegutsema.
Teadliku meele osaks on määratud langetada kindlaid otsuseid teie seisundi kohta füüsilises reaalsuses. Sageli takistavad väärad tõekspidamised tal neid langetada, sest nood isekad
seisukohad ähmastavad teadliku meele selget pilku.
Arvan, et teeme vaheaja.
(22.31. Jane'i transs oli olnud sügav. Ta ütles, et tunneb ennast praegu märksa paremini,
sest ilm ei olnud nüüd enam nii ängistavalt umbne. Teatasin Jane'ile, et minu meelest näitab
täna õhtul edastatud materjal nii teda kui ka Sethi parimast küljest ning et selle näilik lihtsus
on petlik. Jane oli väga rahul ja sõnas, et tunneb end nüüd selle raamatu kirjutamise suhtes
täiesti vabalt.)
Kas olete valmis?
("Jah." Olin just lõpetamas oma märkmete tegemist, kui Jane võttis prillid eest ning asus
taas Sethi nimel rääkima. Kell oli 22.53.)
Teie tõekspidamised võivad saada teid tõkestavateks piiranguteks.
Esmalt tuleb teil mõista, et niisugused piirangud on tõepoolest olemas – peate neid nägema, või muidu ei saa te arugi, et te pole vaba, sest te ei suuda näha tõketest kaugemale. (Väga
kindlalt:) Nad kujutavad endast teie kogemuse piire.
On siiski olemas üks tõekspidamine, mis purustab arusaamist piiravad kunstlikud tõkked;
avarduv tõekspidamine, mis automaatselt hävitab väärad ja pärssivad seisukohad.
Nüüd aga ükshaaval.

Mina ei ole piiratud.
See konstateering on tõsikindla fakti nentimine. Ta on objektiivselt olemas – ükskõik, kas
teie temasse usute või mitte. Sellele arusaamale järgneb teine:

Minal pole mingeid eraldamisi ega piire.
Need [eraldamised ja piirid], mida kogete teie, on väärate tõekspidamiste tulemus. Sellele
järgneb mõte, mida olen juba maininud:

Teie loote oma reaalsuse ise.
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Mõistmaks ennast ning saamaks aru, kes te olete, võite õppida iseennast vahetult kogema,
jättes kõrvale kõik selle, mida te enda kohta tõeks peate. Sooviksin, et iga lugeja istuks vaikselt ja rahulikult paigal. Pange silmad kinni. Püüdke oma sisimas tunnetada seda sügavat tundevarjundit, millest ma eelnevalt rääkisin (1. peatükk, 613. seanss). Seda polegi raske teha.
Te teate, et ta on olemas, ning see teadmine aitab teil oma sisimas ära tabada tema sügavat
rütmi. Igaüks hoomab seda varjundit omal moel, nii et teil pole vaja muretseda selle pärast,
kuidas te just peaksite teda tunnetama. Öelge endale lihtsalt, et ta on olemas ning koosneb teie
lihaliku kuju võtnud olemise võimsatest energiatest.
Seejärel laske ennast kogeda. Kui olete harjunud niisuguste mõistetega nagu "meditatsioon", siis püüdke too sõna oma tegevuse käigus unustada. Vabastage end kõikidest kontseptsioonidest ning kogege iseeneseks-olemist ning oma elujõu liikumist. Ärge küsige: "Kas nii
on õige? Teen ma seda nii, nagu vaja? Kas ma ikka tunnen seda, mida peab tundma?" Teie
jaoks ongi see käesoleva raamatu esimene harjutus. Ärge kasutage teiste inimeste mõõdupuud. Peale teie oma tunnete pole olemas mitte mingeid eeskujusid ega norme.
Ette ei ole nähtud mitte mingit kindlat ajapiiri. See kogemus peaks kujunema teie jaoks
nauditavaks. Suhtuge kõigesse, mis iganes ka ei sünniks – kui ainult teile kuuluvasse. See harjutus viib teid iseendaga kokku. Ta toob teid iseenda juurde tagasi. Kui iganes olete närviline
või erutatud, varuge endale mõni hetk aega tolle sisima tundevarjundi tajumiseks ning te saate
tagasi kindlusetunde, leides end olevat keskendunud omaenese olemisse.
Kui olete seda harjutust juba mõned korrad proovinud, siis tunnetage, kuidas see sügav
rütm teist igas suunas väljub – mida ta ka tõepoolest teeb. See rütm kiirgub välja läbi kogu
teie füüsilise olemise ning nõnda, nagu ta vormib teie füüsilist kuju, vormib ta seda keskkondagi, mida te tunnete; kuidas ta seda teeb, loodan ma selgitada hiljem.
Ütlesin, et inimese mina ei ole kitsendatud, aga kindlasti arvate, et teie mina lõpeb seal,
kus nahk õhuga kokku puutub; usute end asuvat oma nahas. Ja ometi on teie keskkond teie
oma mina jätkuks. See on teie kogemuse keha, mis on liitunud füüsilisse vormi. Sisemine
mina kujundab teile tuntud esemeid niisama kindlalt ja automaatselt, nagu ta vormib teie sõrme või silma.
Teie keskkond on teie nähtavaks muudetud mõtete, tunnete ja tõekspidamiste füüsiline
pilt. Kuna mõtted, tunded ja tõekspidamised liiguvad ruumis ja ajas, siis mõjutate ka endaga
mitteseostuvaid füüsilisi olukordi.
Vaadelge oma keha, seda suurepärast raamistikku lihtsalt füüsilisest seisukohast. Te tajute
seda ehedana, nagu ka kõike muud füüsilist ainet. Ent ometi on nii, et mida sügavamalt ainet
uurida, seda ilmsemaks saab tõik: energia võtab ainesiseselt erisugust kuju (organite, rakkude,
molekulide, aatomite ja elektronide näol), kusjuures iga uus on eelmisest vähem füüsiline
ning kombineerub salapärasel kujul, et vormida ainet.
Teie keha aatomid tiirlevad. Rahutu ,sinna-tänna liikumine ei lakka hetkekski. Selgub, et
täiesti tahkena tundunud keha koosneb kiirestiliikuvatest osakestest, mis sageli tiirlevad üksteise ümber ja millede vahel toimub lakkamatu, ulatuslik energiavahetus.
Kõik, mis jääb teie kehast väljapoole ning seda ümbritsev ruum koosneb ikka samadest
elementidest, kuid teises vahekorras. Teie kehaks kutsutava struktuuri ja seda ümbritseva
ruumi vahel on käimas lakkamatu füüsiline vahetus: toimib vastastikune keemiline mõju ning
leiavad aset ulatuslikud ja tähtsad vahetused, ilma milleta poleks võimalik elu niisugusel kujul
nagu teie seda tunnete.
Hinge kinni hoida tähendab surra. Hingeõhk ja hingamine, mis kujutab endast teie kõige
intiimsemat ja kõige vajalikumat füüsilist aistingut, peab voolama välja sellest, kes te olete
ning jõudma maailma, mis ei näi olevat teie. Füüsilises mõttes lahkuvad teie osakesed pidevalt teie kehast ja segunevad algosistega. Te teate, mis sünnib siis, kui verre vallandub adrenaliin. See ergutab teie meeli ning valmistab teid tegutsemiseks ette. Ent teisest küljest ei jää
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adrenaliin lihtsalt teie kehasse püsima. Ta paiskub õhku ja mõjustab atmosfääri, ehkki ta on
muundunud.
Iga teie emotsioon vabastab hormoone, kuid ka need väljuvad teist nagu hingeõhkki; selles seoses on õige öelda, et te vallandate õhku kemikaale, mis seejärel õhule mõju avaldavad.
Niisugune toimeseos on füüsiliste tormide põhjustaja. Taas kordan, et te vormite oma
reaalsuse ise – ja sellesse kuulub ka reaalne ilm, mis on teie individuaalsete reaktsioonide
summaarne tagajärg.
Sellel konkreetsel teemal räägin ma käesolevas raamatus edaspidi üksikasjalikumalt.
(Hilisem märkus: 18. peatükis Seth seda teebki.) Oma füüsilises kujus tuleb teil õppida mõistma, et kõike, mida kogete, põhjustab teie tunneteks, mõteteks ja emotsioonideks teisendatud
energia. Pole olemas mitte mingeid erandeid.
Kui olete sellest aru saanud, tuleb teil ainult tundma õppida oma tõekspidamiste olemust,
sest need sunnivad teid automaatselt teatud kindlal moel tundma ja mõtlema. Teie tunded käivad teie tõekspidamiste järel, aga mitte vastupidi.
Tahaksin, et tunneksite ära oma tõekspidamised mitmes valdkonnas. Teil tuleb aru saada,
et ükskõik missugust mõtet te ka tõeks ei peaks, on see ikkagi vaid teie tõekspidamine. Siis
peate astuma järgmise sammu ja ütlema: "See ei tarvitsegi tingimata tõsi olla, ehkki mina seda
usun." Ma loodan, et õpite eirama kõiki tõekspidamisi, milles sisalduvad põhimõttelised piirangud.
Võite teha vaheaja.
(23.40. Jane oli väga üllatunud, kui nägi, et möödunud oli peaaegu viiskümmend minutit.
Tema kõne oli muutunud pidevalt üha energilisemaks ja keskendunumaks ning seansist oli
saanud üks niisugustest kordadest, mil Jane ja Seth näisid suutvat vabalt poole ööni kõnelda.
Minagi olin tundnud energiatulva. Et olin valmis jätkama, muutis Jane oma esialgset otsust
seanss siinkohal lõpetada. Jätkasime endisel moel kell 23.56.)
Niisiis, hiljem vaeme teie tõekspidamiste mõningaid põhjusi, praegu aga tahaksin, et te
need lihtsalt ära tunneksite. Loetlen siinkohal mõned piirava iseloomuga väärad tõekspidamised. Kui leiate, et nõustute kas või ühegagi neist, siis võtke seda kui viidet valdkonnale, kus
teil tuleb endaga tööd teha.
1. Elu on hädaorg.
2. Keha on madal. Ta on hinge kest ja seega automaatselt tühine ja räpane.
Teile võib tunduda, et liha on juba oma olemuselt paheline või halb, et tema himud on väärad.
Kristlaste jaoks võib keha näida põlastusväärne, sest nende meelest laskus hing sinna – aga
"laskumine" tähendab juba iseenesest üleminekut kõrgemast või paremast olukorrast halvemasse.
Ida usundite pooldajad peavad samuti tihti oma kohuseks kõike lihalikku eitada ning
tõusta nii-öelda kõigest sellest kõrgemale ja jõuda niisugusesse seisundisse, kus ei ihaldata
mitte midagi. (Näiteks "tühjus" taoismis.) Teisisõnu usuvad nad ikkagi, et maine kogemus kui
niisugune ei ole soovitav.
3. Tunnen end abituna olukordades, mida ma kontrollida ei suuda.
4. Olen abitu, kuna mu isiksus ja iseloom kujunesid välja varases lapseeas; olen oma
mineviku võimuses.
5. Ma ei saa midagi teha, sest olen oma teistes kehastustes elatud eelmiste elude sündmuste võimuses ega saa neid praegu enam kontrollida. Mind tuleb karistada või siis karistan ma
ennast ise selle halva eest, mida olen oma eelmistes eludes teistele teinud. Oma karma* tõttu
pean elu varjukülgedega leppima.
* Hinduismis ja budismis mõistetakse karma all inimese ükskõik missuguses konkreetses elus sooritatud tegude
moraalset kogusummat, mis määrab ära tema elukäigu või saatuse järgmises elus. Seth väidab, et kõiki taaskehastumise-elusid elatakse ühel ja samal ajal ning seega toimib nende vahel pidev seos. Niisiis võib "tuleviku"-elu
"mineviku"-elule mõju avaldada ning sellisel kujul, nagu karmat tavaliselt mõistetakse, see ei kehti.
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6. Inimesed on oma põhiolemuselt halvad ja püüavad mulle paha teha.
7. Mina tean tõde, aga mitte keegi teine ei tea. Ehk: minu rühmitus teab tõde, aga ükski
teine rühmitus ei tea.
8. Vananedes muutun ma nõrgemaks, tervis läheb halvemaks ning ma minetan oma võimed.
9. Minu olemasolu sõltub mu lihalikust kogemusest. Kui mu keha sureb, sureb ka minu
teadvus ühes sellega.
Niisiis, see väärate tõekspidamiste nimestik oli üsnagi üldist laadi. Nüüd aga konkreetsem
nimekiri, kus sisalduvad isiklikuma loomuga tõekspidamised; ükskõik missugust neist võite
ehk pidada ka enda kohta käivaks.
1. Olen kogu aeg olnud nõrga tervisega.
2. Rahaga on midagi arusaamatut lahti. Rikkad on ahned ja hoopis vähem vaimsed kui
vaesed. Nad on õnnetumad kui vaesed inimesed – ja nad on snoobid.
3. Loovus on mulle võõras. Mul pole fantaasiat.
4. Eales ei õnnestu mul teha seda, mida tahaksin.
5. Ma ei meeldi teistele.
6. Olen paks.
7. Mul ei vea mitte kunagi.
Seda kõike peavad paljud inimesed tõeks. Ja kes nii talitavad, satuvad oma kogemuses niisuguste tõekspidamistega silm-silma vastu. Niisiis, tegelikust elust võetud näited tunduvad
alati inimeste tõekspidamisi kinnitavat, aga tõelisuse kujundasid just needsamad tõekspidamised ise. Püüame selliseid kammitsevaid käsitusi kummutada.
Kõigepealt tuleb aru saada, et mitte keegi ei suuda teie eest teie tõekspidamisi muuta; ka
pole neid võimalik teile väljastpoolt peale suruda. Muuta neid võite vaid teie ise, kui teate,
kuidas seda teha ning kui oskate oma teadmisi õigesti rakendada.
Vaadake enda ümber ringi. Kogu teid ümbritsev reaalne keskkond pole midagi muud kui
teie ainestunud tõekspidamised. Kas tunnete rõõmu või kurbust, kas olete haige või terve –
sellegi määravad ära teie tõekspidamised. Tarvitseb teil vaid uskuda, et teatud olukord peaks
teid õnnetuks tegema, kui juhtubki nõnda ning see, et olete õnnetu, teravdab toda olukorda
veelgi enam.
Teis on varjul võime muuta oma arusaamu reaalsusest ja iseendast, luua isiklikku elavat
kogemust, mis rahuldaks teid ennast ja ka teisi. Mulle meeldiks üles tähendada teie tõekspidamisi iseenda kohta vastavalt sellele, kuidas te neid endale teadvustate. Hiljem võite seda
nimekirja kasutada niisugusel moel, mida te praegu veel aimatagi ei oska.
Kas vaheaeg või seansi lõpp, kumb teile aga rohkem meeldib.
("Olgu, ma arvan, et selleks korraks võib lõpetada."
Lõpp kell 00.25. Me mõlemad Jane'iga tundsime end sootuks paremini kui enne seansi
algust.)
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615. SEANSS
18. SEPTEMBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2132
(Jane'il on täna juba olnud üks lühike seanss. Täna pärast lõunat tõi post meile häid uudiseid; olime just sel puhul pitsikese joonud, kui Seth Jane'iga kontakti võttis.
Õhtusöögi ajal oli Jane'ile kaugekõne. Helistas inimene, kes oli meil eelmisel kuul külas
käinud. Kahjuks pidi Jane talle teatama, et tal ei ole olnud piisavalt mahti tegelda nende teaduslike kavadega, mida siis arutasime, ehkki ta on asjast endiselt huvitatud. Kui ta nõusid
pesi ja telefonikõnele mõtles, sai ta Sethilt humoorika lühisõnumi; Seth teatas, et Jane'il pole
tarvis niisuguste asjade pärast muretseda ning et ta peaks "võtma kõike jumaliku ükskõiksuse
positsioonilt".
Oma tavapäraseks seansiks oli Jane kell 21.00 täiesti valmis, ehkki tolle telefonikõne
pärast ei olnud me päris kindlad, millest täna juttu tuleb. Kel 21.30 ei olnud seanss ikka veel
alanud ning Jane hakkas kannatust kaotama. Kui ta aga prillid eest võttis ja Sethina rääkima
hakkas, tegi ta seda vaiksel häälel ja aeglaselt, silmad tihtilugu kinni.)
Niisiis – dikteerin.
("Tere õhtust, Seth.")
Teie teadvustatud tõekspidamised juhivad teie keha funktsioone, aga mitte vastupidi.
Teie sisim mina rakendab füüsiliselt teadvustatud, füüsiliselt fookustatud teadvust ning
võimaldab sel maailmas tegutseda; niisuguses maailmas, nagu teie seda tunnete. Teadvus on
eriti sobiv juhtima väljapoole suunatud tegevust, tegelema teadvustatud kogemusega ning
kontrollima füüsilist tööd.
Tema tõekspidamised reaalsuse olemuse kohta antakse seejärel edasi mina sisimatele osadele. Need toetuvad eeskätt sellele, kuidas teadvus ajalikku reaalsust tõlgendab. Teadvus
paneb eesmärgid paika, sisim mina aga teeb nad teoks, kasutades selleks kõiki tema käsutuses
olevaid vahendeid ja oma ammendamatut energiat.
Teadliku meele suur väärtus ongi selles, et ta suudab otsuseid langetada ja tegevussuundi
ära määrata. Kuid ta osa on siiski kahene: teadvus peab andma hinnangu sisemistele, aga ka
välistele olukordadele ning töötlema nii füüsilisest maailmast kui ka mina sisimatest osadest
lähtuvat teavet. Järelikult ei ole tegemist suletud süsteemiga.
Inimene peab mõistma niisugust teadlikku meelt väga oskuslikult kasutada. Paljusid hirmutavad nende oma mõtted. Nad ei süüvi neisse. Nad võtavad omaks teiste inimeste tõekspidamisi. See aga moonutab nii seest- kui ka väljastpoolt saabuvat teavet.
Intuitiivne mina ja teadvus pole omavahel sõjajalal. See ainult näib nõnda siis, kui inimene keeldub vastu võtmast kogu seda informatsiooni, mida tema teadvus valdab. Mõnikord
näib olevat lihtsam loobuda oma käitumist pidevalt muutmast, ehkki enesevaatlus seda
nõuaks. Niisugusel juhul võtab inimene omaks hulgaliselt võõraid tõekspidamisi. Ühed neist
räägivad teistele vastu; kehale ja sisimale minale suunatud signaa1id ei kulge sujuvalt ega ole
selged, vaid kujutavad endast vastukäivate korralduste sasipundart.
Otsekohe panevad need signaalid tööle mitmesugused häiresüsteemid. Keha ei toimi korralikult; vastasel juhul kannataks üldine emotsionaalne keskkond. Seesugune reaktsioon on
tegelikult suurepärane ettevaatusabinõu, mis annab ühtlasi märku muudatuste vajalikkusest.
Samal ajal edastab sisemine mina teadvusele intuitiivset arusaamist, mis peaks aitama
tema nägemisvõimet teravdada. Ent kui teie meelest on alateadvus ohtlik ja ebausaldatav, kui
unenäod ja ennast ilmutav meelteülene aines teid hirmutab, siis ütlete sellest abist ära ja pöördute temast kõrvale.
Kui aga usute veel, et peate oma eluraskustega leppima, siis takistab juba ainult niisugune
uskumine teil neist võitu saamast. Kordan: teie mõtted ja tõekspidamised vormivad teie koge-
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muse struktuuri. Teie tõekspidamised ja nende põhjused sisalduvad teie teadvuses. Kui võtate
omaks seisukoha, et teie käitumise põhjused on igaveseks ajaks minevikku maetud – kas siis
käesoleva või mõne teise elu minevikku – siis ei suuda te oma kogemust muuta enne, kui
säärasest tõekspidamisest loobute. Räägin praegu enam-vähem harilikust kogemusest. Hiljem
käsitleme ka eripärasemaid valdkondi nagu näiteks kaasasündinud haigusi.
See arusaam, et teie ise kujundate oma reaalsust, peaks olema vabastava iseloomuga. Teie
ise vastutate oma edusammude ja oma rõõmude eest. Võite muuta oma elu neid valdkondi,
millega te üldse rahul pole, kuid teil tuleb võtta enda kanda vastutus oma olemise eest.
Teie vaim ühendas ennast lihaga ja lihas, et kogeda uskumatult rikast maailma ning aidata
luua värve ja kuju omava tõelisuse ühte mõõdet. Teie vaim sündis lihas selleks, et rikastada
aistinguteadlikkuse võrratut valda, et tunnetada energiat, millele on antud kehaline kuju. Siin
on teie osaks end oma keha kaudu kasutada, nautida ja väljendada. Siin on teie osaks kaasa
aidata teadvuse ulatuslikule avardumisele. Siin pole teie osaks kaevelda inimeste viletsa olukorra pärast; kui olud teile ei meeldi, tuleb teil neid oma sisimas leiduva rõõmu, jõu ja vitaalsuse läbi muuta ning luua vaimu nii kindlalt ja kaunilt, kui see teil lihalikus kujus õnnestub.
Teadvus lubab teil vaadata kaugemale füüsilisse ruumi ning hoomata oma vaimse tegevuse peegeldust; näha ja hinnata seda, mida olete üksinda või siis ühiselt loonud.
Teatud mõttes on teie teadlik meel aken, kust te välja vaatate – ning näete välja vaadates
oma alateadvuse vilju. Sageli lasete vääradel tõekspidamistel seda suurejoonelist pilti ähmastada. Teie elurõõm, vitaalsus ja saavutused pole pärit väljastpoolt; nad pole mingite "teiega
juhtuvate" sündmuste tulemus. Nad pärinevad sellest, mis sünnib teie sisimas; see on aga
omakorda teie tõekspidamiste tulemus.
Sugestiooni olemusest ja tähtsusest on palju kirjutatud. Ühe praegusel hetkel populaarse
seisukoha järgi olete te pidevalt sugestiooni võimuses. Kõige olulisemateks sugestioonideks,
mis teid lakkamatult mõjutavad, on teie enda teadvustatud tõekspidamised. Kõik muud seisukohad lükatakse tagasi või võetakse omaks – vastavalt sellele, kas nad on teie meelest tõesed
või mitte, kas nad on kooskõlas teie teadvuses pea lakkamatult toimiva infotulvaga ehk nende
sugestioonidega, mida te ise endale annate või mitte.
Kellegi teise poolt edastatava sugestiooni võtate omaks vaid juhul, kui see sobib kokku
teie enda üldiste tõekspidamistega reaalsuse olemusest ning teie konkreetsete arusaamadega
iseendast.
Kui kasutate oma teadvust õigesti, siis uurite lähemalt neid tõekspidamisi, mis teie teadvusse jõuavad. Te ei võta neid vastu lihtsalt niisama, hea usu peale. Kui te oma teadlikku
meelt õigesti kasutate, siis teadvustate enda jaoks ka need intuitiivsed mõtted, mis on pärit
teie sisimast. Kui te ei õpi tundma väljastpoolt saabuvat teavet ning eirate oma sisimast pärivat informatsiooni, siis toimib teie teadvus vaid osaliselt.
Järelikult võetakse paljusid väärtõekspidamisi valimatult vastu seepärast, et neid ei ole
tundma õpitud. Olete maalinud oma sisimale minale reaalsusest ebaõige pildi. Kuna teadvuse
ülesandeks on füüsilisele kogemusele hinnang anda, ei ole ta [sisim mina] suutnud oma tööd
korralikult teha. Kui see ülesanne langeks sisima mina osadele, siis poleks teil teadvust tarviski.
(Rõhutatult:) Kui sisemine mina on häireolukorda viidud, püüab ta otsekohe olukorda
parandada, võttes selleks kasutusele ohtrasti isereguleeruvaid meetmeid. Siis, kui olukord
peaks kontrolli alt väljuma, läheb ta nendest teadvuse keelualadest kõrvalt mööda ning lahendab olukorra sel moel, et suunab energiat teistele tegutsemistasanditele.
Nii näiteks pole nood valdkonnad, mis on harilikult mõistuse jaoks suletud, alateadvusele
mingiks takistuseks. Sageli sõelub ta vastakate tõekspidamiste tulvast välja need, mis on eluliselt kõige olulisemad ning suunab nad teadvusele edasi, nii et see meenutab lausa plahvatuslikku ilmutust. Niisuguste ilmutuste tulemuseks on uued, käitumist muutvad mallid.
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Teile peab olema selge, mida sisaldab teie enese mõistus. Otsige üles ebaselged ja kahtlased kohad. Saavad ju teie tõekspidamised, oma iseloomule vaatamata, tegelikuks, materiaalseks. Teie olemise ime ei saa ennast eirata. Teie mõtetest puhkevad tegude õied. Kui teie meelest on maailm halb, juhtub halba teile endalegi. Kosmilises mõttes pole juhuseid olemas –
ega ka teile tuntud maailma omases tähenduses mitte. Teie tõekspidamised kasvavad ajas ja
ruumis niisama kindlalt nagu lilledki. Kui te sellest aru saate, siis võite koguni tajuda nende
kasvamist.
Oma põhiosas on teadlik meel uudishimulik ja avatud. Ka suudab ta uurida kõike seda,
mis temas sisaldub. Eelmisel sajandil levinud psühholoogiateooriate tõttu usuti Läänes üsnagi
üldiselt, nagu oleks teadlik meele põhikohus "alateadvuslikku" ainest alla suruda.
Tegelikult aga, nagu (käesoleva seansi ajal) juba märgitud, on teadliku meele ülesandeks
ka vastu võtta ja tõlgendada olulist andmestikku, mis jõuab temani inimese sisimalt minalt.
Kui mitte vahele segada, tuleb teadlik meel sellega väga kenasti toime. Ta võtab vastu muljeid
ning tõlgendab neid. Kuid päriselt on asi nii, et inimene on õpetanud teda vastu võtma [ainult]
välismaailmast saabuvat teavet ning püstitama tõkkeid siseilmast lähtuva teadmise vastu.
Seesugune olukord ei luba üksikisikul oma jõudu täielikult kasutada ning lõikab ta nüüd
juba teadlikult ära tema olemise väga olulistest lätetest. Eriti märgatavalt häirib niisugune seisund loomingulist eneseväljendust; pidevalt ning ainult sisima mina läbi toimival intuitsioonil
ja vaistlikul mõistmisel on siis teadvusesse jõudmine takistatud.
Niisiis näib mõttemaailm tundeilmast lahus seisvat. Loovus ja intellekt ei ilmuta ennast
mitte kui vennad, kes nad ka tegelikult on, vaid , sageli kui võõrad. Teadvus minetab oma
vaheduse. Ta lõikab oma kogemusest ära kogu selle ulatusliku siseteadmise, mis oleks talle
tegelikult kättesaadav. Minas saab ilmsiks näiline jaotumine.
Kui mitte vahele segada, tegutseb mina spontaanselt otsekui üks tervik – kuid see tervik
on pidevas muutumises. Kuulates nii seest- kui väljastpoolt kostvaid hääli, suudab teadvus
kujundada niisuguseid tõekspidamisi, mis sobivad kokku nende teadmistega, mida mina hangib nii materiaalsetest kui ka mittemateriaalsetest allikatest. Sellisel juhul ei erine tõekspidamiste lähem tundmaõppimine muust tegevusest; see toimub lihtsalt ja loomulikult, ilma pingutusteta. On aga teadlik meel omaks võtnud hulganisti üksteisele vastukäivaid tõekspidamisi,
tuleb nende seas mingigi korra loomiseks tublisti pingutada.
Pidage meeles, et isegi ekslikud tõekspidamised näivad füüsilises reaalsuses kinnitust leidvat, kuna teie kogemus suhtlemisest välisilmaga ongi nende tõekspidamiste ainestumine. Niisiis tuleb teil oma mõtete toormaterjali kallal tööd teha isegi siis, kui teie meelte andmestik
võib kinnitada, nagu oleks mingi teatud tõekspidamine täiesti ilmselt tõene. Järelikult – kui
soovite oma kogemust või mõnda tema osa muuta, peate muutma oma mõtteid. Ja kuna te
olete oma reaalsust lakkamatult ise kujundanud, järgnevad tulemused automaatselt.
Teil tuleb olla veendunud, et suudate oma tõekspidamisi muuta. Peate tahtma seda proovida. Kujutage endale ette, et mingi piirav arvamus on tuhm, määrdunud värvus, teie elu aga
paljumõõtmeline maal, mis on tuhmunud. Te muudate seda piiravat mõtet täpselt niisamuti,
nagu kunstnik segab oma paletil värve.
Kunstnik ei samastu nende värvidega, mida ta kasutab. Ta teab, et ta valib neid ning kannab lõuendile pintsliga. Samal moel maalite teie oma reaalsust oma arvamuste abil. Teie arvamused, isegi teie mõtted ei ole teie ise. Teie olete see mina, kes neid kogeb. Kui kunstnik
tööpäeva lõpul märkab, et ta käed on värvised, võib ta plekid hõlpsasti maha pesta, kuna teab,
millega on tegu. Kui arvate, et piiravad mõtted on osake teist enesest, mis kuulub lahutamatult
teie külge, ei tule teil mõttessegi neid maha pesta. Selle asemele käitute otsekui hullumeelne
kunstnik, kes kinnitab: "Minu värvid on osake minust endast. Minu sõrmed on värviga koos ja
ma ei saa sinna mitte kui midagi parata!"
Ehkki see võib nii tunduda, pole tegelikult mitte mingit vahet sellel, kui saate oma mõtetest teadlikuks spontaanselt ja sellel, kui uurite neid lähemalt. Spontaansus ei eelda, et inime-
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ne oleks pime. Ent siis, kui võtate valimatult vastu kogu teieni jõudva teabe ning peate seda
vääramatult tõeseks, ei toimi te küll spontaanselt.
Paljud tõekspidamised langeksid automaatselt ning vähimatki kahju tegemata kõrvale siis,
kui te oleksite tõeliselt spontaanne. Selle asemel peate te sageli neist tugevasti kinni.
Kui olete varasemad piiravad arvamused omaks tunnistanud, siis moodustavad nad piltlikult öeldes Prokrustese sängi, kogudes endasse muudki samasugust materjali lisaks ning teie
teadvus täitub rämpsuga. Kui tegutsete spontaanselt, siis tunnustate oma teadvuse vaba ja sõltumatut olemust ning teie teadvus langetab spontaanseid otsuseid selle kohta, kas talle laekuv
teave peab paika või mitte. Kui keelate talle nende otsuste tegemist, siis tema toimimine
tõkestub.
Mitte ainuski õunapuu ei ürita õunte asemel kannikesi kanda. Nad teavad automaatselt,
kes nad on, aga samuti oma mina-olemuse ja eksistentsi raame. Teil on küll olemas teadlik
meel, aga see on vaid teie teadvuse kui ühtse terviku "veepealne" osa. Tegelikult on teie jaoks
märksa suurem osa "temast" kättesaadav. Järelikult võib märksa mahukam osa teie teadmistest olla teadvustatud; väärad ja piiravad tõekspidamised aga on teie olemuse jaoks niisama
eksitavad kui õunapuu arvamus, et ta on kannike.
Ta ei saaks oma õite asemel kannikeseõisi kanda; kui ta üritaks seda teha, ei saaks ta aga
olla hea õunapuu. Väär tõekspidamine on niisugune, mis ei sobi kokku teie sisima olemuse
põhitingimustega. Kui näiteks usute end olevat reaalsete sündmuste võimuses, siis peate väärarusaama tõeks. Ka siis, kui teile tundub, et praegusel hetkel kogetava on ära määranud teist
sõltumatud olukorrad, peate väärarusaama tõeks.
Teie ise aitasite kaasa selle keskkonna kujundamisele, mis teid lapsepõlves ümbritses. Te
valisite need tingimused ise. See aga ei tähenda, et olete nende tingimuste võimuses. See
tähendab, et heitsite endale väljakutseid, mis tuleb vastu võtta, seadsite sihte, mida saavutada,
püstitasite kogemuslikke raamistikke, mille abil saaksite arendada, mõista ja teostada teatud
võimeid.
Teis on praegu varjul loovuslik võime vormida oma kogemust, nii nagu see on olnud teie
sünnihetkest peale ja veel varemgi. Te võite olla oma praeguseks olemasoluks valinud mingi
kindla juhtmõtte, teatud kindlad tingimuslikud raamid, nendes piirides aga on teil täielik vabadus katsetada, luua ning muuta olukordi ning sündmusi.
Iga olend valib enda jaoks individuaalse vormi, mille raames ta seda isiklikku reaalsust
loob. Nende piiride sees leidub aga lõpmatult erinevaid tegutsemisvariante ja piiramatult toimimisvõimalusi.
Sisim mina on haaratud põnevast püüdlusest õppida tõlkima oma reaalsust füüsiliste mõistete keelde. Teadvus on samal ajal täiuslikult häälestunud füüsilisele tegelikkusele ning sageli
nii pimestatud kõigest sellest, mida ta näeb, et tal on kiusatus mõelda füüsilise reaalsuse nähtustest kui põhjusest, aga mitte kui tagajärjest. Mina sügavamad osad on alati valmis teadvusele meenutama, et see pole tõsi. Kui teadlik meel võtab omaks liiga palju väärasid tõekspidamisi ning eriti siis, kui ta näeb selles sisimas minas ohtu, sulgeb ta ennast nendele pidevatele
meenutustele. Kui niiviisi juhtub, tajub teadlik meel end rünnatuna reaalsusest, mis on temast
suurem ning mida ta kontrollida ei suuda. Kaob see sügav kindlusetunne, mis peaks talle
omane olema. Väärad tõekspidamised tuleb välja juurida, et teadlik meel suudaks taas märgata oma allikat ning avaneda nendele hiilguse ja jõu sisimatele kanalitele, mis seisavad tema
käsutuses.
Võiks öelda, et inimese ego on teadlik meele võsu. Teadlik meel on otsekui hiiglaslik
kaamera, mida suunab ja teravustab ego. Kui inimene vahele ei sega, kerkivad esile mitmed
erinevad mina-olemuse osad ja need kujundavadki ego; nad rühmituvad küll ümber ja võtavad
teise vormi, ent säilitavad seejuures pidevalt imelise spontaansuse, aga ka ühtsuse. (Vaata
mõlemat 1. peatükis kirjeldatud seanssi.)
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Ego on teie arvamus oma füüsilisest kujust ja tema suhetest maailmaga. Järelikult pole see
pilt, mille olete enesest loonud, sugugi mitte teadvusetu. Teiegi olete temast hästi teadlik,
ehkki jätate sageli kõrvale ühed tema kohta käivad mõtted ja eelistate hoopis teisi. Väärad
tõekspidamised võivad sünnitada jäiga ego, kes kasutab teadlikku meelt ainult ühes suunas,
moonutades sel viisil tema taju veelgi enam.
Sageli otsustate täiesti teadlikult kõrvale jätta mingi mõtte või arusaama, mis võiks teid
sundida oma käitumist muutma, kuna see ei näi sobivat nende piiravate arvamustega, mida
olete juba omaks võtnud. Jälgige neid mõtteid, mis teil tavaliselt päeva jooksul peast läbi
käivad. Missuguseid sisendusi ja arvamusi te omaks võtate? Saage aru, et need kõik ainestuvad teie isiklikus kogemuses.
Paljud üsnagi piiravad arvamused jäävad lähemalt uurimata, sest nad on varjul headuse
maski taga. Kui näiteks vihkate kurjust, võib teile tunduda, et olete väga vooruslik – ent kui
keskendute vihkamisele või kurjusele, loote te seda ka ise. Kui olete vaene, võite mõttes ju
koguni uhke olla oma vooruslikkusele, sest põlastate rikkaid ning ütlete endale, et raha on
kohatu ja väär, süvendades sel moel vaesust tegelikult veelgi. Kui olete haige, võite jääda
mõtisklema oma viletsa olukorra üle, kadestada kiivalt neid, kes on hea tervise juures ning
kaevelda oma seisundi pärast – ning just oma mõtete kaudu te niisuguse seisukorra põlistategi.
Kui mõtlete tõketele ja piirangutele, põrkategi nendega kokku. Peate oma teadvuses looma
uutmoodi pildi. Kindlasti erineb see pildist, mida võivad suvalisel ajahetkel teile edastada teie
füüsilised meeled ning see erinevus on täheldatav just neis valdkondades, kus muudatused on
hädavajalikud.
Ja veel üks näide: kui vihata sõda, ei too see veel rahu. Seda teeb ainult rahuarmastus.
Võite teha vaheaja, või siis lõpetame seansi, kui soovite.
("Lõpetagem siis täna õhtuks.")

616. SEANSS
20. SEPTEMBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2128
(Kell 21.20 istusime ja ootasime seansi algust; korraga teatas Jane mulle, et ta oli just
äsja "vastu võtnud" Sethi raamatu kolmanda peatüki pealkirja: "Telepaatia ja tõekspidamiste
kogumine" – või "Arvamuste kogumine"; ta ei olnud päris kindel. Eks näeme, kui täpselt ta
pealkirja ära tabas. Kell 21.25 sõnas Jane: "Ma olen kohe valmis peale hakkama. Ma tean..."
Ta süütas sigareti ning suunas pilgu alla kõrvale; ta tähelepanu oli juba keskendunud oma
sisimasse ning ta valmistus meelteüleselt ühinema väga tuttava "energia-isiksuse tervikolemusega", nagu Seth tavatseb ennast nimetada.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis, me jätkame dikteerimist. Ma mõistan hästi, et paljugi sellest, mida olen öelnud,
räägib vastu nende inimeste tõekspidamistele, kes pooldavad seisukohta, nagu oleks teadlik
meel suhteliselt jõuetu ning vastused on peidus sügavamal.
Ilmselt on teadvus nähtus, mitte asi. Ta on lakkamatus muutumises. Ego suudab teda keskendada või juhtida sõna otseses mõttes lugematutesse suundadesse. Teadvus võib vaadelda
välist reaalsust või siis pöörduda sissepoole ning uurida kõike, mida ta ise hõlmab.
Teadvuse toimimises esineb erinevaid astmeid ja ka kõikumisi. Ta on märksa paindlikum,
kui te arvatagi oskate. Ego'l on võimalik teadvust peaaegu täielikult ära kasutada selleks, et
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tema kaudu tajuda just neid väliseid või seesmisi reaalsusi, mis langevad kokku tema enese
tõekspidamistega. See ei tähenda, nagu poleks mõned vastused kergesti kättesaadavad; asi on
selles, et sageli olete asunud tegutsema teatud kindlal moel, mis on teie meelest õige ning te ei
soovi avatud meeltega vastu võtta ainest, mis võib teie hetketõekspidamistele vastu rääkida.
Kui olete näiteks haige, siis on sellel oma põhjus. Et täiesti terveks saada ning uusi haigusnähteid vältida, peate sellele põhjusele jälile saama. Haigus võib teile mitte meeldida, aga te
ise olete selle variandi kasuks otsustanud. Niikaua, kuni olete kindel, et selline variant on
vajalik, püsivad ka haigusnähted.
Need võivad olla tingitud mõnest kindlast tõekspidamisest, aga neid võib põhjustada ka
mingi tõekspidamiste kogum kui tervik.
Tõekspidamisi ei võta te loomulikult vastu tõekspidamistena, vaid tunnustate neid kui
reaalsust. Kui mõistate, et teie ise kujundate oma reaalsust, peate hakkama neid tõekspidamisi
uurima nii, et lasete teadvusel takistamatult tundma õppida kõike seda, mis temas sisaldub.
Tervisest ja haigusest räägime selles raamatus edaspidi üksikasjalikumalt. Siinkohal aga
tahaksin siiski rõhutada ühte: psühhoanalüüs on sageli vaid peitusemäng, mille käigus te
loovutate pidevalt vastutust oma tegude ja oma reaalsuse eest ning arvate nende peapõhjuse
leiduvat kuskil psüühikas, peidetuna hämarasse minevikupadrikusse. Seejärel seate endale
ülesandeks see saladuslik põhjus üles leida. Nõnda talitades ei tule teile mõttessegi otsida
põhjust teadvusest, sest olete veendunud, et kõik sügavmõttelised vastused on varjul kuskil
väga sügaval ning et teadvus ei suuda teile abiks olla, luues selle asemel tihti hoopis pettepilte. Ja nii te seda mängu mängitegi.
Kui suudate selles petlikus raamistikus sisalduvaid tõekspidamisi muuta, on katalüsaatoriks ükskõik milline sobiv "ununenud" minevikusündmus. Selleks kõlbab ükskõik missugune
neist.
Põhilised tõekspidamised aga olid alati teie teadvuses olemas nagu teie käitumise põhjusedki. Te lihtsalt ei õppinud tundma seda, mida teie teadvus sisaldab ega mõistnud, et teie
tõekspidamised ei tarvitse veel tingimata olla reaalsus: nad võivad sageli olla lihtsalt teie arusaamad reaalsusest.
Samal ajal paneb psühhoanalüüs teid sageli uskuma, et "alateadvust", seda tumedate saladuste allikat ei saa pidada mingiks loovuse või inspiratsiooni taimelavaks; sel kombel jääte
ilma abist, mida mina sisimad osad võiksid teie teadvusele osutada.
Tavaliselt on nii, et kui te üldse oma teadvust analüüsite, siis teete seda läbi oma tõekspidamiste struktuuri või selle struktuuri abil. Kindel arusaam sellest, et teie tõekspidamised ei
tarvitse veel tingimata reaalsust märkida, võimaldab teil teada kogu seda andmestikku, mis on
teie teadvusele kättesaadav. Ma ei käsi teil uurida oma mõtteid nii sageli ja nii innukalt, et see
hakkab teile takistavalt mõjuma, ent teie teadvus ei tööta täie pingega, kui te ei tea kõike seda,
mis temas sisaldub. Rõhutaksin ka tõika, et teadvusel on võimalik vastu võtta teavet nii sisimalt minalt kui ka makrokosmosest.
Ma ei käsi teil mõtteid ega tundeid alla suruda. Soovin, et saaksite teadlikuks nendest
mõtetest ja tunnetest, mis teil olemas on. Mõistke, et just need vormivadki teie reaalsuse. Keskenduge niisugustele, mis annavad soovitud tagajärgi.
Kui leiate, et see kõik on raske, võite põhjalikult tundma õppida ka oma füüsilist reaalsust,
selle kõiki tahke. Saage aru, et teie füüsiline kogemus ning keskkond pole midagi muud kui
teie ainestunud tõekspidamised. Kui teie reaalsust iseloomustab küllus, hea tervis, tõhus töö,
rikkus ning need, kellega lävite, naeratavad teile, siis võite olla kindel, et teie tõekspidamised
on kasutoovad. Kui näete enda ümber head maailma ning inimesi, kellele te meeldite, siis võite taas kindel olla, et teie tõekspidamised on kasulikud. Kui kohtate aga haigusi, asjaliku töö
ja külluse puudumist, kurba ja pahelist maailma, siis võite eeldada, et viga on teie tõekspidamistes ning soovitan neid uurima hakata.
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Hiljem käsitleme ka massireaalsuse olemust, praegu aga peatume üksikasjalikumalt reaalsuse isikulistel külgedel. Peamine, mida ma selles peatükis näidata tahtsin, on tõik, et teie
teadvustatud tõekspidamised on ülimalt olulised ning et teie üle ei valitse teie sügavas alateadvuses peituvad tagajärjed ega põhjused.
Peatükk on sellega lõppenud ning te võite vaheaja teha.
("Väga hea. Tänan sind."
22.01. Vaheaja jooksul sündis nii mõndagi ning püüan neid sündmusi järjekorras käsitleda, enne kui asuda kolmanda peatüki juurde. Kõigepealt tuli Jane oma eeskujulikust transist
kergesti välja ning ütles, et ta polnud muusikat peaaegu üldse kuulnudki. See kajas alumiselt
korruselt ikka veel, kuid Jane ei pööranud sellele tähelepanu. Selle asemel rääkis ta, et "tunneb ennast kuidagi veidralt", ei suutnud aga midagi täpsemat öelda.
Kinnitasime pisut keha ning ma pärisin Jane'ilt, kas tema meelest võib meie kassi Willy
hiljutist kummalist käitumist seletada kiisu reaktsioonidega meie kahe psüühilisele seisundile.
Olime seda varemgi märganud, kuid mitte päris viimasel ajal. Selle kuu hakul oli Willy endale
kirbud saanud ja need ei tahtnud kuidagi ära kaduda. Ta oli hakanud ööde kaupa väljas olema ja suurema osa päevastki ei olnud teda kodus. Ka võttis ta kaalus alla. Meie teine kass
Rooney oli alati meie meelteülese tegevuse suhtes immuunne olnud ning käitus ka praegu oma
tavalisel laisal moel.
Willy oli praegu väljas kerge vihma käes, mis oli paari tunni eest sadama hakanud. Õhtusöögi ajal oli ta ilmselt arvanud, et maja on tema jaoks suletud ala, ning keeldunud tuppa
tulemast. Nüüd läksin tagauksest õue ja käisin kassi kutsudes tiiru ümber maja. Willy't ei
olnud kusagil. Kohtasin Jane'i eeskojas. Siin oli muusika veelgi valjem, kõmades ühest esimese korruse korterist.
Kui olime teisele korrusele oma elutuppa tagasi jõudnud, hakkasin muusika mõjul rääkima sotsiaalsetest rühmadest, mida noored inimesed moodustavad. Meile meeldib rock ja
sageli tantsime selle muusika saatel; see on elav ja jõuline. Minu meelest kasutab Jane rockmuusikast lähtuvat energiat ka siis, kui see seansside ajal kuskil meie majas mängib. Avaldasin oma arvamust sellegi kohta, kui tähtsaks peavad noored vihased mehed tegelikult oma
sotsiaalses grupis levinud mallide järgimist. Jane rääkis mulle oma samalaadsetest suurtest
muredest, mis olid teda vaevanud keskkoolis käies ja ülikooli ajalgi. Ent mina ilmselt polnud
lasknud niisugustel teguritel ennast suuremat segada; olen alati armastanud rohkem omaette
olla.
Palusin, et Seth kommenteeriks pärast dikteerimise lõppu Willy käitumist, kui tal selleks
tahtmist on. Siis lausus Jane: "Teadsin, et tunnen ennast täna õhtul kuidagi ebatavaliselt.
Nüüd mõistan, milles asi on. Tundub, nagu ühendaksid mind Sethiga kolm sidekanalit ja need
kõik on ühekorraga käigus…"
"Oskan koguni nende asukohta näidata." Kiiktoolis istudes osutas ta käega üles paremale.
"Oma raamatut dikteerides võtab Seth kontakti siit, sellelt kanalilt." Seejärel viipas ta alla
paremale. "Aga siin on Seth siis, kui ta räägib sinust, minust ja Willy'st – ja temaga saab kohe
ühendust. Ning samuti siis, kui ta räägib portreest, mille kohta sa mu käest hiljuti küsisid: sellest portreest, mille sa just äsja lõpetasid."
Nüüd osutas Jane üles vasakule: "Aga siin on Seth siis; kui sa räägid sotsiaalsetest gruppidest, nagu sa just äsja tegid – sellest, kuidas noorte meelest on nii tähtis teiste endasugustega ühte sulada, ning miks see nii on. Ja siis, kui arutlesime, miks minagi omal ajal nõnda
tundsin, sina aga mitte. Ohoo, mul on selle kohta isegi kõvasti materjali ja kõik dikteerimiseks
valmis – ohtrasti ainest iga mõtte kohta... Natuke aega tagasi olin ma tõepoolest segaduses,
kuid mõistan nüüd, et iga teema seisab teistest eraldi ning nad kõik on juba Sethi poolt ette
valmistatud. Saad mingi teema kohta ühe või kaks lauset ja siis tuleb juba teine teema... "Jane
hakkas naerma. "Missugust kanalit sa soovid?"
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"Mina olen päris vait," heitsin omaltki poolt nalja. "Kui õige jätkaksime raamatuga?"
Arvasin, et niiviisi talitades on Jane'il hõlpsam kontrollida kanalite arvu kiiret kasvu, kuni me
selle uudse nähtuse kohta rohkem teada saame. Vihjeid niisuguse võimaluse kohta olime saanud varemgi: näiteks suutis Seth arutleda mitmesugustel erinevatel teemadel terve rühmaga
ühekorraga ning seda isegi siis, kui Jane selle grupi liikmeid ei tundnud. Aga see, et Jane teadis materjaliplokkidest, mis olid juba valmis ning ootasid edastamist, kujutas endast sammu
edasi Jane'i võimete arengus. Jane soostus kohe raamatuga edasi töötama.
"Ma pole mitte kunagi varem tundnud, et mind oleks seansiks juba eelnevalt valmis programmeeritud. Selline tunne on, et mul läheb tarvis kolme suud. Tõesti imelik! Ma võtan seda
vastu kui häält. Kui ma võiksin rääkida kolme erinevat teksti korraga, võiksin neil kolmel
teemal edastada valmis, lõpetatud materjali. Nüüd aga pean valima õige kanali, et juhtida
Seth tema raamatu juurde tagasi. Ja tundub peaaegu, et kui meile tuleks praegu veel keegi ja
pakuks välja mingi teema, oleks mul seegi teave kõik hoobilt edastamiseks valmis.
Iga kanal on puhas otsekui allikavesi. Üks ei kipu teist segama. Nüüd aga... just nüüd avanes veel üks kanal!" osutas Jane alla vasakule. "See seletab kõik ilusti ära." Ta puhkes uuesti
naerma. "Võid mulle nimeks panna Raadio J-A-N-E...")
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Sugestioon, telepaatia ja tõekspidamiste rühmitamine
(Kell 22.37 tuli Seth tagasi, ta oli lõbusas meeleolus.)
Niisiis jätkakem dikteerimist. Kolmas peatükk: "Sugestioon, telepaatia ja tõekspidamiste
rühmitamine."
(Pange tähele erinevust Sethi pealkirja ning selle variandi vahel, mille Jane enne seanssi
kolmanda peatüki jaoks välja pakkus.)
Arvamustel on oma, elektromagnetiline reaalsus. Tõekspidamised on kindlad arvamused
reaalsuse olemusest. Arvamused sünnitavad emotsioone. Ühetaolised kujutlused tõmbuvad
ning nõnda rühmituvadki sarnased arvamused omavahel; te võtate omaks need, mis teie arvamuste "süsteemiga" kõige paremini sobivad.
Ego püüab säilitada teravat ja selget vaatepunkti ning stabiilsust, et ta saaks piisavalt täpselt suunata teadvuse valgust ning koondada seda tegelikkuse nendele aladele, mis näivad olevat püsivad. Nagu juba (esimeses peatükis) märgitud, on ego osake terviklikust minast ning
teda võib defineerida kui psühholoogilist struktuuri; see koosneb isiksuse kui terviku iseloomulikest omadustest, mis on kokku koondunud, kujundamaks välist mina-olemust.
Üldjoontes lubab see eluaja jooksul kergesti ilmneda paljudel suundumustel ja võimetel.
Sel kombel saavad märgatavaks paljudki potentsiaalid, mis muidu varju jääksid. Kui see nii ei
oleks, siis näiteks püsiks teie huvidering kogu elu vältel muutumatuna.
Seega on näiliselt püsiv ego tegelikult pidevas muutumises, kohanedes tervikliku mina*
uute iseloomujoontega ning lastes vanadel hääbuda. Vastasel juhul ei saaks ta reageerida
isiksuse kui terviku vajadustele ja soovidele.
* Laiemalt võttes hõlmab Sethi arusaam "terviklikust minast" vägagi paljut – taaskehastumine ja tõenäolised
isiksused, näiteks, on vaid kaks selle mõistega seostuvat käsitlust. Kõige kindlam oleks öelda, et lausa iga seanss
annab meile uut teavet selle kohta, missugune võib olla lakkamatult avarduv terviklik mina. Vt ka "Sethi
materjal" ning "Seth kõneleb ".
Kuna ego on väga lähedalt seotud mina teiste osadega, ei tunne ta ennast tavaliselt võõrandunud ega üksikuna, vaid toimib uhkelt inimteadvuse fookusse seadjana. Selles suhtes on ta
teadvuse abimees.
Oma allikaid ja olemust ego põhimõtteliselt mõistab. Niisiis on ta see osa teadvusest, mis
suunab oma pilgu füüsilise reaalsuse poole ning uurib tõelisuse suhteid nende iseloomulike
omadustega, mis talle teatud kindlal ajahetkel omased. Ego langetab oma otsuseid vastavalt
sellele, millisena ta ennast näeb.
Tegu on teie sisima mina selle osaga, mis on kõige enam tegelikkusele orienteeritud, ent
siiski ei seisa ta lahus teie sisimast minast. Teda võiks ette kujutada aknalaual istuvana – ning
see aken lahutabki teid välismaailmast. (Valjemini, rõhutatult.) Ta suudab vaadata nii ühele
kui teisele poole. Otsuseid reaalsuse olemuse kohta langetab ego vastavalt oma ja teie vajadustele. Ta kas võtab tõekspidamised omaks või ei tee seda. Ta ei saa küll teie teadvust
informatsiooni eest sulgeda, ent ta võib teabe igasuguse tähelepanuta jätta.
See ei tähenda, nagu muutuks info alateadvuslikuks. Ta jäetakse omastamata kujul lihtsalt
kuskile teie teadvusesoppi seisma; teda ei liideta sellesse tõekspidamiste plokki, millele te
olete antud hetkel keskendunud. Ent kui hakkate seda informatsiooni otsima, on ta täiesti olemas.
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Ta ei ole nähtamatu ega ole teil ka tarvis täpselt teada, mida te just otsite; vastasel korral
muutuks see peaaegu võimatuks. Teil tuleb vaid otsustada, et hakkate uurima kõike, mis teie
teadvuses sisaldub, ning mõista, et seal peitub seni kahe silma vahele jäänud aardeid.
Teine võimalus samale tulemusele jõuda, oleks uuriva vaatluse teel veenduda, et kõik
tegelikud, füüsilised nähtused, millega te kokku puutute, on andmestikuna teie teadvuses tallel
– ning kohe muutub varem kättesaamatuna tundunud informatsioon täiesti ilmseks. Arvamustel ja seisukohtadel, mis on teie raskuste põhjustajaiks ja mis teile tunduvad nägematuina, on
täiesti selgestimärgatavad füüsilised tagajärjed ning need suunavadki teid automaatselt
sellesse teadvusepiirkonda, kus noid tagajärgi põhjustavad tõekspidamised või arvamused
varjul on.
Kordan taas: kui oskate märgata oma teadvustatud mõtteid, annavad just need mõtted ise
teile võtme kätte, sest teie tõekspidamised avalduvad neis väga selgesti. Kui teil näiteks napib
pidevalt raha ning te hakkate oma mõtteid uurima, võite leida, et mõtlete pidevalt umbes nii:
"Seda arvet ei jaksa ma ealeski ära maksta; mul ei vea mitte kunagi; ma jäängi kuni surmani
vaeseks." Või siis näete, kuidas te kadestate jõukamaid, vahest koguni halvustate raha väärtust
ja veenate ennast, et rahakad inimesed on õnnetud või paremal juhul hingelt ahtrad.
Kui leiate, et teie teadvus sisaldab seesuguseid mõtteid, võite nördimusega kinnitada:
"Kuid see kõik on ju tõsi. Ma olengi vaene. Ma ei saa oma arveid makstud," jne. Kuid pange
tähele, et sel kombel käitudes võtate te oma tõekspidamist reaalsuse kohta kui üht reaalsuse
enda tunnusjoont; seeläbi muutub too tõekspidamine teie jaoks läbipaistvaks ehk nähtamatuks. Kuid just tema põhjustabki kõike seda, mida te reaalsuses kogete.
Peate oma tõekspidamist muutma. Teen teile teatavaks meetodi, mille abil on seda hõlbus
teha. Te võite jälgida oma mõtteid ka näiteks mingis teises valdkonnas ning märgata, et teie
meelest põhjustab kõiki raskusi see, et olete üleliia tundlik. Sellele mõttele jälile jõudes võite
väita: "Aga see on ju tõsi – ma olengi liiga tundlik. Igat kui väiksemat asja võtan ma koledal
kombel südamesse." Kuid tegu on tõekspidamisega, ning sealjuures piirava tõekspidamisega.
Kui uurite oma mõtteid edasi, võite leida, et arvate nõnda: "Ma olen oma tundlikkuse üle
uhke. Seetõttu olen ma teistmoodi kui kõik teised," või siis: "Ma olen selle maailma jaoks liiga hea." Needki on piiravad tõekspidamised. Nad moonutavad tegelikku reaalsust – teie enda
tegelikku reaalsust.
Tõin vaid paar näidet sellest, kuidas teie enda teadvustatud arvamused võivad jääda teie
jaoks nähtamatuks, olles samal ajal lakkamatult saadaval ning piirates teie kogemust.
Oleme nüüd rääkinud teadvusest, sest nimelt teadvus suunabki teie füüsilist tegutsemist.
Ütlesin juba (käesoleva peatüki alguses), kui tähtis on mõista ego osa; on ta ju inimese sisima
mina kõige "välimine" osa, kes pole võõrandunud, vaid kelle pilk on suunatud väljapoole,
füüsilisse reaalsusse. Sama analoogiat kasutades saab öelda, et teiselpool teadvust paiknevad
mina osad võtavad pidevalt vastu telepaatilist teavet. Ärge unustage, et mingisuguseid jaotusi
pole tegelikult olemas; kasutan neid mõisteid vaid selleks, et minu arutluskäik oleks hõlpsamini jälgitav.
Ego üritab korrastada kogu teadvusesse saabuvat ainest, sest tema eesmärgid ongi need,
mis saavad ilmsiks mina kui terviku ükskõik millisel kohtumisel füüsilise reaalsusega. Nagu
juba mainisin, ei saa ego takistada informatsioonil teadvusse jõudmast, kuid tal on võimalik
vältida otsest keskendumist sellele teabele.
Niisiis, kui taas meie analoogiat kasutada, siis võime öelda, et telepaatiline teave laekub
mina sügavamate osade kaudu. Need osad on nii hämmastavalt vastuvõtlikud, et saabuva info
sõelumiseks läheb tarvis teatud korrastust. Osa tollest teabest ei ole lihtsalt teie jaoks oluline.
See puudutab inimesi, kellest te mitte midagi ei tea.
Te olete nii saatja kui ka vastuvõtja. Kuna arvamustel on oma elektromagnetiline reaalsus,
kiirgavad tõekspidamised oma intensiivsuse tõttu väga tugevasti. Tänu teie enda psühholoogi-
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lise olemuse korrastavale struktuurile koonduvad sarnased tõekspidamised ühtekokku ning te
võtate meelsasti omaks need, millega juba eelnevalt nõus olete.
Järelikult häälestavad piiravad arvamused teid juba eelnevalt vastu võtma muidki samalaadseid seisukohti. Samuti tõmbavad ohtrad vabad, loomulikud ja elurõõmsad arvamused
iseenesest ligi teisi omasuguseid. Teie ja teiste vahel on käimas lakkamatu vastastikune mõjutamine, mis avaldub arvamuste ja seisukohtade vahetamises nii telepaatilisel teel kui ka teadvustatud tasandil.
Ka see üksteisemõjutamine järgib teie teadvustatud tõekspidamisi. Mõnedes ringkondades
on moes uskuda, et inimene reageerib telepaatilisel teel vastuvõetud sõnumitele igal juhul ka
füüsiliselt, ükskõik missugused ei oleks siis tema teadvustatud tõekspidamised või arvamused.
Tegelikult see nii ei ole. Te reageerite ainult nendele telepaatilistele teadetele, mis sobivad
kokku teie teadvustatud arvamusega iseenesest ja oma reaalsusest (rõhutatult).
Tahaksin siinkohal lisada, et teadvus ise toimib spontaanselt. Talle meeldib mängida kõige
temas sisalduvaga; seega pole ma siin selleks, et soovitada teile karmi vaimset distsipliini ega
lakkamatut enesejälgimist. Tutvustan lihtsalt neid vastumeetmeid, mida võite rakendada niisugustes valdkondades, kus teie poolt kogetav teid ei rahulda.
Kas soovite vaheaega teha?
("Jah, ma arvan küll.")
Noh, teeme siis.
(Heatujuliselt: "Aitäh sulle!"
22.37. Jane oli taas kord olnud sügavas transis. Edastatud ainesest ei mäletanud ta mitte
midagi ning teda pani imestama, et möödas oli terve tund. Ütlesin, et olin otsustanud vaheaja
teha, sest muretsesin ikka veel Willy pärast.
Jane arvas uskuvat, et "Seth suudaks dikteerida peatükkide kaupa kolme raamatut korraga ja seda nii, et need omavahel segi ei lähe. Praegu ma tunnen, et see raamat on terviklikul
kujul juba täiesti olemas, dikteerimiseks ja üleskirjutamiseks päris valmis." Jane lisas, et väga
arvukad unenäod olid teda ilmselt selleks vähemalt osaliselt ette valmistanud, kuid ma ei küsinud rohkem midagi, et ei juhtuks avanema veel mõni uus kanal.
"Sellest ajast peale, kui oma seansse alustasime [1963. aastal], pole ma veel kordagi
tundnud, et Sethi ainestik oleks nii kergesti kättesaadav. Varem ma lihtsalt ei saanud nii
avatud olla: ma ei suutnud vastu võtta paljutki, mis oli tegelikult hõlpsasti kättesaadav, sest
see ei sobinud minu tõekspidamistega kokku." Jane osutas endast vasakule. "Hmm. Ja nüüd
võiksin ma saada arheoloogilist ainest, nii uskumatu kui see ka ei ole. Vahva..."
Siiski polnud ta kindel, kas suudab vastu võtta äärmiselt tehnilist teavet selle noore teadlase jaoks, kes oli talle enne eelmist seanssi helistanud. Kuna ta oli nii hõivatud käesoleva
raamatu kirjutamisega, tundis ta, et tolle teadlase küsimused jäävad talle pisut "kaugeteks".
Jätkasime kell 23.55.)
Niisiis – nüüd pühendagem paar hetke Willy'le.
See on veider, aga kassi käitumine hirmutab teda ennastki. Ruburt* on otsustanud hakata
kodunt sagedamini ära olema – välja minema just siis, kui tal selleks tahtmine tuleb ning mitte
oma töö pärast nii palju toas istuma. Nüüd on ta katsejänesena välja saatnud Willy ning kass
ei saa täpselt aru, mis on juhtunud.
* Meenutuseks: Seth räägib harilikult Jane'ist kui tema mees-tervikolemusest ehk Ruburtist, kasutades tema
puhul ka vastavaid isikulisi asesõnu.
Willy'le meeldib õues käia, aga ta ei ole harjunud kogu aeg väljas olema. Teatud määral
tunneb ta ennast kõrvaletõrjutuna. Kass tabas lihtsalt ära Ruburti tugevad tunded ning tema
üha tõsisemaksmuutuva kavatsuse. Mingis mõttes ei olnudki need üldse kassile suunatud, ent
Ruburt teadis, et kass neist aru saab.
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Willy on ju alati olnud tubane kass ning ka Jane oli terved päevad kodus ja kirjutas. Seega
muudab oma kombeid just tubane kass, aga mitte Rooney (meie teine kass).
Mõningal määral jäite teie mõlemad sellega nõusse, kuna jätsite kõik uksed lahti. Ilmselt
peaksite neid lihtsalt kinni hoidma. Kas saate minust aru?
("Jah."
Siiamaani on remontimata keskküttekatel, mis läks juunikuus üleujutuse ajal rivist välja;
meie piirkonnas ei jätku piisavalt vastava ala töömehi. Korteris on kõik niiske ja tursunud.
Eriti hull lugu on ustega: kui need üldse kinni käivad, siis väga vaevaliselt – ja nii olemegi
läinud kergema vastupanu teed...)
Üks hetk. Praegu on Ruburtil tekkimas tõsine tahtmine välja minna, aga kasski tunneb
seda tahtmist.
("Just see mind huvitaski.")
Teie Willy't ei ähvarda mitte miski, ent teil tuleb talle oma armastust üles näidata, aga ka
tema tulekuid ja minekuid reguleerida. See ei tähenda, et Ruburt peaks oma käike ära muutma, kuid tema hajevilolek või kannatamatus ajab kassi üleliia ärevusse.
Ja teine asi. Et Ruburt kanaleid tunnetab, kujutab endast tõepoolest veel üht sammu edasi;
see on tegelikult juba mõnda aega võimalik olnud, aga osakeseks Ruburti kogemusest on see
kujunemas alles praegu. Räägi temaga kindlasti ta edusammudest nii tolles vallas kui mujalgi,
sest see tunne ning see reaalsus, et sa oled olnud edukas, võib olla edasikantav ka teistesse
valdkondadesse –, ja tegelikult ongi seda.
Sellega lõpetan meie seansi. Ma ei unusta rääkida sinu maalist kas siis enne raamatu dikteerimist või pärast seda. (Kõvemini, lõbusalt:) Täna õhtul olen ma esimesel kanalil. Soovin
kõike head!
("Tänan.")
Head õhtut.
("Head õhtut, Seth.")
Lõpp kell 00.07. Kui Jane oli transist väljas, üritas ta kirjeldada ilmutist, mis oli küll nähtamatu, aga "rippus praegu meie ees otsekui mingi suur ovaal." Jane'i sõnul seisis see koos
energiaterühmast, mis võinuks märkida mõnda Sethi-sarnast isiksust, kuid oli siiski nimetu.
See oli lihtsalt olemas ega andnud Jane'ile mingilgi moel mõista, et kavatseb teda abistada.
Jane'il oli raske toda nähtust ning oma tundeid selle vastu täpsemalt kirjeldada ning ma
nägin tema jutu üleskirjutamisega tublisti vaeva. Tähendan selle siinkohal üles juhuks, kui siit
peaks midagi hargnema hakkama. Niisuguseid tajumusi on Jane'il aeg-ajalt varemgi olnud.
Praegu jäävad Jane'i ESP kursuse kuulajad pärast iga Sethi raamatu seanssi siia materjali korrastama veel enne, kui peatükid on lõpetatud. Sellega tegeleme ka meie Jane'iga. Tundub, et me kõik kasvame koos raamatuga.
Märkus, mis on lisatud paar päeva hiljem: kirjeldatud seanss toimus kolmapäeval. Reede
õhtul käisid meil külalised ning kui Jane kirjeldas neile mitme kanali nähtust, tundis ta, et
häälestub Sethi andmepangale, kus sisaldub aines sotsiaalsete rühmade ning neis levinud
käitumismallide järgimise vajalikkuse kohta. Tegelikult polnud Seth meile neljapäevase seansi
ajal toda ainest andnud ega teinud ta seda praegugi – mingil määral sõnastas Jane materjali
iseseisvalt. Järgmisel hommikul palusin tal kirja panna kõik, mida ta sellest mäletab.
Jane kirjutas: "Kui rääkisin Robile ning meie sõpradele neist kanalitest, millest sain viimase seansi ajal aimu, avanes mulle ootamatult kanal, mille kaudu võis ammutada teavet
käitumismallidega kohanemisest ja individuaalse eneseväljenduse vajalikkusest.
Mõistsin, et Sethil on varuks valmis suur hulk teavet, kaasaarvatud info kummagi tegutsemissuuna bioloogiliste aluste kohta. Võtkem näiteks amööb, see tilluke ainurakne olevus: ma
teadsin, et amööbi elavat põhiainet, protoplasmat, iseloomustab individuaalne eripära – "väljaminekuvajadus". Sellest hoolimata tuleb protoplasmal muganduda oma keskkonnaga, antud
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juhul siis amööbi "kehaga", mis suudab liikuda kui ühtne tervik ainult siis, kui teda juhib individualistlik vajadus reageerida välisärritajatele.
"Omal käel" reageeriv protoplasma peab arvestama raku kujuga; see kindlustab kogu
üksuse terviklikkuse. Et liikuda, tuleb protoplasmal kindlasti liigutada kogu amööbi.
Eeltoodu on vaid üks näide selle kohta, missuguseid järeldusi ja mõtteid tõi kaasa Robi
jutt sotsiaalsetest gruppidest kolmapäevase seansi ajal. Kättesaadavas aineses sisaldub veel
palju muudki nii bioloogiliste kui ka kultuuriliste ja ajalooliste aspektide kohta. Sedasama
küsimust võiks vaadelda veel inimkeha kasvu ja näiteks vähirakkude arengu seisukohalt: need
murravad end mugandumismallidest vabaks ja suruvad organismi kui terviküksuse struktuurile peale "uue", nende oma malli. Noh, see viimane lause tuli mulle pähe just siis, kui ma kirjutamist lõpetasin. Selline seisukoht on ka minu jaoks midagi uut.")

617. SEANSS
25. SEPTEMBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2121
(Kui me täna hommikust sõime, kuulsime Jane'iga ülalt taevast mingit veidrat mitmehäälset "haukuvat" heli. Kummardusin aknast välja vaatama just õigel ajal, et näha, kuidas üle
meie lendas suur haneparv; ilmselt olid nad talveks lõunasse teel. Mulle näis, et haned lendasid madalalt ning nende rivi ei olnud korrapärane – tagurpidi V-tähe üks haru oli palju
pikem kui teine ning nende harude vahel lendas väike rühmake linde, kes polnud osa rivist
ning kes näisid sealt otsekui kaitset leidvat.
Minu meelest oli see vaatepilt kummaliselt liigutav ja ka Jane'ile tundus nõnda. Me panime imeks seda loomuomaselt ettemääratud rändekorda ning hanede valjuhäälset kisa, mis nii
uhkelt kinnitas, et nad toimivad õigesti. Nägime, et see avaldas mõju teistelegi: töömehed, kes
olid ühes alumise korruse korteris ametis üleujutuse tagajärgede kõrvaldamisega, tulid õue,
seisid sõiduteel ja vaatasid taevasse. Mulle näis, et rändlindude lend on veel üks märk looduse hämmastavast mitmekesisusest ja elujõust; ta tuletab meile jõuliselt meelde neid väärtusi,
millesse – kardan küll – meie, inimesed, tihtigi halvustavalt suhtume.
Seansi algusest peale kõneles Jane Sethina küllalt kiiresti.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Asugem taas dikteerima... Kogu vastuvõetavale teabele reageerite te järelikult vastavalt
sellele, missugused on teie teadvustatud tõekspidamised reaalsuse olemuse kohta. Mina
sügavamad osad ei pea arvestama ego ajakäsitlusega ning võivad seetõttu tegelda ka sellise
andmestikuga, mis jääb ego'l harilikult märkamata – märkamata vist niikauaks, kuni jõuab
kätte ego-aja teatud kindel hetk.
Ego, kel tuleb kõige otsesemalt tegelda igapäevase maailmaga, võtab aega – niisugust
aega, mida mõõdetakse kellaga – vägagi tõsiselt. Ent siiski mõistab ka ego, et mõnes mõttes
on kellaga mõõdetav aeg lihtsalt juurdunud tava; talle aga ei meeldi, kui niisuguseid tavasid
rikutakse.
Sageli jätab ta tähelepanuta kogu selgeltnägemusliku või ettetunnetusliku ainese, mis
jõuab teadvusse mina sügavamatest osadest. Siis, kui ego mõistab, et niisugune teave võib
väga kasulikuks osutuda, muutub ta selle omaksvõtmisel sallivamaks – ent ainult siis, kui
seesugune info sobib kokku ego arusaamadega sellest, mis on võimalik ja mis võimatu.
Aga kuna ego on üks osake teist, on tema arusaamad ka teie arusaamad. Kui te mõtlete
sageli hädaohtudest ja võimalikest katastroofidest, kui te maailmast mõeldes keskendute ees-
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kätt omaenese füüsilisele ellujäämisele ja arvestate kõiki tegureid, mis võiksid sellele vastu
töötada, siis võib juhtuda, et hakkate äkki nägema prohvetlikke unenägusid, mis ennustavad
õnnetusi, maavärinaid, röövimisi ja mõrvu.
Teie enda ettekujutus inimelu varitsevatest ohtudest muutub sedavõrd tugevaks, et ego
lubab niisugusel teabel esile tõusta sellest hoolimata, et see on "valesti ajastatud"; teie enda
hirmusegased tõekspidamised veenavad ego't, et teil tuleb valvel olla. Õnnetusjuhtumid ei pea
olema isegi teie endaga seotud. Aga siiski märkate te kogu olemasolevast alateadvuslikust
telepaatilisest ja selgeltnägemuslikust teabest just seda kindlat rühma ning see kinnitab veel
omakorda teie arvamust, nagu oleks elu ennekõike ohtlik.
Kui see teave peaks teieni jõudma unes, siis võite öelda: "Ma kardan unenägusid. Minu
painajalikud unenäod saavad väga sageli tõeks." Ja nii püüategi pärssida seda, et unenäod teile
mällu jääksid. Selle asemel, et nõnda talitada, peaksite lähemalt uurima oma teadvustatud
tõekspidamisi; need on nii tugevad, et mitte ainult ei sunni teid keskenduma reaalses maailmas ette tulevatele hädadele ja õnnetustele, vaid panevad teid kasutama ka oma sisimaid võimeid samal eesmärgil.
Telepaatiline suhtlemine toimib pidevalt. Teadvustamata tasandil sünnib see tavaliselt
vaid seetõttu, et teie teadvus on pidevas muutumises. Ta ei suuda mahutada kõike teie käsutuses olevat informatsiooni. On teie teadvustatud arvamused näiteks suhteliselt positiivsed, siis
te reageerite ka samalaadsele telepaatiliselt vastuvõetud teabele isegi siis, kui te seda endale ei
teadvusta.
Nagu juba varem märkisin (616. seansi ajal), edastate ka teie ise telepaatiliselt oma mõtteid. Teised reageerivad neile vastavalt sellele, kuidas nemad ise reaalsust käsitlevad. Iga
perekond saab pidevalt võimendada oma elurõõmu (valjemini), head tuju ja sundimatut suhtlemist seeläbi, et keskendub vitaalsusest, jõust ja loovusest kantud mõtetele. Aga tal on ka
võimalik lasta pool oma energiast tühja joosta sellega (madalamal häälel), et võimendab
põlgust, viha ning kõhklustest ja ebaõnnestumistest kantud mõtteid.
("Saan aru."
Sethi teravmeelne ja pisut humoorikas rõhuasetus eelmises lõigus oli mõeldud selleks, et
raamatu dikteerimise käigus isiklikult mulle mõned asjad selgeks teha. Ta viitas minu ja
Jane'i vahel täna aset leidnud jutuajamisele ning minu mõningasele taipamatusele.)
Ükskõik kummal moel siis talitada, võimenduvad ettekujutused reaalsusest nii teadlikult
kui ka alateadlikult mitte ainult perekonna ringis, vaid ka kõikide nende hulgas, kellega perekonnaliikmed suhtlevad.
Teile saab osaks see, millele te keskendute. Pole olemas ainsatki teist põhireeglit.
Teil võib olla üsna hõlbus märgata noid teiste inimeste tõekspidamisi, mis on nende eneste
jaoks nähtamatud. Kui loete seda raamatut, suudate ehk oma sõpradele või tuttavatele mõeldes küll selgesti näha, et nende arvamused on tegelikult nende kogemust piiravad nägematud
tõekspidamised – ent jääte samal ajal täielikku teadmatusse omaenda nähtamatute tõekspidamiste suhtes, mida olete nii varmas pidama tõeks või reaalsuse iseloomulikuks jooneks.
Kindlasti tugevdab teie arvamusi meelte kaudu laekuv andmestik. Ka reageerite te teadvustamata tasandil nii selgeltnägemise teel kui ka telepaatiliselt sisimale teabele, mis – kordan
seda taas – "koondub" teie selliste teadvustatud arusaamade juhtimise alla, mis puudutavad
inimese elu üldiselt, eriti aga teie enese elu. Nii sulgevadki tegelikud olukorrad teid endasse;
neile annab kinnitust meelte kaudu saadud oluline teave, mis on loomulikult veenev, sest ta
peegeldab nii ilusti, nii loovalt ja nii aktiivselt teie arvamusi ja tõekspidamisi, olgu need siis
kas positiivsed või negatiivsed.
Laiemalt võttes pole mõistetel "positiivne" või "negatiivne" olulist tähtsust, sest füüsiline
kogemus on mõeldud õppimiseks. Kui aga olete õnnetu, siis on sõnal "negatiivne" kindlasti
tähtsust.
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Ma loodan, et nüüd on mu lugejad vähemalt algust teinud oma tõekspidamiste uurimisega
ning vahest ka vilksamisi märganud mõningaid nähtamatuid tõekspidamisi, mida nad varem
olid vaieldamatult pidanud reaalsuse teatud kindlateks külgedeks.
Kui olete oma nimekirju tõepoolest ausalt koostanud, jõuate te lõpuks tuumiktõekspidamisteni; nii nimetan ma väga kindlaid arvamusi teie enese eksistentsi kohta. Paljud muud lisatõekspidamised, mis varem tundusid üksteisest lahus seisvat, peaksid nüüd päris kindlasti näima tuumiktõekspidamistest väljakasvanuina. Loogilised tunduvad nad ainult siis, kui arvestada nende seost tuumiktõekspidamisega. Kui saadakse aru, et tuumiktõekspidamine on väär,
siis langevad ära ka teised.
Just tuumiktõekspidamine on piisavalt jõuline koondamaks teie taju nõnda, et te märkate
üksnes neid füüsilise maailma sündmusi, mis on tolle tõekspidamisega kooskõlas. Tuumiktõekspidamise tugevust kinnitab seegi, et ta manab siseteadmise hiigelvarudest esile just selle
teabe, mis näib tema enese olemusega kokku sobivat.
Tooksin nüüd ühe põgusa näite tuumiktõekspidamise kohta. Üldiselt levinud arvamuse
kohaselt on inimloomus juba oma olemuselt halb. Tegu on tuumiktõekspidamisega. Sealt võrsuvad sündmused, mis sellisele seisukohale vaid tuge annavad. Niisuguse tõekspidamisega
inimene kogeb nii isiklikus elus kui ka globaalsetes mõõtmetes vaid seda, mis tema seisukohta veelgi tugevdab.
Kogu ajalehtedes, telesaadetes, kirjades ja eraviisilises lävimises sisalduvast füüsilisest
teabest koondab ta oma tähelepanu vaid sellele, mis tema vaatenurka "kinnitab". Üha enam
hakkab niisugune inimene teisi kahtlustama, ta muutub kinniseks ja usaldamatuks. See tõekspidamine levib tema elu kõige intiimsematesse valdkondadesse ning lõpuks tundub, et ei leidu
mitte mingeid tõendeid, mis suudaksid seda ümber lükata.
Eeltoodu on näide kõige halvemat sorti nähtamatust tuumiktõekspidamisest. Inimene, kes
nii arvab, ei usalda ei oma elukaaslast, perekonda, sõpru, kolleege, oma riiki ega maailmagi.
Siinkohal veel üks, isiklikumat laadi tuumiktõekspidamine: "Minu elul pole mingit väärtust. Kõik, mida ma teen, on mõttetu." Inimene, kes nii arvab, ei saa harilikult aru, et selline
seisukoht on nähtamatu tõekspidamine. Selle asemel võib talle tunduda, et elu on tühi, iga
ettevõtmine väärtusetu ning et surm muudab kõik nagunii lõplikult olematuks. Seesuguse arusaamaga seostub terve kobar lisatõekspidamisi, mis mõjutavad tugevasti kogu perekonda ning
kõiki neidki, kellega niisugune inimene suhtleb.
Seepärast ärge jätkegi mitte midagi kõrvale, kui te oma isiklike tõekspidamiste nimekirja
koostate. Uurige toda nimistut nii, nagu kuuluks see kellelegi teisele. Siiski ei tahtnud ma sellega mõista anda, nagu peaksite üles lugema just oma negatiivsed tõekspidamised. On äärmiselt tähtis, et tunnetaksite rõõmutoovate tõekspidamiste olemasolu ning võtaksite arvesse ka
oma isikliku kogemuse need koostisosad, millega teil on edu olnud.
Tahan, et tabaksite ära selle tunde, et olete midagi saavutanud, ning viiksite või kannaksite
ta üle ka nendesse valdkondadesse, kus teil on raskusi ette tulnud. Ent peate meeles pidama:
kõige esmalt on olemas arvamused ning alles siis järgneb aineline kogemus.
Te loote oma reaalsust ise. Ma ei väsi seda kordamast. On aegu, mil kõik teie tõekspidamised on nii-öelda tasakaalus. Nad on omavahel kooskõlas.
Arvamused võivad olla küllaltki piiratud. Nad võivad olla väärad. Nad võivad rajaneda
eeldustel, mis ei ole tõesed. Ent nende elujõud ja tugevus on täiesti ehtsad ning nad näivad
suurepäraseid tulemusi andvat.
"Raha ja hea tervis on kõik." Selline arvamus on tõest muidugi väga kaugel. Kuid sellise
seisukoha jäägitult omaks võtnud inimene on jõukas ning hea tervise juures; kõik näib võrdlemisi kenasti tema tõekspidamistega kokku sobivat. Ent tema selline arvamus pole siiski mitte
midagi muud kui vaid reaalsuse kohta käiv tõekspidamine ning tema kogemuses varitsevad
teda seetõttu nägematud kuristikud, millest tal endal aimugi pole.
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Väliselt tundub asjade seis vägagi soodne ning ehkki inimene näib üpris rahulolevat, närib
sügavamal varjatud teadmine, et midagi on siiski puudu. Pealispinnal on kõik tasakaalus.
Niisiis – vastavalt sellele, kuidas teie tõekspidamised teiseks saavad, muutub ka see, mida
kogete ja teiseneb teie käitumine; õppimine toob kaasa uusi stressimomente, loova stressi
momente. See rikas mees, kellest äsja rääkisime, võib ootamatult mõista, kui piirav on tema
tõekspidamine, sest ta keskendus ainult sellele ning rahast ja tervisest sai tema ainus siht.
Purunenud tõekspidamine võib ta haigustele avatuks jätta ning see võib näida negatiivse
kogemusena. Ent pole võimatu, et haiguse läbi jõuab ta niisuguste tunnetusvaldkondadeni,
mida ta varem eitas ning [pole võimatu, et] sellisel moel ta rikastub.
Too nihe võib panna teda küsivalt uurima oma teisigi tõekspidamisi ning ta mõistab, et
näiteks rikkuse ja tervise vallas oli ta just tänu oma tõekspidamistele vägagi edukas. Ent nende uute ning vist sügavamategi kogemuste läbi, mille muutis võimalikuks tema haigus, õpib ta
mõistma, et inimkogemus hõlmab ka reaalsuse niisuguseid mõõtmeid, mis varem olid tema
jaoks suletud ning saab aru, et needki on talle tegelikult hõlpsasti kättesaadavad – ja seda ka
ilma haiguseta, mis neid esmakordselt ilmutas. Sündida võib uus tõekspidamiste kogum.
Vahepeal esines ka stressi, kuid see oli loova iseloomuga.
Ja veel teinegi näide. Teie tervise üle valitsevad teie teadvustatud mõtted. Kui lakkamatult
haigusele mõtlete, muudabki see teid tõbiseks. Et oma meelest jääte haigeks viiruste, nakkuse
või õnnetusjuhtumite tõttu, peate pöörduma arstide poole, kes toimivad selle tõekspidamissüsteemi raames. Ning et teil on nende ravisse usku, taganeb ka teie haigus.
Ent te ei mõista, et haigusi kutsuvad esile teie oma mõtted ning seepärast kannatate nende
käes pidevalt: ilmnevad uued sümptomid. Teil tuleb arsti juurde tagasi minna. Siis, kui teie
tõekspidamised on teiseks saamas, kui olete hakanud mõistma, et haigusi põhjustavad teie
oma mõtted ja tunded, võite olla mõnda aega segaduses ning mitte osata midagi ette võtta.
Üldjoontes te saate aru, et arst suudab kõige paremal juhul vaid ajutist kergendust tuua,
kuid võib juhtuda, et te pole veel täiesti kindel oma oskuses mõtteid muuta või hirmutab teid
siis mõttejõu tõhusus. Niisiis esineb tõekspidamiste vahel stressiperiood – just siis, kui te loobute ühtedest tõekspidamistest ning hakkate õppima kasutama teisi.
Kui aga testite oma mõtteid selle taustal, mis tundub olemas olevat, puutute te kokku isikliku reaalsuse olemuse ühe kõige tähendusrikkama tahuga. Enne, kui õpite oma mõtteid tagajärjekalt muutma, võib kuluda rohkem või vähem aega, ent te olete hõivatud kaaluka, sügavat
tähendust kandva püüdlusega.
Nõnda osutubki tõeks, et te ise kujundate oma reaalsuse ning teete seda kõige otsesemalt.
Nii teadlikult kui ka alateadlikult reageerite te oma tõekspidamistele ning kogute makro- ja
mikrokosmosest just seesugust teavet, mis näib teie tõekspidamistele tuge andvat.
Uskuge siis, et te olete olemuslikult piiramatu olend, kes on sündinud lihalikul kujul,
ainestamaks oma olemuse suurt elurõõmu ja vahetut sundimatust nii hästi, kui see tal iganes
õnnestub.
Nüüd võite vaheaja teha. See peatükk tuleb lühem, kuna eelmine oli küllaltki pikk.
(22.40. Jane oli pidevalt kõnelnud kiiremini kui varasemate sellele raamatule pühendatud
seansside vältel. Vaheaeg oli lühike. Seth taasalustas dikteerimist kell 22.45 ning edastas mitu
lehekülge minule mõeldud materjali; ma poleks osanud seda oodatagi. Kell 23.20 lõpetas ta
seansi järgmiste sõnadega: "Niisiis: ütle Ruburtile, et tuumiktõekspidamistele rajanevad filosoofilised koolkonnad. Ütle talle seda.")
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618. SEANSS
28. SEPTEMBER 1972
NELJAPÄEVAL KELL 2145
(Seda seanssi jälgisid kirjanik Richard Bach ning tema toimetaja Eleanor Friede. Nad
jõudsid Elmirasse eile, sest halva ilma tõttu oli nende lend edasi lükatud ning nad ei jõudnudki Jane'i teisipäevast ESP kursust kuulama, nagu neil esialgu plaanis oli. Dick oli meil
külas käinud ka augusti lõpul, mil Seth tegeles parasjagu selle raamatu esimese peatükiga.
Eelmisel õhtul, kui pärast hilist einet veel lauas istusime, korraldas Jane meie külaliste
auks üsna pika, kuid mitteametliku seansi. Dick lindistas selle ja lubas meile saata mahakirjutatud teksti, nii et hiljem avaneb meil võimalus lisada sealt mõned lõigud käesoleva seansi
ainesele.
Õhtu jooksul oli Jane sundimatult sumari keeles laulnud, ent nüüd, mil ta Sethina rääkima
hakkas, käitus ta kaalutletumalt.)
Niisiis, tere õhtust...
("Tere õhtust, Seth.")
...ning alustame taas dikteerimist. Üks hetk. (Paus.) Tuumiktõekspidamised on need, millele te oma elu rajate. Te teadvustate neid enda jaoks ning olete neist hästi teadlik, ent sageli
ei keskenda te neile oma tähelepanu. Ja kui te ei õpi tundma kõike seda, mida teie teadvus
sisaldab, muutuvad need tuumiktõekspidamised nähtamatuks.
Et tutvuda oma arvamuste ja tõekspidamistega, tuleb teil piltlikult öeldes kõndida nende
seas ilma silmaklappideta. Te peate oskama vaadata nende struktuuride taha, mida olete ise
rajanud ning nägema läbi noist kujundatud arvamustest, mille olete võtnud oma kogemuse
aluseks.
Suutmaks omaenese teadvusest selget pilti luua, tuleb teil kõige esmalt mõtted valmisstruktuuridest vabastada: jälgige neid, aga ärge andke nende kohta mitte mingit hinnangut ega
võrrelge neid selle toestikuga, mille mõtete tarvis moodustavad teie tõekspidamised.
Struktureeritud tõekspidamised koguvad ja talletavad teie kogemust, seda nii-öelda sisse
pakkides. Nõnda juhtubki, et vaagides ühte teatud kogemust, mis näib sarnanevat mõne varasemaga, panete te selle sinnasamasse struktuursesse pakki; sageli seda isegi lähemalt uurimata. Sellised tõekspidamised võivad endas üllatusi peita; kaant kergitades võite leida, et ta varjas väärtuslikku teavet, mis tegelikult tema juurde ei kuulunudki. Tavalise tuumiktõekspidamise ümber võib kujundada kunstliku arvamusterühma, mis meenutab paberist lillekimpu.
Oma intensiivsusest ja teie harjumustest tingituna tavatseb tuumiktõekspidamine ligi tõmmata teisi omataolisi. Need ei kao kuhugi. Kui te pole harjunud oma teadvuse sisu uurima, siis
võib juhtuda, et lasete tõekspidamise ümber tekkida hulgaliselt sellelaadseid üksikuid kasvusid, kuni te enam ühte teisest eristada ei suuda. Asi võib lausa selleni minna, et te ei näe oma
kogemust üldse teisiti, kui vaid seoses nende arvamuste-kasvudega. (Seth nõudis sidekriipsu.)
Andmed, mis ei näi seostuvat tolle tuumiktõekspidamisega, jäävad omaks võtmata; nad heidetakse teie teadvuse kaugematesse soppidesse, neid ei kasutata ning te ei saagi aimu selle teabe
väärtusest.
Sedalaadi passiivset ainest võivad sisaldada teie teadvuse erinevad osad. See teave ei
kujuta endast osakest teie tavamõtete korrastatud struktuurist; ehkki andmestik on teadvustatud kujul olemas, võib ta jääda suhteliselt märkamatuks.
Harilikult on nii, et te uurite oma teadvust kindla eesmärgiga, leidmaks mingit teavet. Kui
aga olete õpetanud ennast uskuma, nagu ei oleks selline info teadvustatud kujul kättesaadav,
siis ei tule teile pähegi, et võiksite selle oma teadvusest leida. Ja kui teie teadvustatud andmestik on tihedasti koondunud mingi tuumiktõekspidamise ümber, siis muudab see teid automaatselt pimedaks sellega mitteseostuva kogemuse suhtes.
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Tuumiktõekspidamine on ainult siis nähtamatu, kui peate seda elu tegelikkuseks, aga mitte
tõekspidamiseks elu kohta; ainult siis, kui samastute temaga nii täielikult, et koondate oma
taju automaatselt sellesse kindlasse suunda.
Tooksin näiteks tuumiktõekspidamise, mis tundub olevat vägagi süütu: "Ma olen kohusetundlik lapsevanem."
Esmapilgul näib, nagu oleks mainitud tõekspidamisega kõik korras. Ent kui te selle juurde
kindlaks jääte ja oma tõekspidamist lähemalt tundma ei õpi, siis võite leida, et sõna "kohusetundlik" kannab endas hulganisti tähendusvarjundeid ning tõmbab ligi teisigi arvamusi, mida
te samuti ei uuri. Kuidas te endale kohusetundlikkust ette kujutate? Oma vastusest sõltuvalt
mõistate, kas tuumiktõekspidamine töötab teie kasuks või kahjuks.
Kui teie meelest tähendab "kohusetundlik" seda, et "ma pean kakskümmend neli tundi
ööpäevas meeles pidama, et olen lapsevanem, ning see välistab kõik muu", siis tekib teil teatud raskusi, sest niisugune tuumiktõekspidamine võib teid takistada rakendamast oma muid
võimeid, mille olemasolu ei sõltu üldse sellest, kas teil on lapsi või mitte.
Võib juhtuda, et hakkate tajuma kogu füüsilist andmestikku pelgalt selle tuumiktõekspidamise vaatenurga alt. Siis ei vaatle te füüsilist reaalsust enam lapse imestust tulvil pilguga või
indiviidi vaba uudishimuga, vaid ainult lapsevanema silmade läbi. Sel moel sulete ennast paljudele füüsilistele kogemustele.
Teadvustamata andmestikku, mis sobib sellesse jäika vormi, võtate te vastu ka telepaatiliselt; vastuvõtt sõltub arvamuse tugevusest ja püsivusest ning ka sellest, kas soovite seda lähemalt uurida või mitte. Võite oma elu veelgi ahtapiirilisemaks teha, nii et lõpuks muutub kõikvõimalik teave, mis ei haardu teie vanemliku reaalsusega, teie jaoks suhteliselt nähtamatuks.
Niisiis, äsjatutvustatud tuumiktõekspidamine kuulub ühte liiki.
Mõned teie põhieeldustest kujutavad endast samuti tuumiktõekspidamisi. Teile näivad
need definitsioonidena. Need on nii suurel määral osake teist endast, et peate neid täiesti loomulikeks. Üks niisugune on teie ettekujutus ajast.
Teile võib meeldida mõttes ajaga mängida. Võite küll mõelda, nagu oleks aeg midagi sootuks erinevat sellest, kuidas teie seda tajute, kuid tegelikult usute täiesti kindlalt, et teie olemasolu on määratud tundide ja aastatega, et üks nädal järgneb teisele ning et elate aastaaegade
vaheldumises.
Mõistagi võimendab toda tõekspidamist kõik see, mida füüsiliselt kogete. Seega kasutate
te oma taju struktuuri kujundades niisuguseid mõisteid nagu erinevate sündmuste vahel näiliselt ettetulevad pausid. Juba niisugune lähenemine ise sunnib teid koondama kogu oma tähelepanu ainult ühte suunda ega võimalda tajuda elusündmusi mõnel muul moel.
Teinekord võite kasutada arvamuste ja seisukohtade seostamist, nii et üks mõte juhib teid
hõlpsasti järgmise juurde. Nõnda toimides tajute sageli, kuidas teie arusaamine laieneb. Kui
sündmused teie teadvuses oma ajalisest järgnevusest vabanevad, näivad nad juurde saavat
värsket elujõudu. Asi on selles, et te vabastate nad neile tavaomasest korraldatusstruktuurist.
Sündmusi mõtteseoste kaudu tajudes jõuate võrdlemisi lähedale sellele, et uurite vabalt
kõike oma teadvuses sisalduvat. Kui aga heidate ajakäsituse kõrvale ning toetute teadvuses
sisalduva ainese vaatlemisel teistele tuumiktõekspidamistele, kasutate te ikkagi struktuure.
Sellega ei taha ma öelda, nagu ei peaks te ealeski korrastama kõike seda, mida teie teadvus
hõlmab. Väidan vaid, et teil tuleb märgata neid struktuure, mida te ise kasutate. Ükskõik, kas
te rajate või lõhute neid – igal juhul ärge lubage seda, et teie enese teadvuse tugiaines teil
kahe silma vahele jääb.
Vales kohas asetseva arvamuse vastu on niisama lihtne oma varvast ära lüüa kui vastu
vana tooli. Tegelikult aitab see, kui te mõtlete oma tõekspidamistest otsekui mööblist, mida
annab ümber tõsta, osaliselt uuega asendada, ennistada, täiesti ära visata või välja vahetada.
Teie arvamused kuuluvad teile. Nad ei tohiks teid kontrollida. Sõltub teist, kas võtate omaks
neid seisukohti, mida olete otsustanud omaks tunnistada.
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Kujutage niisiis ette, et paigutate seda mööblit ümber. Teatud kindlate esemete kuju
kerkib selgesti teie vaimusilma ette. Küsige endalt, missuguseid arvamusi need mööblitükid
esindavad. Vaadake, kuidas lauad omavahel kokku sobivad. Tõmmake sahtlid lahti.
Mitte midagi ei jää enam saladuseks. Te teate, millised on teie enese tõekspidamised. Te
näete arvamuste rühmi, ent peate ise otsusele jõudma vaadata oma teadvusse ning kasutada
seal leiduvaid kujundeid nii, nagu vajalikuks peate. Visake välja need arvamused, mis teile ei
kõlba. Kui te neid sõnu lugedes ning oma sisimas mõnda niisugust sobimatut arvamust leides
ütlete: "Seda seisukohta ma küll kõrvale heita ei suuda!" siis peate mõistma, et selline 1ausegi
ei väljenda mitte midagi muud kui taas ühte tõekspidamist. Loomulikult võite selle niisama
hõlpsasti kõrvale heita kui esimesegi.
Te ei ole arvamuste ees abitu. Taas seda võrdlust kasutades võib öelda, et päris kindlasti
satute te mõnele mööbliesemele, mida te ei oodanudki leidvat. Ärge piirduge sellega, et vaatate ringi vaid oma teadvuse sisima toa keskel – ja veenduge, et olete ikka valvel mõningase
nähtamatuse suhtes, mida (käesolevas peatükis) varem märkisin ning mille puhul mingi täiesti
vabalt kättesaadav arvamus tundub hoopis osakesena reaalsusest.
Tõekspidamiste struktureerimine sünnib väga iseloomulikul, ent siiski individuaalsel
kombel; seetõttu märkategi erinevate rühmade vahel leiduvaid seoseid, mis aitavad ühe grupi
juurest teiseni jõuda.
Näiteks niisugune arvamus, et ollakse kohusetundlik lapsevanem, võib üsna kergesti viia
teiste vastutust sisaldavate psüühiliste struktuurideni, mis puhul võetakse laekuvat teavet vastu ilma seda lähemalt analüüsimata. Teile võib koguni näida, et oleks väär suhtuda ükskõik
missugusesse olukorda teisiti kui ainult lapsevanema seisukohalt.
Seega osutub süütunnet käsitlev tõekspidamine selleks ühendavaks struktuuriks, mis hoiab
koos teisi samalaadseid tõekspidamisi ning muudab neid tugevamaks. Peate mõistma, et tegu
ei ole lihtsalt teie teadvust risustavate surnud arvamustega, vaid psüühilise ainega. Teatud
mõttes on need tõekspidamised elusad. Nad rühmituvad otsekui rakud, kaitstes oma kehtivust
ning mina-olemust.
Piltlikult öeldes toidate te neid samasuguste arvamustega. Kui uurite lähemalt ühte sellist
tõekspidamist, siis ähvardate te sellega ilmselt kogu vastava struktuuri puutumatut terviklikkust; ent leidub võimalusi, kuidas sinna nii-öelda uusi tugesid seada ehk teisisõnu rakendada
uusi meetodeid teist võitu saamiseks. Tuumiktõekspidamine kui tervik ei tarvitse veel sugugi
kokku langeda, kui te selle aluseid lähemalt uurite.
Aga siinkohal praegu lõpetan ja teen vaheaja. Varsti jõuame selle peatükiga lõpule ning
siis alustame järgmist. (Eleanorile ja Dickile:) Kõneleksin teie jaoks kiiremini, kuid raamatu
jaoks on vaja märkmeid teha.
(22.46. Jane oli olnud sügavas transis. Meile tegi heameelt, et raamatu dikteerimise juures oli viibinud veel teisigi inimesi. Ülejäänud osa seansist pühendati meie külalistele; Seth
muutus lõbusamaks ning hakkas kõnelema märksa kiiremini. Seanss lõppes umbes kell 00.30.
Mõned hiljem lisatud märkused. Dick Bach'ile tundus, et ta ei ole "Merikajakat" ise kirjutanud. Nüüdseks on selle teose sünnilugu küllaltki hästi teada. 1959. aasta hilisõhtul jalutas
Dick ühel Lääneranniku supelrannal kanali lähedal ning kuulis, kuidas mingi hääl lausus:
"Jonathan Livingston Merikajakas." Läheduses ei viibinud ainsatki inimest. Lugu hämmastas
teda. Hämmeldus kasvas veelgi, kui ta koju tagasi jõudis ning seesama hääl manas esile
kujundeid, mis andsid Dickile edasi suurema osa tulevase raamatu sisust kolmemõõtmelisel
kujul. Siis jäi hääl vait. Iseseisvalt üritas Dick edutult käsikirja lõpetada. Kaheksa aastat ei
juhtunud mitte kui midagi, kuni ta ühel hommikul ärgates ootamatult sedasama häält kuulis –
ning ülejäänud osa raamatust oligi käes.
Kes selle siis kirjutas? Dick ei ole väitnud, nagu oleks tema selle teose autor. Talle sattus
kätte "Sethi materjal" ning Jane'i ja omaenese kogemuse vahel teatud sarnasust märgates
tuligi ta meile, et näha, kas Jane või Seth oskaks temaga juhtunut ära seletada. Mõningaid
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ühisjooni mõistagi on, ent Jane mitte ainult ei kuule häält, vaid suhtleb terve isiksusega –
Sethiga – kes kirjutab raamatuid siis, kui Jane transis viibib. Nii Jane kui ka Dick olid väga
huvitatud, mida Seth kõige selle kohta ütleb.
Lisaks valmis Jane'i romaan "Ülemhing 7 koolitus" samal [ent ometi mõnevõrra erineval]
moel. Oma eessõnas kirjeldab ta romaani valmimisega seostuvat ning ka seda, kuidas ta
mõned oma luuletused on loonud.*
* Käesolev raamat sisaldab hulganisti erinevaid näiteid Jane'i teadvuse muundseisundite kohta. Sethi raamatule
lisaks andsid need transid mõnikord tulemuseks Jane'i "omaloomingut". Nii näiteks tutvustatakse 10. peatükis
kirjeldatud 639. seansi käigus Jane'i mõningaid meelteüleseid läbielamisi, mis seostuvad tema 1972. aasta novembris alustatud luuleraamatuga "Hinge ja sureliku mina dialoogid ajas". 13. peatükis (653. seanss) käsitleme
seda, mida Jane koges 2. aprillil 1973, mil ta kirjutas oma pikka luuletust "Kõnelejate dialoogid".

Jane'i jaoks märgivad need seisundid ühe ja sellesama äärmiselt kiirenenud loovuse
tahke; seesugune loovus "väljub lõpuks oma piiridest" reaalsuse niisugustele tasanditele –
ehk küünib tegelikkuse selliste külgedeni –, mida me praegu veel selgesti ei adu. Küsimus tervikuna on samuti väga oluline niisugustel puhkudel, mil tegu on automaatkirjutamise, -maalimise, -laulmise, -komponeerimise ning muu säärasega.
Järgnevalt toon ära mõned peaaegu sõnasõnalised tsitaadid sellest teabest, mille Seth
edastas Dick Bachi ning meie kõigi jaoks 1972. aasta 27. septembri õhtul: "Teave ei eksisteeri omaette. Temaga on seotud kõikide nende teadvused, kes seda infot mõistavad, hoomavad või kellelt see pärineb. Seega pole olemas mitte mingit allikmaterjali, kui selle all mõista
objektiivseid, alati kättesaadavaid infopankasid, mille lainele on võimalik end häälestada.
Tegelikult on lugu nii, et see teadvus, mis kätkes, kätkeb praegu või kunagi tulevikus endas
teavet, tõmbab seda ligi otsekui magnet... Teave ise tahab liikuda teadvuse suunas. Ta pole ei
surnud ega teotsemisvõimetu. Ta ei ole pelgalt midagi niisugust, mida on võimalik omandada,
vaid tahab ka ise, et teda omandataks ning ta tõmbub nende poole, kes teda otsivad.
Teie teadvus tõmbab ligi niisugust teadvust, kes on vastava ainesega juba seotud. See ongi
minu tänase õhtu nael! Seega teave uueneb ning sünnib uuesti, kui uus teadvus teda tõlgendab, nagu see juhtus "Merikajaka" puhul.
Teie olemuse sisim osa kasutas neid võimeid, mis on teile alati omased olnud ning tõlgendas vastavat teavet teie enda olemusliku kaleidoskoobi kaudu, kasutades selleks ära teie parimad osad; tulemuseks oli hiilgav tõde, mil üll uus rüü – kuid niisugune rüü, millesse teda ei
oleks suutnud rõivastada mitte keegi teine peale teie. Pange nüüd hästi tähele: kui omistate
"Merikajaka" autorsuse kellelegi teisele, siis eirate te sellega omaenese sisima mina ainukordsust.
Tõde anti teile ning teieni ta ka jõudis, kuid kordumatu algupära lisas sellele tõele just teie
enese sisim olemus, mida saab teie teadvustatud minast praegu sedavõrd lahutada, et ta näib
seisvat sellest täiesti eraldi.
Niisiis polnud tegemist mitte ainult raamatu sünniga, vaid ka millegi muuga; kunsti kaudu
kerkis füüsilisse universumisse sisim mina. Osake teose kontsentreeritusest ning jõust tulenebki neist kahest sünnist ja nende intensiivsus tingib selle, miks raamatu päritolu maailma nii
tugevasti rabab. Need kaks saavad teoses üheks. Teie otsite "Merikajaka" autorit, mina aga
ütlen, et näen teda just praegu. Tal võib mitte olla seesama nägu, mis teile endale peeglist
vastu vaatab, aga põhjus on lihtne: oma tegelikku mina-olemust peeglist ei näe. Mina aga
näen "Merikajaka" autorit nii terviklikul kujul, kui teda üldse näha võib ning teie ise peaksite
teda kõige paremini tundma. Aastatega räägin ma teile, kuidas temaga lähemalt tuttavaks
saada.
Ruburt on tolles mõttes teist ette jõudnud ning see tähendab, et tema jaoks ma midagi ära
ei riku. Teie teadvuse niisugused küljed, mis tegutsevad sootuks erisugustes keskkondades, on
tegelikult täiesti olemas. Näiteks toimivad nad sellistes keskkondades, mis ei ole füüsilised.
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Seega leidub teis ka niisuguseid aspekte, mis evivad sootuks erinevat teavet kui see, mis on
teile praegu teadvustatud kujul kättesaadav ..."
Pange tähele, kuidas Seth Jane'i aspektiteooriat kinnitas. Jane on hakanud selle kohta
raamatut kirjutama. Selles uurib ta muuhulgas Sethi-taoliste isiksuste olemust, nende eksistentsi jõudu ning allikaid, aga samuti intuitiivse või ilmutusliku ainese" sissetungi" teadvusse.
Vaadake taas temakirjutatud Sissejuhatust.)

619. SEANSS
9. OKTOOBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2106
(Minu ema elab mu venna perekonnaga väikeses linnakeses New Yorgi põhjaosas Rochesteri lähedal. Käisime Jane'iga neil nädalavahetusel külas. Kui me täna hommikul Elmirasse
tagasi sõitsime, teatas Jane: "Olen täiesti kindel, et praegu töötab keegi Sethi raamatuga.
Saan sealt kogu aeg üksikuid lõike. Minu meelest käib jutt kujutlusvõimest ning tõekspidamistest ja sellest, kuidas need teineteist mõjutavad – aga see ei ole kaugeltki kõik. Ah, tore on
teada, et töö ikka käib ..." lisas ta rahulolevalt.)
Niisiis ütlen teile tere õhtust...
("Tere õhtust, Seth.")
...ning kui pole just midagi väga erilist, mida sa arutada sooviksid, asume jälle dikteerima.
("Ei. Hakka aga peale.")
Üks hetk ... Teie subjektiivses elus kuulub tähtis koht ka kujutlusvõimele, sest nimelt
kujutlusvõime on see, mis teie tõekspidamistele liikumisvõime annab. Ta on üks neid motiveerivaid jõudusid, mis aitab teisendada teie tõekspidamised selleks, mida kogete tegelikus
elus. Seega on äärmiselt tähtis, et te mõistaksite vastastikuseid seoseid arvamuste ja tõekspidamiste vahel. Selleks, et sobimatud tõekspidamised välja juurida ning need uutega asendada, tuleb teil õppida kasutama oma kujutlusvõimet, mille abil te arusaamu oma teadvusse
ning sealt välja võite viia. Niisiis võib kujutlusvõime õige kasutamine juhtida arvamusi teile
tarvilikus suunas.
Kolmanda peatüki lõpp.
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4

Teie kujutlusvõime ja tõekspidamised ning paar märkust teie
tõekspidamiste päritolu kohta

Neljas peatükk: "Teie kujutlusvõime ja tõekspidamised ning paar märkust teie tõekspidamiste päritolu kohta."
Füüsilises elus sõltub teie teadlik meel suuresti sellest, kuidas toimib teie füüsiline aju.
Sõltumata sellest, kas olete füüsilises kehas või mitte, on teil ikka olemas teadvus; kui olete
orienteeritud füüsilisele maailmale, siis on teadvus seotud teie füüsilise ajuga.
Mingil määral hoiab aju teadvust kolmemõõtmelises fookuses. Ta suunab teid sellele
keskkonnale, kus teil tuleb tegutseda, ning nii näiteks hoomate aega kui üksteisele järgnevate
hetkede jada just tänu oma teadvuse ning ajaliku aju liidule.
Aju suunab teadvusesse laekuva teabe edasi teie füüsilistele struktuuridele ning sel kombel sõelutakse läbi praktiliselt kõik teie poolt kogetu ning tõlgitakse see automaatselt organismile arusaadavatesse mõistetesse. (Seth-Jane kõneles rõhutatult, koputades sõrmenukkidega
meie vahel asetsevale kohvilauale.) Seetõttu ongi teadvus füüsilises mõttes ning elus – nii,
nagu teie sellest aru saate – suurel määral sõltuv aju kasvust ja aktiivsusest. On olemas füüsiliseks ellujäämiseks vajalik teave, mida tuleb õpetada ning mida vanemad peavad lapsele
edasi andma. Leidub küll teatud üldist laadi eeldusi, mis on teile kaasa sündinud, ent kuna teie
keskkonna eriomased tingimused on nii mitmekesised, siis tuleb kindlustada nende eelduste
realiseerumine. Järelikult on tarvis, et laps võtaks omaks vanemate tõekspidamised.
Need tugevdavad perekonda kui gruppi siis, kui laps vajab kõige enam kaitset. Niisiis on
tõekspidamiste omaksvõtmine oluline algastmetel: siis, kui imikust saab väikelaps. Niisugune
arvamuste ja seisukohtade omavaheline jagamine kaitseb uut maailmakodanikku ohtude eest,
mida tema vanemad selgesti näevad, ning ühtlasi kujutab see endast toestikku, mille najal
saab laps kasvada.
Nõnda on võimalik saada tegutsemisruumi, kuni lapse teadvus suudab juba ise enda eest
seista ning vastu võtta oma isiklikke väärtushinnanguid. Hiljem käsitlen ma arvamuste päritolu ulatuslikumaid tahke, hetkel aga kasutagem lihtsalt selles, teile tuntud elus käibivaid
mõisteid.
Seega pole need tõekspidamised, mida te vastu võtate, mitte midagi muud kui teie vanemate arusaamad reaalsuse olemusest. Teile antakse neid edasi nii näitlikult kui ka sõnalise
suhtlemise kaudu ning samal ajal rõhutatakse neid pidevalt veel telepaatilisel teel. Te võtate
omaks arvamusi maailmast üldse ning oma suhetest sellega; isa ja ema käest saate ka arusaama selle kohta, kes te siis tegelikult olete. Te võtate vastu nende seisukohti omaenese reaalsuse kohta.
Oma sisimas, kõigest sellest sootuks sügavamal, kannate te kustumatut teadmist oma
mina-olemusest, tähendusest ja eesmärgist – ent varajastes arengujärkudes hoolitsetakse selle
eest, et te õpiksite suhtlema füüsilise maailmaga. Oma isalt ja emalt saate te suunavaid tõekspidamisi ning need juhivad teid sellisel moel, mis on vanemate meelest õige. Selliste tõekspidamiste kaitse all võib laps ennast kindlana tunda ja rahuldada oma uudishimu, arendada oma
võimeid ning rakendada selgesti määratletud tegevusvaldkondades kogu oma energia.
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Järelikult on igati vajalik, et mingi tõekspidamine omaks võetaks – ja seda eriti varases
lapsepõlves. Siiski ei leidu mingit põhjust selleks, et lapsepõlve tõekspidamised ning sellal
kogetu jääksidki inimest kammitsema. Mõnede niisuguste seisukohtade olemust iseloomustab
see, et väga silmatorkavad neist on äratuntavalt kahjulikud või rumalad, kuid teisi, nendega
seostuvaid arusaamu võib olla sootuks raskem mõista.
Nii näiteks võib teile tunduda naljakas, et uskusite kunagi pattulangemist. Kuid sugugi
niisama ilmne ei pruugi olla see, kuidas suure osa teie praegusest käitumisest tingib tõik, et
peate süütunnet tõeks. Meil oleks öelda veel paljugi selle kohta, kuidas teie tõekspidamised
võivad omavahel ühendatud olla, kuna te lihtsalt ei ole harjunud neid lähemalt tundma õppima.
Võite väita: "Olen liiga paks seepärast, et tunnen end mingis minevikusündmuses süüdi
olevat." Siis võite proovida kindlaks teha, missuguse olulise sündmusega on tegu – kuid niisugusel juhul on teie häda selles, et peate süütunnet tõeks.
Teil pole tarvis sellise tõekspidamise külge klammerduda. Tean hästi, et mitmed teie tsivilisatsiooni olulised põhitahud rajanevad arusaamal süüst ja karistusest. Nii mõnigi teist
kardab, et ilma süütundeta ei saaks olla seesmist distsipliini ning maailm metsistuks. Kuid
maailm on juba praegugi päris metsik ning seda mitte hoolimata teie arusaamadest süüst ja
karistusest, vaid suuresti just nende tõttu. Ent sellest räägime käesolevas raamatus hiljem
lähemalt.
Seega kujundavad teie vanemate käest varakult saadud arvamused õppimise käigus omandatavate kogemuste struktuuri. Nad seavad paika kindlad ja usaldusväärsed piirid, mille raames võite varases nooruses tegutseda. Teie kujutlusvõime suunatakse liikuma teatud kindlat
rada mööda, ehkki te seda endale ei teadvusta, sest teie ajuga ühendatud teadvus ei ole veel nii
arenenud.
Nagu tunded, nii järgib ka teie kujutlusvõime suures osas teie tõekspidamisi – suures osas,
aga mitte täiesti. Mingil määral kehtivad teatud üldised vormid. Kui laps saab haiget, siis ta
nutab. On valu möödas, jätab ta nutu järele ning nutmise taga olnud tunne asendub automaatselt mingi teisega. Kui aga laps avastab, et pikema nutmise tõttu pööratakse talle enam tähelepanu ja hoolitsetakse ta eest rohkem, siis hakkab ta vastavat emotsiooni pikendama.
Juba väga väikesena võrdleb laps automaatselt oma reaalsuse tõlgendamist sellega, kuidas
seda teevad tema ema ja isa. Kuna vanemad on suuremad ja tugevamad ning rahuldavad nii
paljusid lapse vajadusi, püüab laps oma kogemust ühte viia vanemate ootuste ja tõekspidamistega. Ehkki üldiselt on päris loomulik, et laps haiget saades nutab või tunneb ennast "pahasti",
võib niisugust kalduvust tõekspidamise kaudu viia selleni, et pikaajaline hüljatustunne muutub lausa kindlaks käitumismalliks.
Selle taga on tõekspidamine, nagu oleks iga valu juba loomuomaselt katastroof. Selline
seisukoht võib olla pärit näiteks liighoolitseva ema käest. Kui niisuguse ema kujutlusvõime
järgiks tema tõekspidamist – ja muidugi ta järgibki seda – siis näeb ema igas väiksemaski
ähvarduses ülisuurt potentsiaalset ohtu oma lapsele. Nii ema käitumise kaudu kui ka telepaatilisel teel jõuab seesugune sõnum lapseni ning too käitubki vastavalt neile tõekspidamistele,
millest ta on aru saanud. Paljud niisugused tõekspidamised asuvad inimese teadvuses. Täiskasvanul, kes ei ole harjunud oma tõekspidamisi tundma õppima, võib üldse mitte aimu olla
sellest, et tema teadvuses sisaldub üks või teine seisukoht. Niisugune seisukoht ise ei ole peidetud või alateadvuslik. Teda ei ole lihtsalt lähemalt uuritud.
Nagu juba eelnevalt märgitud (näiteks 614. seansi ajal 2. peatükis), on üldse üks kõige
segavamaid tõekspidamisi niisugune arvamus, nagu oleks praeguse käitumise motiivid varjatud ning harilikult kättesaamatud. Juba niisugune tõekspidamine üksi sulgeb teie eest kõik
teadvuses sisalduva ning ei lase teil otsida sealt vastuseid, mis tegelikult on kättesaadavad.
Nüüd võite vaheaja teha.
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(22.01. Jane ütles, et ta oli olnud väga sügavas transis ning tundis end nüüd "reipusest
lausa joobuvat". Natuke ebakindlalt lisas ta: "Ühest küljest saaksin ma taas transsi minna
ning dikteerida raamatut kuni hommikuni. Teisalt tunnen, et võiksin voodisse heita ja otsekohe magama jääda. "Jane'i huvitas väga, mis paneb teda niiviisi tundma.
Kirjeldasin Jane'ile nüüd ühte nähtust, mis oli hakanud mind häirima juba päris seansi
alguses: tegu on hea näitega sellest, millist toimet võivad tõekspidamised avaldada. Vaevalt
oli Seth jõudnud kõnelema hakata, kui tundsin, et mu parem käsi on tavatult krampis; ma ei
saanud enam automaatselt tähti ja sõnu kirjutada. Pingutasin jõudu ning jätkasin märkmete
tegemist, ehkki mind segas väga see, et pidin ühel ja samal ajal mõtlema, kuidas ma kirjutan
ning keskenduma ka sellele, mida rääkis Seth. See kõik kestis kogu seansi esimese poole ning
jätkus vaheajalgi.
Mainisin Jane'ile, et olin otsustanud pärast seanssi pendlit kasutada, saamaks selgust
nähtuse põhjustes. Ma ei tahtnud seda Sethi käest küsida, kuna ei soovinud segada raamatu
dikteerimist. [Nüüd lühike vastus neile, kes on minu käest asja kohta lähemalt pärinud. Pendlimeetod on väga vana. Kasutan seda suurepäraste tulemustega ideomotoorsete – "alateadvuslike" – reageeringute saamiseks niisuguste teadmiste puhul, mis asuvad minu tavateadvusest väljaspool. Hoian käes niiti või paela, mille külge on seotud mingi väike, raske ese, mis
saab vabalt liikuda. Esitan mõttes küsimusi, millele pendel vastab kas "jah" või "ei", hakates
kõikuma kas risti- või põikisuunas.]
Rääkisime just nendest tõrgetest, mida kumbki meist oli tundnud, kui Jane järsku teatas:
meil on võimalik valida, kas saada nende kohta lähemat teavet või siis jätkata tööd raamatuga. Nii üks kui ka teine kanal oli Sethi poolt täielikult avatud. Ehkki ootasime dikteerimise
jätkamist, olime mõlemad huvitatud ka sellest, et oma isiklike probleemide kohta rohkem
teada saada. Ennast mingil määral süüdlastena tundes valisimegi teise võimaluse – ent kui
Sethi edastatav aines meile avanes, tundsime heameelt, et olime nõnda otsustanud. Seanss
jätkus kell 21.20.)
Niisiis – see teave on sulle.
Ütlen kohe, et see tõekspidamine on sinu teadvuses. Pendlimeetod lubab sul vaadelda
teadvustatud ainest, mis ei vasta oma struktuurilt äratuntud tõekspidamistele. Tahan, et sa
seda mõistaksid, sest lugejal puudub niisugune eelis, et ma temaga – nagu sinuga – isiklikult
vestleksin.
See tõekspidamine on teadvustatud. Sa oled tema olemasolust hästi teadlik, ent sul ei ole
aimu teistest, mis sellega liituvad. Tõekspidamine ise on järgmine: sa ei suhtle oma emaga
piisavalt.
(Sethil oli täiesti õigus. Mul langes otsekui kae silmilt – nägin järsku, et see tõekspidamine
oli olnud pidevalt mu teadvuses... Tuletagem meelde, et olime nädalavahetusel Jane'iga minu
emal ning vennal jt külas käinud.)
Sellega seostub järgmine tõekspidamine: see suhtlemisvaegus, mida tunned, on väär; kõige väära eest tuleb aga karistust kanda. Käesolevat raamatut dikteerimise järgi üles kirjutades
aitad sa meil lävida paljude erinevate inimestega, ent samal ajal tunned, et sa ei suuda oma
emaga suhelda.
Koos mõjudes põhjustavadki need tõekspidamised pingeid selle käe lihastes, mida sa kirjutamiseks kasutad. Kui väga lihtsalt öelda, siis tahad sa meie seansside kaudu väljendada
neid seisukohti, millesse sa nii tugevasti usud – aga tunned või usud end tundvat seetõttu
süüdi olevat, sest sa ei suuda neidsamu seisukohti omaenese emale kirjeldada.
Niisiis on vastakad tõekspidamised need, mille tõttu kirjutamine raskeks osutub. Käe liikumine ei ole nii automaatne ja sujuv, nagu see tegelikult peaks olema. Sa usud ka, nagu
suudaksid sa kirjalikult palju paremini suhelda kui vesteldes. Sageli kirjutad sa Ruburtile
kirjakesi, kus ütled kergesti ja ilusti kõike seda, millega sul suulisel lävimisel just oma tõekspidamise pärast raskusi tekib.
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("Jah...")
Niisiis tunned sa end täna õhtul süüdi olevat, sest jõuad oma märkmete tegemise kaudu
teisteni – ning usud samal ajal, nagu ei suudaks sa oma emaga vesteldes tegelikult temani
jõuda. Nõnda seostub märkmete tegemine sinu tõekspidamistega.
(Naeratades:) Räägin sellest kõigest sulle, et näidata, kuidas tõekspidamised toimivad.
("Mul ongi tõepoolest abi vaja.")
Sa usud sedagi – (humoorikalt:) kui soovid, võid kogu minu jutus iga sõna "usud" alla
kriipsutada –, et sinu peamine suhtlemisviis on maalimine; ometigi oled sa selle asemel siin ja
teed teadmiste levitamise sihiga oma märkmeid.
See polekski eriti oluline, kui siinkohal ei oleks tegu ka kahe vastukäiva lisatõekspidamisega, mis mõlemad seostuvad eelmise nädalavahetusega. Esimene: sa peaksid olema Rochesteris – nagu sa tegelikult olidki – ning vestlema oma emaga. Ja teine: sa oleksid pidanud
olema siin, püüdes luua kontakti maailmaga laiemas mõttes, ning tehes seda maalimise läbi.
Selle asemel hakkasid sa tagasi jõudes suhtlema maailmaga oma märkmete kaudu; niisuguse otsuse langetasid sa küll teadlikult, ent sul ei olnud aimugi muust sinu teadvuses sisalduvast ega "vastuolulistest" tõekspidamistest. Saad sa minust aru?
("Jah.")
Kui sulle neist räägin, tunduvad mainitud tõekspidamised olevad küllaltki ilmsed, ent see,
et neist ühe olemus teise omale vastu rääkis, saatis keha teadvusesse segavaid käsklusi: kirjuta
– ära kirjuta.
Selle kõigega seostub ka arusaam karistusest, selle tõeks pidamine. Sa teed igal juhul
seda, mida otsustasid teha – osaled seansis –, kuid karistad ennast samal ajal oma isikliku
tõlgenduse kaudu.
Sa usud, et sinu ema "seisundiga" seostub suhtlemisvaegus. Su vend rääkis, kuidas ema
kõne on aeg-ajalt häiritud. Sinu täiesti teadlik tõlgendus kõige sobivamast enesenuhtlemise
viisist andis tulemuseks käe puuduliku liikumise. Püüan seda kõike esitada lihtsalt, et sa saaksid jälgida erinevate asjade omavahelisi seoseid.
Sa usud, et suudad ennast kõige paremini väljendada käe kaudu, maalimise kaudu – ning
et sinu ema väljendab ennast eeskätt sõnades; seepärast halvasidki sa just oma käe liikumisvõime, aga mitte näiteks kõnevõime. Saad sa seda endale teadvustada?
("Jaa." Kirjutades mõtlesin, kui tabavalt see kõik on esitatud.)
Neid teadlikke valikuid tegid sa eri aegadel. Nad jäid sul kahe silma vahele, kuid olid
teadvustatud valiku- ja teadlikkusepunktidena täiesti olemas. On sul nüüd küsimusi?
(22.40. "Ei, mul läheb lihtsalt vaja natuke aega, et see kõik hästi läbi mõelda.")
Ja nüüd – viimasel ajal on Ruburt jätkuvalt ära tundnud mitmeid tõekspidamisi, millest ta
sooviks vabaneda. Ta on nad vabaks lasknud ning need tõekspidamised liiguvad nüüd tema
teadvuses ringi. Järk-järgult saab ta neist teadlikuks. Nad pole enam nii nähtamatud nagu
varasematel aegadel. Paljudega neist seisab ta esimest korda silmitsi.
Te mõlemad peaksite saama võrdselt teadlikuks – teadvustatult ja valvsalt teadlikuks –
kasulikest seisukohtadest ja nende tähtsusest oma elus ning see oleks ka teiste jaoks osake
raamatust.
Ühest küljest oli Ruburt täna õhtul väsinud seetõttu, et ta oli võrrelnud teie ühiseid tõekspidamisi sinu venna perekonna omadega; et ta oli võrrelnud oma keha tõekspidamisi (Jane
puudutas oma põlve) nende omadega ning näinud, mis suhtes on tema omad kahjulikud.
Teisest küljest aga vastandas ta oma isiklikke psüühilisi ja loovaid võimeid nende omadele
ning see muutis ta reipamaks. Tulemus oli (naeratades) niisugune, et ta tundis end ühtaegu nii
väsinuna kui ka reipana.
Hoolitsesin selle eest, et ta saaks teada – töötasin (täna hommikul) meie raamatu kallal.
Vastavad mõtted jõudsid tema teadvusse. Varem ei uskunud ta, et sellised infolekked peaksid
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juhtuma ning seetõttu need tavaliselt tema kogemuses ei ilmnenudki. Need olid olemas, kuid
tema tõekspidamine ei lasknud tal neid ära tunda.
Aeg-ajalt annan ma nii Ruburti kui ka sinu jaoks lisamaterjali, jättes raamatus ühe peatüki
isiklikult teie jaoks varuks. On äärmiselt tähtis, et te mõistaksite: te töötate oma teadvuses
sisalduvate tõekspidamistega ning tegelik töö toimub teie teadvuses; pole vaja otsida koheseid
reaalseid tulemusi.
Käegakatsutavad tulemused saavad ilmsiks niisama vääramatult ja kindlalt nagu ilmnesid
ka "halvad" tagajärjed. See peab saama tõekspidamiseks: head tulemused ei jää saabumata.
Tegelik töö aga toimub teadvuses. Kui te tööd teete, siis võite tulemuste suhtes muretu olla,
ent pidevalt neid otsida ei maksa. Kas märkate vahet?
("Jah.")
On teil küsimusi?
("Ei. Minu meelest on materjal suurepärane." Sethina käitus Jane nüüd üsnagi ebatavaliselt. Kiiktoolis istudes keeras ta ennast vasakule ja veidi tagasi, et vaadata kella, mis seisab
meie tuba kaheks jagaval raamaturiiulil.)
Niisiis, tehkem väike vaheaeg. Siis lisan ma veel pisut materjali raamatu jaoks, et me peatükiga edasi jõuaksime, aga liiga kaua ma teid kinni ei pea.
(22.55. Kui Jane oli väljunud oma järjekordsest "erisügavast transist", nagu ta ise seda
nimetas, oli mul siiralt hea meel talle öelda, et mu käsi lubas juba märksa paremini kirjutada
ning et Seth oli vastanud ka Jane'i küsimustele. Tutvustasin talle edastatud ainest. Seanss jätkus kell 23.08.)
Dikteerin. (Paus.) Teie tõekspidamised on mingil määral lakkamatus muutumises. Täiskasvanuna suudate te teha paljugi niisugust, mis lapsepõlves näis teile võimatuna. Nii näiteks
võisite kolmeaastasena arvata, nagu oleks ohtlik üle tänava minna. Loodetavasti ei pea te sellest tõekspidamisest kolmekümnesena enam kinni, kuigi lapsepõlves oli see teile igati sobilik
ja vajalik. Kui aga ema sellist tõekspidamist nii telepaatilisel kui ka sõnalisel teel veel rõhutas,
maalides kohutavaid pilte potentsiaalsetest hädaohtudest, mida tänavaületamine endaga kaasa
toob, siis kannate endas toda emotsionaalset hirmu ning ehk loob kujutlusvõimegi teile pilte
võimalikust õnnetusest.
Nii teie tunded kui ka kujutlusvõime järgivad teie tõekspidamisi. Kui mingi tõekspidamine lakkab olemast, kaob ka varasem emotsionaalne kontekst ning teie kujutlusvõime siirdub
teistesse valdkondadesse. Tõekspidamised panevad automaatselt liikuma nii teie tunded kui
ka kujutlusvõime.
Vaid vähesed tõekspidamised on puhtalt intellektuaalsed. Kui uurite oma teadvuses sisalduvat, siis peate ära tundma ja tundma õppima ka mingi kindla arvamuse emotsionaalseid ja
kujutlusvõimelisi kõrvaltähendusi. Leidub mitu erinevat teed tõekspidamise muutmiseks nii,
et ta asemele astuks tema vastand. Üks võimalus on näiteks kolmetahuline. Te kutsute endas
esile vastandliku tunde sellele, mida tekitab see tõekspidamine, millest soovite vabaneda;
suunate oma kujutlusvõime vastassuunda, võrreldes tolle tõekspidamise poolt dikteeritud
suunaga. Samal ajal kinnitate endale teadlikult, et ebasoovitav tõekspidamine on kõigest
reaalsuse kohta käiv arvamus, aga mitte reaalsuse enda üks tahk.
Te saate aru, et arvamused ei ole muutumatud. Tunded ning kujutlusvõime nihutavad seisukohti ühes või teises suunas, tugevdavad neid või muudavad nad olematuks.
Täiesti tahtlikult mängite te oma teadvusega otsekui lapsed: eirate mõnda aega täielikult
seda, mis näib tegelikult olemas olevat ning peate "mängult" reaalseks seda, mida ise tegelikult tahate.
Kui olete vaene, siis kujutate meelega endale ette, et teie rahaline olukord ei jäta mitte
midagi soovida. Proovige kujutleda, kuidas te oma raha kulutaksite. Kui olete haige, katsuge
ette kujutada, et olete "mängult" terveks ravitud. Proovige luua endale pilt sellest, mida te siis
teeksite. Kui te ei oska teistega lävida, katsuge kujutleda, et suhtlemine läheb hõlpsasti. Kui
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tunnete, et teie päevad kulgevad süngelt ja sihitult, siis kujutage neid ette sisukate ja lõbusatena.
Selline soovitus võib tunduda üsnagi ebapraktiline. Ometi kasutate igapäevases elus oma
kujutlusvõimet ja tundeid sageli sootuks tühisemate tõekspidamiste huvides ning tagajärjed on
päris selged – ning lisaksin, et kahjuks päris reaalsed.
Nii, nagu ebasoovitavad tõekspidamised nõudsid tegelikuks ainestumiseks pisut aega,
võib kuluda mõni aeg ka selleks, et näeksite selle soovituse reaalseid tulemusi; ent uued seisukohad juurduvad ning hakkavad muutma teie kogemust niisama vääramatult, nagu seda tegid
vanadki. Oma kujutlusvõime rakendamise käigus põrkate kokku ka lisaarvamustega ning see
võib teid hetkeks jahmatada. Vahest märkate, kuidas olete olnud ühel ja samal ajal kahel üpris
vastandlikul seisukohal, toetades võrdsel määral kumbagi neist. Niisugusel juhul mängisite te
iseendaga viiki.
Te võite uskuda, nagu oleks teil õigus terve olla – ning sama veendunult arvata, et inimese seisund on juba inimese enda olemusest tingituna täiuslikkusest kaugel. Seetõttu üritate
te ühel ja samal ajal olla terve ning mitte terve või siis edukas ja ebaedukas -seda vastavalt
teie isiklikule tõekspidamiste süsteemile. Ning käesolevas raamatus näetegi hiljem, kuidas
teie tõekspidamised harilikult liituvad nendega seostuvate arvamuste ja seisukohtade süsteemi.
Täna õhtuks lõpetame.
("Väga hea, Seth.")
(Lõbusalt:) Tore, et sa nõusse jääd.
("Head õhtut.")
Soovin hüva õhtut sullegi – ja kogu südamest julget pealehakkamist heade tõekspidamistega.
("Aitäh sulle." Seansi lõpp kell 23.33. Kui seanss oli läbi, hakkas Jane pidevalt haigutama, nii et tal koguni silmad märjaks läksid. Seda kätt, millega ma olin kirjutanud, ei ahistanud nüüd enam mingi kramp.
Jane'i ESP kursuse kuulajad on "Isiklikus reaalsuses" esitatud seisukohti oskuslikult ja
hästi ära kasutanud. Veidral kombel on see Jane'i kuidagi kannatamatuks muutnud, sest tal
on võimalik kõnealust materjali kursustel kasutada ainult selles ulatuses, mil määral Seth
seda edastab. Jane leiab, et kummalisel moel kadestab ta inimesi, kes seda raamatut kunagi
loevad: saavad nad ju tutvuda lõpetatud teosega ning kasutada seda kui ühtset tervikut.
Järgmisel hommikul rääkis Jane mulle, et tema ja/või Seth "olid töötanud raamatu kallal
kogu öö. Iga kord, kui ma ärkasin, kestis dikteerimine või midagi sarnast. See oli üpris pealetükkiv – ajuti lausa ebameeldivalt pealetükkiv..." Raamatuga seoses on tal niisuguseid kogemusi varemgi olnud. Loomulikult ei tule seda ette igal ööl, ent pakkusin siiski välja, et ta
sisendaks endale enne magamajäämist – magamise ajal niisugused asjad tema teadvusse ei
jõua. Kavatsesime selle kohta ka Sethi käest järele pärida.)

620. SEANSS
11. OKTOOBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2200
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
(Humoorikalt:) Loodetavasti on sul minu jaoks aega.
("Saan aru. Jah.")
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Jätkame siis dikteerimist. Teie tõekspidamised sünnitavad tundeid. Praegu on päris moes
seada tunded teadvustatud mõtetest kõrgemale, kuna emotsioonid olevat teadvustatud arutluskäikudest lihtsamad ja loomulikumad. Tegelikult kuuluvad nad mõlemad kokku, kuid teie
teadvustatud mõtlemine määrab suures osas ära teie tunded – mitte vastupidi. Teie tõekspidamised loovad vastava, nendega seostuva tunde. Pikaajaline ja sügav sisemine depressioon ei
teki iseenesest. Teie emotsioonid ei anna teile reeturlikku hoopi. Hoopis teie ise olete teatud
aja jooksul teadlikult viljelnud negatiivseid tõekspidamisi, mis aja jooksul tekitasidki tugeva
lootusetusetunde.
Kui tundeid võiks usaldada teadvustatud arutluskäigust rohkem, siis poleks teadlikul mõtlemisel üldse mitte mingit erilist mõtet. Teil ei läheks seda tarvis.
Ka pole te oma tunnete meelevallas, sest emotsioonid peavad järgima teie mõtete loogilist
kulgu. Teie teadvus peab suutma selgesti tajuda ümbritsevat füüsilist keskkonda ning teadvuse vastuvõetud otsused keskkonna kohta rakendavad tegevusse keha mehhanismid, mis siis
sobival moel nendele otsustele reageerivad. Kui teie inimeksistentsi kohta käivate tõekspidamiste põhijooneks on hirm, siis viib vastav emotsionaalne reaktsioon stressini. Sellisel juhul
tuleb lähemalt uurida teie enese väärtushinnanguid.
Loomulikult on kujutlusvõime see, mis teie emotsioone sütitab ning samuti järgib ta kindlalt teie tõekspidamisi. Te tunnete nii, nagu mõtlete, aga mitte vastupidi.
Hiljem peatume natuke pikemalt hüpnoosil. Siinkohal mainiksin vaid, et asjaomast terminoloogiat kasutades hüpnotiseerite te ennast pidevalt oma teadvustatud mõtete ja sisenduste
läbi. Mõiste "hüpnoos" märgib lihtsalt täiesti normaalset seisundit, mille puhul te suunate ja
keskendate oma tähelepanu teatud kindlasse mõtte- või tõekspidamisvaldkonda.
Te keskendute suure innuga mingile ühele arvamusele ning välistate seejuures harilikult
kõik teised. See on täiesti teadlik tegu. See annab ka ilmeka pildi tõekspidamiste tähtsusest,
sest hüpnoosi kasutades sunnite te ise ennast vägisi ühte või teist tõekspidamist omaks võtma
– või siis tunnustama tõekspidamist, mida sisendab teile keegi teine: nimelt "hüpnotisöör".
Igal juhul keskendate te kogu oma tähelepanu teile pakutavale seisukohale.
Nagu tavalises eluski, käivad teie tunded ja teod ka siin tõekspidamiste jälgedes. Kui usute
end olevat tõbise, siis olete haige ka tegelikult. Kui usute, et olete terve, siis oletegi terve.
Ravitsemise olemuse kohta on kirjutatud palju ning vastavat ainest võib leida käesolevast
raamatustki, ent on olemas ka miinusmärgiga ravitsemine, mille puhul inimene kaotab usu
oma tervisesse ning tunnistab, et ta on haige.
Vaadeldaval juhul loob tõekspidamine ise negatiivseid emotsioone ning need toovad endaga tõepoolest kaasa füüsilise või emotsionaalse haiguse. Sama teed astub kujutlusvõimegi,
mis maalib vaimusilma ette koletuid pilte ühest või teisest haiguslikust seisundist. Üsna varsti
kinnitab ka füüsiline andmestik toda negatiivset tõekspidamist: negatiivset selles mõttes, et ta
on märksa vähem soovitav kui käsitlus tervisest.
Räägin siinkohal kõigest sellest vaid seepärast, et inimese üldises arengus võib isegi haigus osutuda kasulikuks mingi muu, konstruktiivsema eesmärgi saavutamiseks. Sellisel puhul
ei jää tõekspidaminegi kõrvale: inimene peab uskuma, et haigus on parim viis mõnele teisele
sihile jõudmiseks.
Kõik muud teed tunduvad olevat tema jaoks suletud, sest mitmed isiklikku laadi tõekspidamised tekitavad tema kogemuses vaakumi – see tähendab, et ta ei näe vist ainsatki muud
võimalust oma eesmärgi saavutamiseks. Hiljem käsitleme seda küsimust oma raamatus hoopis
põhjalikumalt.
Loomulikult võib mingi üks tõekspidamine sõltuda paljudest teistest, kusjuures igaüks
neist loob omaenese emotsioone ja kujutlusvõimele rajanevat reaalsust. Nii näiteks sõltub
haiguste tõeks pidamine ise sellest, kui tõeseks peetakse inimomast vääritust, süütunnet ning
ebatäiuslikkust.
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Teadvuses ei sisaldu pelgalt aktiivsed tõekspidamised. Seal leidub ka ohtrasti teisi, passiivseid. Viimased on varjatud, kuid kasutamisvalmis; ükskõik millist neist saab käiku lasta,
kui teda virgutab teadvustatud mõte.
Kui keskendute näiteks vaesuse, haiguse või puuduse käsitlusele, siis sisaldub teie teadvuses varjatud kujul ka arusaam tervisest, elujõust ja küllusest. Kui suunate oma mõtted negatiivsetelt seisukohtadelt positiivsetele, siis hakkab teie keskendumisvõime väljakujunenud
tasakaalu muutma. Tegevusse kutsutakse teie sisimas peituvad ulatuslikud energia- ning
potentsiaalsete võimete varud, mida suunab teie teadvus.
Kuna te olete mõtlevad olendid, kuna te saate toetuda niivõrd ulatuslikule isiklikule kogemusele, siis arendas [inim]rass endas välja loogilise mõtlemise võime, mis peaks arenema ja
kasvama vastavalt sellele, kuidas teda tarvitatakse. Teie teadvus avardub, kui te seda praktiliselt rakendate. Kui te neid võimeid kasutate, muutute märksa "rohkem" teadvustatuks.
Lill ei suuda iseenda kohta luuletust kirjutada. Teie suudate – ja kui te nõnda toimite, teeb
teie teadvus täispöörde. Sõna otseses mõttes muutub ta millekski rohkemaks kui ta varem oli.
Sellistes mitmekesistes ja väga rikastes keskkonnatingimustes eksisteerides vajas inimese
psüühhe teadvust, mis suudaks teha küllaltki kokkuvõtlikke ja täpseid, õigesti ajastatud otsuseid ning langetada vastavaid hinnanguid – ja ta arendas seesuguse teadvuse ka välja. Vastavalt sellele, kuidas kasvas teadvus, avardusid ka kujutlusvõime piirid. Mitmeski mõttes on
teadvus kujutlusvõime kest. Mida enam ta teab, seda kaugemale küünivad kujutlusvõime
piirid. Omalt poolt rikastab kujutlusvõime teadvustatud mõtlemist ning emotsionaalset kogemust.
Te pole õppinud kasutama oma teadvust korralikult ega täiel määral ja nii tundubki, nagu
oleksid kujutlusvõime, tunded ja loogiline mõtlemine kõik sootuks omaette nähtused või nagu
töötaksid nad mõnikord üksteisele vastu. Kordan taas, et küps teadvus võtab vastu teavet nii
välismaailmast kui ka siseilmast. Ainult siis, kui usute, nagu peaks teadvus olema häälestatud
üksnes välistingimustele, sunnite te teda ennast ära lõikama sisimast teadmisest, intuitiivsetest
"häältest" ning neist sügavustest, kust ta pärineb.

621. SEANSS
16. OKTOOBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2140
(Arutasime just praegusi rahvastikuprobleeme, kui Seth meiega ühendust võttis ning teatas, et vähemalt tema teada oli lapsetapmine 4. sajandil üsna tavaline. Enne, kui laps ristiti,
peeti teda isa-ema omandiks ning need võisid temaga teha kõike, mida iganes tahtsid; keegi ei
saanud neile midagi ette heita.
Üleliigsed lapsed lihtsalt tapeti enne, kui neid oleks jõutud ristida. Neist kujunenuks "võimatu koorem" toonasele majanduselule; nad oleksid endaga kaasa toonud hulganisti probleeme eluaseme, toitlustamise jms osas. Ent kui laps oli juba ristitud, sai temast püha olend, kel
oli hing ja kes tohtis elada ...
Seth lisas, et kõiges, mis puutub kirikusse, ristimisse ja lastesse, pole meie allikad nende
varajaste aegade kohta kuigi usaldusväärsed. Seansi vältel oli juttu veel paljust muustki, ent
ma ei mäleta seda ainest nii selgesti, et söandaksin tagantjärele täpseid ülestähendusi teha.)
Ja taas kord – tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
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Dikteerin. Ma ei ürita kahandada sisima mina tähtsust. Ent kõik tema lõpmatud varud
antakse teie teadvuse käsutusse, et saaksite neid rakendada oma teadvustatud sihtide saavutamiseks.
Ühelt poolt on teadvusele tuginemisega liiale mindud – samal ajal aga pole täpselt aru
saadud tema iseloomulikest omadustest ning toimemehhanismidest. Inimesed – kes pooldavad
teooriat, mille kohaselt on "loogiliselt arutlev teadvus" kõigest ülem – propageerivad küll
intellekti ja loogilise mõtlemise kasutamist, ent nad ei oska näha inimese sisimas minas peituvat intellekti ja mõtlemise allikat.
[Seega] Eeldati, et teadvus toimib nii-öelda omal käel ning eirati ülimal määral intuitiivset
sisimat teavet, mis on teadvusele samuti kättesaadav. Arvati, et teadvus ei pane seesugust andmestikku tähelegi. Ometigi võib iga inimene kinnitada, kui sageli jõuab teadvusesse intuitiivne eelaimus, inspiratsioon, ettetunnetatud teave või siis selgeltnägemise teel saadud aines.
Harilikult tõugatakse kõik see kõrvale ning jäetakse sootuks tähele panemata, sest teile on
selgitatud: teadvus ei tohiks niisuguste "lollustega" mingit tegemist teha. Niisiis on teid õpetatud usaldama oma teadvust – ent ühtlasi pandud uskuma ka seda, nagu reageeriks teadvus
ainult nendele ärritajatele, mis jõuavad temani välisest, füüsilisest maailmast.
Teiselt poolt aga leidub ka neid, kes toonitavad küll sisima mina, selle emotsionaalse olemise suurt tähtsust, ent teevad seda teadliku meele arvel. Nende teooriate järgi on nii intellekt
kui ka tavateadvus olemise sisimatest, "alateadvuslikest" osadest märksa alamad ning kõik
vastused on inimese pilgu eest peidus. Seesuguse tõekspidamise pooldajad kõnelevad teadvusest nii halvustavalt, et hakkab lausa tunduma: tegemist on mingi kõrgi vähkkasvajaga, mis
võrsus ja andis siirdeid inimese psüühhes; mis pigem takistab kui aitab tema arenemist ja
maailmamõistmist.
Mõlemad rühmad eiravad psüühhe imelist ühtsust, seda nõndanimetatud teadvuse ning
nõndanimetatud alateadvuse peent loomulikku koostoimimist – uskumatult rikast ühistööd,
kus mõlemad pooled on nii andja kui ka saaja rollis.
"Alateadvus" sisaldab lihtsalt ulatuslikku osa teie isiklikust kogemusest, millesse on teid
õpetatud mitte uskuma. Teadlik meel aga peaks suutma seirata nii välismaailma kui ka sisimat
ilma. Teadvus on kest, milles hing ennast füüsiliselt väljendab.
Teadvus on teie meetod ajaliku kogemuse hindamiseks vastavalt nendele reaalsuse olemuse kohta käivatele tõekspidamistele, mis temas sisalduvad. Automaatselt suunab ta keha
reaktsioone ühel või teisel kindlal moel. Ma ei väsi kordamast: need on teie tõekspidamised,
mis kujundavad teie reaalsuse, määravad ära teie keha ja selle seisundi, teie isiklikud suhted,
teie keskkonna ja kogu teie tsivilisatsiooni ning maailma tervikuna.
Teie tõekspidamised tõmbavad automaatselt ligi vastavaid emotsioone. Kujutlusvõime
kaudu muutuvad nad veelgi tugevamaks – ning ma ei karda ennast korrata, sest see on väga
tähtis: kujutlusvõime ja tunded käivad teie tõekspidamiste järel, aga mitte vastupidi.
Nüüd üks väike ja küllalt süütu näide. Kui mõtlete mõnest inimesest, kellega te küllalt
sagedasti kokku saate, umbes nõnda: "Ta on nii tüütu, et see ajab mul lausa südame pahaks,"
siis ei ole tegu sugugi pelgalt kokkusattumusega, kui edaspidistel kohtumistel tabavad teid
iiveldushood. See sisendus on siiski täiesti teadvustatud (rõhutatult), teie ise andsite endale
seesuguse sisenduse ning see ei saanud tõeks mitte sümboolselt, vaid täiesti tegelikult, sõna
kõige otsesemas tähenduses. Teisisõnu jagab teadvus käske ning sisim mina täidab neid.
Oma praeguses olemasolus olete te tõepoolest suunatud füüsilise poole. Siis on ka päris
loomulik, et just kõigele füüsilisele orienteeritud teadvus on see, kes peab tegema järeldusi
füüsilise reaalsuse olemuse kohta. Vastasel juhul ei oleks teil olemas vaba tahet.
Lääne kultuuris hakkas pärast tööstusrevolutsiooni (1760ndatel aastatel ja hiljem) ikka
ulatuslikumalt levima seisukoht, nagu valitseks üksikisiku ning tema maailmas leiduvate
objektide vahel vaid väga nõrk side. Meil ei ole praegu tegu ajalooõpikuga ning seepärast ei
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hakkagi ma analüüsima niisuguse arvamuse põhjusi; märgin vaid, et teie kõnepruuki kasutades oli tegu ülepingutatud vastureaktsiooniga varasematele religioossetele arusaamadele.
Enne seda uskus inimene tõepoolest, et ta suudab oma mõtetega mateeriat ning keskkonda
mõjutada. Kuid tööstusrevolutsiooni käigus minetas loodus inimese silmis oma elusa kvaliteedi. Kõik see, millest loodus koosneb, muutus objektideks, mida tuli lahtritesse jagada, millele läks tarvis nimi leida, mida pidi osadeks lõhkuma ja hoolega uurima.
Te ei lahka oma lemmikkassi või -koera ning järelikult siis, kui inimene hakkas lahkama
kõiksust, ei armastanud ta seda enam. See muutus tema jaoks hingetuks. Sest vaadake: ainult
siis suutis ta seda ilma süümepiinadeta uurida – ilma, et ta oleks kuulnud elavat protesteerivat
häält (Jane kõneles nüüd pisut aega hoopis valjemini ning madalama häälega). Ta murdis
pead küsimuse kallal, mis siis ikkagi paneb kõik asjad liikuma ning ihkas mõista näiteks lille
pärilikkuse saladust; sealjuures unustas ta sootuks, mida kõike võib õppida [ka] lilleõit nuusutades, teda vaadates, jälgides, kuidas lilleke lihtsalt on see, kes ta on.
Järelikult uuris ta "surnud loodust". Sageli näis talle, et tal tuleb hävitada elu selleks, et
mõista tema reaalsust.
Te ei suuda mõista, mis paneb kõik olendid elama, kui peate nad esmalt sellest elust ilma
jätma. Ja kui inimene oli õppinud loodust lahterdama, nummerdama ja lahkama, kaotas ta
silmist looduse elusa kvaliteedi ega tundnud ennast enam looduse osana. Seeläbi eitas ta väga
olulisel määral oma pärisosa, sest vaim sünnib loodusesse ja hingesse ning elab mõnda aega
ka lihas.
Tundus, nagu inimese mõtted enam loodust ei mõjutaks, sest oma teadvuses nägi ta end
loodusest lahus seisvat. Olukord oli kahemõtteline: ehkki inimene keskendus väga teadvustatud moel looduse välistele külgedele, eitas ta lõppkokkuvõttes siiski omaenese teadvuse
jõudu. Ta ei näinud enam seoseid oma mõtete ning oma füüsilise keskkonna ja kogemuse
vahel.
Siis sai loodusest tema vastane, keda tuli ohjeldada ja juhtida. Aga sügaval sisimas tundis
inimene siiski, et ta on looduse võimuses, sest kui ta ennast loodusest ära lõikas, siis lõikas ta
ennast ühtlasi ära ka võimalusest kasutada paljusid oma võimeid.
Just tollal juhtuski, et teadliku meele enda olemust hakati sedavõrd valesti mõistma ning
tekkivad psühholoogiakoolkonnad kirjutasid need äratundmata või tunnustamata võimed inimese mina teadvustamata osa arvele. (Rõhutatult:) Järelikult aeti mitmed teadvuse väga loomulikud funktsioonid "põranda alla" ning nende normaalne kasutamine muudeti võimatuks.
Kuna teadvust on sedavõrd tähtsustatud (ning samal ajal teda oma paljudest iseloomulikest omadustest ilma jäetud), siis toimib praegu omamoodi vastureaktsioon: normaalset teadvust kiputakse halvustama.
Palju olulisemaks peetakse tundeid ning kujutlusvõimet. Teadliku meele kõrvaletõrjutud
jõudusid peetakse ikka veel inimese teadvustamata mina osaks ning tehakse suuri pingutusi, et
jõuda teadmise niisugustesse piirkondadesse, mis harilikult näivad kättesaamatuina. Selle sihiga kasutatakse narkootikume ja luuakse kultusi; vastavaid meetodeid ning käsiraamatuid
leidub lausa lugematul hulgal. Ometi ei sisalda selline "sisim teadmine või kogemus" endas
põhimõtteliselt mitte midagi saavutamatut. Kõik see võib olla täiesti teadvustatud ning seda
saab ära kasutada teile tuntud reaalsuse rikastamiseks. Teadvus ei ole mina ärakadunud poeg
või vaene sugulane. Ta suudab täiesti vabalt keskenduda sisimale reaalsusele – siis, kui saate
aru, et ta seda tõepoolest suudab. Teadvus kuulub teile. Te saate ise valida seda, millele oma
teadvust keskendada.
Erisugustel põhjustel on inimkond korduvalt türanniaid propageerinud. Omalaadsetest
tähelepanuväärseim on kahtlemata vaatenurk, mille alusel väidetakse, nagu ei oleks teadlikul
meelel vähimatki seost omaenese olemise lätetega, nagu oleks ta loodusest lahutatud ning
otsekui seisaks inimene selletõttu teadvustamata ajede meelevallas ega suudaks neid kontrollida.
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Seepärast tunnebki inimene ennast jõuetuna. Kui tsivilisatsiooni eesmärgiks on pakkuda
üksikisikule rahulikku, õnnelikku, turvalist ja külluslikku elu, siis pole kõnealusest vaatenurgast küll mingit kasu olnud.
Kui mees või naine ei taju vähimatki seost isikliku reaalsuse ja kogemuse ning teda ümbritseva maailma vahel, siis ei ole tal isegi loomaomast mõistmist sellest, mida ta suudab ja
kuhu ta kuulub. Kordan taas, et teie tõekspidamised vormivad teie reaalsuse – nad kujundavad
kogu teie elu ja kõik elutingimused.
Teie teadvustatud tõekspidamised aktiveerivad kõik sisima mina jõud. Te olete minetanud
vastutustunde oma teadvustatud mõtlemise eest, sest teid on õpetatud, nagu ei moodustaks see
teie elu. Teile on räägitud, et hoolimata sellest, missugused on teie tõekspidamised, juhivad
teid mina teadvustamata osad, tehes seda tõelise hirmuvalitsejana.
Kogu järgmine lause allajoonitud kirjas. Ja niikaua, kuni te säärast teadvustatud tõekspidamist tõeks peate, kogetegi te seda kui reaalsust.
(Kõik need leheküljed dikteeris Jane väga keskendunult ja energiliselt. Tundsin selgesti,
kuidas Jane'i pärani avatud silmadest vaatab mulle vastu Seth.)
Mõned teie tõekspidamised on pärit lapsepõlvest, aga te pole nende võimuses seni, kuni te
ei usu, et nad teie üle valitsevad. Et teie kujutlusvõime järgib tõekspidamisi, siis võite sattuda
nõiaringi, kus maalite oma teadvuses pidevalt niisuguseid pilte, mis tugevdavad teie elu
"negatiivseid" külgi.
Kujuteldavad sündmused tekitavad vastavaid tundeid, mis iseeneslikult põhjustavad teie
kehas hormonaalseid* muudatusi, mõjustavad teie lävimist kaasinimestega või siis tingivad
seda, et tõlgendate sündmusi alati oma tõekspidamiste valguses. Ja nii hakkabki tunduma,
nagu kinnitaks igapäevane kogemus üha rohkem ja rohkem seda, millesse te usute.
* Hormoonid on erilised ained, mis tekivad sisesekretsiooninäärmeis – neerupealistes, kilpnäärmes, kõhunäärmes. Seejärel kannavad veri ja koevedelikud need keerukad ained teistesse organitesse või kudedesse, kus nad
avaldavad organismile teatud kindlat mõju. Seth kinnitab, et selleski vallas – nagu igal pool mujal – ei ole me
niisuguste tahtele mittealluvale protsesside võimuses.

Nagu juba märgitud (2. peatükk 614. seanss), on esimene oluline samm mõista: teie tõekspidamised reaalsuse kohta on tõesti ainult reaalsuse kohta käivad tõekspidamised, mitte aga
tingimata reaalsuse omadused ise. Peate suutma teha selget vahet enese ja oma tõekspidamiste
vahel. Siis tuleb teil aru saada, et teie tõekspidamised on füüsilisel kujul materialiseerunud.
See, mida usute olevat tõese, ongi teie kogemuses tõsi. Füüsiliselt ainestunud tagajärje muutmiseks tuleb teil muuta oma algset tõekspidamist, kuid samal ajal ka meeles pidada, et teatud
aja võivad vanade tõekspidamiste füüsilised ainestused veel püsida.
Kui mõistate täielikult seda, millest ma räägin, hakkavad uued tõekspidamised end kiiresti
teie kogemuses ilmutama. Ent te ei tohi nende ilmnemise pärast muretseda; muretsemine sünnitaks kartust, et uued seisukohad ei materialiseeru ning see hirm ei lase teil oma eesmärgile
jõuda.
Ma mainisin (619. seansi ajal) ühte mängu, kus te võtate "mängult" omaks mingi seisukoha, mida sooviksite ainestuvat, ning kujutate siis mõttes ette, et see kõik saabki teoks. Teadke,
et kõik sündmused on esmalt vaimsed ja psüühilised, aga ärge hoidke endal lakkamatult silma
peal. Mängige edasi.
Täpselt sama teete te praegu pidevalt ja ilma sellele pikemalt mõtlemata kõikide oma
tõekspidamistega ning niisama pidevalt ja automaatselt tõlgenduvad need tõelisuseks. Ent
kõige esmalt on siiski väga oluline oma mina tõekspidamistest lahus hoida.
Teil pole tarvis ennast teadlikult väga tagant sundida. Kujutlusvõime ning tunded on teie
võimsad liitlased. Teie teadlik suunamine lülitab nad automaatselt mällu. Näete, miks on nii
tähtis kõiki enese ja oma reaalsuse iseloomu kohta käivaid tõekspidamisi tundma õppida; üks
tõekspidamine juhib teid teise juurde, kui te ise selleks takistusi ei tee.
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Niisiis, palju on kirjutatud sellest, et kujutlusvõime ning tahtejõu konfliktis jääb kujutlusvõime peale. Aga mina kinnitan teile – kui te iseennast tundma õpite, siis näete (sügavamal ja
valjemal häälel), et kujutlusvõime ja tahe pole – rõhutan seda eriti – omavahel vastuolus. Teie
tõekspidamised võivad üksteisega vastuollu minna, ent kujutlusvõimet juhib alati teie tahe
ning teadvustatud mõtted ja tõekspidamised.
Kui te seda ei mõista, siis sellepärast, et te pole oma tõekspidamisi veel täielikult uurinud.
Tooksin lihtsa näite. Te olete liiga paks. Olete proovinud dieeti pidada, sellest ei ole aga abi
olnud. Kinnitate endale, et tahate kaalus alla võtta. Teete kõike nii, nagu ma siiani olen rääkinud. Te muudate oma tõekspidamist ning kinnitate endale: "Olen liiga paks sellepärast, et
usungi seda – järelikult hakkan ma mõtlema, et minu kaal on ideaalne."
Siis aga selgub, et sööte ikkagi liiga palju. Oma vaimusilmas näete end ikka veel liiga
paksuna, kujutate ette maiuspalu ning muud head-paremat ja arvate, et tahtejõust ei ole kasu
ning teadvustatud mõte on jõuetu.
Ent kujutlege, et lähete veelgi kaugemale. Lootusetus meeleheites teete otsuse: "Hea küll,
ma uurin oma tõekspidamisi edasi!" Praegu vaatleme hüpoteetilist juhtumit, seetõttu võite
leida ükskõik missuguse uue tõekspidamise. Nii näiteks võite leida, et arvate, nagu poleks te
mitte midagi väärt ega peakski kena välja nägema. Või siis arvate, et füüsiline kaal annab
tunnistust tervisest ja saledus on ohtlik.
Võite ka leida, et tunnete end sedavõrd kergesti haavatavana (ning arvate end sellise olevatki), et teil on lausa tarvis tüsedam välja näha; siis mõtleksid inimesed hoolega järele, enne
kui teile liiga teha. Igal eeltoodud juhul on teie arvamus teadvustatud. Olete sageli nõnda
mõtelnud ning teie kujutlusvõime ja tunded on selliste seisukohtadega kooskõlas, aga mitte
vastuolus.
Niisiis – te võite vaene olla. Minu soovitusi järgides võite proovida seda tõekspidamist
muuta ning öelda: "Minu soovid täituvad ning ma elan külluslikku elu." Ent siiski leiate, et te
ei suuda oma arveid maksta.
Ent kujutlusvõime võib teile maalida pildi sellest, kuidas saabub järgmine arve ning te ei
suuda seda maksta. "Mul saab olema küllalt raha," kinnitate endale. "Niisugune on minu uus
tõekspidamine." Aga kõik jääb endistviisi ning siis mõtlete: "Minu teadvustatud mõtted ei
tähenda mitte kui midagi." Kui aga hakkate oma tõekspidamisi lähemalt uurima, võite leida,
et olete sügavasti veendunud oma isiklikus väärituses.
Võite avastada, et mõtlete umbes niimoodi: "Minust pole üldse mitte mingit asja", või:
"Rikkad lähevad aiva rikkamaks ja vaesed jäävad üha vaesemaks", või: "Kogu maailm on
minu vastu", või: "Raha kui niisugune on väär. Rikkad ei ole kuigi vaimsed." Võite avastada
veel ühe arvukatest tõekspidamistest, mis kõik kokku viivad selleni, et te ei taha raha saada
või kardate seda. Igal juhul käivad teie kujutlusvõime ning tõekspidamised käsikäes.
Ja teinegi näide: võite üritada oma unenägusid meeles hoida. Võibolla sisendate endale
seda igal õhtul, aga üles ärgates ei mäleta te mitte midagi. Võite väita: "Teadlikult tahan ma
küll oma unenägusid meeles pidada, aga vastavast enesesisendusest ei tule mitte kui midagi
välja. Järelikult ei ole minu teadvustatud soovidel nimetamisväärset tähtsust."
Kui aga uurite oma tõekspidamisi tähelepanelikumalt, siis põrkute ühele paljudest võimalikest tõekspidamistest – näiteks: "Ma kardan oma unenägusid mäletada", või: "Minu unenäod
on alati ebameeldivad", või: "Ma kardan teada saada, mida ma unes näen", või siis: "Ma tahaksin küll oma unenägusid meeles hoida, aga äkki räägivad nad mulle rohkem kui ma tegelikult teada tahaksin!".
Ka sellisel juhul annab teie reaalsus tõekspidamistele oma värvingu ning teie kogemus on
teadvustatud suhtumiste täiesti otsene tagajärg. Äsjamainitud suhtumiste kaudu kammitsete
oma sisima mina, piirate tahtlikult oma kogemust ning tugevdate oma olemise negatiivsete
külgede kohta käivaid tõekspidamisi.

59

Ainult siis, kui uurite lähemalt omaenese arvamusi, õnnestub teil teada saada üht-teist oma
suhetest iseendaga. Mul ei ole mingilgi moel plaanis ebameeldivaid asju liigselt rõhutada ning
seepärast soovitan ma teil heita pilk oma elu niisugustesse valdkondadesse, millega te olete
rahul ning kus teil on olnud õnnestumisi. Vaadake, kui suures osas tuginesite te oma tunnetele
ja kujutlusvõimele siis, mil teie ise vastavaid tõekspidamisi kasvatasite ning panite nad kandma reaalseid vilju; püüdke aru saada, kui loomulikult ja iseeneslikult ilmnesid tulemused.
Püüdke tabada seda tunnet, et olete midagi saavutanud; saage aru, et neidsamu võtteid on
võimalik rakendada muuski vallas.

622. SEANSS
18. OKTOOBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2140
Niisiis – tere õhtust...
("Tere õhtust, Seth.")
...ja alustame dikteerimist.
Te edastate oma tõekspidamisi muidugi ka teistele. Kui teile tulevad külalised, siis nad ei
näe seda täpselt nii nagu teie, sest ka nemad näevad seda läbi oma tõekspidamiste ekraani.
Kuid teie enda keskkonnas on teie isiklikud tõekspidamised tavaliselt ülekaalus.
Sarnaste ideedega inimesed tugevdavad üksteise tõekspidamisi. Võite kohata mittemõistmist, kui te otsustate äkki oma reaalsust oma tõekspidamiste muutmise teel muuta – sõltuvalt
asjaoludest võite minna täiesti teises suunas kui see grupp, kuhu te kuulute. Teised võivad
pidada vajalikuks kaitsta neid ideid, mida te kõik varem enesestmõistetavaks pidasite. Niisugustel juhtudel teie tõekspidamised sulasid ühte. Igal inimesel on talle paikapidavatena tunduvatel põhjustel reaalsuse kohta omaenda mõtted. Vajadused on rahuldatud. Kui te aga äkki
oma tõekspidamisi muudate, siis pole te grupis enam samal positsioonil – te ei mängi enam
sama mängu.
Te võite grupis äkki lakata pakkumast teistele vajadust, mida te varem rahuldasite. See
mõjutab nii intiimkäitumist kui ka näiteks seltskondlikke suhteid.
(Huvitav, et me hakkame niisuguste vastuolude tekkimisest juba kuulma, eriti ESP kursuse liikmetelt, kui nad töötavad käesoleva raamatu ideedega. Teised, kellega me regulaarselt
kohtume, räägivad samasugustest episoodidest.)
Seega te võite kogeda ühest tõekspidamiste grupist teise liikudes mõnda aega kaotusetunnet. Kuid teised, kes teie uusi tõekspidamisi jagavad, tõmbuvad teie poole ja teie nende poole.
Räägin sellest hiljem veel raamatus, kuid sellega on näiteks seletatav, miks dieedipidaja, kes
otsustab äkki kaalust maha võtta, võib kohata oma perekonnalt või sõpradelt varjatud või avalikku vastupanu; miks inimene, kes teeb uusi otsuseid, võib leida end oma üllatuseks kaaslaste
naerualusena; miks joomisest hoiduda püüdev alkohoolik leiab, et teised teda avalikult ahvatlevad või meelitavad teda varjatud taktikaga oma soovidele järele andma.
Kui keegi, kes on olnud haige, asub oma tõekspidamiste muutmise tulemusena paranemise
teele, võib ta oma üllatuseks avastada, et isegi ta kalleimadki liitlased lähevad äkki tujust ära,
tuletades samadel põhjustel talle meelde tema kohutava seisundi "reaalsust".
Kuna tõekspidamised kujundavad reaalsust – kogemuste süsteemi – algatab muidugi iga
muutus tõekspidamistes, mis seda süsteemi muudab, teataval määral muutusi. Kui teatavat
eesmärki teeniv status quo on läinud, tuuakse sisse uusi elemente, algab uus loomeprotsess.
Kuna teie isiklikke tõekspidamisi jagavad ka teised, kuna on olemas vastastikune mõju,
tunnevad teie iga otsustavat suunamuutust ka teised ja nad reageerivad sellele omal viisil.
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Te asute kogema kõige teostunumat reaalsust, mis üldse võimalik. Selleks olete te loodetavasti hakanud oma tõekspidamisi uurima. Võibolla soovite, et teised muutuksid. Seda tehes
te alustate endast. Soovitasin teil (619. seansil) kujutleda mängu, milles te näete end tegutsemas vastavalt uuele soovitud tõekspidamisele. Seda tehes te näete, kuidas te mõjutate teisi
uutmoodi.
Jälgige, kuidas nad reageerivad teie suhtes uuel viisil. See on väga tähtis, sest te saadate
neile telepaatiliselt sisemisi sõnumeid. Te ütlete neile, et te muudate oma suhte tingimusi ja
käitumist. Te edastate oma muutunud positsiooni.
Mõned on täiesti võimelised teist sellel tasandil aru saama. On neid, kes vajavad vana süsteemi ja kedagi teie asemel, kes mängiks varem teile kuulunud rolli. Need inimesed kas langevad teie kogemusest välja või siis peate teie nad oma kogemusest välja jätma.
Kui te taas mõtlete igapäevaelust kui alalises liikumises olevast kolmemõõtmelisest maalist, mida maalite teie, siis te saate aru, et koos tõekspidamiste muutumisega muutuvad ka teie
kogemused. Te peate aga täielikult aktsepteerima mõtet, et teie tõekspidamised kujundavad
teie kogemusi. Loobuge neist tõekspidamistest, mis ei too teile soovitud tulemusi. Samas olete te sageli olukorras, kus te veenate end millegi tõesuses vaatamata füüsilistele andmetele,
mis tunduvad täiesti vastupidised. Võite öelda: "Ma elan külluses ja mul pole millestki puudus," kuid silmad ütlevad teile, et teie laual on virnades arveid. Peate mõistma, et just teie
olete esitanud need "füüsilised tõendid", mis teile vastu vaatavad, ja te tegite seda oma tõekspidamiste kaudu.
Seega, kui te muudate tõekspidamist, siis hakkavad füüsilised tõendid järk-järgult teie uut
tõekspidamist sama truult "tõestama" kui vana. Te peate oma ideedega kaasa töötama. Kuna
tõekspidamised jagunevad üldistesse kategooriatesse ja neil on üldised põhjused, peate oma
tõekspidamistest isiklikult teadlikuks saama, sest ükski inimene ei ole täielikult kellegi teise
sarnane. Vanad tõekspidamised teenisid kindlat eesmärki ja rahuldasid vajaduse.
Nagu juba mainitud, te võisite uskuda, et vaesus on iseenesest vaimsem kui küllus või et
te olete oma olemuselt vääritu ja peaksite end seetõttu vaesusega karistama. (Vt näiteks 2.
peatükis 614. seanssi.)
Võite teha vaheaja.
Sõltuvalt oma energiast, jõust ja tugevusest saate te aidata muidugi paljude inimeste tõekspidamisi muuta.
Füüsilises igapäevaelus huvitab teid tavaliselt lihtsalt ennast puudutavate tõekspidamiste
muutmine ja seejärel teiste tõekspidamiste muutmine teie kohta. Te leiate endas vastuolulisi
tõekspidamisi ja te peate neid teadvustama. Võite näiteks uskuda, et te soovite aru saada oma
sisemise mina olemusest – võite endale öelda, et te soovite meeles pidada oma unenägusid,
kuid hoida samas kinni tõekspidamisest, et teie mina on sisuliselt vääritu, ja päris karta oma
unenägude mäletamist, selle tõttu, mis te neis leida võite.
Sellisel juhul pole midagi kasu sellest, kui te olukorra üle kurdate ja ütlete: "Ma tahan endast aru saada, kuid ma kardan, et see, mida ma leian, mulle ei meeldi." Teie ise peate oma
tõekspidamisi muutma. Peate lakkama uskumast, et sisemine mina on vastikute mahasurutud
emotsioonide vangikoda. Selles peitub küll mõningaid allasurutud emotsioone. Kuid selles on
ka suur intuitsioon, teadmine ja vastused kõigile teie küsimustele.
Kuulake vestluses sõpradega oma kõnet ja ka teiste kõnet. Jälgige, kuidas te üksteise
tõekspidamisi tugevdate. Jälgige, kuidas teie kujutlusvõimed järgivad sageli samu jooni. Kui
te sellest aru saate, on kõik see päris hästi näha.
Peaaegu kõik teie ühiskonnas tunnevad vana sugestiooni: "Mul läheb iga päevaga igas
suhtes aina paremini ja paremini."* See on küll suurepärane sugestioon, mille teadlik mina
annab teie olemise teistele osadele. Niisuguse sugestiooni tulemused järgiksid aga samuti teie
teadlikke tõekspidamisi.
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* Seth viitas siin prantslase Emile Coué kuulsale autosugestioonile. Coué oli sugestiooni uurimisel teerajaja ja
kirjutas 1920ndatel aastatel sel teemal raamatu. Tema ideed võeti Euroopas sel ajal hästi vastu, kuid meie riigis
eriti mitte. Tema loengute turnee Ameerika Ühendriikides kukkus tegelikult läbi ajakirjanduse vaenulike
reageeringute tõttu.

Ma kasutasin eelpool tõekspidamise näitena väidet "Ma olen usaldusväärne lapsevanem".
(Vt 3. peatükis 618. seanssi.) Kui see tähendab teie jaoks: "Ma jälgin hoolikalt, et mu lapsed
peseksid hambaid, sööksid piisavalt ja saavutaksid korralikke tulemusi", siis te tõlgendate
seda "aina paremini ja paremini" sugestiooni selles valguses.
Kui see tõekspidamine tähendab teie jaoks, et armastust laste vastu saab kõige paremini
just nende sõnadega väljendada, kui te tunnete, et kiindumuse otsene väljendamine tundub
kuidagi piinlik, siis võib sugestioon "aina paremini ja paremini" seda tõekspidamist ainult
tugevdada.
Sel viisil võite muutuda üha tublimaks ja tublimaks. Seepärast ongi oluline, et te ise oma
tõekspidamisi uuriksite ja aru saaksite, mida nad teile isiklikult tähendavad. Kui te hakkate
seda näidet kasutades äkki oma positsioonist aru saama ja hakkate oma lastele oma armastust
otseselt väljendama, võite näha, et nad on üsna üllatunud, neil on hea meel, kuid nad on ka
segaduses. Neil läheb veidi aega, kuni nad teie reaktsioonidest aru saavad, kuid nagu endine
reaalsus oli tihedasti koos, nii on seda ka uus.
Seepärast peate oma tõekspidamistest aru saama ja neid uurima, aru saama, et need kujundavad teie kogemusi, ja muutma teadlikult neid, mis teile soovitud tulemusi ei anna. Selliselt
uurides saate teadlikuks paljudest suurepärastest tõekspidamistest, mis töötavad teie kasuks.
Käige nende tee läbi. Jälgige, kuidas teie kujutlusvõime ja emotsioonid neid järgisid. Kui
võimalik, otsige oma minevikust hetki, mil te saite uusi äratuntavaid mõtteid ja te muutsite
soodsalt oma kogemusi.
Ideed mitte ainult muudavad pidevalt maailma, vaid ka teevad maailma.
Niisiis, me oleme juba neljandat peatükki lõpetamas. Annan teile mõlemale puhkust ja me
jätkame järgmisel seansil. Südamlikud tervitused teile mõlemale.
("Täname sind väga, Seth." Lõpp kell 22.54.)

623. SEANSS
25. OKTOOBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2145
(Just enne kella 21.45 ütles Jane mulle, et ma võiksin saada prillide teemal (miks kantakse
nii palju prille?) või raamatu kohta Sethilt materjali. Mõlemad kanalid olid avatud. Valisin
muidugi selle raamatu. "Imelik," ütles Jane, "aga ma tean, et järgmine [viies] peatükk on
olemas. See on tervisest ja helist, sisemisest helist ja välisest helist." Selgus, et tal oli õigus,
kuid siis ta veel ei suutnud midagi täpsemat öelda.
Majas oli hetkel palju müra: ühes alumise korruse korteris töötas puusepp väikeste vaheaegadega elektrisaega, likvideerides eelmise aasta juunis olnud suure üleujutuse tagajärgi.
Jane'i Sethi hääl oli aga küllaltki vaikne.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerin. Asume nüüd käsitlema sisemise mina, teie teadlike tõekspidamiste ja teie sisima füüsilise loomingu – teie inimkuju – vahelist seost. Neljanda peatüki lõpp.
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5
Füüsilise keha pidev loomine
Viies peatükk. "Füüsilise keha pidev loomine."
Nagu mainitud (4. peatükis), moodustab teadlik meel osa sisemisest minast; nii-öelda
pealispinnale tungiva osa, mis kohtub enam-vähem otseselt füüsilise reaalsusega.
Teid huvitab praegu peamiselt sisemise reaalsuse füüsiline orientatsioon ja materialiseerumine kehas. Seepärast hoiab teadlik meel tõhusaks igapäevaeluks vajalikku informatsiooni
kergesti kättesaadavana. Püsivas teadvuses pole vaja hoida andmeid, mis ei puuduta otseselt
seda, mida te antud "hetkel" oma füüsiliseks reaalsuseks peate . .
Niipea kui neid andmeid – abi, informatsiooni või teadmisi – vajatakse, tulevad need
koheselt esile, kui teie enda teadlikud tõekspidamised neid ei tõkesta. Teie teadliku meele
peen, täpne ja kontsentreerunud koondumine on füüsilises elus väga vajalik. Just selle suure
selektiivsuse tõttu saate te "häälestuda" konkreetsele tegevuse lõigule, mis on füüsiline.
Ka loomadel on omamoodi niisugune selektiivne teadvus. Ka nemad koondavad oma
tähelepanu väga konkreetsetesse suundadesse, tajudes tohutult üldiselt stiimulite väljalt neid
stiimuleid, mida organiseeritult "tunnustatakse" ja aktsepteeritakse.
Seda selektiivsust võimaldab loomade teadlik meel seoses oma füüsilise ajuga. Ilma selleta "läheks ta fookusest välja" ja füüsiline ellujäämine muutuks võimatuks, seetõttu tulevad
sisemise mina teatavad osad olemise esiplaanile.
Kuna teie meel on elus ühendatud ajuga ja füüsilise organismiga, on see automaatselt
häälestatud kehalisele reaalsusele ja jätab mõningal määral muidugi arvestamata mõningad
mittefüüsilised andmed, mis mingil antud tajualal leiduvad. Ta lihtsalt ei lase neid oma organiseerivatesse tajudesse. Ning need andmed blokeeritakse.
Ka see on väga vajalik. On informatsiooni ja andmeid, mis füüsilise reaalsuse suhtes "ei
kehti". Mõningaid neist tajuvad "mittefüüsilised olendid", kes organiseerivad need oma reaalsussüsteemi, kus see omab tähendust, kuid see meid siin praegu ei huvita.
Kuna te olete füüsilised olendid, siis te keskendute alati teatavatele andmetele, välistades
teisi andmeid. Teist liiki reaalsustes te võite aga füüsilise süsteemi täiesti arvestamata jätta,
keskendudes selle asemel neile eksisteerimissüsteemidele, mida teie omas praegu ei tunnistata.
Teie praeguses elus teadlik meel analüüsib füüsilist reaalsust ja tema käsutuses on sisemise mina kogu energia, jõud ja võimed. Kogu talle vajalik informatsioon saab kättesaadavaks.
Tema ülesandeks on analüüsida efektiivselt seda reaalsust, kasutades seda eelpool mainitud
peent kontsentreerumist. (Vt 2. peatükk.) Teadvust ehk teadlikku meelt ei saa selle iseloomu
tõttu üle ujutada liiga paljude üksikasjadega, liiga suure informatsioonihulgaga. Sisemine
mina saadab sellele ainult seda informatsiooni, mida ta küsib või mida vajalikuks peab. Seega
toimivad teadlikud tõekspidamised väga suurel määral niisuguste sisemiste andmete suurte
vallandajatena või pärssijatena.
Teadlik meel ise areneb ja avardub. See pole ese. See õpib oma kogemustest ja oma käitumise tagajärgedest. Sisemine mina tekitab tulemusi, mida teadlik meel soovib.
Ta ei jäta teadlikku meelt lahtiste otstega ega isoleeri seda omaenda olemise allikatest.
Kuna teadlik meel moodustab osa sisemisest minast, koosneb see ilmselt samast energiast, on
täidetud sama elujõuga ja seda taaselustavad sügavad loovuse allikad, millest tuleneb kogu
olemine.
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Te peate aru saama, et see pole sisemisest minast ära lõigatud. Sisemine mina hoiab füüsilise keha elavana seda kujundades. Need olemise sisemised osad teostavad ammendamatu
energiaga vaimu pidevat imepärast teisendamist lihaks, kuid sisemine mina ootab kõigil juhtudel teadlikult meelelt hinnangut keha seisundile ja reaalsusele ning kujundab oma ettekujutuse kooskõlas teadliku meele tõekspidamistega.
Seega, te kujundate reaalsuse taas oma tõekspidamiste kaudu ja teie kõige intiimsemaks
tulemuseks on teie enda füüsiline keha. Teie tõekspidamised selle kohta söödetakse pidevalt
sisemistesse andmetesse. Te organiseerite alateadlikul tasandil aatomeid ja molekule, millest
koosnevad rakud, mis moodustavad teie keha. Kuid eskiisi koostavad teie teadlikud tõekspidamised. Muutmaks oma keha muutke oma tõekspidamisi, isegi kui füüsilised andmed või
tõendid on nendega vastuolus.
Igaühel teist on keha ja igal teist on teadvus. Te saate nende ideedega harjutada, rakendades neid oma keha suhtes. Arvestame praegu asjaolu, et te ei kasvata ennast füüsiliselt poolteist meetrit pikemaks, kui te olete juba täiskasvanu, sest te peate arvestama teatavate füüsikaseadustega. Neid käsitleme põhjalikumalt hiljem.
Selles suhtes te võite isegi näida pikemana ja mõjuda teistele selliselt, nagu te oleksitegi
pikem – mida te antud olukorras igal juhul tavaliselt ju sooviksitegi. Kuid välja arvatud
mõned tingimused, mida mainime hiljem, võite te saada oma ideede ja tõekspidamiste kasutamise teel terveks, kui olete haige, saledaks, kui olete ülekaaluline, võtta kaalus juurde, kui
soovite, või muuta põhjalikult oma füüsilist imagot.
Nendest moodustub eskiis, mille järgi te loote oma keha, kas te siis teate seda või mitte.
Teie keha on kunstiteos, mida alateadvuse tasanditel pidevalt kujundatakse ja alal hoitakse,
kuid üsna suures vastavuses teie tõekspidamistega sellest, mis ja kes te olete.
Te sugereerite end pidevalt oma keha, oma tervise või kehva tervise kohta. Seega te mõtlete oma kehast sageli. Te saadate sisemisele minale tulvana tõekspidamisi ja juhiseid, mis
mõjutavad teie füüsilist imagot.
Nagu ma juba mainisin, on teie mõtetel väga selgepiiriline eluline reaalsus. Tõekspidamisi
ja mõtteid tugevdavad kujutlusvõime ja emotsioonid, mis puudutavad teie reaalsuse olemust.
Mõtetel on üldiselt olemas elektromagnetiline reaalsus, kuid olenemata sellest, kas te seda
teate või mitte, on neil ka sisemine heliline väärtus.
Te teate väliste helide tähtsust. Neid kasutatakse kommunikatsioonivahendina, kuid need
on ka paljude teiste sündmuste kõrvalsaaduseks ja mõjutavad füüsilist atmosfääri. Sama kehtib ka selle kohta, mida ma nimetan sisemiseks heliks, teie mõtete heliks teie peas. Ma ei räägi
siin keha häältest, kuigi te tavaliselt ka neid ei märka.
Sisemised helid mõjutavad teie keha enamgi kui välised. Need mõjutavad aatomeid ja
molekule, millest teie rakud koosnevad. Mitmeski mõttes saab öelda, et te kujundate kõnega
oma keha, kuid see kõne on sisemine.
Sama liiki heli ehitas ka püramiidid ja see pole heli, mida te kuuleksite oma füüsiliste kõrvadega. Niisugune sisemine heli moodustab teie luud ja liha. See heli on seotud vaimsete
sõnadega, mida te mõtlemisel kasutate, kuid eksisteerib neist eraldi.
(Paus kell 23.05. Siinkohal võib märkida, et Seth pühendas eelmise aasta novembris, detsembris ja jaanuaris ühe grupi seansse sisemise ja välise heli tähendustele ja kasutamisvõimalustele. See materjal oli meile uus ja sisaldas informatsiooni "kuuldamatu " heli kasutamise kohta Egiptuse püramiidide ehitamisel; Sethi sõnul kasutasid ka roomlased niisugust
heli tohutu suure, tõesti aukartustäratava Heliopolise linna ehitamiseks Baalbekis, mis on
praegu Lähis-Idas Liibanonis. Vt nende märkuste järge seansi lõpus.)
Pole näiteks oluline, mis keeles te enda poole pöördute. Heli moodustub teie kavatsusest
ja sama kavatsus – lihtsustatult öeldes – avaldab kehale sama helilist mõju, olenemata kasutatud sõnadest.
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Kuid te mõtlete tavaliselt oma keeles ja seega sõnad ja kavatsus sulavad praktiliselt kokku. Praktilises tähenduses need ongi seega samad. Kui te ütlete "Ma olen väsinud", siis mitte
ainult annate endale vaikivaid sõnumeid – ma ütlen sõnumeid, mitte sõnumi, sest üldine väide
on lagunenud osadeks; enne kui teie end väsinuna tunnete, mõjutab see paljusid kehaosi –
kuid peale selle mõjub kehale just selliselt sõnumite väärtus sisemise helina.
Mida seega teha, kui tunnete väsimust? See on teie teadlik hinnang oma keha reaalsusele
antud momendil. Te soovite seda muuta, seega te ei tugevda seda. Selle asemel te ütlete mõttes, et keha võib nüüd alustada puhkust ja enese värskendamist. Seega te peate oma esialgset
otsust enesestmõistetavaks, ilma seda uuesti väljendamata, ja pakute selle asemel abinõu,
mida rakendada (positiivselt).
Kui tingimused seda võimaldavad, saate te füüsiliselt puhata, heites pikali või tehes muid
kohandamisi, mis tunduvad sobivad. Kui ühtki neist pole võimalik teostada, võite kasu saada
mitmest niisugusest sugestioonist – et keha saab end värskendada. Kui aga endale ikka ja jälle
öelda, et olete väsinud, siis see seisund tugevneb.
Vastupidise sugestiooni sisemise heli väärtus alustab automaatselt keha värskendamist.
Praegu on moes mõelda müraga saastamisest, kuid ka sisemise heliga tekib samasugune olukord, eriti kui teie sisemised mõtted on omavahel vastuolus, segamini ja juhuslikud.
Sel juhul antakse kehale erinevaid ja väga vastuolulisi juhiseid. Nagu te kindlasti teate,
keha sisemine keskkond pidevalt muutub ja see muutja olete teie. Muutmine on täiesti vajalik
ja reeglina keha üldine tasakaal säilib. Kuid juhtnöörid, mida te annate, pole sageli selged ega
kasulikud, ja see, missugust liiki informatsiooni te sellesse keskkonda saadate, sõltub suures
osas teie tõekspidamistest.
Sisemine mina püüab alati keha tasakaalu ja tervist säilitada, kuid sageli ei saa see teile
kasvõi poolegagi oma võimalikust energiast appi tulla teie oma tõekspidamiste pärast. Sageli
avate te sellele suurele energiale uksed vaid siis, kui olete kohutavas kitsikuses ja kui on saanud liigagi selgeks, et teie varasematest tõekspidamistest ja käitumisest pole olnud abi.
Vahendid oma tervise kindlustamiseks on teie käsutuses. Mu sõber Joseph (nagu Seth
mind nimetab) tõstatas sellega seoses enne meie seanssi ühe küsimuse. Ta soovis teada, miks
nii paljud siin riigis prille kannavad. Teda huvitas, kas inimestel, kellel ei ole prillidega kokkupuudet ja kellele neid äkki tutvustatakse, ei kujune mitte nende järele vajadus; ja nii see
tõesti on.
Paljudele antakse prillid noores eas silmaprobleemide korrigeerimiseks. Paljudel juhtudel
silmad korrigeeriksid end ka iseenesest. Prillid võivad niisugust iseenesest korrigeerumist
takistada, olles karguks, mis näiteks silmalihaseid veelgi nõrgendab ja seisundi hoopis fikseerib. Kui te usute, et kehva silmanägemise saab korrigeerida ainult prillidega, siis ongi abi
ainult prillidest.
Kuid te peate hoopis välja selgitama oma füüsilise funktsiooni häirituse või mittefunktsioneerimise taga peituva tõekspidamise põhjuse ja kui olete seda teinud, korrigeerub seisund
automaatselt. Enamiku inimeste jaoks on küll lihtsam prillid muretseda.
Lõpetame dikteerimise.
("Hästi.")
Siin jõuame meditsiinialaste küsimuste juurde ja selleks on juba liiga hilja... Ruburt peaks
lõdvestavate seanssidega kaasa minema, kui need algavad, ja püüdma muul ajal siis oma
vaimset seisundit hoida. Ja ma soovin teile toredat õhtut.
("Head ööd, Seth. Täname sind väga.")
Ütle talle, et mu energia on olnud talle alati kättesaadav. Ta saab seda vabalt ja täielikult
kasutada. See ei eita ega blokeeri minu olemasolu. See on igal ajal saadaval ja tal on õigus
seda saada ja see on õigusega ka minu oma. Kõik olendid omavad sellele õigust. See lihtsalt
ilmneb erinevatel aegadel mitmeti. Ja head ööd.
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624. SEANSS
30. OKTOOBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2145
Niisiis – tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Jätkame dikteerimist.
Selleks et terve olla, peate uskuma tervisesse. Hea arst muudab tõekspidamisi. Ta asendab
haiguse idee tervise ideega. Kõik meetodid või ravimid, mida ta kasutab, saavad olla tõhusad
vaid siis, kui muutub tõekspidamine.
Kuid kahjuks on nii, et kui inimene hakkas silte kleepima, koostas ta ka nii-öelda väga
keerulisi maakaarte, liigitades erinevaid haigusi põhjalikumalt kui kunagi varem. Ta uuris surnud kudesid, et avastada neid tapnud haiguse olemust. Arstid hakkasid pidama inimesi haigusekandjateks ja haigusteks – mida nad ise [arstid] teatud mõttes mõnede uute raviprotseduuridega tekitasid.
Vanad arstid tegelesid sageli otsesemalt patsiendi endaga ja said aru tõekspidamiste olemusest ja sugestiooni esmajärgulisest tähtsusest. Paljud nende võtted olid võetud kasutusele
nende võime tõttu tekitada psühholoogilist sokki, mille käigus patsiendile tehti tõhus "ajuloputus", puhastades teda haigusest, mida ta enese arvates põdes.
Praegune meditsiin on kurvalt omaenda tõekspidamiste kütkeis. See on sageli süsteem,
milles kehva tervist ja haigust mitte ainult et peetakse normaalseks, vaid ka tugevdatakse
nende aluseks olevaid kontseptsioone. Ka siin, nagu ka psühhoanalüüsis, toimub peitusemäng,
milles osalevad nii arst kui ka patsient. (Vt 2. peatükis 616. seanssi.)
Mõlemad muidugi usuvad, et nad vajavad teineteist. Selle taga on psühholoogiline tõekspidamiste süsteem, milles patsient omistab arstile sageli teadmised ja tarkuse, mida tema
tõekspidamiste järgi sellel küll ei ole. Teades vastupidist, soovib patsient arsti siiski kõikvõimsaks pidada.
Arst omistab ja projitseerib patsiendile sageli omaenda abitusetunded, mille vastu ta võitleb. Vastastikused suhted jätkuvad, mille käigus patsient püüab olla arstile meele järele ja
parimal juhul vahetub üks sümptomite grupp lihtsalt teisega. Arst jagab liigagi sageli patsiendi kõikumatut usku kehva tervisesse ja haigusesse.
Lisaks sellele annab meditsiin sageli ka haiguste eskiisid ja patsient proovib neid liigagi
sageli endale selga. Ma ei taha sellega öelda, nagu poleks meditsiinist sageli palju abi ja kasu,
kuid see väärtushinnangute süsteem, milles see tegutseb, tühistab sageli suure osa selle positiivsest mõjust.
Kuna arstid on nii lugupeetavad, pööratakse arstide poolt antud sugestioonidele erilist
tähelepanu. Patsient aktsepteerib oma emotsionaalse seisundi tõttu kergesti niisuguses olukorras tehtud väiteid tavalisest vähem kriitiliselt.
"Haiguse" nimetamine ja talle sildi kleepimine on kahjulik ning see eitab suurel määral
kehas väljendunud psüühhele sisemiselt omast mobiilsust ja pidevat muutumist. Teile öeldakse, et teil on "midagi". "See" on ühtäkki teid ja võib-olla teie kõigi sisimaid elundeid rünnanud. Tavaliselt öeldakse teile, et teie emotsioonidel ja tõekspidamistel ega väärtushinnangute
süsteemidel pole teid tabanud õnnetu olukorraga midagi tegemist.
Patsient tunneb end seetõttu sageli suhteliselt võimetuna ja suvalise juhusliku viiruse meelevallas, mis võib välja ilmuda. Tõsiasi on, et te valite vastavalt oma tõekspidamiste olemusele isegi selle, missugust liiki haigus teil on. Te olete halva tervise suhtes immuunne, kuni te
usute, et te seda olete.
Need on täiesti praktilised väited. Teie kehal on üldine kehateadvus, mis on täis energiat
ja elujõudu. See korrigeerib automaatselt kõik tasakaalutused, kuid seda keha teadvust mõju-
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tavad ka teie teadlikud tõekspidamised. Teie lihased usuvad seda, mida te neile neist räägite.
Sama kehtib ka teie füüsilise keha kõigi teiste osade kohta.
Kuni te usute, et vaid arstid saavad teid terveks ravida, minge parem nende juurde, sest
nad on teie tõekspidamiste süsteemis tõesti ainsad, kes teid aidata saavad. Kuid see süsteem
ise on piirav; ja taas on nii, et kuigi te võite ühest probleemist terveneda, asendate te selle vaid
teisega, senikaua kui teil on oma tõekspidamiste tõttu füüsilisi probleeme.
Sama kehtib ka nn vaimse tervendamise kohta. Kui niisugune ravija ravib teie keha psüühilise energia koondamise teel terveks, vahetate te samuti need sümptomid lihtsalt teiste vastu, kui te oma esialgseid tõekspidamisi ei muuda. Mõnikord näitab ravija või arst seisundit
efektiivselt ravides teile kaudselt, et tervendav energia on olnud alati teis endas ning ainuüksi
see arusaamine võib olla piisav, et võimaldada teil oma tõekspidamisi tervisest täielikult muuta.
Niisugusel juhul te saate aru, et teie varasem kehv tervis oli põhjustatud teie tõekspidamisest. Kui teil on füüsilisi probleeme, keskenduge nende asemel oma tervetele kehaosadele ja
häirimata funktsioonidele. Tervetes kohtades töötavad teie tõekspidamised teie heaks.
Nagu ma juba mainisin (eelmisel seansil), on sisemised helid äärmiselt olulised. Kõigil
teie keha moodustavatel aatomitel ja molekulidel on oma reaalsus heli väärtuste osas, mida te
füüsiliselt ei kuule. Igal teie keha elundil on ka talle omane ainulaadne heliväärtus. Kui midagi on valesti, tekib sisemistes helides ebakõla.
Selles kehaosas tekib helide ebakõla teie enda mõtete-tõekspidamiste sisemise heli tulemusena. Seepärast ongi oluline, et te ei tugevdaks neid sisemisi helisid samade negatiivsete
sugestioonide endale kordamise teel. Sõnalised sugestioonid teisenduvad sisemiseks heliks.
See läbib teie keha umbes samamoodi kui mõned valguseliigid.
Kuna te olete füüsilised olendid, peavad teie tajud olema suures osas füüsilise orientatsiooniga. Isegi teie kehad eksisteerivad teises mõistes kui te tavaliselt arvate.
Te tajute neid objektidena, mis omavad suurust ja mis koosnevad lihast ja luudest. Kuid
neil on ka oma heli ja valguse ja elektromagnetiliste omaduste "süsteemid", mida teie ei taju.
Nad kõik on seotud füüsilise kujuga, mida te tunnete. Kõik füüsilised puuded ilmnevad kõigepealt neis teistes "süsteemides".
Heli, valgus ja elektromagnetilised süsteemid annavad teile tuttavale füüsilisele kujule jõu
ja vitaalsuse. Nad on füüsilisest kehast mobiilsemad ja veelgi tundlikumad teie enda mõtete ja
emotsioonide muutuste suhtes.
Nagu ma ütlesin, teisenduvad mõtted selleks sisemiseks heliks, kuid mõtted püüavad
samuti alati materialiseeruda. Sellistena on nad tekkefaasis kujutised, energia kogujad. Nad
koguvad endale embrüonaalset vormi, kuni see ühel või teisel viisil füüsiliselt teisendub.
Seega on vaimsed kujutised äärmiselt võimsad, kombineerides sisemist heli ja selle mõjusid selge vaimse pildiga, mis hakkab endale füüsilist vormi otsima. Teie kujutlusvõime lisab
neile kujutistele motiveerivat ja taganttõukavat jõudu ja te leiate selliselt, et teie paljud tõekspidamised esinevad teil sisemisel visuaalsel kujul. Nendega on seotud mõttepildid.
Iga niisugune kujutis võib esindada mingit üht või ka mitut tõekspidamist. Kui hakkate
oma tõekspidamisi loetlema, siis leiate, et teile tulevad mõtteisse mõned niisugused pildid.
Vaadelge neid, nagu oleksite teie nad maalinud. Kui teile ei meeldi, mida te pildil näete, siis
muutke täiesti teadlikult seda pilti oma mõttes.
Need kujutised on sisemised, kuid kuna nad on nii oluliseks osaks teie tõekspidamistest,
siis näete neid ka väljendumas oma kogemustes.
Toon teile ühe lihtsa näite. Teil on varvas valus. Te näete seda aeg-ajalt üsna selgelt oma
vaimusilmas. Võite avastada, et te vaatate oma varvast tavalisest sagedamini ja võite ka leida,
et te märkate inimeste seas kõiki, kes ei saa korralikult käia. Tavaliselt te neid inimesi tähele
ei paneks, kuid nüüd näib kogu maailm olevat täis valusaid varbaid.
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Me tegeleme tõekspidamisega, mis on juba füüsiliseks saanud. Kuid kui te niisugust keskendumist jätkate, siis varvas kas ei parane, või selle seisund halveneb. Kõige selle taga oleks
muidugi probleemi põhjustanud tõekspidamine; kuid kui te olete sümptomite grupi juba esile
toonud, jälgige hoolikalt, et te ei hakkaks vaatlema oma reaalsusevälja sellelt positsioonilt.
Kui te seda teete, summeerite seisundi tugevdamiseks oma sisemised ja välised kujutised.
Seega on olemas valgus, mida te füüsiliste silmadega ei näe, nii nagu on olemas heli, mida
te oma kõrvadega ei kuule. Nende kombineerudes kujuneb vaimus teile tuttav füüsiline kujutis, seega te peate tegutsema seestpoolt väljapoole. Teie tõekspidamised on teile paletiks, kui
jälle maalimise analoogiat kasutada.
Teie mõtted annavad reaalsusele, mida te füüsiliselt kogete, selle põhijooned. Teie emotsioonid täidavad need mustrid valgusega. Teie kujutlusvõime sepistab need kokku.
Tegelikult kasutate te vahendina oma sisemiste mõtete heli. See on palju enam kui vaid
analoogia, sest see selgitab lihtsustatult üsna hästi, kuidas teie tõekspidamised teie reaalsust
moodustavad. Vaiksel hetkel aitab teie üldise füüsilise seisundi toonust tõsta, kui öelda aeglaselt, kas mõttes või kuuldavalt sõna "O-O-O-O-O-M-M-M-M-M". Nendes helides sisaldub
tõuge energia ja hea enesetunde poole, nagu ma peagi selgitan.
Niisiis – ma lõpetan tänaseks. Järgmisel seansil jätkame seda. Kui teil on küsimusi, siis
ma vastan.
("Ei...")
Siis soovin teile toredat õhtut.
("Sama sulle, Seth.")
(Valjemini:) Ja minu parimad tervitused teile mõlemale.
("Aitäh. Head ööd." Lõpp kell 23.05. Jane ei mäletanud pärast viimast vaheaega edastatud materjalist midagi.)

625. SEANSS
1. NOVEMBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2103
(Jane edastas seansi algul ruttamata ja vaikselt.)
Niisiis – tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerin. Keha reageerib mitte niivõrd füüsilisele helile kuivõrd sisemistele helidele, milleks füüsilised helid teisenduvad. Nagu mainitud (kahel viimasel seansil), reageerib see ka
helidele, millel pole füüsilisi "vasteid".
Kromosoomide struktuuril on teatavaid omadusi, mida peavad aktiveerima spetsiifilised
sisemise heli väärtused. Kui seda aktiveerimist ei toimu, siis kromosoomides varjatud kujul
peituvad "omadused" jäävadki sellisteks.
On olemas mõjude ahelaid, mis koosnevad tegelikult helide sisemistest väärtustest, mis
nagu lükivad kokku nii geenide kui ka kromosoomide keerulisi põimeid.
Ma lähen sellega edasi aeglaselt, et seda võimalikult lihtsalt seletada.
("Jah." Vt geenide ja kromosoomide definitsioone 1. peatüki 610. seansil.)
Need helide väärtused on sisuliselt omavahel põimunud elektromagnetilises süsteemis.
Helid põimivad (käega näidates) end läbi ja aitavad seda süsteemi moodustada. Ka rakkude
tegevus kehas tekitab nii-öelda pisikesi sisemise heli plahvatusi. Teatavat liiki valgused tungivad neisse elektromagnetilistesse ja sisemise heli struktuuridesse. Need kõik kokku moodustavad prototüübi, mille alusel ja millest moodustatakse füüsiline keha.
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Niisiis, kui te loote oma mõtteis vaimse kujutise, siis see koosneb neist omadustest, mida
ma äsja mainisin. Vaimne kujutis on seega ka sisemiste helide struktuur, kus elektromagnetilised omadused on teatavate valguse väärtustega läbi imbunud. Teatud ja väga reaalses mõttes
on vaimne kujutis aine tekkefaas; ja igasugune nii moodustuv struktuur, milles on kombineeritud elektromagnetilised heli ja valguse väärtused, püüab automaatselt ennast füüsilisse eksistentsi reprodutseerida ehk materialiseeruda. Seega on niisuguste kujutiste olemus selgelt seotud keha enda moodustumise viisiga.
Nii elektronidel, aatomitel kui ka molekulidel* on oma sõltumatud sisemise heli ja valguse väärtused. Sõnumite hüppamisel teie närvilõpmetelt tekivad kindlad helid. ** Seda on osaliselt väga raske seletada, kuid seega on olemas "nähtamatut" valgust ja kuuldamatut heli, mis
mõjutab teie keha ja aitab kujundada struktuuri, mille ümber see pidevalt tekib.
* Nende kolme keerulisus progresseerub pidevalt. Elektronid on negatiivse laenguga osakesed, mis tiirlevad
ümber tuuma, millel on samal arvul positiivseid laenguid; koos moodustavad need aatomi; aatomite grupid moodustavad kombineerudes molekule.
** Seth ütleb meile "Seth kõneleb" 19. peatükis: "Molekulaarsed struktuurid saadavad välja oma teadaandeid ja
kui te ei ole häälestatud selliselt, et neid tajuda, võib neid tõlgendada kui tähenduseta müra."

Teie mõistes teie praeguse elu jooksul toimub teie keha loomine muidugi pidevalt. See
pole kunagi loodud mehhanism, mis on siis jäetud tema enese hooleks. Vastupidiselt paljudele
mõttekoolkondadele pole teile antud sündides teataval hulgal "elujõudu", mida te järjest kulutate.
Aatomid ja molekulid teis päris otseses tähenduses pidevalt surevad ja asenduvad uutega.
Teid luuakse iga hetkega füüsiliselt. Keha reageerib välistele helidele ja stiimulitele, mida
füüsilised meeled talle toovad. Neid reageerimismudeleid saab selgelt näidata. Need on aga
kõik, mida praegu saab jälgida tunduvalt suurematest vastastikustest mõjudest, mis samuti
eksisteerivad.
Aatomid ja molekulid, millest näiteks teie rakud ja teie keha koosnevad, ei reageeri füüsilistele helidele, mida te kuulete, ega valgusemustritele, mida teie füüsilised silmad tajuvad.
Ohuolukordades peab kogu teie keha saama kiiresti liikuda. Hormonaalne süsteem peab reageerima väga kiirelt, vahel hetk tagasi valitsenud tasakaalu täielikult muutes. Lihased peavad
olema kohe erksad ja kogu keha olema piisavalt paindlik, et tervikuna reageerida. See hõlmab
kõiki elundeid ja pisimaidki osi.
Oletame, et te olete keset tänavat ja äkki sõidab auto teie suunas. See on tulnud nagu välk
selgest taevast. Rakud, millest teie sooled, teie süda, teie lihased koosnevad, muidugi ei näe
autot, nii nagu "teie" seda näete. Kuid kogu süsteem tuleb aktiveerida hetkega ja andmed,
mida "te" tajute, tuleb teisendada selliselt, et need igale teie kehaosale energiat annaksid.
Selleks teisendatakse välised stiimulid sisemisteks stiimuliteks, kuid teadlased ja füüsikud
on suutnud siiani vaid nende andmete füüsilisi kandjaid jälgida. Tähtsamaid vastastikuseid
seoseid ei ole tajutud ja niisuguste sõnumite dekodeerimise tegelikust sisust (äkki palju valjemini) pole aru saadud.
Närvid koosnevad samuti sama liiki sisemistest struktuuridest nagu eelpool mainisime
(käesolevas peatükis), mille ümber või pigem millest moodustuvad füüsilised närvid. Siin
teisendatakse ja jagatakse välised andmed sisemisteks. See tähendab, et need dekodeeritakse
eelpool käsitletud sisemise heli, valguse ja elektromagnetilistesse struktuuridesse.
Sellest saab siis kasutamiskõlbulik informatsioon ka aatomitele ja molekulidele, millest
koosnevad rakud. Füüsilist ajalist viivitust sõnumi saabumisest kuni selle jõudmiseni kavatsetava sihtkohani neil teistel tasanditel ei toimu. "Sisemine sõnum" jõuab oma sihtkohani
enne füüsilist.
Selleks ajaks kui organism reageerib, on sisemised süsteemid juba reageerinud, ja see
peab alati eelnema kõigile füüsilistele reageeringutele stiimulite suhtes, ja eelnebki. Seepärast
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reageerib nähtamatu kehasüsteem, mis koosneb selle sisemisest valgusest, helist ja elektromagnetilistest omadustest, esimesena ja tegelikult algatab hilisema füüsilise reaktsiooni.
Niisugune väliste stiimulite teisendamine toimub alati. Teadlaste poolt täheldatud tajutav
viivitus on muidugi füüsiline, mis tuleneb "ajast", mis kulub sõnumi hüppamiseks närvilõpmetelt.* Sisemine teisendumine on aga samaaegne.
* Seth viitab siin närviimpulsi liikumisele keha närvisüsteemis ühelt neuronilt ehk närvirakult teisele. Kahe
neuroni vahelist ühenduskohta nimetatakse sünapsiks.
Mõtleme nüüd uuesti ähvardava õnnetusjuhtumi olukorrale. See juhtum auto, autojuhi ja
teie enda ohtliku olukorraga eksisteerib nagu teine struktuur selle kõrval, mida te füüsiliselt
näete. See – sündmus – eksisteerib ka eelpool mainitud mõttes, nähtamatust valgusest, kuuldamatust helist ja elektromagnetilistest struktuuridest koosnevas reaalsuses.
Te reageerite teadlikult füüsilistele andmetele – mürale, ehk ka pidurile kriiksumisele,
auto sedavõrd lähedal nägemise visuaalsele šokile, kuid teie nn sisemised meeled "tunnevad
ära" kogu selle stseeni või sündmuse sisemise reaalsuse. (Vt märkust seansi lõpus.) Need
reageerivad sisemistele süsteemidele, millest ma teile rääkisin. Füüsilised andmed kanduvad
läbi närvide vajalike viivitustega, mis on paratamatud. Need on tajuspektri ajalises otsas.
Kuna te olete lihast ja verest olendid, peavad taju sisemistel aspektidel olema ka füüsilised
vasted. Kuid materiaalne teadlikolek ja keha reageerimine sellele oleks ilma nende sisemiste
võrgustiketa võimatu.
Enne, kui te midagi füüsiliselt näete, näete te seda nende sisemiste teede kaudu. Sisemine
taju aktiveerib välise. Kui kogete füüsilist liikumist või tegevust, sündmusi või nähtusi, saate
teadlikuks sisemiste arusaamiste pika "seeria" lõpuosast. Ma tahan öelda, et kõik välised
sündmused, kaasa arvatud teie oma keha koos selle sisemusega, kõik esemed, kõik füüsilised
materialiseerumised on elektromagnetiliste struktuuridega läbipõimunud sisemisest helist ja
sisemisest valgusest koosnevate sisemiste struktuuride välised struktuurid.
Ajalise taju all eksisteerivad kõik objektid ja sündmused seega selles vormis, omavahel
põimunud struktuuridena. Füüsilisel tasandil te näite olevat eraldatud kõigest, mis pole teie
ise. See pole tõsi, kuid see näib nii olevat teie igapäevases eksistentsis ning see on eeldus,
mida te peate tavaliselt enesestmõistetavaks.
Sisemisel tasandil, millest ma nüüd rääkisin, on kõik sündmused ja esemed omavahel
seotud. Ühe liikumine või muutus mõjutab ka teisi. Te reageerite füüsiliselt mõnedele neist
muutustest ja tunnete need ära, nagu näiteks õnnetuseohtlikus olukorras. Kuid olenemata sellest, kas te olete niisugusest tegevusest teadvuse tasemel teadlik või mitte, muudab see teie
keha sisemist keskkonda nende sisemiste teede kaudu.
Teie oma mõtted ja tõekspidamised, millel on samasugune sisemine reaalsus, muudavad
ka teiste sisemisi keskkondi. Mainitud õnnetuseohtlik olukord oli füüsiline sündmus, kuid
algselt oli see vaimne sündmus. See eksisteeris seega teie mõistes ajatus reaalsuses enne, kui
see füüsiliselt materialiseerus, seda tajuti ja sellele reageeriti.
See tõugati sisemisest reaalsusest välisesse reaalsusesse tõekspidamise, emotsiooni ja
kujutlusvõime kaudu. Kuna te ei näe neid, võib teile tunduda, et need omadused pole nii
reaalsed kui näiteks ese ise. Füüsiliselt võib näha näiteks ainult emotsiooni tagajärgi. Seda ei
saa käes hoida nagu kivi.
Ideed esindavad teie psüühilist kavatsust. Need genereerivad emotsiooni ja kujutlusvõimet. Need aktiveerivad sisemisi süsteeme. Need on teo liikumapanevaks jõuks, vahendiks,
mille läbi kõik sisemised sündmused välisteks saavad. Neid moodustab ja suunab energia ja
need on reaalsuse sisemiste ja väliste süsteemide moodustised. Need moodustavad osa loomejõust, millest pärinevad kõik reaalsused. Jälle on raske selgitada, lihtsalt sellepärast, et sellel,
mida ma püüan öelda, on vähe sõnalisi vasteid.
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(Kaalutletult:) Kujutlusvõime ja emotsioonid on kõige kontsentreeritumad energiavormid,
mida te füüsiliste olenditena omate. Igas tugevas emotsioonis peitub palju rohkem energiat
kui näiteks on vaja raketi saatmiseks Kuule.
(Väga jõuliselt:) Emotsioonid saadavad näiteks füüsilise raketi väljasaatmise asemel mõtteid sellest sisemisest reaalsusest läbi mittefüüsilise ja füüsilise vahelise barjääri "objektiivsesse" maailma – mis pole väike saavutus ja mida pidevalt korratakse.
Võite teha vaheaja.
(22.47. "Oo, no seekord ma olin küll eemal ära, tõepoolest," ütles Jane. "Maja oleks võinud vist küll kokku langeda ... Mul oli jälle selline tunne, et olin selles nii sügaval, et oleksin
nagu olnud osa sellest – kõige selle sisemuses.
See on tõesti imelik viis sisemiselt koonduda. Seda tehes tekib nagu võidurõõm teostumisest, nagu tõmbaksin midagi järjest välja asjade salajasest olemusest. Ma ei saa öelda, kuhu
sa lähed või mida sa teed. Veel nüüdki hämmastab mind, et [see raamat] tuleb välja täiesti
valmiskujul," ütles ta. "Ma tavaliselt ei taha, et sel puhul keegi juures oleks. Kõik muu suletakse välja – teiste inimestega tuleks arvestada või siis nad hajutaksid tähelepanu..."
Sethil oli veidi aega tagasi selle viimase mõtte kohta midagi öelda. Järgnevad on tsitaadid
varem väljajäetud materjalist: "Üldiselt on parem, kui raamatut dikteeritaks omavahel olles
või siis kellegagi, keda te hästi tunnete ja kellega te tunnete end vabalt. Lihtsalt sellepärast, et
siis on vähem segavaid psüühilisi tegureid ja Ruburtil on lihtsam ühele selgele kanalile keskenduda.
"Teiste vajadused ja soovid tulevad loomulikult samuti mängu," jätkas Seth, "ja osa
energiast tuleb kasutada nende arvestamatajätmisele. Muidugi, mida rohkem huvitatud ja
erutatud [tunnistajad] on, seda enam annavad tunda nende endi mured. Ruburtil on raske
neid täiendavaid segavaid psüühilisi asjaolusid blokeerida... Võõrastega on seansid aga
sageli isiklikud, sest nende oma emotsionaalsed reaktsioonid on algul nii vibreerivad...")

626. SEANSS
8. NOVEMBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2106
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerin. Füüsiliselt elavat keha, selle tegevusi ja seisundit suunatakse teadliku meele
tõekspidamiste kaudu. Kehal, nagu selles peatükis selgitatud, on ka "nähtamatuid" vasteid,
mis koosnevad elektromagnetilistest omadustest ja sisemistest heli ning valguse omadustest.
Need nähtamatud süsteemid eelnesid füüsilise keha tekkele. Need eksisteerivad ka pärast
keha surma. Kui keha seisundit suunab elus teadlik meel, siis keha idee ehk vaimne struktuur
oli olemas enne teadliku meele seost füüsilise ajuga.
Geenidel ja kromosoomidel pole mitte juhuslikult täpselt vajalik kindel kodeeritud informatsioon sees olemas. Nende andmetega varustatakse nad seestpoolt. Mina-olemus eksisteerib enne vormi. Võiks öelda, et täiesti teises dimensioonis eksisteeriv mina-olemus külvab
seemne füüsilise reaalsuse keskkonda, millest tärkab tema enda materiaalne eksistents.
Seetõttu moodustab sisemine mina kõigepealt "nähtamatu" keha struktuuri, mis ilmub
"hiljem" kehana. Selle vaimse külvamise ajal ei ole teadlik meel teie mõistes ajuga muidugi
ühendatud, sest see pole lihas veel moodustunud. Keha ideed hoiab ja teostab füüsiliselt teadlik meel.
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Teadvus ei sõltu seega füüsilisest tajust, kuigi see atribuut vajab siiski materiaalses vormis
sisalduvat teadlikkust. Kuigi füüsiline teadvus sõelutakse läbi kehaaparaadi, pole te selle protsessi tõttu mittekehalistest liikidest tavaliselt teadlik. Keha üldine struktuur, omadused ja iseärasused on seega olemas enne selle moodustumist. Lihtsalt öeldes te valite juba ette, missuguse keha te asustate ja andmetega varustate. Teile võib tunduda, et teil pole elus, nagu teie
seda tunnete, oma keha seisundi üle teadlikku kontrolli, ammugi siis enne oma sündi. Teile on
õpetatud, et teie mõte on teie keha tegevusega vähe seotud.
Kui inimene peab end südamehaigeks, siis ta mõjutab lõpuks oma ärevusega oma "tahtmatu" süsteemi funktsioneerimist, kuni ta süda kindlalt kahjustub kui seda tõekspidamist ei
pidurdata. Teadlik meel suunab keha nn tahtmatuid süsteeme ja mitte vastupidi. Ükski idee ei
libise salaja teie teadlikkusest mööda, et mõjutada teie tahtmatut süsteemi, kui see ei ole vastavuses teie enda teadlike tõekspidamistega. Ütlen jälle, et te ei ole haige, kui te peate end
terveks – kuid võib olla teisi ideid, mis panevad teid uskuma kehva tervise vajalikkust.
Te pole teadlikud sellest, kuidas keha oma paljusid tahtmatuid funktsioone täidab. Teadlik
meel ei suudaks kõigi nende andmetega toime tulla, kuid need funktsioonid kajastavad täielikult teie teadlikke mõtteid ja tõekspidamisi.
Ma mainisin eelpool samuti (2. peatükis 614. seansil), et teadlik meel ei ole sisuliselt sisemisest minast ega sellele kättesaadavatest sügavatest sisemistest ressurssidest ära lõigatud.
Teadlik meel ei ole ka mingi üks sündmus; see esindab sisemise mina erinevaid osi, mis igal
antud hetkel "pinnale kerkivad".
Enne füüsilist sündi valitud (neid põhjusi käsitleme hiljem) keha põhistruktuuri raames on
indiviidil täielik vabadus luua täiesti terve ja funktsioneeriv vorm. See vorm kajastab aga
tõekspidamisi ja materialiseerib täpselt kehas need ideed, mis teadlikus meeles sisalduvad.
(Jane edastas väga tõsiselt ja küllaltki valjult. Ta kallutas end ettepoole ja patsutas kohvilauale meie vahel, silmad pärani ja tumedad.)
See on üks keha esmaseid funktsioone. Seda funktsiooni täidab seega omamoodi nii haige
keha kui ka terve keha. See on teie kõige sisim tagasisidesüsteem, mis muutub koos teie mõtete ja kogemustega, andes teile kehas teie mõtte füüsilise vaste. Seega pole mõtet vihastuda
mingi sümptomi peale või pilgata keha selle seisundi pärast, kui keha esitab teile teie oma
mõtte täpse koopia, nagu ta pidigi seda tegema.
Teie keskkond ja teie kogemus füüsilises maailmas annavad teile samasuguse tagasisideme. Samadel põhjustel on oma keskkonna või oma kogemuste peale selles täpselt sama asjatu
pahandada kui oma keha peale.
Sageli näib niisuguste ideede esitamisel, et ideaalsed tulemused teie mõistes tähendaksid
täiuslikkust – "maapealset taevast" – olukorda, kus kõik oleksid terved, rikkad ja targad.
(Nüüd palus Seth mul Jane'ile õlle avada. "Ma ei taha talle veel vaheaega teha," lisas ta –
mõeldes "tema" all Jane'i meessoost tervikolemust Ruburtit. Jane oli selgelt väga sügavas
transis. Meie majas oli kärarikkaks muutumas, kuid ta ei ilmutanud ebamugavustundest mingeid märke. Ta istus hoopis vaikselt ja ootas, kuni ma oma märkmiku võtan...)
Kuid te kasutate füüsilises eksistentsis oma keha õppimise ja väljendamise vahendina.
Igaüks teist on ainulaadne. Paljud teist käivad omadel põhjustel kursustel, mis ei arenda näiteks võimeid ühtlaselt ega anna üldist tasakaalustatud pilti vaid eelistavad väljendada ja proovida teatavaid võimeid, välistades teisi. Niisugune kursus ei annaks teile füüsilises reaalsuses
tasakaalustatud pilti täiuslikkusest.
Hiljem me käsitleme siin raamatus ka teist liiki eksistentse, milles te samuti osalete; ja
need annavad mõningal määral värvingu ka teie kavatsustele ja eesmärkidele füüsilises elus,
nagu teie sellest praegu aru saate.
Kui kõik teie tõekspidamised jääksid materialiseerumata, mitte ainult need, millel "veab",
ei saaks te kunagi oma füüsilisel tasandil põhjalikult aru, et teie ideed loovad reaalsuse. Kui
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vaid teie "positiivsed" tõekspidamised materialiseeruksid, siis te ei saaks kunagi selgelt aru
oma mõtte jõust, sest te ei kogeks täielikult selle füüsilisi tulemusi.
Teadlik meel eksisteerib enne ja pärast materiaalset elu. Kehalise eksisteerimise ajal on
see ajuga läbi põimunud ja füüsilise elu ajal sõltuvad teie maised tajud – teie täpne ja püsiv
keskendumine oma konkreetses ruumi ja aja süsteemis – sellest peenest ühendusest.
Enne füüsilist sündi te moodustate seega vaimse ettekujutuse kehast, mis teil saab olema.
See kujutis antakse mateeriale üle järgmiselt: te häälestate ennast väga konkreetsele reaalsuse
dimensioonile. Te moodustate füüsilise struktuuri, mis hakkab eksisteerima sellel kindlalt
koondunud alal, mis saab olema paikapidav ja tegelik – mis saab neil "sagedustel" elavaks
(väga kindlalt).
Just siin tekib mina näiline jagunemine, sest füüsilises elus peab teadlik meel olema ajuga
seotud ja ajas peab see elund ise kasvama ja arenema. Seega ei saa kogu teie teadvus olla füüsiliselt teadlik. See osa, mis peab "ootama" aju arenemist, ongi osa, mida teie elus nimetate
"teadlikuks meeleks".
Teisi osi võib nimetada sisemiseks minaks. Kõike sellest sisemisest minast ei saa väljendada
isegi selle seose kaudu ajuga, sest aju peab taju füüsilise aparaadi kaudu läbi sõeluma.
Aju koos oma kehaliste ühendustega peab toime tulema ajaliste viivitustega, mis meeltetajudega alati kaasnevad. Keha sisemised mehhanismid peavad teadvuse tasandil toime tulema ajaliste järjestustega, mis esitaksid füüsiliselt häälestatud teadvusele lahendamiseks liiga
palju "matemaatilisi" mahaarvamisi ja arvutusi. See peaks näiteks teadlikult jälgima kõiki
lihaseid, närve, elundeid, rakke, molekule ja aatomeid, sellal kui ta kehaga ajas ja ruumis
manipuleerib.
Seetõttu tekib näiline jagunemine, milles üks osa nähtamatust teadlikust meelest on seotud
füüsilise ajuga ja teine osa on sellest seosest vaba. See [teine] osa moodustab teie mõistes
keha tahtmatu süsteemi.
Jälle on tähtis, et te saaksite aru esialgsest mittefüüsilisest reageerimisest stiimulitele, mis
vallandab kõik füüsilised reaktsioonid. Nende teadvusealade vahel, mis on ajuga seotud ja mis
ei ole sellega seotud, toimub pidev vastastikune mõju ja side. Teadvuse "sügavamad" eesmärgid "ringlevad", kerkides mõnikord teadlikkusesse, mis on ajuga seotud. Neist mina sügavamatest allikatest tulevat informatsiooni, mis jõuab ajuga ühendatud aladeni, tõlgendatakse selle mina kõige füüsiliselt koondunuma segmendi tõekspidamiste järgi.
Mõningal määral annavad neile sisemistele andmetele oma värvingu mina selle osa antud
hetke tõekspidamised, mis on füüsilise maailmaga kõige otsesemalt vastamisi.
Ja nüüd teen ettepaneku seanss lõpetada ...
("Hea küll," ütlesin ma veidi üllatunult.)
... kuid meil on suur osa materjalist läbi võetud. Seega (naeratades) lugege sellega, et teil
on vedanud.
(Lõpp kell 22.27. Jane tuli sügavalt dissotsieerunud seisundist aeglaselt välja. Seanss lõppes
küllaltki äkki just seepärast, ütles Jane lõpuks, et ta oli väsimas. See osutus 5. peatüki lõpuks.)
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6
Teie tõekspidamiste keha ning tõekspidamiste jõustruktuurid

627. SEANSS
13. NOVEMBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2121
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerin. Kuues peatükk: "Teie tõekspidamiste keha ning tõekspidamiste jõustruktuurid."
Niisugune ongi peatüki pealkiri.
Te kõik elate sõna otseses mõttes omaenese tõekspidamiste kehas. Te tajute oma tõekspidamiste keha kaudu. Teie tõekspidamised suudavad teie nägemisulatust avardada või kahandada. Nad võivad teravdada või nüristada teie kuulmist või ükskõik millist muud meelt.
Kui te näiteks usute, et teatud vanuses hakkab kuulmine nõrgemaks jääma, siis nimelt nii
juhtubki. Järk-järgult kasutate kuulmismeelt üha vähem, suunates (ise seda endale teadvustamata) oma tähelepanu teistele, kompenseerivatele meeltele. Ikka harvemini ja harvemini jääte
oma kõrvade peale lootma, kuni nende talitlus ise tõepoolest atrofeerubki.
Selles kindlas tähenduses pole talitlused midagi muud kui lihtsalt harjumused. Te lihtsalt
järgite oma tõekspidamist ning unustate ära, kuidas korralikult kuulda. Ise seda endale teadvustamata surute te alla kõik need üliväikesed manipulatsioonid, mida kuulmine nõuab. Siis
aga järgnebki tõepoolest tegelik füüsiline hääbumine. Kuid see ei sünni esimesena, vaid juhtub hiljem.
Niisugust arengut võib täheldada peaaegu kõikides füüsilistes kategooriates. Harilikult on
asjasse segatud rohkem kui üks tõekspidamine. Lisaks tõekspidamisele, nagu jääks nägemine
aastatega nõrgemaks, võite pidada tõeks ka eelmainitud seisukohta, et kuulmine muutub viletsamaks – ning need kaks arvamust koos tugevdavad võibolla tõekspidamist, et vananedes pole
te automaatselt enam see, kes olite varem; muutute inimeseks, kes ei tule oma harjunud keskkonnaga lävides enam korralikult toime. Nagu näete, töötab tõekspidamine seesuguse seisundi
materialiseerumisele kaasa. Teisalt võite aga uskuda, et aastad teevad targemaks; et kui inimene on hakanud ennast mõistma, saabubki varem tundmata meelerahu; et ergas teadvus suudab
keskkonda hoopis paremini hinnata ning füüsilised meeled reageerivad palju ärksamalt kõigile ergutistele. Ning siis sisaldubki kõik see teie füüsilises kogemuses. Füüsiline aparatuur järgib teie tõekspidamisi ning püsib pidevalt hea tervise juures.
Kordan: teil tuleb aru saada, et teie arvamused ning mõtted ei ole mingid ebamateriaalsed
viirastused või varjud. Nad on elektromagnetilised reaalsused. Nad avaldavad mõju teie füüsilisele olemisele ning närvisüsteem tõlgendab nad automaatselt selleks, millest seisab koos teie
ihu ning teie kogemused.
Teie teadvus on ette nähtud selleks, et mõõta ja hinnata füüsilist reaalsust ning aidata teil
kurssi hoida materiaalses universumis, kuhu te praegusel hetkel kuulute. Nagu märgitud
(näiteks eelmise seansi ajal), eeldavad teie olemise teised osad, et te nõnda toimitegi. Siis
koondatakse kogu sisima mina käsutuses olev energia nende sihtide saavutamiseks, mida
teadvus on püstitanud.
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Teie tegutsemisjõu ulatus sõltub teie tõekspidamistest. Usk oma nõrkusesse tähendab
seda, et jätate ennast tegutsemisjõust ilma. Võtta valikuta omaks kõik teieni jõudvad tõekspidamised, tähendab – parimal juhul – avada ennast vasturääkiva teabe tulvale; niisugune tulvavoog muudab tegutsemise ja jõu selged piirid ähmasteks. Üksteisele vastukäivad nõudmised ja hinnangud saadetakse seejärel edasi sisimale minale, kes püüab teile väga mitmeti
mõista anda, et midagi on korrast ära. Ühesuguse olemusega tõekspidamised tõmbuvad, sest
te tavatsete oma käitumises ning kogemuses järjepidevust otsida.
Peate õppima tegelema oma tõekspidamistega täiesti otse, või muidu olete sunnitud tegelema nendega kaudsel moel – reageerides neile oma füüsilises kogemuses, ilma et seda ise
üldse teaksitegi. Kui kirute vaenulikku keskkonda, ebasoodsaid olukordi või tingimusi, siis on
tavaliselt nõnda, et (ja rõhuta nüüd eriti järgmist fraasi) te ei toimi vabalt ja iseseisvalt: tegemist on peaaegu pimeda reaktsiooniga. Reageerite nendele sündmustele, mis näivad teiega
juhtuvat, ning teete seda alati vastuseks ühele või teisele olukorrale.
Et iseseisvalt tegutseda, tuleb teil algatada niisugune tegevus, mida soovite reaalselt juhtuvat – luua see tegevus omaenda olemuses.
Seda tehakse tõekspidamiste, tunnete ja kujutlusvõime ühendamise teel, luues nende abil
soovitud füüsilisest tulemusest mõttelise pildi. Mõistagi ei ole soovitud tulemus veel füüsiline, või muidu poleks teil tarvis seda luua; niisiis pole mõtet väita, nagu tunduks teie füüsiline
kogemus vastu rääkivat sellele, mida üritate teha.
Et arvamused ja tõekspidamised kujutavad endast elektromagnetilist reaalsust, võib üksteisele olulisel määral vasturääkivate tõekspidamiste lakkamatu vastastikune mõju kaasa tuua
võimsaid jõusulge, mis tõkestavad sisima energia väljavoolamist. Teinekord on võimalik
täheldada polariseerumist. Näib, otsekui hakkaksid omaksvõtmata tõekspidamised ja lähemalt
uurimata arvamused elama omaenese elu. Teatud tegevusvaldkondades võivad nad tõhusalt
valitsema hakata.
Hiljaaegu avanes Ruburtil võimalus jälgida head näidet tõekspidamiste olemusest ja jõust.
Talle helistas keegi mees, kes elab teises osariigis ning soovis temaga kokku saada ja
vestelda. Ruburt tundis, et ta peab toda meest nägema – isegi täpselt teadmata, miks nimelt –
ja nad leppisid kohtumisajas kokku. Külaline saabus lennujaamast otse Ruburti juurde, naine
kaasas.
Mees oli elav ja klassikaline näide vastakate, tundmaõppimata jäänud tõekspidamiste
tagajärgedest – raevukas, kuid siiski piinlev isikustus sellest, mis võib juhtuda, kui inimene
lubab teadvusel oma kohustused maha salata: st kui inimene hakkab oma teadvust kartma.
Tegu oli noormehega, kelle tõekspidamised elasid omaenese elu ja kes ise oli samal ajal
suhteliselt jõuetu. Ta polnud teinud katsetki lepitada üksteisele risti vastukäivaid tõekspidamisi ning see oli viinud isiksuse polariseerumisele selle sõna päris otseses mõttes.
Seisite silm silma vastu millegagi, mida võiks nimetada isiksuse kahestumise musternäidiseks. Räägin sellest siinkohal seepärast, et too vahejuhtum illustreerib nii kenasti tõekspidamiste olemust ja jõudu ning neid konflikte, mis võivad alguse saada siis, kui keeldume võtmast enda kanda vastutust oma mõtete eest. Tegu pole päris tavalise juhtumiga, ent siiski sünnib niisugune vaimne või füüsiline jagunemine (suuremas või väiksemas ulatuses) alati, kui ei
õpita korralikult tundma teadvuses sisalduvat ainest.
Kohe, kui külaline sisse astus, hoovas temast sõjakust ning vaenulikkust. Ta oli abi palunud ja vihkas ennast nüüd nõrkuse tõttu, mille ta uskus olevat selle palve põhjuseks. Ta puuris
meie sõpra Ruburtit ägeda, torkiva pilguga ning projitseeris kogu oma käsutuses oleva energia
sellele, et näidata: ta ei lase ennast hirmutada ning kui keegi võtab siin jutuajamisel ohjad
enda kätte, siis on see tema. Mees rääkis teisest isiksusest, kes on temast palju võimsam – ja
ometigi suutvat ta ise panna saalitäie rahvast, sada viiskümmend inimest oma korraldusi täitma. Kuid see teine isiksus oli pärit ühest teisest galaktikast ning oli tulnud sõbramehe kombel
teda abistama ja kaitsma.
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Tema käsul [kinnitas külaline] oli ta nähtamatu sõber tapnud kellegi juristi. Võõra jutust
selgus, et see jurist polnud kogu asjast üldsegi aru saanud ning lisaks teda rängalt solvanud.
Nimetagem seda meest Augustuseks.

628. SEANSS
15. NOVEMBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2129
(Esmaspäevase seansi käigus oli Seth asunud käsitlema Jane'i hiljutist külalist "Augustust", kes oli näidanud ilmselgeid isiksuse kahestumise tundemärke. Tänase seansi algust
oodates lausus Jane: "Ma tean, mis Seth Augustuse teisele isiksusele nimeks paneb: 'Augustus
Kaks '." See tegi meile nalja, sest tuletas meelde Sethi ning Seth Kahte.* Jane läks transsi ja
hakkas pikkamööda rääkima.)
* Lähemalt Seth Kahe kohta vt "Sethi materjal", 17. peatükk ning "Seth kõneleb", 22. peatükk. Teises neist
teatab Seth meile: "Seth Kahel on minuga umbes niisamasugune suhe, nagu minul selle naisega [Jane'iga], kelle
suu läbi ma praegu kõnelen."

Tere õhtust –
("Tere õhtust, Seth.")
– ning asugem taas dikteerima. Kõik algas sellest, et Augustust oli kasvatatud uskuma,
otsekui kujutaks sisim mina endast ohtu ning nagu põhjustaksid inimeste reageeringuid nende
seesmised vastuolud, mida nad teadvustatult kuigivõrd kontrollida ei suuda. (Žestikuleerides:)
Tema meelest oli üksikisik suhteliselt jõuetu iseennast mõistma ning ohtlikult üksi ja kaitsetu,
all kurjusekuristik, kõrgel pea kohal aga kättesaamatu, külm ja õiglane, ent sugugi mitte kaastundlik Hea (suure "H"-ga).
Vastandite maailm viis teda segadusse. Vastuolulisi tõekspidamisi võttis ta omaks ebakriitiliselt. Teadvus üritab alati oma tõekspidamistes selgusele jõuda, koondada neid vormideks
ning hoida silmas järjepidevust. Tavaliselt korrastab ta seisukohti nii ratsionaalselt kui vähegi
võimalik, heites kõrvale need, mis tunduvad tema tõekspidamiste üldisele süsteemile kui
tervikule vastu rääkivat.
Augustust oli õpetatud kartma oma mõtteid ning vältima endassesüüvimist. Ta ei astunud
julgelt silmitsi teda hirmutanud tõekspidamiste ega seisukohtadega, vaid peitis neid algul oma
teadvuse varjatud soppidesse, kuhu nad mõneks ajaks küllaltki rahulikult peitu jäid.
Ajapikku hakkasid lähemalt uurimata jäänud hirmutavad tõekspidamised kuhjuma. Arvamised ning tõekspidamised saavad tõepoolest toitu iseendast. Neis sisaldub kaasasündinud iha
kasvada, areneda ning teostuda. Aastate jooksul kasvasid kaks vastakat tõekspidamissüsteemi
tugevamaks ning hakkasid omavahel Augustuse soosingu eest võistlema. Noormees uskus,
nagu ei suudaks ta inimesena üldse mitte kui midagi, et hoolimata kõigist oma pingutustest ei
saa temast asja ning keegi ei märkagi teda. Talle tundus, et ainuski inimene ei armasta teda –,
et ta ei väärigi armastust. Samal ajal laskis ta teadvusel sihitult ekselda, nähes end vaimusilmas eelmainitud tõekspidamisi korvates kõikvõimsa inimpõlgurina, kes suudab kaasinimestele karmilt kätte maksta selle eest, et need pole teda mõistnud. Selliste tõekspidamiste raames
suutis ta kõike: ravida inimkonna haigusi, kui tal selleks parasjagu tuju oli, või siis karistuseks
varjata niisugust teavet inimkonna eest.
Kõik need seisukohad olid täiesti teadvustatud, ent Augustus hoidis ühte rühma teisest
lahus. Kuid teadvus tavatseb saavutada üleüldist terviklikkust ja ühtsust, reastades oma tõekspidamised selle sihiga ühtsesse süsteemi. Kui teadvuses on mõnda aega hoitud üksteisele risti
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vastukäivaid tõekspidamisi, ilma et neid oleks kuigi tõsiselt püütudki omavahel kooskõlla
viia, siis puhkeb "lahing" teadvuses endas.
Kuna just teadvustatud tõekspidamised on need, mis suunavad keha tahtmatuid liigutusi
ning füüsilist süsteemi tervikunagi, siis on selge, et üksteisele vasturääkivad tõekspidamised
sünnitavad ka vastandlikke füüsilisi reaktsioone ning tasakaalutust. Enne, kui Augustuse
vastukäivad tõekspidamised nii-öelda eri leeridesse koondusid, oli keha pidevalt segaduses:
lihassüsteem ning süda said lakkamatult vastukäivaid käsklusi. Hormonaalsüsteem kõikus
üles ja alla. Koguni Augustuse kehatemperatuur muutus küllaltki järsult.
Kuna ühesugused ideed tõmbuvad ja seda nii elektromagnetilisel kui ka emotsionaalsel
pinnal, sisaldusid teadvuses ühtäkki kaks täiesti vastandlikku tõekspidamissüsteemi ning kaks
enesehinnangut. Kaitsmaks füüsilist struktuuri kui puutumatut tervikut, jagas Augustuse teadvus ennast kähku kaheks. Enam ei läinud lakkamatult kehale jagatavad käsklused omavahel
segamini.
Isikustus see osa Augustusest, kes tundis end võimsana ja võõrana. Kui Augustusele näis,
nagu ähvardaks teda mingi oht, lülitus teadvus ümber, võttes tegutsemisjuhendiks selle tõekspidamissüsteemi, mille raames tundus Augustusele, et ta on kõikvõimas ja kaitstud – aga
võõras. Seega heitsid vastav osa mehe tõekspidamistest ning vastav enesehinnang Augustuse
teadvuse enesele alla ning neist sai Augustus Kaks, nagu me teda siinkohal nimetame. Kui
Augustus Kaks juhtimisohjad oma kätte haaras, muutus füüsiline keha tugevaks ja jõuliseks
ning suutis korda saata niisuguseid tegusid, mis oleksid Augustus Ühe puhul mõeldamatuks
osutunud.
Asi seisab sel1es, et Augustus Kahe meelest on tema keha praktiliselt haavamatu – ning
seesugust tõekspidamist järgides toimibki keha hoopis paremini. Augustus Kaks usub, et ta on
võõras. Antud juhul on loogiline põhjendus (sest loogiline põhjendus peab alati olemas olema) niisugune, et ta on tulnukas teiselt planeedilt, koguni teisest galaktikast. Käesoleval juhul
on tema eesmärk täiesti arusaadav ja lihtne: ta on siin selleks, et abistada Augustus Ühte, et
kasutada oma jõudu viimase huvides, tasuda tema sõpradele, vaenlastele aga hirm naha vahele
ajada. Augustus Üks usub end täiesti tõsiselt niisugust abi vajavat.
Siin on tegu teadliku meele lõhenemisega. See ei ole alguse saanud sisimast minast. Kui
juhtpositsioonile kerkib Augustus Kaks, siis on ta täie teadvuse juures. Ta lihtsalt näeb füüsilist reaalsust läbi jäiga tõekspidamissüsteemi prisma. Kehale jagatavad käsklused ei räägi
vähimalgi määral üksteisele vastu. Keha juhitakse lausa eeskujulikult.
Muidugi olid Augustus Ühe tujukad meeleolud kõige otsesemalt tingitud neist seisukohtadest, mida ta pooldas. Niisugune lakkamatu kõikumine – ühel pool kõrgendatud meeleolu ja
oma jõu eksalteeritud tunnetamine, teisel pool aga jõuetus ja depressioon – oligi see, mida
keha taluda ei suutnud, kuna see tähendas lakkamatuid suuri muutusi. Enama osa ajast on
ülekaalus Augustus Üks, sest tema seisukohad iseenese tühisusest ja vääritusest on teie mõistes varajasemad; hullemgi veel, neid rõhutab omakorda tema ning Augustus Kahe vahel
valitsev kontrast. Teinekord domineerib Augustus Kaks koguni kuni nädal aega järjest.
Ta teeb kõike seda ja ütleb kõike seda, mida nii kangesti tahab teha ja ütelda ka Augustus
Üks, kes suudaks aga nõnda talitada ainult siis, kui oleks päris kindel, et see kõik talle mingeid pahandusi kaasa ei too. Ent Augustus Üks ei ole samal ajal teadvusetu selle sõna otseses
mõttes; ta teab päris hästi, kuidas tema "asemik" käitub ja mida korda saadab. Kordan: tegemist on peitusemänguga ning niinimetatud alateadvusel ei ole selles mainimisväärset osa.
Nõnda siis võibki Augustus Kaks jampsida ja karjuda, valetada ja petta, ennast vägisi
maksma panna, näidata üles põlgust oma kaasinimeste vastu – ning samal ajal võtta Augustus
Ühelt väikseimagi vastutuse.
Niisiis – Augustus Kahe olemuses ei ole mitte midagi pahelist. Spiritistlikes ringkondades
aga tõlgendataks teda täiesti kindlasti kui õelat vaimu või juhti.
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Tema olemus on kaitsva iseloomuga. Need põhilised seisukohad ja tõekspidamised, mis
tema olemuses isikustusid –, mis said tema olemuseks – kujunesid selleks, et kaitsta Augustus Ühte nende hävitavate seisukohtade vastu, mida talle lapsepõlves sisendati; selleks, et
võidelda jõuetuse ning tähtsusetuse tõekspidamise vastu. Need lisandusid esialgsetele seisukohtadele, ja seegi sündis küllalt varakult; seega oli Augustus Kahe kujunemise aluseks lapse
arusaam jõulisest isikust.
Mida sügavam on jõuetus, seda teravam ka võimu- ja jõutaju, mis peab esimest tunnet
korvama; aga nagu öeldud, ei teinud Augustus katsetki neid kahte poolust teadlikult omavahel
ära lepitada.
Augustuse ema pani tähele ainult seda, et tema poja meeleolu on väga muutlik. Augustus
Kaks ei ilmunud kindlakujulise "teise isiksusena" enne, kui Augustus oli abiellunud. Siis esitas elu talle kui isale ja perekonna toitjale uued nõudmised, ning Augustus ei suutnud nendega
toime tulla.
Iseenese tühisuse tõekspidamine ei lasknud tal oma võimeid ära kasutada ega isegi piisava
visadusega ühel või teisel alal tõhusalt tegutseda. Sel ajal hakkaski Augustus Kaks ennast
maksma panema, tehes seda Augustuse abikaasa suhtes. Omal kombel saanuks Augustus
Kaks naisele tõestada, et too on abielus üpris ebatavalise ja tugeva mehega, lausa mehelikkuse
ja jõu musternäidisega. Selleks aga oli vaja, et Augustus Üks näiks naisele Augustus Kahena.
Nõnda kestis see mõnda aega. Algul hakkas Augustus Ühel pea hirmsasti valutama ning siis
kohe oligi platsis tulnukas kosmosest: see käsutav isane, kes Augustus Üks ise teps mitte ei
olnud.
Paraku tõi seesugune "pettus" endaga teatud raskusi kaasa. Augustus Kaks polnud mitte
ainult seksuaalselt võimekam, vaid kontrasti tõttu tundus Augustus Üks nüüd tõepoolest vägagi kesine. Algselt pidi Augustus Kaks Augustus Ühele abiks olema. Tõsi, kui Augustus Kaks
jälle kord mõneks ajaks ära läks, jagus läbielatud eksootiliste olukordade särast üht-teist ka
Augustus Ühele, ent kontrast oli siiski liiga terav, liiga ilmne. Augustus Üks, kes oli ikka veel
esmane isiksus, kohkus sellest veel enam. Ta mõistis, et Augustus Kaks teenib oma esialgset
eesmärki ikka halvemini ja halvemini ning võib ta koguni paljastada. Augustus Kaks pidi
kaduma.
Tegelikult sai perekonnas siis kõik täiesti selgeks, kui Augustus Kaks võttis täiesti ilmselt
üle Augustus Ühe keha. Naine hakkas üles kirjutama, mida tema mees oli sel ajal teinud ja
rääkinud. Kui ta oma märkmeid hiljem Augustus Ühele ette luges, osutusid vale ja pettus
täiesti ilmseks. Niisama selge oli ka tolle teise mina lapsik olemus, kuid ometigi tahtis Augustus Kaks olla kõiketeadja kuskilt niisugusest galaktikast, kus kõik Maa peal saavutatu on kaugelt ületatud. Ja samas ennustas ta asju, mis eal teoks ei saanud, kiitles ja luiskas, nii et suu
suitses.
Siis jõudsid päevavalgele ka need tõekspidamised, mille energia oli loonud niisuguse
"alternatiivse enesehinnangu"; nad andsid füüsilises reaalsuses oma loomulikke tulemusi.
Nüüd, täismehena, oli Augustus Üks sunnitud nende tõekspidamiste olemust mingil määral
taipama, ent kui ta siin Ruburtil külas käis, polnud ta ikka veel nõus neid lähemalt uurima.
Augustus Kaks pole juba kaks ja pool kuud valitsemisohjasid enda kätte haaranud. Augustus seisab dilemma ees: endistviisi peab ta oma jõuetust tõeks, aga sellele vasturääkivad
tõekspidamised kõikvõimsusest ei leia praegu enam Augustus Kahe kaudu endale väljendusvõimalust. Aga ega nad sellepärast veel väljendamata jää; vestluse käigus ilmutas Augustus
Üks (nimetagem teda nüüd lihtsalt Augustuseks) ühel teatud hetkel ju oma tohutut sõjakust –
ta vahtis ainiti Ruburtile otsa ning kuulutas, et suudab hävitada igaühe, kes talle liiga teeb.
Järgmisel hetkel murdis end välja tungiv abipalve, armastus oma naise ja lapse vastu. Olles
ühes lauses midagi kinnitanud, andis Augustus mõni minut hiljem teise lausega selgesti mõista, et esimene väide ei olnud tõsi.
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Antud juhul oli Augustus Ühe ning Kahe polaarsus olematuks muutunud ning kaks vastandlikku tõekspidamissüsteemi toimisid külg külje kõrval. Aga ikkagi ei jälginud Augustus
oma sõnu ega mõtteid ega märganud teiste jaoks nii ilmseid vasturääkivusi.
Tõekspidamiste olemus ja tähtsus said nii selgesti ilmsiks, et see lausa rabas Ruburtit; ta
leidis, et on sunnitud otsima käesoleva juhtumi kohta käivat keerukat psühholoogia-alast
informatsiooni. Kaks "isiksust" ei tegutsenud enam eraldi vaid olid sulamas kokku üheks tervikuks.
Augustus märkis: "Ühe mu naabri, kes mind silmaotsaski ei sallinud, tappis mu sõber sellega, et saatis talle kopsupõletiku kaela. Sõber hoolitseb minu eest." Teisel naabrimehel on
maohaavand; Augustus kinnitas Ruburtile, nagu olnuks tal vaja seda naabrit ainult puudutada
– ja haavand näis olevat kadunud. Ta lisas: "Tahaksin teada, kui suures osas on see haruldane
võime päris minu oma." Ja siis, viies pilgu hetkeks kõrvale: "Vahest polegi üldse tarvis, et mu
sõber minu eest seisaks." See oli kindel samm paremuse suunas, kuna Augustusele oli hakanud tunduma, et ta ehk polegi vahest nii jõuetu. Kuid nüüd tuleb tema enese isiksusel hakkama saada nende vaieldamatult ebameeldivate iseloomujoontega, mis kuulusid praegu enam
mitte isikustunud Augustus Kahele.
Tema vastata jäävad järgmised küsimused: "Kui mul on nii palju jõudu, miks ma siis nii
nõrk olen ega isegi oma perekonda toita ei suuda? Kui ma olen nii võimas, miks ei oska ma
siis oma energiat tõhusalt kasutada?"
Augustuse keha kõigutavad praegu uuesti üksteisele vastukäivad tõekspidamised iseenese
kohta. Varemalt oli ta Augustus Kahena füüsiliselt tugev, Augustus Ühena aga nõrk. Praegu,
Augustusena on ta vaheldumisi kord tugev, kord nõrk – ning pinged kehas muutuvad täiesti
märgatavaiks. Augustus Kahena võis ta ärkvel olla nii ööl kui päeval ja teha niisuguseid asju,
mis käivad tavalisele inimesele füüsiliselt peaaegu et üle jõu; oli ta ju vääramatul seisukohal,
et tema keha on tugev ja võimas.
See, et ta on lasknud Augustus Kahel kaduda, nõudis kahtlemata tublisti julgust. Aga kuna
ta tõekspidamised ei ole enam nii selgepiiriliselt jaotunud, tundub Augustus oma naisele hetkel veelgi hullemana: sulavad ju Augustus Kahe iseloomuomadused nüüd Augustus Ühe omadega kokku. Praegu ta näiteks valetab, kuigi varem tegi seda ainult Augustus Kaks.
Niisiis on meil siin tegu juhtumiga, kus üksteisele risti vasturääkivad tõekspidamised
vaheldumisi teadvuse üle valitsesid ning juhtisid keha kumbki omal moel. Füüsilises mõttes
oli keha ühtviisi tugev sõltumata sellest, kumb arvamusterühm parasjagu valitses, Augustus
Üks ei suutnud aga tegelikult Augustus Kahe vägitegusid korrata.
Kord hüppas Augustus Kaks vihahoos teise korruse aknast alla ega saanud vähimatki viga,
mis on üpris ebatavaline. Augustus aga on nii kurnatud, et ta suudab hädavaevalt tavalisegi
päeva kuidagimoodi õhtusse saata. Tegemist oli olukorraga, kus inimene seab tõekspidamiste
tõttu oma jõu ja energia väljapoole omaenese haardeulatust. Tugevaks ja energiliseks suutis ta
saada ainult siis, kui lülitas oma tõekspidamised täielikult ümber.
Ainult tõik, et Augustus Kahe lapsikud iseloomujooned ilmnesid lõpuks nii pealetükkival
kombel, sai põhjuseks, miks tuli Augustus Kahest vabaneda. Augustuse abikaasa oli see, kes
asja muutis, sest on ju päris selge, et tema suhtus sellesse "sõpra" hoopis teisiti kui tema mees.
Naise tõekspidamised said selleks uueks aluseks, ainsaks pöördepunktiks, mis võimaldas
Augustusel oma alternatiivset enesehinnangut pisutki kõrvaltvaataja pilguga jälgida.
(Muigamisi:) Võid nüüd alternatiivse vaheaja teha.
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629. SEANSS
29. NOVEMBER 1972
KOLMAPÄEVAL KELL 2128
Tegelikult ei leidu teie ühiskonnas korralikku taustsüsteemi, mille najal õnnestuks tõhusalt
abistada niisuguseid inimesi, nagu seda on Augustus.
Psühhoanalüütik võiks arvata, et Augustus on skisofreenik, ning panna talle ka vastava
diagnoosi – kuid niisugustel mõistetel ei ole suuremat tähtsust. Kui psühhoanalüütikul peaks
mõne aja pärast õnnestuma Augustust veenda, et tolle praegune seisund on tingitud mingist
kindlast pärsitud minevikusündmusest ning kui ta oleks intuitiivne ja mõistev inimene, siis
võib tõepoolest juhtuda, et Augustus oma tõekspidamisi muudab ja "ravi" avaldab mõningat
toimet. Niisugusel juhul jätaks Augustus selle sündmuse ilusti meelde ning käituks nii, nagu
temalt just oodatakse, ka siis, kui selleks tulevikus vajadus peaks tekkima. Kahjuks võib
Augustus oma praeguses seisundis (jõuetu, nagu ta ilma Augustus Kaheta nüüd on) lihtsalt
mängu tuua oma "alter ego", et heale tohtrile näidata: temaga ei naljatata!
Muidugi oleks võimalik aidata Augustusel oma teise mina käitumise tagamaid hoomata ka
nõnda, et ta peaks seda oma tervikliku mina-olemuse osaks.
Kui keha juhtis Augustus Kaks, muutus selle keemiline tasakaal olulisel määral. Uus olukord erines suuresti Augustuse harilikust hormonaalseisundist. Keemiliste muutuste põhjuseks oli toimivate tõekspidamiste siire, aga mitte vastupidi.
(Hormoonide ja tõekspidamiste kohta vt 4. peatüki 621. seanssi.)
Kui Augustus Kahes keemilisi muutusi esile kutsuda, siis läheks ta tõepoolest üle Augustus Ühe isiksuseks, kuid selline muudatus oleks kunstlik, ebapüsiv ja ilmselt päris ohtlik.
Keemiliselt pärsitud tendentsid osutuksid mingil määral ravimite toimest varjatuks. Aga
probleem jääb alles ning on päris võimalik, et niisugune asi toob endaga kaasa varjamatud
enesetapumõtted. Või siis põhjustab see salakavalama, varjatud enesetapusoovi, mille puhul
inimene asub rünnakule oma elutähtsate organite vastu.
Mõnikord käsitletakse niisuguseid juhtumeid teises taustsüsteemis, millele toetudes võiks
Augustust pidada siis alati mõnest iseseisvast "kurja vaimuga" tervikolemusest vaevatuks, kui
Augustus Kaks tegutsema asub. Pole võimatu, et kui Augustus oma tõekspidamisi muudaks,
õnnestuks teda isegi niisuguses taustsüsteemis mingil määral aidata. Ent samal ajal muudaksid
seesuguse ettevõtmisega kaasnevad hädaohud ja raskused säherduse ravi päris võimatuks.
Kui nüüd mõnel praktiseerival arstil, kes usub Augustuse olevat kurjast vaimust vallatud,
õnnestuks ka teda ennast seda "fakti" uskuma panna, võiks nende ühistest ründavatest tõekspidamistest mõneks ajaks ehk tulugi tõusta. Esimene samm oleks veenda Augustust, nagu
valitseks tema üle mingi kuri tervikolemus. Teise sammuna võiks järgneda vähemalt see, et
sissetungijast püütakse vabaneda. Häda on paraku selles, et niisuguses taustsüsteemis muutub
mina struktuur veelgi hapramaks: neid Augustus Kahe loomuomadusi, mida Augustus Üks
harilikult endas maha surub, tahetakse nüüd tema jaoks igavesti kättesaamatuiks muuta. Seega
peab Augustus alati olema "hea" – ja alatiseks jääb ta ka tundma end avali mõne teise kurja
vaimu sissetungi ees. Võimalik, et ilmnevad ka juba mainitud tagajärjed: tugevneb enesetapukalduvus või mõni muu enesehävitamisele suunatud käitumismall.
Võite vaheaja teha.
(22.23. "Kui kõik see transis rääkimine hakkas [1963. aasta lõpul], tundus mulle ikka, et
võisin saada ainult üheainsa sõna korraga, enne ja pärast seda sõna nagu poleks midagi
olnudki," lausus Jane. "Nüüd aga tajun, kuidas edastamisvalmis on terved suured materjaliplokid. Nagu näiteks see, mida täna õhtul varem Kõnelejate kohta kuulsime. Ja seda juhtub
ikka sagedamini ja sagedamini..." Enne seansi algust oli Jane taas hoomanud, et avatud on
rohkem kui üks teda Sethiga ühendav teabekanal.
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Seanss jätkus kell 22.45.)
Õnneks on inimese teadvus ning keha märksa paindlikumad, vastupidavamad ja loovamad, kui harilikult arvatakse. Paljud Augustuse omaga sarnased juhtumid ei tule iialgi päevavalgele. Niisugused inimesed ravivad ennast ise terveks. Mõnikord sünnib see siis, kui seesugune inimene on otsustanud läbi elada traumaatilise kogemuse; sageli kavandab üks pool
tema isiksusest seda täiesti teadlikult, teine pool aga pigistab silmad kinni. Plaanitud sündmus
võib kujutada endast katastroofi või peaaegu et katastroofi, aga pole ka võimatu, et see rakendab ellujäämise huvides vajalikul määral tegevusse isiksuse kui terviku. Ülimalt pingelises
kriisiolukorras võib isiksus taas tervikuks ühineda.
Selliste kriitiliste ühinemisolukordade hulka ei kuulu tavaliselt pikaajalised haigused (ehkki nad võivad sinna kuuluda), vaid näiteks rasked õnnetused. Probleem projitseeritakse teadvusest välja – kahestunud mina asemel võib olla näiteks murdunud käe- või jalaluu – ning kui
keha paraneb, sulavad ühte ka vajalikud tõekspidamised.
Kõik niisugused juhtumid on omanäolised ning koosnevad erinevatest astmetest. Iga inimene on ainukordne. Mõnikord pakub vastav taustsüsteem välja veel ühe ravivõimaluse:
isiksuse kummastki konfliktsest poolest murravad mõned osad end vabaks ning ühinevad selleks, et luua kindlapiirilisem psühholoogiline struktuur. Viimane suudab suhelda kummagi
ülejäänud osapoolega, tegutseda vahekohtunikuna ja lepitada omavahel nende poolte vastandlikke tõekspidamisi.
Niiviisi võib juhtuda päris mitu korda, ilma et põhiisiksus arugi saaks, mis siis ikkagi toimub. Mõnel juhul rakendatakse automaatkirjutamist või siis leiab kasutamist Ouija laud.
Mõlemad meetodid on mõeldud selleks, et leida nägematuid teadvustatud tõekspidamisi, mida
te mõnel ajahetkel teadvustatult omaks võtate, mingil teisel ajal aga tahtlikult eirate.
Kui niisuguseid meetodeid kasutavatele inimestele kinnitada, et nende kirjutamine on deemonist või saatanast või pahast vaimust, siis varjuvad need peidetud tõekspidamised veelgi
kaugemale. Igasugune mõtegi teadvuse lähemast uurimisest hirmutab ja tundub ohtlik, sest ta
võib ju põhjustada uusi "valdamisi".
Tegelikult ei ole see valdamine mitte midagi muud kui varem omaksvõtmata tõekspidamiste järsk ilmnemine; need tõekspidamised olid küll teadvustatud, ent nähtamatud, peidetud.
Siis aga ilmnevad nad ootamatult ja näivad võõraina. Valdamiskontseptsioon muudab harilikult kõik veel hoopis halvemaks. Tõepoolest ongi sageli lihtsam leppida seisukohaga, et vastutus selliste mõtete eest langeb mõnele teisele tervikolemusele või olendile. Kõikide niisuguste juhtumite puhul, nagu seda on Augustuse oma, on probleemiks kokkusobitamata jäänud
tõekspidamised. Kuid niisuguseid tõekspidamisi võib väljendada ka erinevate kehaosade kaudu, mitte ainult Augustuse puhul kirjeldatud drastilise käitumisega. Kahjuks julgustab eeskätt
vaid sümptomitega tegelev arstiteadus patsienti projitseerima niisuguseid tõekspidamisi üha
uutele organitele, kui ta on näiteks mõned juba operatsiooni läbi ohverdanud.
Ma ei väsi rõhutamast, et lahendused peituvad teadvuses – ja nimelt teie tõekspidamistes
reaalsuse olemuse ning teie enese olemuse kohta.
Kuigi põhiline osa tööst tuleb ära teha inimesel endal, võib ta alati paljudest erinevatest
allikatest (nii sisimatest kui ka välistest) abi saada. Peaaegu tervet teieni jõudvat teavet te
tõlgendate kui kasulikku ning kasutategi seda vastavalt – aga seda vaid siis, kui teie tõekspidamised teid juhtumisi ei veena, nagu oleksid kõik teie vastu, või et mitte keegi ei suuda teid
enam aidata, või nagu polekski te abistamist väärt. Teisedki sedasorti seisukohad võivad
muidugi igasuguse abi teie jaoks välistada, ent instinktiivselt otsite te seda siiski ning kasutategi, kui see võimalikuks osutub.
630. SEANSS
11. DETSEMBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2126
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Elav ihu
Dikteerin. Seitsmes peatükk: "Elav ihu".
Üks hetk ... Sageli juhtub, et inimesed pakuvad üle ning unustavad, et nende arvamustel
on olemas oma isiklik elujõud. Niisugused inimesed üritavad teha jaotusi seal, kus põhimõtteliselt ei saagi olla jaotustega tegu. Nende meelest on arvamused puhtal kujul vaimne omand,
mis seisab lahus keha puudutavatest arusaamadest. Nad on seisukohal, et arvamused asuvad
peas. Kes näiteks mõtleks, et mingi arvamus elab tema küünarnukis, põlves või varbas?
Üldiselt usutakse, et arvamustel on elava ihuga väga vähe tegemist. Ihu näib olevat füüsiline, arvamused aga mitte. Need, kes intellekti armastavad, jagavad maailma sageli ilmaasjata
kaheks pooleks: kontseptsioonide ilmaks ning ihulikuks ilmaks.
On tõsi, et keha on arvamuse elav ainestus; kuid samal ajal on õigus seegi, et need arvamused moodustavad aktiivse, reageeriva, elusa keha. Keha puhul pole tegemist mitte pelgalt
tööriistaga, mida te võite kasutada. See pole mitte ainult vaimu kest. See on vaim lihas. Te
surute talle peale oma seisukohti ning mõjutate tunduvalt tema tervist ja heaolu oma teadvustatud tõekspidamiste kaudu. Ent keha koosneb elavatest, reageerimisvõimelistest aatomitest ja
molekulidest. Neil on olemas oma isiklik teadvus, mis elab mateerias; on olemas tahe eksisteerida ja olla oma isikliku olemuse raames. Nad loovad rakke ning rakud ühinevad, et moodustada organeid. Igal organil on olemas kõikide temas sisalduvate rakkude teadvus, omal
viisil tajuvad organid oma mina-olemust.
Neil on olemas eesmärk – see funktsioon, mis on neil täita organismis kui tervikus. Selline
teadvuse liitumine kestab pidevalt ning tänu sellele ongi teil olemas elujõuline kehateadvus,
mis püüab säilitada oma tasakaalu ja tervist.
Niisiis ei tohiks keha kui niisugust pidada mingiks metafüüsiliseks tulemuseks, tegu on
ikkagi reageerimisvõimelise ihu elava kujuga. Teisisõnu koosneb teie keha elusatest olemusvormidest. Ehkki teie osaks jääb selle elusa ainese organiseerimine, on tal endal täielik õigus
eneseteostuseks ja olemasoluks. Te ei ole lihtsalt inertsesse savisse suletud hing.
Teie "savist elumaja" ei lagune kohe, kui te selle maha jätate. Ta laguneb oma kindla kiirusega. Enam ei suuda te keha organiseerituse üle valitseda. Keha aatomite, molekulide ja
rakkude elu läheb üle teisteks elusateks, looduslikeks vormideks. Teie taju on kõigest see,
millest te ise teadlik olete. Kuid isegi aatomitel ja molekulidel on oma peen nägemisvõime
ning omal moel hindavad nemadki oma keskkonda. See sama jõud, mis paneb liikuma teie
teadvuse, kujundab ka teie keha.
Ei ole mingit vahet sellel energial, mis kujundab teie arvamusi, ning sellel, mis paneb kasvama lille või teeb terveks teie sõrme, kui juhtute seda kõrvetama. Hing ei seisa loodusest
lahus. Teda ei lükata loodusesse kuskilt mujalt. Loodus ise on ainestunud hing – ükskõik millise kuju ainestumine siis ka ei võta. Ihu on niisama vaimne kui hingki ning hing on niisama
loomulik kui ihu. Teie mõistete kohaselt on keha puhul tegu elava hingega. Hing võib elada ja
elabki mitmel eri kujul, millest mõned on füüsilised, teised aga mitte. Ent niikaua, kuni te ise
olete materiaalne, on keha elav hing. Keha ravib ennast pidevalt, mis tähendab, et hing ihus
ravitseb ennast. Sageli seisab keha hingele lähemal kui meelele, sest ta kasvab iseenesest otsekui lill, usaldades omaenese olemust.
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631. SEANSS
18. DETSEMBER 1972
ESMASPÄEVAL KELL 2137
Niisiis –
("Tere õhtust, Seth.")
– alustagem dikteerimist. Füüsilisel eksistentsil on suur tähtsus mitmel põhjusel ning üks
neist on see, et ihu on mõtetele sedavõrd vastuvõtlik, aga samal ajal ka nii elastne. Kehas on
varjul kaasasündinud põhisuunad; seega peegeldab teie kehateadvus küll pidevalt teie negatiivseid kujundeid, aga võitleb samal ajal ka automaatselt nende vastu.
Teil tuleb meeles pidada, et elate alati loomulikes raamides, mis tähendab seda: teie mõtted ise on niisama loomulikud kui näiteks lokid teie juustes. Analoogia võib teile ehk kohatuna näida, ent võrdleksin teie mõtteid viirustega, kes on elusad, lakkamatult olemas, reageerimisvõimelised ning omal moel väga liikuvad. Vähemalt füüsilises tähenduses alluvad mõtted
keemilisele juhtimisele ning nad liikuvad läbi kõikse keha niisamuti, nagu viirused läbi teie
ajaliku kuju.
Mõtteid ühendab kehaga nende vastastikune koostoime, nad muutuvad keha osaks nagu
viirusedki. Mõnedel viirustel on väga oluline ravitoime. Füüsiline keha avab nende ees sageli
oma tõkked, kuna teab – neist viirustest on abi teiste vastu, mis on antud hetkel ebasoovitavad.
Niinimetatud kahjulikud viirused on kehas alati olemas. Äärmiselt harva olete vastuvõtlik
rohkem kui ainult mõnele nende hulgast, ehkki teis on lakkamatult olemas ka kõige ohtlikumad neist. Viirused ise alluvad niisugustele muutustele, mida meedikud ettegi ei oska kujutada. Kui üks viirus kaob ja leitakse mõni uus, ei kahtlustada kunagi, et esimene võinuks teiseks
muutuda – aga just nõnda ongi, see toimub mõnede täiesti loomulike muudatuste teel.
Seega võivad viirused olla kasulikud või hävitavalt tapvad; see oleneb keha olukorrast,
seisundist ja vajadustest teatud kindlal ajahetkel. Teatavasti võib üks haigus sageli ravida mingit teist; mõnikord, kui arst ei sekku, paraneb inimene mingist raskest haigusest nii, et elab
läbi terve rea vähemolulisi tervisehäireid, mis ei tundu esialgse haigusega üldse seotud olevat.
Tavalise lääneliku hariduse kontekstis ning moodsate ravimite toimet tundes võite nüüd
lausa kitsikusse sattuda. Keha teab, kuidas käituda "loomulike" droogidega, mis on mullas
kasvanud – olgu nad siis jahvatatud või keedetud, hakitud või aurutatud kujul. Suur osa
meditsiinitööstuse ravimeist on aga keha kaasasündinud struktuurile võõrad ning see võib
käivitada tugevad kaitsemehhanismid. Küllalt sageli on selline reaktsioon suunatud vahetult
ravimi, mitte aga haiguse enda vastu. Niisugune olukord toob kaasa selle, et peate äsjavõetud
ravimi ebasoodsa mõju kõrvaldamiseks võtma veel mingit muud rohtu.
Ma ei väida, nagu poleks teil tarviski arsti juures käia ning seda tüüpi ravimeid tarvitada –
niikaua, kuni teil jätkub usku läänemaailmas väljakujunenud meditsiini struktuurisse. Sünnist
saadik on teie keha vastavate ravimite kasutamise läbi niisuguse struktuuriga harjutatud. Juhtub ka õnnetusi, ent see on siiski niisugune süsteem, mille olete ise endale valinud, ning teie
seisukohad kujundavadki teie reaalsuse. Mitte keegi ei sure, kes ei ole ise otsustanud nõnda
toimida, ning ühtki haigust ei võeta omaks pimesi. Lihtsalt öeldes võib teie mõtteid pidada
nähtamatuteks viirusteks, kandjateks, sädemeteks, mis ei käivita vastavaid reaktsioone mitte
ainult teie kehas, vaid terves füüsilises süsteemis niisugusel kujul, nagu teie seda tunnete.
Teie mõtted on niisama looduslikud ning reaalsed kui rakud teie kehas. Nad mõjutavad
üksteist vastastikku, nagu seda teevad viirusedki. Niikaua, kuni viibite selles reaalsuses, pole
mingit jagunemist mõistuslikuks, vaimseks või füüsiliseks. Kui niisugune vahetegemine on
teie meelest olemas, siis ei mõista te piisavalt ihu vaimsust või oma mõtete füüsilist reaalsust.
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Niisiis – nagu juba öeldud, on mõtted niisama looduslikud nagu ükskõik missugune kehaosa. Nad on täpselt niisama palju osake loodusest kui seda on tunded; kui aga kehtestate meelevaldse jaotuse ning peate mõtteid mõistuslikeks, eristades neid sel kombel kõigest füüsilisest, siis võib keha anda teie olemusest ehedama pildi kui seda suudavad teha teie mõtted.
Keha spontaanses toimimises on äratuntav hinge vaba liikumisvõime, too "kaasaminek
sellega, kes ma olen", mis annab tunnistust hinge seesmisest vabadusest, kuid ka sünnipärasest suunatajust. Kõik keha reaalsuse osad on hinge reaalsuse ihulikud variandid – täpselt
samuti, nagu kõik makrokosmose osad peegeldavad mikrokosmost. Viimane on täpselt samuti
elus, loomulik ning muutuv nagu makromaailmgi. Füüsilised nähtused on ainult osake sellest,
mida loodus endast tegelikult kujutab, ning kõik reaalsused on looduslikud.
Kui teile tuttavaid mõisteid kasutada, siis pole võimalused mitte midagi muud kui teile
argireaalsusest üpris tuttava kasvuprintsiibi laiendused ja teisendid. Selline kasv on looduslik
ilming, mis avaldub teile tuttavas tegelikkuse valdkonnas, mida teie meeled tajuda suudavad.
Leidub ka teisi selle põhimõtte ilminguid ning needki on täiesti looduslikud. Mõnda neist on
võimalik hoomata ainult moonutatud kujul, põhjuseks teised "looduslikud" tingimused, mida
te tajuda ei suuda. Võimalused seostavad teid rikka psühholoogilise kasvu ja arenguga, mis on
täiesti olemas vaatamata sellele, et oma argikogemuses te neid ei adu. Igasugune eksistents on
lahutamatu looduse kontekstist ning loodusesse kuulub ka hing. Te olete loodust lihtsalt liiga
kitsalt määratlenud.
On looduslik, et elu jätkub pärast surma, et keha saab tagasi põrmuks ja seejärel [moodustatakse] teine. On looduslik, et teie mõtted on niisama kiired, reageerimisvõimelised ning elusad nagu viirusedki. On looduslik, et teie jaoks on olemas nii tõenäolised minad kui taaskehastuslikud olemasolud.
Kui käsitate oma arvamusi kui mõistuslikke ning loodusest lahus seisvaid, siis tunnete
ennast loodusest lahutatuna. Kui peate surmajärgset elu ebaloomulikuks või üleloomulikuks,
siis tunnete end eraldatuna, äralõigatuna ja segaduses olevat. Peate katsuma mõista, et Looduses leidub palju erinevaid liike loodust – ning esimene neist kirjutatakse suure tähega. Teie
füüsiline elu ning inimlik loomus sõltub teie terminoloogiat kasutades sellest ajast, mil teid
veel olemas ei olnud. Teil tuleb mõista, et mitteolemine on selles suhteseoses niisama loomulik kui füüsiline oleminegi. Teie eksistents enne ja pärast surma on sama loomulik nähtus kui
teie praegunegi elu.

632. SEANSS
15. JAANUAR 1973
ESMASPÄEVAL KELL 2100
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Ja nüüd jätkakem dikteerimist. Nagu paljud teist teavad, surevad teie rakke moodustavad
aatomid pidevalt, nii nagu ka rakud ise, ning asenduvad uutega. Siseorganeid moodustav aine
muutub, aga ometi säilitavad nad pidevalt oma kuju. Nende mina-olemus jääb puutumatuks.
Nõnda püsib ka teie enese mina-olemus kindlana kõikide nende sündide ja surmade keskel, millest teie teadvustatud mina mitte midagi ei tea. Talletub mälestus kõigest tema poolt
kogetust. Iga rakk mäletab oma minevikku, ehkki kõik tema osad on jätkuvalt vahetunud ja
vahetuvad pidevalt veelgi.*
* Defineerigem rakku tavapärasel viisil kui tillukest, väga keerukat protoplasmast koosnevat üksust. Harilikult
koosneb ta tuumast, poolvedelast elusainest ning membraanist. Ent Sethi käsitlus rakumälust avab päris palju
uusi võimalusi...
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Nii, nagu rakkudel on oma mälu, on see märgatavamal kujul olemas ka teadvusel. Teie
teadvustatud mõtted toimivad lülititena, mis panevad mõlemad mälud tööle. Teie füüsilises
olemises on niisiis kustumatult kirjas iga õnnelik, tundeküllane, traumaatiline või traagiline
"mineviku"-sündmus. Teie tavaomaste mõistete järgi on tegu teie töömaterjaliga, mälestustega füüsilisest olemisest – ning need küünivad tagasi aega, mil mälu kehas tärkas. Seal [teie
mälus] on tallel ülikeerukad korrastatused ning assotsiatiivsed tugiraamid; nad eksisteerivad
nii rakustruktuuri sügavustes kui ka teie teadvustatud tegevuse kõrgeimates valdkondades.
Enne võrdlesin ma teie mõtteid viirustega (eelmise seansi käigus). Nüüd aga vaadelge
neid kui elusaid elektromagnetilisi rakke, mis erinevad teie keha füüsilistest rakkudest ainult
ainestumise olemuse poolest. Teie mõtted suunavad keharakkude üldist toimimist, ehkki te ei
teadvusta endale, kuidas need rakud täpselt toimivad. See tegevus pole teadvuslik.
Iga füüsiline rakk on omamoodi tilluke aju, mis mäletab tervet oma isiklikku kogemust
ning suhteid teiste rakkudega, aga samuti keha kui tervikuga. Teie sõnutsi toimib iga rakk
nõnda, et tal on kasutada sünnipärane pilt keha kogu ajaloost – minevikust, olevikust ja tulevikust.
Niisugune pilt on pidevas muutumises ja väga liikuv. Vaid ühesainsas rakus sündivat
muutust hoomab kehateadvus (rakkude ühendatud teadvus) silmapilkselt ning tajub ka selle
mõju tulevikus. Seda teavet kasutatakse koos kõikide teiste kehast saabuvate andmetega ning
tehakse ennustus tulevikuks.
Seejärel hinnatakse toda kehaprognoosi hoopis rohkematel tasanditel, kui mul on üldse
võimalik selgitada. Lühidalt toimub see nii, et vastavat pilti "demonstreeritakse" nähtamatul
laval, kus ihu ning vaim kohtuvad. Mõistagi ei ole see lava mingi reaalne koht, vaid kujunditeadvuse sisim seisund. Seisundi kutsub esile teatud sügaval kehas asetleidev vastastikune
koostoime. Moodustuvad magnetilised struktuurid. Füüsilisel tasandil tekivad nad närvide
teatud kindlast ergastamisest, mille käigus jäetakse tavavormid niiöelda vahele, nii et sünnivad kujundid. Närvid ning nende lõpmetel asuvad rakustruktuurid jäädvustavad pilte. Kõik
niisugused pildid võetakse ühtekokku ning kasutatakse ära ühe suure pildi loomiseks keha
olukorrast.
Need pole kujundid selle sõna tavalises tähenduses, mida teie harilikult kasutate; tegu on
äärmiselt peenelt kodeeritud ning elektromagnetilisel teel jäädvustatud informatsiooniga,
mida füüsiline silm üldse kujunditena ei tajuks. Igal juhul suudab neid hoomata üksnes keha.
Ent see protsess on nii mõõtmatult kõrgem kõigest, mis teile praegu teada, et selle käigus
jõuavad kehani tulevikunägemused omaenese füüsilisest seisundist mingil veel saabumata
ajahetkel – nii, nagu oleks keha hetkeseisund projitseeritud tulevikku.
Seejärel kontrollitakse tulevikupilti kahe mudeli varal. Esmalt mõõdetakse prognoosi vastavust tolle konkreetse keha ideaalsele tervisestandardile – keha enda suurimale saavutusele.
Seejärel mõõdetakse selle vastavust keha pildile, mille teadvustatud mina on kehale saatnud.
Vajalikud parandused tehakse ära silmapilkselt. Organisatsioonilises struktuuris, mida kindlasti kadestaks ka kõige eesrindlikuma tehnoloogiaga kontsern, liigub teave ülikiiresti edasitagasi. Keha teeb kõik vajalikud muudatused, et kaks mainitud pilti enda praeguse seisundiga
vastavusse viia.
Eksisteerib teatud kaasasündinud tasakaal. Keha reageerib teadvustatud mõtetele nii tugevasti, et tal on olemas isiklik kaasasündinud enesealalhoiumehhanism ning oma täiuseideaal,
millest ta juhindub.
Oletagem, et nelja-aastasena saite te tõsiselt viga. Õnnetus juhtus kell 15.20. Väljas sadas
lund. Ema küpsetas parajasti kalkunit. Kujutleme nüüd, et põletasite oma käe väga tugevasti
ära. Kujutagem ette, et te olete praegu näiteks kahekümne seitsme aastane; ehkki kõik põletada saanud käe koed on aja jooksul mitu korda täielikult uuenenud, hoiab iga praeguse
koeraku mina-olemus seda vigastust oma mälus tallel.
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Enne ja pärast õnnetust on teiega samal kellajal sündinud lugematul hulgal teisigi asju.
Teie käe rakud mäletavad nii palju, et teie teadvustatud mälu põrkuks pimestatult tagasi, kui
tal tuleks kõik see meelde jätta. Ärge aga unustage, et teie kahekümne seitsme aastase käe
rakud ei saa ju füüsilises mõttes kuidagi olla needsamad, kes kunagi vastavaid sündmusi
kogesid. Kuskil aistingute süvakihtides on aga praegugi peidetuna olemas vastavad ärritused
ja reageering neile, mida te kogesite "minevikus" neil arvutuil pärastlõunail. Mõned neist
mälestustest tulevad teile kindlasti meelde, avaldades sel moel oma mõju sellele, mida te
nüüd, kahekümne seitsme aastasena peate oma praeguseks kogemuseks. Teie teadvustatud
mõtted ja harjumused määravad kindlaks, millised neist mälestustest haaratakse olevikukeerisesse kaasa.
Signaale üheks või teiseks reageeringuks annate te teadlikult, aga mitte vastupidi. Minevikusündmused ei sekku sel kombel olevikku muidu, kui neid ei ärgita teadlik ootus ja teie teadvuses leiduvad mõtted. Need teadvustamata mälestused muudetakse toimivaiks vastavalt teie
praegustele tõekspidamistele. Teile jagub küllust ning uut jõudu siis, kui teie mõtted panevad
aluse meeldivatele kehalistele aistingutele, depressiooni langete aga siis, kui teadvustate seda
ebameeldivat, mis on teie kehaga kunagi juhtunud.
Ajuti võib muidugi kasu olla nii ühest kui ka teisest. Nii näiteks aktiveerib ohu teadvustatud äratundmine kogu sellise olukorra kohta käiva teabe ning keha saab otsekohe õigesti toimida, võttes aluseks oma elava mälu hiigelvarud. Ent ebameeldivate mõtete lakkamatu voog
viib keha "ebareaalsesse" segadusse ning sunnib teda rakendama vastavaid vanu käitumismalle.
Elav ihu on täiesti teadlik nii mõnestki tõigast, mis teil teadvustatud tasandil kahe silma
vahele jäävad. Ta teab, et ta sureb pidevalt ja sünnib taas uuesti, jäädes seejuures ikka iseendaks. Kasutan mõisteid "sureb" ning "sünnib taas" sellepärast, et need on teile mõistetavad;
keha nendest aru ei saa. Keha tuleb ja läheb, olles seejuures alati ikka tema ise. Kui rakk
sureb, ei tunne keha ennast kahanenumana või väiksemana, sest ta loob pidevalt uusi rakke
juurde.
Mõelge nüüd hetkeks oma kehast kui ühest suurest rakust, kes on just praegusel hetkel
olemas. Teil endal – suuremal minal – on arvukalt kehi, milledest igaüks teiseneb, kui ta sureb
ja sünnib uuesti; aga Teie ise (suure T-ga) säilitate oma mina-olemuse ning mälu täpselt niisamuti, nagu seda teeb väikseimgi rakk teie praeguses kehas.
Mõistagi on tegu vaid võrdlusega, kuid see selgitab keha käsitlust iseendast: keha kui tervik teab, et ta "sureb" ükskord samuti, nagu seda teevad praegu tema osakesed, kuid ta teab
sedagi, missugused muutused ootavad teda "tulevikus". Nendes raamides kaitseb ta oma püsivust ning olemasolu ja püüab neid alal hoida.
Teie olemise teatud kindlal tasandil leidub ka niisugune valdkond, kus kehateadvus seguneb selle kõrgema teadvusega, mis on aluseks teie enda mina-olemusele. Olemise selles valdkonnas saavad kokku teie hing ja ihu – seda nii ajalikus kui ka ajatus tähenduses.
Kuna olete ise oma olemisest teadlik, siis vormite oma füüsilist reaalsust teadvustatud
mõtete kaudu.
Tean hästi, et kordan seda öeldes ennast üha uuesti ja uuesti, kuid teile tuleb pidevalt
meelde tuletada, et teadvustamata sündmustel pole võimu teie üle valitseda. Teie taga seisab
keha loomuomane tarkus, mis püüab alati teie vigu parandada.
Vastavad sisendused jõuavad teieni lugematuid eri teid kaudu: mõned neist on teie mõtlemise jaoks täiesti füüsilised, teised aga ilmnevad mingil muul moel. Nii näiteks võib keha
hakata ise tahtma mingit kindlat toitu, värsket õhku või siis füüsilist koormust. Need on lihtsad näited, hiljem läheme juba üksikasjalikumaks.
Võib-olla näete te unenägusid, mis tungivalt veenavad teid ühes või teises suunas tegutsema või vihjavad valdkondadele, kus oleks vaja midagi parandada. Sageli panevad sellised
unenäod teid teistmoodi käituma, ehkki hommikul ärgates ei pruugi te neid mäletadagi. Võite
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nõuda, et näeksite õigeid näpunäiteid sisaldavaid unenägusid, ning siis ei jää need tulemata.
Kui te aga palute neid näha, ilma et teil endal oleks usku unenägude teraapilisse toimesse,
viite ise kogu vastava toime lühisesse. Niisugusel puhul ei ole te aus selle vastu, mis sisaldub
teie teadvuses. Selle asemel kinnitate endale: "Kindlasti näen unenägu, millest mul abi on –
aga ikkagi ma ei usu, et võiksin niisuguseid unenägusid näha."
Alati, kui olete oma tervise pärast mures, on teil olemas valikuvõimalus. Elav ihu kuulub
teile. Ihu on teie hinge ainestumise tulemus ning keha kaudu annab hing teile teada soovitud
vastused. Järgmises peatükis hakkame vaatlema meetodeid, mida võib kasutada keha värskendamiseks ja ravimiseks ning mis aitavad teil oma füüsilisest kujust valida just neid mälestusi
ja kogemusi, millest teile kõige rohkem tulu sünnib. Parimate tulemusteni jõudmiseks peate
meeles pidama, et arvamused on niisama elusad kui teie käe rakud.
Peatüki lõpp. Tegemist oli üleminekupeatükiga.
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8
Tervis, head ja halvad mõtted ning "deemonite" sünd

633. SEANSS
17. JAANUAR 1973
KOLMAPÄEVAL KELL 2114
(Küsisin täna õhtul Jane'i käest, kas Seth nõustuks meile andma seda kirja, mille ta oli
lubanud edastada nende inimeste tarvis, kes meile kirjutavad. Kell 21.05 oli seansiks kõik valmis.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis – alustagem kirjaga.
Kallis sõber!
Hindan Teie huvi minu töö ja seansside vastu. Mõistan ka Teie päris loomulikku ja inimlikku soovi tõlkida filosoofiat igapäevase elu ja argitoimingute keelde.
Arvamused on aga tööriistad, mis on Teile antud selleks, et kasutaksite neid oma isikupärasel ja Teie jaoks kõige sobivamal viisil. Mida rohkem Te neid mõttelisi töövahendeid
kasutate, seda hõlpsamini õnnestub Teil arendada oma isiklikke, kordumatuid andeid ning
neid teostada. Teie maailmas leidub neid, kelle poole võite sageli abi saamiseks pöörduda:
tuttavad ja sõbrad või siis arstid, psühholoogid ja meelteülese valdkonna asjatundjad. Olenevalt Teid huvitavate probleemide eripärast ja keerukusest võib ükskõik kes neist Teile abiks
olla.
Ehkki niisugune abi võib osutuda teretulnuks, pakun mina teistsugust laadi väärtusi. Laiemas mõttes kõlab üks minu kõige tähtsamaid sõnumeid lihtsalt nõnda: "Te olete paljumõõtmeline isiksus ning Teis on tallel kogu teadmine Teie enese kohta, aga samuti ka kõik Teile
esitatavad väljakutsed ning probleemid, millega Teil tuleb kokku puutuda. Teised suudavad
Teid abistada omal kombel; teatud arenguastmetel on selline abi vajalik ja hea. Minu missiooniks aga on meenutada Teile seda uskumatut jõudu, mis on kätketud Teisse enesesse, ning
julgustada Teid seda ära tundma ja kasutama."
Selle sihiga edastangi ma Ruburti kaudu üksteisega lahutamatult seotud Sethi materjale
ning raamatuid, millest igaüks on omal kombel rakendatud nimetatud eesmärgi teenistusse.
Käesolevasse raamatusse, mis kannab pealkirja "Isikliku reaalsuse olemus. Sethi raamat",
olen lülitanud ka menetlused, mis lubavad Teil ja tuhandetel teistel noid põhimõtteid oma
argielus kasutada, rikastamaks nõnda seda elu, mida Te tunnete, ning aitamaks Teil oma
probleemidest aru saada ja neid lahendada.
Ehkki praegu võite Te seda veel mitte mõista, oleks minu parim mõeldav kingitus Teile
see, kui kinnitan Teie olemise terviklikkust. Ütlen nõnda ka sellepärast, et tean Teie praegust
olukorda niisama täpselt, nagu seda teavad ka Teie tervikolemuse ülejäänud osad.
Ruburti aeg on väga piiratud ning ta peab täpselt arvestama, kuidas seda kasutada. Ma
tean, et Te kirjutasite talle; olen teadlik ka Teie kirja sisust. Ent Ruburt ei suuda kõikidele kir-
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jadele isiklikult vastata – vastasel juhul kannataks selle all meie ühine töö. Niisiis kirjutan
selle kirja mina, et Teile öelda: Te olete minu teadvuses ning Teie kirja saades ning seda vastust saates edastasin Teile automaatselt energiat. See aitab avalduda Teie mõistmis- ja ravimisvõimetel ning on Teile abiks just selles valdkonnas, kus abi tarvis läheb.
Selline energia on alati kättesaadav ega sõltu sellest, kas Te mulle kirjutate või mitte.
Selline energia on pidevalt Teie käsutuses. Kui Te mind usute, siis mõistate ka, et teised võivad parimal juhul toimida kui vahendajad, vahemehed – ning seepärast ei lähegi neid tarvis,
sest Teie elus on mainitud energia alati kättesaadav. Annan Teile lihtsalt selle, mis tegelikult
kuulubki Teile.
Seth
("Tänan sind.")
Üks hetk ... Ja sellega on meie kiri lõpetatud. Mõnedele inimestele tahate te seda saata,
teistele mitte. Paljudele kirjadele võite ka ise vastata.
(Meie meelest on lugejate jaoks huvitav, kui avaldame Sethi kirja käesolevas raamatus,
sest see rõhutab tõekspidamiste tähtsust.)
Dikteerin. Tehke lihtne katse. Selle tulemused on iseenesest selged. Mõelge mingile kurvale sündmusele oma elus. Varsti tajute samalaadseid tundeid, millega assotsiatsioonide
vahendusel kaasnevad mälestused teistest samasugustest ebameeldivatest episoodidest. Sündmused, lõhnad ja sõnad, mis võivad olla juba poolenisti ununenud, meenuvad teile äkki uue
selgusega.
Teie mõtted elustavad vastavaid tundeid. Teie teadmata aga lülitavad mõtted sisse ka vastavate sündmuste ajal toiminud ärritajate jälgi, mis on alatiseks jäädvustunud rakkude mällu.
Mingis ulatuses käivitub nüüd rakumälu ning keha kui tervik hoomab uuesti oma toonast
seisundit.
Kui te pidevalt niisuguseid kurbi mõtteid mõlgutate, taaselustate te ka oma keha vastava
seisundi. Tarvitseb teil vaid mõelda mõnest väga meeldivast sündmusest, mis teiega on juhtunud, kui tõeks saab vastupidine suundumus – toimemehhanism on aga üks ja seesama. Sel
korral on assotsieeruvad mälestused meeldivad ning kehagi muutub sellele vastavalt.
Ärge unustage, et need mõtteseosed on elusad. Nende puhul on tegu samasuguste vääramatute ja keerukate protsesside käigus nähtamatuteks struktuurideks koondunud energiamoodustistega nagu need, mille käigus moodustub ükskõik milline rakurühm. Kui mõtteseoseid
rakkudega võrrelda, siis näeme, et need seosed kestavad üldiselt lühemat aega, kuigi teatud
tingimustel ei pruugi see nii olla. Kuid teie mõtted vormivad struktuure, mis on niisama reaalsed nagu rakudki. Nende ülesehitus on erinev, sest – teie termineid kasutades – nad pole käegakatsutavad.
Nagu elusatel rakkudel, nii on ka mõtetel oma struktuur; nad reageerivad ärritajatele ning
koonduvad oma liigitusele vastavalt. Mõtted edenevad assotsiatsioonide kaudu. Magnetiliselt
tõmbavad nad ligi teisi omataolisi ning otsekui kummalised mikroskoopilised loomakesed tõrjuvad nad eemale oma "vaenlasi" ehk siis teisi mõtteid, kes nende olemasolu ähvardavad.
Sellist analoogiat kasutades saab öelda: teie elu see külg, mis seostub mõtete ja tunnetega,
moodustab niisugustest struktuuridest koosneva raamistiku ning mõttestruktuurid avaldavad
teie keharakkudele vahetut toimet.
Pöördugem nüüd Augustuse juurde tagasi. Tema puhul näeme ühe inimese näite varal
taas, kuidas näiliselt mittefüüsilised mõtted ja tõekspidamised saavad mõjutada ja muuta indiviidi kehalist olemust.
Augustusele oli mitmel moel öeldud – tsiteerin: "Sa mõtled liialt palju. Sa peaksid ennast
rohkem liigutama, sporti tegema, sagedamini väljas käima." Sellised korduvad märkused ning
teised talle lapsepõlves jagatud õpetused panid ta oma mõttetegevust kartma. Ka tundis ta end
väärituna – ja kuidas siis saaksidki ta mõtted head olla?
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Vägivaldsed tunded ladestusid temasse varakult, ent ta peres ei tunnistatud ühtegi vastuvõetavat viisi normaalse agressiivsuse vallandamiseks. Kui need tunded olid kuhjunud sellisel
määral, et murdsid end välja vägivaldsete raevupursetena, veendus Augustus ikka rohkem
selles, et tal on tõepoolest võimatu iseloom. Teismelisena üritas ta mõnda aega oma tavalises
seisundis ikka rohkem ja rohkem "hea" olla. See tähendas, et ta pidi alla suruma erinevaid
seksuaalse varjundiga, agressiivseid või lihtsalt ebatavalisi mõtteid ja käitumisajendeid. Tema
sisima kogemuse nende osade keelustamiseks kulus ohtrasti energiat. Mõttelised sündmused,
mida ta üritas eitada, ei kadunud siiski mitte kuhugi. Need muutusid veelgi intensiivsemaks,
aga neid hoiti tema "ohutumatest" tavalistest mõtetest lahus.
Sel moel rajas Augustus tegelikult mõttelise struktuuri, mis oli üles ehitatud samadel põhimõtetel, millest ma enne vaheaega rääkisin. Teistel tingimustel teeks teistsuguse iseloomuga
inimene füüsilisele organile viga nõnda, et haavab seda sõna otseses tähenduses, tehes seda
niisama vääramatult, nagu saab toda organit vigastada viirus (rõhuga). Augustuse eriomast
temperamenti ja iseloomu silmas pidades ning arvestades tema loomupärast, ehkki tavamõtlemise kohaselt vähearenenud loovust, on loomulik, et struktuuri hävitamise asemel lõi ta uue.
Oma tavalises seisundis tunnistas ta vastuvõetavaks ainult niisugused tõekspidamised,
mida tema meelest temalt just oodatigi. Nagu märgitud (6. peatükk 628. seanss), oli enne tema
seisundi süvenemist teatud aeg, mil tema "hea mina mõtted" ning "paha mina mõtted" omavahel tema tähelepanu pärast võistlesid, samal ajal kui tema keha üritas meeleheitlikult reageerida pidevalt muutuvatele ja sageli üksteisele vastukäivatele arusaamadele.
Nii tekkiski olukord, et lõpuks hakkasid teineteisele vasturääkivad mõtete- ja tunneterühmad vaheldumisi valitsema, ehkki enamiku ajast säilitas Augustus oma terviklikkuse. Ent
need tõekspidamised, mida ta endast eemale tõukas, haaras ligitõmbavuse tõttu kohe endasse
teine mõtteline struktuur; see koosnes samuti arvamustest ja tunnetest, mis olid ühendatud –
võiksite sellest niiviisi mõelda – nägematuks, täieliku reageerimisvõimega rakuliseks korrastiseks.
Tavaseisundis mõtles Augustus oma jõuetusele (oli ta ju enda jaoks normaalse agressiivse
tegevuse välistanud) ning tajus seda nõrkusena. Tõekspidamised virgutasid keha rakumälu,
mis keha omakorda nõrgestas ning selle toimimist tõkestas. Ent mõnda aega oli toimimine
pidev, ehkki takistatud. Püsis mingi tasakaal, millega Augustus ise rahul oli.
Siis hakkas mees kartma, et ta keha läheb kontrolli alt välja ning teeb midagi vägivaldset –
teadis ju Augustus hästi nende keelatud mõtete ja tunnete jõudu. Kui tekkis kriitiline olukord
või kui ta meeleheitele sattus, tundus kõik otsekui kiirenevat (ta teeskles seda mitte märkavat)
ning näitelavale astus Augustus Kaks.
Augustus Kaks oli täidetud oma jõu tunnetamisest, kuna Augustus pidas jõudu vääraks
ning tõrjus seda kõrvale tolle eest, keda pidas oma normaalseks minaks. Ometigi teadis
Augustus hästi, et keha vajab seda vitaalsust, mida ta oli oma kehale keelanud. Seepärast
tuligi mängu Augustus Kaks, kes tundis ennast ebaharilikult võimsana, elujõulisena ning
kõrgemana kui kõik teised... (Valjemalt, naeratades:) Mina teen oma Augustuste vahel hästi
vahet. Loodan, et sina ka.
("Jah.")
...ning kellele fantaasia maalis lennukaid pilte tema tavatust kangelaslikkusest, mälus aga
püsis kõik see, mida Augustus ise eitas.
Agressiivne käitumine, mille Augustus ise nii sobivalt ära oli unustanud, tuli nüüd juubeldavale Augustus Kahele meelde. Selle tulemusena sai keha keemiline olemus silmapilkselt
uut elujõudu. Lihaste toonus paranes järsult. Teisenes veresuhkru tase, muutusid energiavood
kogu kehas.
Tean, et kui Ruburt Augustust küsitles, samastas noormees Augustus Kahte oma keha
vasaku poolega. Tavaseisundis oli see tugevama pinge all kui keha parem pool.
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Augustus Kahes pinge lahenes ning energiavoog kasvas pärast esimesi aktiivsuspuhanguid
veelgi. Mida kauem Augustus Kaks tegutses, seda nõrgemaks muutus tema positsioon ning
seda mõistsid nii Augustus kui ka Augustus Kaks. Asi oli selles, et Augustus pidi enda jaoks
väljapääsmatust olukorrast varuks koguma piisavalt allasurutud mõtteid ja tundeid. Siis tõi see
ähvardav olukord kaasa Augustus Kahe esiletuleku. Keha käitub just nõnda, nagu ta teie meelest peaks käituma ning Augustus ja Augustus Kaks, kelle käitumismallid vaheldusid, panid
keha reageerima kahel sootuks erineval moel.
Unustage hetkeks see jagunemine, mis käesoleval juhul aset leidis; selle asemel kujutage
endale hoopis ette omaenese üksteisele järgnevaid mõtteid ja tundeid. Kui tunnete ennast
nõrgana, siis oletegi nõrk. Kui olete rõõmus, siis saab teie keha sellest kasu ning muutub tugevamaks. Augustuse juhtum näitab lihtsalt äärmuslikul kujul seda mõju, mida tõekspidamised
füüsilisele vormile avaldavad. Kui aga mõtlete nüüd: "Ahaa, siis hakkan ma nüüdsest peale
ainult häid mõtteid mõtlema ning olen järelikult terve ja õnnelik. Ma keelan oma "pahad"
mõtted ära – või teen nendega ükskõik mida, aga ma ei hakka neid mõtlema", siis teete omal
viisil täpselt sedasama, mida Augustuski tegi. Ta uskus mõned oma mõtted olevat nii halvad,
et need tuli olematuks muuta – kõik ju sellest algaski. Järelikult pole see mingi lahendus, kui
püüate pärssida neid mõtteid, mis on teie meelest negatiivsed või siis eeldate, et need on väga
hirmsad.
Peatüki pealkirjaks saab "Tervis, head ja halvad mõtted ning "deemonite" sünd".
Niisiis, teie tõekspidamisi sellest, mis on soovitav ja mis mitte, mis on hea ja mis on halb,
pole võimalik lahutada teie keha seisundist. Teie enese väärtushinnangud on need, mis aitavad
teil hea tervise juures olla või põhjustavad haigusi, mis panevad teid kogema edu või ebaõnne,
rõõmu või kurbust. Aga ometi tõlgendab igaüks teist minu viimast lauset vastavalt oma väärtussüsteemile. Igaühel teist on oma kindel arusaam sellest, mida tähendab "edu" või "ebaõnn"
ning sellestki, mis on "hea" ja mis "halb".
Teie väärtussüsteem on üles ehitatud isiklikele tõekspidamistele reaalsusest ning need
tõekspidamised kujundavadki teie kogemuse. Eeldagem, et usute: selleks, et olla "hea", tuleb
teil üritada olla täiuslik. Võib-olla olete lugenud või kuskilt kuulnud, et vaim on täiuslik, ning
seepärast mõelnudki, et teie kohus on jäljendada seda täiuslikku vaimu oma kehalikus kujus
nii hästi kui te seda vähegi suudate. Selle sihiga püüate te maha salata kõiki ebatäiuslikke
mõtteid ja tundeid. Teid kohutavad omaenda "negatiivsed" mõtted. Vahest usute sedagi, mida
mina olen rääkinud selle kohta, kuidas teie oma mõtted teie reaalsust loovad, ning siis kohutavad teid üha rohkem need agressiivsuseilmingud, mida te oma mõtetes või ka tegelikult kogete. Võib-olla kardate nii väga kellelegi haiget teha, et te ei julge ennast õieti liigutadagi. Kui
proovite pidevalt täiuslik olla, võib see osutuda tüütuks, aga ka millekski sootuks enamaks:
teie väärkäsituse tõttu võivad niisugusel käitumisel olla hukatuslikud tagajärjed.
Termin "täiuslik" sisaldab endas paljusid lõkse. Kõige esmalt eeldab see midagi lõpetatut
ja muutumatut – ning järelikult midagi liikumatut, mis enam mitte üheski suunas edasi ei arene ega ole ka loovuslik.
Vaim on ikka ja alati kellekski saamas, ta on lakkamatus muutumises, paindlik ja nõtke
ning teie mõistes lõputu – täpselt nii, nagu tal pole olnud algushetkegi. Ruburt mainis hiljuti,
et kui füüsilises reaalsuses on üldse olemas midagi, millele kindel olla, siis on selleks tõik, et
sobivat terminoloogiat kasutades võib väita: füüsiline reaalsus on täiuslikkusest üpriski kaugel. Ent samas mõttes ei ole täiuslik ka vaim; kui ta oleks täiuslik, peaks ta eksisteerima mingis lõpetatud seisundis. Sellest kaugemal poleks enam võimalik midagi teostada ega luua.
Teie mõtted on olemas. Võite neid heaks kiita või taunida – mõelda neist nii, nagu mõtlete
näiteks tormist. Kui neisse mitte sekkuda, on teie mõtted niisama mitmepalgelised, suurejoonelised, argised, hirmuäratavad või hiilgavad nagu näiteks orkaan, lill, üleujutus, kärnkonn,
vihmapisar või udu. Teie mõtted on täiuslikul kujul nemad ise. Kui mitte vahele segada, siis
tulevad ja lähevad nad iseenesest.
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Kuna teil on olemas teadlik meel, siis tuleb teil valida nende mõtete vahel, mida tahate
liita oma tõekspidamiste süsteemiga, (keskendunult) aga nõnda toimides ei tohiks te käituda
kui pime. Ajuti võite küll tahta, et vihmane päev oleks tegelikult päikest tulvil, kuid ometigi ei
seisa te aknal ega eita vihmasadu – ega sedagi, et õhk on külm ja taevas pilves.
Et tunnustate vihma kui hetkel kehtivat reaalsust, ei tähenda see veel sugugi, nagu peaksite uskuma, et kõik päevad on tormised ning liitma niisuguse ilmse väärkäsituse oma reaalsuse
kohta käivate tõekspidamistega. Täpselt samuti ei maksaks teil teeselda, nagu poleks "külmi
ja pilviseid" mõtteid olemaski. Teil pole põrmugi tarvis uskuda, et kõik teie mõtted on sünged
ja üksildased – ka pole teil vaja neid peita.
Mõned inimesed kardavad madusid, isegi kõige ohutumaid nende hulgast, ega märka nende ilu ning neile kuuluvat kohta kõiksuses. Teised on omakorda hirmul teatud mõtete ees ega
pane millekski nende ilu ja nende kohta mõtteilmas.
Kuna teie mõtted on väga erisugused, siis peab leiduma ka mingi põhjus, miks te just nõnda mõtlete – nii, nagu on põhjendatud erinevused teie geograafiaski. Teie reaalsuses oleks
niisama rumal eitada teatud mõtete olemasolu kui näiteks teeselda, nagu ei oleks kõrbeid tegelikult olemaski. Niiviisi talitades eirate te oma kogemuse mõõtmeid ning kahandate oma
reaalsust. Aga see ei tähenda, nagu peaksite koguma selliseid mõtteid, mida te ise negatiivseteks peate – täpselt niisamuti, nagu ei tähenda see, et teil tuleks veeta kuu aega kõrbes, kui
teile kõrbed juhtumisi ei meeldi. See tähendab, et looduses (nii, nagu teie temast aru saate) on
kõigel oma tähendus; ei ole võimalik teeselda, nagu poleks üht või teist asja lihtsalt olemas.
Nüüd vast piisab. Võite seansi lõpetada või siis vaheaja teha – kuidas aga soovite.
("Kahju küll, aga lõpetagem siis pigem tänaseks.")
(Heatujuliselt:) Sellisel juhul lisaksin: ütlesin ju, et raamatuga mitte mingeid probleeme ei
tule. Teata Ruburtile, et ma niiviisi ütlesin... Aga kes see siis ikka mind kuulab? Muidugi, viimasel ajal kuulab ta mind mõnevõrra hoolsamini – ja õigel lainepikkusel ka... Soovin teile
toredat õhtu jätku.
("Tänan, Seth. Head õhtut.")

634. SEANSS
22. JAANUAR 1973
ESMASPÄEVAL KELL 2119
Niisiis – dikteerin. Igal inimesel on "negatiivsete" emotsioonide kohta olemas isiklik määratlus, mis teiste omadest mõnevõrra erineb. Keegi võib arvata, et seksuaalselt stimuleerivad
mõtted on ülimalt veetlevad, kujutades endast nauditavat meelelahutust. Mõne teise meelest
võivad nad olla räpased, halvad, ebaterved või siis mingil muul kombel kahjulikud.
Leidub inimesi, kel on hõlbus ette kujutada ennast kaklemas – vastasele armutut keretäit
andmas. Niisamasugused mõtted võivad aga kelleski teises paanilist hirmu ning tõsist ja sügavat süümepiina tekitada. Ometigi võib seesama inimene, kes oma vaimusilma ette harilikult
säherdusi kujutluspilte ei maali, sõja ajal ette kujutada, kuidas ta vaenlasi hävitab – ning seda
tehes tunda siirast ja õiglast rõõmu.
Tavaliselt unustatakse ära agressiivsuse tegelik iseloom, mis kõige täpsemini väljendatult
pole mitte midagi muud kui jõuline tegevus. See ei tarvitse tingimata tähendada füüsilise jõu
rakendamist – selle asemel võib materiaalsesse tegevusse suunata energia jõudu.
Sünd on teie mõistes vahest kõige agressiivsem vägivald, milleks te oma reaalsussüsteemis üldse suutelised olete (rõhutatult). Samal kombel kujutab ükskõik missuguse idee ajalik
teostamine endast loova agressiivsuse tulemust. Ehedat agressiivsust ei ole võimalik olema-
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tuks muuta. Kui see tõepoolest juhtuks, muutuks olematuks ka elu ise sellisel kujul, nagu teie
seda tunnete.
Iga katse halvata tõelist agressiivsust toob endaga kaasa moonutatud, ebaühtlase ja plahvatusohtliku pseudoagressiivsuse, mis põhjustab sõdu, individuaalseid neuroose ja veel paljusid teisi teie probleeme kõikides valdkondades.
Normaalne agressiivsus voogab tugeva energiavormina, andes motiveerivat jõudu kõikidele teie mõtetele; pole oluline, kas need on teie meelest positiivsed või negatiivsed, head või
halvad. (Väga kindlalt:) Üks ja seesama sundiv-loov voog sünnitab nad kõik. Kui te peate
mingit mõtet heaks ja õigeks, siis ei sea te seda harilikult kahtluse alla. Lasete tal elada oma
elu ning järgite teda. Aga harilikult on ka nii, et kui peate mõnda mõtet halvaks või mitte enda
vääriliseks ehk siis häbenete seda, proovite te toda mõtet eitada, tema liikumist seisma panna
ning teda tagasi hoida. Ent teil ei ole võimalik energiat ohjeldada, kuigi te võite niiviisi arvata.
Te lihtsalt kogute seda – ning energia kasvab ja otsib võimalust eneseteostuseks.
See sunnib teid nentima: "Aga oletagem, et ma tahan oma ülemust ära tappa või puistata
oma mehe teetassi mürki? Või mis veel hullem – tõmmata pesunööriga oksa kõik oma viis
last selle asemel, et sinna nöörile käterätikuid kuivama riputada? Kas te väidate, et pean lihtsalt oma mõtet järgima?"
Tunnen teile teie kitsikuses kaasa. Tegelikult aga on nii, et enne, kui teid hakkasid "ründama" niisugused näiliselt jubedad ja ebaloomulikud mõtted, tõrjusite te endast ära lugematu
hulga teisi, sootuks leebemaid, mida oleksite tegelikult võinud oma igapäevases elus vähimagi
vaevata teoks teha, ilma et see oleks endaga midagi halba kaasa toonud. Järelikult pole teie
probleem mitte selles, kuidas loomuliku agressiivsusega toime tulla, vaid hoopis selles, mil
kombel siis toda loomulikku agressiivsust talitseda, kui teda pole olnud pikema aja jooksul
võimalik välja elada, kui teda on kestvalt eiratud ja alla surutud. Käesolevas raamatus vaatlemegi edaspidi võimalusi, kuidas sellisel puhul toimida. Praegu aga tahaksin lihtsalt juhtida
teie tähelepanu erinevusele terve, loomuliku agressiivsuse ning allasurutud agressiivsuse plahvatuslike ja moonutatud ilmingute vahel.
Igaüks teist peab ise enda jaoks avastama need piirkonnad, kus te oma mõtteid eriti tugevasti alla surute; seal leidub ohtrasti energiasulge. Kõike seda käsitleme põhjalikumalt edaspidi.
Praegu aga mõelge niisuguse blokeeritud energia peale. Enamik inimesi tunneb juba selle
ees teadvustatud hirmu – mitte sellepärast ei tõkestanud nad taolist energiat, et oleksid teda
heaks pidanud. Kui kasutan sõna "tõkestatud", siis ei tähenda see, nagu oleks midagi unustatud, alateadvusesse või kättesaamatusse kaugusse heidetud. Võite küll teeselda, et niisugune
aines on ära peidetud, ent ikkagi asub ta teie teadvuses. Teil tuleb seda ainult ausalt otsida
ning vastavalt korrastada seda, mida leiate.
On täiesti võimalik niisugust teavet "näha" – ja samal ajal teda ka mitte märgata, sest te ei
võta kogu informatsiooni korralikult kokku. Loomulikult ei saa mitte keegi sundida teid seda
tegema. Et seda teha, peate olema vapper ning seiklushimuline; teil tuleb endale kinnitada, et
te ei löö araks mõtete ees, mis lõppude lõpuks teile kuuluvad, aga mis ei ole teie ise.
Niisiis, sageli kinnitatakse, nagu usuks inimene kuradeid sellepärast, et ta jumalaidki usub.
Tegelikult on lugu nõnda, et inimene hakkas uskuma deemonitesse siis, kui ta õppis tajuma
süütunnet. Süütunne ise tekkis ühes kaastunde sünniga.
Loomadele on omane õiglusetunne, mida te ei suuda mõista; selle süütu ausameelsuse
lahutamatuks osaks on bioloogiline kaastunne ning seda tajutakse kõige sügavamatel rakutasanditel.
Teie mõttes on inimene loom, kes tõuseb endast kõrgemale ning arendab eneses viimase
piirini välja teatud loomaomased võimed; enam ei moodustu uusi, kindla füüsilise suunitlusega organeid (kasutan taas kord teie mõisteid), vaid inimene loob oma vajadustest, soovidest
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ja ikka sellest neetud loomulikust agressiivsusest sisemisi struktuure, mis seostuvad väärtuste,
ruumi ning ajaga. Erineval määral kohtab seesugust ajendatust kõikides olevustes.
See tähendas, et inimene pidi end välja murdma instinkti isereguleerivatest ja täpsetest,
kuid siiski kitsendavatest piiridest. Nii, nagu teie teadliku meele sünnist aru saate, tähendas
see, et inimsugu võttis omaks vaba tahte. Kaasasündinud käitumismallid, millest varem oli
piisanud, võis nüüd kõrvale tõrjuda. Enam ei kujutanud nad endast reegleid, vaid pelgalt soovitusi.
Kaastunne tõusis bioloogilisest struktuurist "kõrgemale" ning temast sai emotsionaalne
tõelisus. "Uus" teadvus võttis enda triumfi (vabaduse) omaks ning sattus silm-silma vastu
teadvustatud vastutusega oma tegude eest ning süütunde sünniga.
Kass, kes otsekui mängides tapab hiire ja selle ära sööb, ei ole paha. Ta ei tunne mingit
süüd. Bioloogilisel tasandil mõistavad mõlemad loomad kõike. Kaasasündinud teadmine
ähvardavast valust paneb hiire teadvuse tema kehast lahkuma. Kass sööb sooja liha. Hiir ise
on olnud nii jahimees kui ka ohver ning mõlemad mõistavad mängureegleid niisugusel viisil,
mida on äärmiselt raske selgitada.
Kass sööb hiirt.
Kumbagi ei ole olemas.
Ärge öelge neile seda.
Teatud kindlal tasandil mõistavad nii kass kui hiir oma ühise eluenergia olemust ega ole
(kui neid mõisteid kasutada) oma isikupära suhtes armukadedad. See ei tähenda, nagu ei heitleks nad vajaduse korral oma elu eest – kuid neis on olemas kaasasündinud teadvustamata
arusaam oma ühtsusest loodusega: nad teavad, et looduses nad ei hääbu ega kao (seesmise
pingega).
Ise oma tee valinud inimene otsustas neist raamidest välja minna teadlikult. Siis astus loomade sünnipärase teadmise asemele äsjatekkinud kaastunne; bioloogiline kaastunne teostus
emotsionaalsel tasandil.
Kütt, kes on suuremal või vähemal määral vaba sellest loomadele omasest peenest arusaamast, on sunnitud emotsionaalselt samastuma oma saagiga. Tappa on seesama, mis olla tapetud. Elu tasakaal toetab kõike. Jahimehel tuleb endale teadvustada seda, mida ta tegelikult alati on teadnud. See ongi süütunde tõeliselt oluline ning ainus tegelik tähendus, tema loomulik
raamistik.
Seega tuleb teil elu hoida teadlikult – nii, nagu loomad seda teevad, ilma et nad oma käitumist endale teadvustaksid.
See, kuidas niisugust üsna loomulikku süütunnet on tõlgendatud ning ära kasutatud, on
lihtsalt hirmus. Süütunne on kaastunde teine külg. Tema algne eesmärk oli võimaldada teil
empaatiliselt lävida iseenda ja teiste olenditega, et saaksite teadlikult juhtida kõike seda, mis
varem toimis vaid bioloogilisel tasandil. Süütundel on järelikult tugev loomulik alus ning kui
teda väärastada, valesti kasutada või temast ebaõigesti aru saada, siis on tal olemas samasugune hirmuäratav energia nagu kõikidel teistel põhinähtustel, mis lähevad kontrolli alt välja.
Kui arvate end süüdi olevat seepärast, et loete mõnda teatud liiki raamatut või mõtlete
mingeid kindlaid mõtteid, siis seate ennast eriti suurde ohtu. Kui te usute, nagu oleks mingi
asi väär, siis teie kogemuses osutubki see vääraks ning te peate seda negatiivseks. Sel moel
kogute te "ebaloomulikku" süütunnet, mida te ei ole küll ära teeninud, aga siiski tunnustate
ning sel kombel ise loote.
Tavaliselt ei tunne te ise sel kombel loodu üle uhkust. Kui usute kindlalt nõrka tervisesse,
siis võite seda allasurutud energiat kasutada mõne füüsilise organi haavamiseks: näiteks võib
haigeks jääda sapipõis. Kui teie tõekspidamiste süsteem on aga niisugune, et võite oma keha
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puutumatusele kindel olla, siis võib juhtuda, et projitseerite selle süütunde endast eemale, teistele – isiklikule vaenlasele, teatud rassile või mõnele inimrühmale.
Kui olete usklik ja oma uskumustes fundamentaalne, siis võite süüdistada saatanat, kes
sunnib teid ühel või teisel moel käituma. Nii, nagu keha loob eneseregulatsiooni huvides
antikehi,* loote teie ise siis mõttelisi ja emotsionaalseid "antikehi" – teatud mõtteid, mis on
"head" ning mis peaksid teid kaitsma nende fantaasiate ning arvamuste eest, mida peate halvaks.
* Antikehad on valgud, mida keha loob mürgiste ainete neutraliseerimiseks. Siinkohal postuleerib Seth taas
orgaaniliste nähtuste sisimaid, mõttelisi paarikuid.
Kui keha kaasasündinud instinktidesse mitte sekkuda, siis on ta põhiosas isereguleeruv. Ta
ei hävita kõiki punaseid vereliblesid, kui neid on mingil hetkel liiga palju. Keha on targem.
Ent teie, kes te tunnete hirmu negatiivsete mõtete ees, üritate tihtigi eitada kogu normaalset
agressiivsust ning seda vaid silmates lasete kohe käiku oma tegevusvalmis seatud mõttelised
antikehad. Nõnda toimides püüate te tegelikult lahti öelda oma kogemuse kehtivusest. Kui te
ei tunneta oma isiklikku reaalsust, siis ei suuda te eales mõista, et vormite seda ise ning võite
toda reaalsust järelikult ka muuta. Mittevajaliku "ebaloomuliku" süütunde kuhjumist põhjustabki see kogemuse eiramine koos vastavate energiasulgudega. Keha ei suuda ise neid blokeeritud teateid õigesti mõista ning kisendab, väljendamaks omaenese kehalist arusaamist sellest
hetkest nii, nagu tema seda tajub. (Rõhuga:) Siis, kui te ei tunne seda, mida tegelikult tunnete,
hakkate te mõttes kisendama.
Mõne aja jooksul suudab teadvus oma seisundi tõttu keha teadete üle valitseda. Ent kogunenud energia otsib väljapääsu ja ka leiab selle. Kõige tühisem ja süütum allasurutud ainest
tähistav sümbol võib teid siis käituma panna niisugusel moel, mis näib teie ärrituse põhjustajaga võrreldes tohutult ülepakutuna.
Olete ehk kümneid kordi tundnud kiusatust kellelegi öelda, et too teid rahule jätaks, kuid
ennast ikka ja alati tagasi hoidnud, soovimata haavata teise inimese tundeid; kartsite olla
jäme, kuigi neil puhkudel oleks teie sõnu väga tõenäoliselt mõistetud ning neisse rahulikult
suhtutud. Et te oma tunnetega ei nõustunud (rääkimata juba sellest, et oleksite neid välja näidanud), siis võite järgmisel korral plahvatada näiliselt ilma vähimagi põhjuseta ning alustada
tõsist ja täiesti õigustamatut tüli.
Vaadeldaval juhul pole teisel inimesel aimugi, miks te niiviisi käitusite; ta on tõepoolest
väga sügavalt solvunud. Ning teie süütunne kasvab. Häda seisab tõigas, et seisukohad selles
suhtes, mis on õige ja mis on väär, seostuvad väga tihedasti teie kehas kulgevate keemiliste
protsessidega ning teil ei õnnestu oma moraalseid väärtusi kehast lahutada.
Kui usute end olevat hea, siis toimib teie keha hästi. Kindlasti hüüatavad nüüd paljudki
teie hulgast: "Ma püüan ju pidevalt hea inimene olla, ometigi on mu tervis nii armetult vilets.
Kuidas see saab võimalik olla?" Kui õpite oma tõekspidamisi korralikult tundma, saab ka vastus selgeks: te üritate nii väga hea olla just sellepärast, et olete enda meelest nii väga paha ja
vääritu.
Kõik deemonid on teie tõekspidamiste tagajärg. Neid loob asjaolu, et peate "ebaloomulikku" süütunnet tõeks. Võite neid isikustada ning ehk juhtub sedagi, et kogete, kuidas sattute
nendega reaalselt silmitsi. Ent isegi sel juhul on nad teie piiritu loomevõime sünnitis, ehkki
neid on vorminud teie süütunne ning see, et peate sellist süütunnet tõeks.
Kui heidaksite kõrvale ebaloomuliku süütunde moonutatud käsituse ning võtaksite selle
asemel omaks iidse sügavmõttelise teadmise loomulikust süütundest, ei oleks enam sõdasid.
Te ei tapaks enam mõttetult üksteist. Te mõistaksite oma iga kehaosa elusat terviklikkust ning
teil poleks enam vaja mitte ühtegi neist haavata.
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Loomulikult ei tähenda see, nagu ei jõuaks keha surmahetk mitte kunagi kätte. See tähendab, et saadakse aru: keha perioodid järgivad teadvuse omi ning need mõlemad on lakkamatus
muutumises ja kulgemises; tingimused teisenevad, ent need perioodid püsivad kehas pidevalt
võrratult ühtsetena. Teil ei oleks enam kroonilisi haigusi. Üldiselt ja ideaaljuhul kuluks keha
ära järk-järgult, olles siiski palju vastupidavam, kui ta on seda praegu.
Kuid leidub veel palju teisi tingimusi, mil kõigil on seos teie teadvustatud tõekspidamistega. Võite näiteks arvata, et parem on kähku südamerabandusse surra. Kuid see pole teie
individuaalne eesmärk ning seetõttu suunate te oma keha kogemust mitmel eri viisil.
Üldiselt olete te siin selleks, et avardada oma teadvust ning õppida tundma loovuse rakendusvõimalusi, mida suunab teadvustatud mõte. Teadlik meel saab oma tõekspidamisi muuta
ning suudab seetõttu väga olulisel määral teisendada ka oma kehalist kogemust...
Niisiis on loomulik süütunne inimsoole omane ilming, millele loomade puhul vastab teadvustamata kehaline õigluse- ning tervikutaju. See tähendab: sina ei pea mitte tapma rohkem,
kui sul peatoiduse hankimiseks tarvis.
Loomulikul süütundel ei ole mingit seost abielurikkumise ega seksiga. Siiski sisaldab ta
teatud loomupäraseid elemente, mis kehtivad inimeste suhtes ning millel poleks loomade
jaoks nendeomase kogemuse raames vähimatki tähendust. Väga täpselt võttes kõlaks tõlge
bioloogilisest keelest teie keelde just nõnda, nagu selle seansi jooksul öeldud – peenemalt aga
oleks see järgmine: sina ei pea mitte rikkuma.
Mõistagi ei lähe loomadel niisugust sõnumit tarvis ega ole seda võimalikki täpselt tõlkida,
sest teie teadvus on paindlik ning pidi teie tõlgenduste jaoks ruumi jätma.
Otsene vale võib olla rikkumine või mitte. Suguakt võib olla rikkumine või mitte. Teaduslik ekspeditsioon võib olla rikkumine või mitte. Kui te pühapäeval kirikusse ei lähe, siis pole
see rikkumine. Normaalsed agressiivsed mõtted ei ole rikkumine. Vägivald oma või kellegi
teise keha vastu on rikkumine. Vägivald kellegi teise vaimu vastu on rikkumine – ent kordan:
kuna te olete teadvusega olendid, võite kõike seda ise tõlgendada. Vandumine ei ole rikkumine. Kui aga teie meelest on vandesõnade kasutamine siiski rikkumine, siis saabki see teie
teadvuses selleks.
Teise inimese tapmine on rikkumine. Tapmine selleks, et hoida oma keha surma eest, mis
teda kellegi teise käe läbi vahetu kontakti kaudu ähvardab, on rikkumine. Ükskõik, kas seda
saab kuidagi õigustada või mitte, on siiski tegu rikkumisega.
Et usute, nagu oleks füüsiline enesekaitse sellises olukorras ainus väljapääs, siis ütlete:
"Kas väidate nüüd, et kui keegi mulle kallale tungib ning tahab mulle täiesti ilmselt otsa peale
teha, siis polegi mul õigust talle jõuga vastu astuda?"
Seda ma loomulikult öelda ei taha. Niisuguse rünnaku eest saate ennast kaitsta üsna mitmel kombel, mis ei too kaasa teise inimese tapmist. Ja üldse ei satukski te niisugusesse hüpoteetilisesse olukorda, kui teie enese vägivaldsed mõtted – kas siis avalikud või varjatud – ei
oleks sellist juhust teie teele toonud. Ent kui see juba ükskord juhtunud on, võib olukorrale
vastavalt käituda mitmel moel. Et peate agressiivsust ja vägivalda sünonüümideks, võib teile
arusaamatuks jääda, kuidas suudaksid agressiivsed (jõulised, aktiivsed mõttelised või sõnalised) käsklused rahu säilitada niisuguses olukorras teie elu päästa; aga nad suudavad seda
ometi.
Tavaliselt leidub hulganisti erisuguseid füüsilise tegutsemise võimalusi, mis ei vii tapmiseni, aga aitavad teil olukorrast välja tulla. Kuni usute, et vägivallale tuleb vägivallaga vastu
astuda, meelitate te ise vägivalda ja selle tagajärgi endale ligi. Üksikisiku puhul muutub lahinguväljaks ta keha ning teadvus, masside puhul aga Maa füüsiline keha. Teie aineline kuju on
elus tänu loomulikule agressiivsusele – tasakaalustatud, jõulisele ja suunatud tegutsemisele,
mis on loovuse kandjaks.
Kui lõikate endale sõrme, siis hakkab see verd jooksma. Voolates viib veri ära kõik mürgised ained, mis võivad olla haava sisse sattunud. Verejooksust on kasu ning keha teab, millal
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see ära lõpetada. Kui veri jookseks kaua, oleks see teie mõttes väär või kahjulik – aga keha ei
arva, nagu oleks veri sellepärast paha, et ta voolamist jätkab. Ta ei ürita kogu verd seisma
panna ega arva, et veri on halb. Selle asemel võtab ta vastavaid meetmeid, et verejooks loomulikul moel seisma panna.
Kui te peate agressiivseid mõtteid väärateks, siis võib eeltoodud näidet kasutades analoogia põhjal öelda: teil pole isegi kavas lasta süsteemil ennast ise puhastada. Vastupidi, te sulete
"mürgid" oma sisimasse.
Nii, nagu ihus tekib kuhjumine, võib seesama sündida teie mõttelises kogemuseski. Füüsilise kuhjumise korral võib teie olukord järsult halveneda; mõtete ning tunnete vallas aga võib
loomulike jõudude selline tõkestamine tulemuseks anda "haigeid" mõttestruktuure, mis osutuvad teistest, tervematest arusaamadest ära lõigatuks. Nad võivad olla otsekui kasvajad, kel ei
puudu küll näiteks hapnik, küll aga vaba juurdepääs teie teadvustatud kogemuse teistele osadele ning suhtlemisvõimalus nendega.
Nüüd aga lõpetagem seanss. Minu kõige soojemad tervitused teile mõlemale – ning soovin head õhtut.
("Suur tänu sulle, Seth. Head õhtut.")

635. SEANSS
24. JAANUAR 1973
KOLMAPÄEVAL KELL 2144
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerin. Niisiis ... (naeratades:) sul pole tarvis kirja panna neid "niisiis"-e, millega ma
oma juttu alustan. (Olin aga selle juba üles märkinud.)
Loomulik süütunne seostub väga tihedasti ka mäluga; ta tekkis koos sellega, kui inimkond
hakkas tundma tõsisemat huvi oma mineviku-, oleviku- ning tulevikukogemuse vastu. Loomulik süütunne oli mõeldud tõkendiks. Ta vajas arenenud mälusüsteemi, mille abil saanuks
uusi olukordi ning kogemusi vanadega võrrelda ning vahepealsel järelemõtlemishetkel langetada vastavaid otsuseid.
Igat varasemal ajal ette võetud tegevust, mis oli endaga kaasa toonud loomuliku süütunde,
oli tulevikus vaja vältida. Et inimeste kui liigi ees seisis ohtrasti valikuvõimalusi, ei kehtinud
enam paljudki väga eriomased loomsed instinktid ning tuli ka säilitada omapärast tasakaalu.
Kui inimese mõttemaailm avardus, muutsid seeläbi avanenud teadvustatud valikuvõimalused
võimatuks lubada piisavalt palju vabadust ning ühtaegu ka vajalikku kontrolli ainult bioloogilisel tasandil.
Niisiis läks tarvis kontrollmehhanisme, et loomariigile omastest sünnipärastest tabudest
ilmajäänud teadvus liiga hoogu ei läheks. Seega sõltub süütunne, loomulik süütunne just
mälust.
Tema lahutamatuks osaks ei ole seos karistusega, nagu teie sellest aru saate. Kordan, et
see oli mõeldud tõkendiks. Iga looduse vastu suunatud üleastumine toob endaga kaasa süütunde ja kui vastav olukord tulevikus korduma peaks, jõuab inimene järelemõtlemishetkel otsusele, et ta enam niiviisi ei talita.
Olen juba paar korda kasutanud mõistet "järelemõtlemishetk", sest tegu on veel ühe teadvusele iseloomuliku nähtusega, mida (ikka ja jälle teie sõnavara kasutades) loomariigis kuigivõrd ei kohta. Kui poleks toda pausi, mille vältel inimene mäletab olevikus oma minevikku
ning loob kujutluspildi tulevikust, poleks loomulikul süütundel mitte mingit tähendust. Inime-
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ne ei suudaks meenutada, mida ta on varemalt teinud, ei oskaks hinnata neid tegusid praeguse
olukorra valguses ega mõistaks ette kujutada talle tulevikus osaks saada võivat süütunnet.
Selles mõttes projitseeris loomulik süütunne inimese tulevikku. Mõistagi on tegu õppimisprotsessiga, mis on inimkonna poolt omaksvõetud ajasüsteemis loomulik. Kahjuks käitub
kunstlik süütunne täpselt samamoodi: ta kasutab ära nii mälu kui ka projitseerimist. Sõda
muudab ennast ise igipõliseks, sest ta ühendab endas nii loomulikku kui ka ebaloomulikku
süütunnet, mida mälu omakorda tugevdab ja tervikuks ühendab. Teadlik tapmine enamaks kui
peatoiduse hankimiseks on aga üleastumine.
Sajandeid väldanud, äratundmatuks jäänud kunstlike süütunnete kuhjumine on allasurutud
energia kontsentratsiooni muutnud sedavõrd kõrgeks, et selle vabanemine on toonud kaasa
vägivalda. Sõjas oma vanemad kaotanud ühe täiskasvanud inimeste põlvkonna viha aitab
alust panna järgmisele sõjale.
Sina ei pea mitte rikkuma. Kordan, et see käsk pidi olema piisavalt paindlik, leidmaks
rakendust igas olukorras, millesse teadvust omav inimsugu võinuks iganes sattuda. Loomade
instinktid ning neile harjumuspärased olukorrad hoidsid nende arvukust kindlates piirides
ning teadvustamata, olukorda mitte mõistva viisakusega tegid nad ruumi kõikidele teistele.
Sina ei pea mitte loodust, elu või Maad rikkuma. Teie arusaamade järgi pole loomariik
oma olemuselt täitmatult ablas, kuigi ta võitleb ellujäämise eest ning ihaldab elada, ehkki ta
on rikkalik ja taltsutamatu. Loomad järgivad seda teadvustamata korda, mis on neisse talletatud niisama vääramatult nagu on paika pandud kromosoomide kindel järjekord, nende omavaheline suhe ja nende arvu piirid. Kõikesööjaks muutunud rakk võib hävitada kogu keha elu.
Sina ei pea mitte rikkuma. Ja nõnda kehtib see põhimõte nii elus kui ka surmas.
Elu võib tappa – vaevalt küll, et niisugune arvamus kätkeb endas midagi salapärast. Bioloogilisel tasandil peitub kogu surm elus ning kogu elu on varjul surmas.
Märkisin ühes teises seoses, et viirused on elusad (7. peatükk 631. seanss) ning võivad
osutuda kasulikeks või kahjulikeks vastavalt sellele, milline on ülejäänud kehas valitsev tasakaal. Vähkkasvaja rakkudes kasvuprintsiip metsistub; loomariigis on igal liigil oma kindel
koht ning kui üks liik peaks üleliia arvukaks muutuma, satub ohtu kogu elu ning Maa enese
kehagi.
Selles mõttes on ülerahvastuski rikkumine. Nii sõja kui ka rahvastiku arvukuse plahvatusliku kasvu puhul on inimkond eiranud oma loomulikku süütunnet. Kui üks inimene teise
tapab, on üks osake tema teadvusest alati toimepandud üleastumisest teadlik – kuidas ta siis
ennast ka ei õigustaks ning ükskõik millised oleksid tema ülejäänud tõekspidamised.
Kui naised ülerahvastatud maailmas sünnitavad, teavad nad samuti ühe osakesega oma
teadvusest, et tegu on rikkumisega. Kui inimkond kui liik näeb, et ta hävitab teisi liike ning
rikub looduslikku tasakalu, siis teadvustab ta ka endale teadmist oma üleastumisest. Kui peaks
nappima julgust sellise loomuliku süütundega silmitsi seista, leidub ka teisi mehhanisme,
mida sarnasel juhul rakendada. Kartmata ennast korrata ütlen ma: paljud teie probleemid johtuvad tõigast, et te ei võta enda kanda vastutust omaenese teadvuse eest. Teadvus on mõeldud
reaalsuse hindamiseks, mis teadvustamatult vormub teie mõtete ning ootuste täpse koopiana.
Kui te sellist teadvustatud teadmist omaks ei võta, vaid sellest lahti ütlete, jätate te kasutamata ühe kõige peenema "tööriista", mille inimkond on eales loonud; samuti eitate te seeläbi
suures osas oma sünnipäraseid õigusi ning pärisosa.
(Väga pingsalt:) Kui niiviisi juhtub, peab liik oma rikkumise tõttu taas vanade instinktide
jäänukeid kasutama hakkama. Need instinktid ei olnud mõeldud toimima koos loogiliselt mõtleva teadvusega ning neile jääb mõistmatuks see, mida te kogete; instinktid peavad teie "järelemõtlemishetke" impulsi ninatargaks eitamiseks. Nii ei suudagi inimene enam täiel määral
kasutada loomade hästireguleeritud ja nõtket instinkti, kuid ütleb samas lahti ka teadvustatud
ja emotsionaalsest otsustusvõimest, mis on instinktide asemel tema käsutuses.
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Selle kõige tõttu on laekuv teave nõnda vastuoluline, et jõuate niisugusesse seisundisse,
kus tõelised instinktid enam valitseda ei saa, kuid peale ei jää ka mõistus. Selle asemel saate
tulemuseks moonutatud instinkti ning teie tajumisvõime väärastub – ent samal ajal püüab liik
meeleheitlikult oma kurssi muuta.
Praegu olete jõudnud säherdusse olukorda, kus ülerahvastust hakkavad tasakaalustama
sõjad, aga kui mitte sõjad, siis haigused. Aga kes peavad siis surema? Noored, kes võiksid
veel lapsi saada. Loomuliku süütunde kui terviku olemuse mõistmine päästaks teid sellistest
rasketest ja ohtlikest olukordadest.
Te kirjutate oma projitseeritud "deemonid" rahvavaenlase või mõne teise rahvuse juhi arvele. Mõnikord projitseerivad terved rahvamassid teiste suurte rühmade arvele pilte omaenese
nurjumistest, mida nad ise kuidagi mõista ei taha. Isegi Augustuses leiate te kangelase ja
kelmi – need mõlemad on eripalgelised ning seisavad teineteisest lahus. Kui inimene võib sel
kombel jagunenud olla, siis võib seda ka rahvas ning maailm. Ja liik.
Ka perekond võib sel moel jagunenud olla; üks pereliige näib alati olevat kangelase rollis,
teisel aga tuleb täita kelmi või deemoni osa.
Teil võib olla kaks last, kellest üks käitub harilikult nii, nagu Augustus Üks, teine aga
Augustus Kahe kombel. Kuna üks lastest näib olevat nii järeleandlik ja kuulekas, teine aga nii
jõhker ja sõnakuulmatu, siis võib teil jääda sootuks märkamata see seos, mis laste käitumise
vahel valitseb; peate neid lihtsalt täiesti erinevateks. Aga ometigi on nõnda, et kui normaalsed
lapsed pole harilikult vahetpidamata "head", viisakad ja sõnakuulelikud, siis ei ole nad ka
lakkamatult jõhkrad. Tavaliselt on sellisel puhul tegu niisuguse olukorraga, kus üks lastest
elab välja allasurutud agressiivset suhtumist tervesse perekonda. Seesugused lepitamatult vaenulikud käitumismallid märgivad sedagi, et perekonnas ei väljendata piisaval määral perekonnaliikmete vahel valitsevat armastust.
Armastus on suunatud väljapoole nagu agressiivsuski. Pole võimalik ühte neist alla suruda, ilma et samal moel mõjustataks ka teist. Eeltoodud näite puhul projitseerib ning väljendab
sõnakuulelik, armastav laps tavaliselt sel kombel oma allasurutud armastust kogu perekonna
vastu. Ent hästi ei käi nende kummagi – ei kangelase ega kelmi – käsi, sest nad mõlemad eitavad oma kogemuse teisi seaduspäraseid külgi.
Kõik see kehtib rahvaste kohtagi. Loomulik süütunne kujutab endast loovat mehhanismi
ning peab virgutavalt ja teadvustatult aitama teil lahendada neid probleeme, millega (teie
sõnutsi) pole loomadel eales tulnud kokku puutuda. Seda oskuslikult ära kasutades astute
suure sammu veelgi kaugemale tundmatusse ning jõuate teadmise nendesse mõõtmeisse, mis
on varjatud kujul pidevalt olemas olnud juba neist aegadest peale, mil teadvus sündis.
Kui loomulikku süütunnet järgida, osutub see arukaks juhiks; loomulik süütunne mitte
ainult ei aita jõuda bioloogilise terviklikkuseni, vaid ta käivitab teadvuses niisugused toimimisvaldkonnadki, mis muidu suletuks jääksid.
Peatüki lõpp.
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9
Loomulik armulisus, loovuse raamistik ning teie kehaline ja vaimne
tervis. Südametunnistuse sünd
Üheksas peatükk: "Loomulik armulisus, loovuse raamistik ning teie kehaline ja vaimne
tervis. Südametunnistuse sünd."
Loomadel on tegutseva mina ja vastava tegevuse vahel erinevaid jaotusastmeid. Kuid
koos teadvusliku meele tekkimisega inimese puhul vajas tegutsev mina võimalust oma tegevust hinnata. Ja jällegi jõuame me tagasi selle järelemõtlemise perioodi tähtsuse juurde, mil
mina, võtteks abiks mälu, heidab praegusest hetkest pilgu oma möödunud kogemusele ja
projitseerib selle tagajärjed tulevikku.
Praeguseks kõik. Ma lihtsalt tahtsin algust teha.
("Hea küll")
Ja nüüd – ilusat õhtut.
("Aitäh. Head ööd. 23.35. Seanss lõppes üsna ootamatult.)

636. SEANSS
29. JAANUAR 1973
ESMASPÄEVAL KELL 2128
Niisiis, tere õhtust.
("Tere, Seth.")
Dikteerin. Armulisuse seisund on selline olukord, kus kogu kasv toimub pingutuseta, see
on läbipaistev, rõõmus rahulolu, mis on kogu eksistentsi põhitingimus. Sünnihetkest alates
kasvab teie keha loomulikult ja kergelt. Ta ei eelda mingeid takistusi vaid võtab oma imelist
avanemist enesestmõistetavana; ta kasutab igat osakest iseendast suurejoonelise, graatsilise ja
loovalt agressiivse sundimatusega.
Armulisus on teie sünnipärane seisund. Teil ei ole isegi võimalik sellest välja astuda. Te
surete selles armulisuse seisundis hoolimata sellest, kas keegi loeb teile mingeid sõnu peale
või mitte, kas teile valatakse vett pähe või võitakse teid õlidega. Te jagate seda õnnistust koos
loomade ja kõigi elavate olevustega. Te ei saa armulisuse seisundist "välja langeda" ja keegi
ei saa seda teilt ära võtta.
Te võite seda ignoreerida. Te võite kujundada endale uskumused, mis teevad teid selle
oleku suhtes pimedaks. Te olete ikkagi õnnistatud – te lihtsalt ei taju omaenda ainulaadsust ja
terviklikkust, samuti on teie silmad suletud teistele võimetele, millega te olete iseenesest
varustatud.
Armastus tunneb teises armulisuse alati ära. Samuti nagu loomulik süütunne, on ka armulisuse seisund loomade puhul alateadvuslik. See on kaitstud. Loomad võtavad seda kui
endastmõistetavust, teadmata, mis see on või mida nad teevad. Sellegipoolest kõneleb see igas
nende liigutuses. Nad elavad omal moel iidses tarkuses. Neil ei ole teadlikku mälu, kuid
nende rakkude ja organite instinktiivne mälu hoiab neid alal. Vastavalt liigile, esineb see kõik
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erineval määral, ning kui ma räägin teadlikust mälust, kasutan lihtsalt sõnu, mis on teile tuttavad – ma pean siin silmas mälu, mis on igal hetkel võimeline läbi iseenda pilku tagasi heitma.
Mõningate loomade puhul, näiteks, on sellise teadliku mälu ärkamine ilmselge, kuigi siiski ülimalt piiratud ja spetsiifiline. Koer võib küll mäletada, kus ta oma peremeest viimati nägi,
kuid ilma oskuseta seda mälestust teadlikult esile kutsuda. Ta toimib ilma seda tüüpi vaimsete
assotsiatsioonideta, mida teie kasutate. Tema seosed on rohkem bioloogilist laadi ja ei anna
sel määral mänguruumi, mida teie vaimsed tingimused teile võimaldavad.
Koer ei ole võimeline rõõmuga meenutama omaenda armulisuse seisundit minevikus,
samuti ei vaata ta selle seisundi ootel tulevikku. Kuid suur vabadus, mille annab inimesele ta
teadlik meel, teeb ühtlasi ka võimalikuks, et inimene oma sisemisest olemisrõõmust eemaldub, unustab selle, kaotab sellesse usu või kasutab oma vaba tahet selle eitamiseks.
Imepärast ja bioloogilist elujaatamist ei ole võimalik kellegi ärkavasse teadvusse niisama
sisse või peale suruda. Niisiis, olemaks tõhus ja teovõimeline, ärgates teadveloleku uude fookusesse, pidi armulisus laienema kudede elu tasandilt tunnete, mõtete ja vaimsete protsesside
tasandile. Armulisusest sai siis loomuliku süütunde ümmardaja.
Inimene sai oma armulisuse seisundist teadlikuks, elades oma teadvuse mõõtmetes, sedamööda, kuidas see avanes tema uuele ja vabadusi pakkuvale maailmale. Kui ta ei rikkunud
[seda vabadust], oli ta teadlik oma armulisusest. Kui ta rikkus, langes ta tagasi rakuteadvuse
tasandile, samuti kui loomadki, kuid ta tundis teadlikult, et on sellest ära lõigatud, et talle on
ära öeldud.
Loomuliku süütunde lihtsus ei vii välja selleni, mida teie mõtlete südametunnistuse all,
kuid siiski on ka südametunnistus sõltuv sellest järelekaalumise hetkest, mis laias laastus võetuna, eraldab teid loomadest. Südametunnistus, nagu teie seda mõistate, on põhjustatud kimbatusest ja teie füüsilisele eksistentsile pandud tingimuste vääriti tõlgendamisest. Südametunnistus kerkis pinnale seoses kunstliku süütunde tekkimisega.
Niisiis, kunstlik süütunne on, vaatamata kõigele, siiski omamoodi päris loov asi. Ta on
inimese näo järgi vormitud võrse, mis kerkis esile, kui inimene hakkas loomuliku, süütu süütunde – millega algselt ei kaasnenud karistuse ootust – üle mõtisklema ja sellega mängima.
Teadlik meel on eristaja. Ta toob teadlikkusse, pinnale tervete geštaltide kaupa eelnevalt
alateadvuslikku materjali ja korraldab selle pidevalt muutuvasse vormi. Sihiteadlikult suunatuna on võimalik alateadvuses sorteerida lausa lõpmatul hulgal sedalaadi andmeid; kusjuures
pinnale jõuab lõpuks ainult see, mida soovitakse.
Teadlik meel on lõputult loov. See kehtib igal teadvustatud mõttetegevuse alal. Teadlik
meel on ka füüsiliste andmete korrastaja ja nii sai loomulikust süütundest alus igat liiki variatsioonidele, mida inimese igat laadi usulised ja ühiskondlikud grupeeringud teraselt järgisid.
Viimatimainitu on ka tagajärg teadliku meele oskusest interpreteerida, kokku segada ja sulatada ning ümber paigutada tunnetust ja kogemusi.
Inimene on olemuslikult hea. Tema teadlik meel peab olema vaba, omaenda peremees.
Sellepärast on tal ka vaba voli pidada end halvaks. Tema ise on see, kes seab oma nägemusele
endast sellised normid.
Meelel on ka võime näha omaenda tõekspidamisi, nende üle järele mõelda ja nende tulemusi hinnata. Kui inimene kasutaks seda abivahendit selleks, milleks ette nähtud, aitaks see
tal automaatselt ära näha nii oma tõekspidamised kui ka nende tagajärjed. Osaliselt on selline
kõikelubatavus tingitud asjaolust, et inimene peab mõistma, et ta loob omaenda reaalsust.
Vaba tahe on vääramatu. Inimesele antud mänguruum annab talle võimaluse oma ideid materialiseerida, kohtuda nendega füüsilises kogemuses ja enda jaoks hinnata nende paikapidavust.
Loomal sellist vajadust pole. Lahkumata oma instinktide turvalisest raamistikust, uurib ta
samas teadlikkuse teisi aspekte, millega inimene pole nii lähedalt tuttav. Sellegipoolest on
loomulik süütunne ja loomulik armulisus antud ka teile, ja need omadused saavad üha enam

101

teadvustatuks. Kui te suudate istuda vaikuses ja tunnetada, kuidas teie keha osad iseennast
pidevalt uuendavad ja kui te suunate oma teadliku meele seda toimimist jälgima, võite te oma
loomulikku armulisuse seisundit tajuda ja mõista. Kui te suudate jälgida, kuidas üks mõte
pidevalt asendab eelmist, hakkate tunnetama omaenda sisemist elegantsi.
Kuid arvestage, et seda äratundmisrõõmu ei saa kogeda süüdlase meelega, vähemalt mitte
tavateadvuse tasandil. Kui te avastate, et valate endale tõrva pähe millegi pärast, mida te tegite
eile või kümme aastat tagasi, siis ei ole selles midagi õilsat. Sellisel juhul olete te tõenäoliselt
ametis kunstliku süütunde viljelemisega. Isegi kui on toimunud rikkumine, ei eelda loomulik
süütunne patukahetsust. See on ette nähtud ennetavaks meetmeks, meenutuseks enne tegu.
"Ära enam nii tee" – see on ainus sõnum pärast teo toimumist. Ma paigutan need mõisted
teie ajaskaalasse, sest teie terminites on nad sealt pärit. Aga tegelikult on kogu "aeg" samaaegne.
Samaaegses ajas puudub karistusel igasugune mõte. Karistus kui sündmus ja sündmus,
mille eest teid karistatakse, eksisteerivad samaaegselt; ja kuna minevikku, olevikku ja tulevikku ei ole, võib samahästi väita, et karistus toimus kõigepealt.
Me pole taaskehastumist peaaegu üldse puudutanud (vt siiski 7. peatükk 631. seanss), kuid
lubage mul siinkohal edastada, et taaskehastumisteooria on püüd selgitada asju teadliku meele
tasandilt ja lineaarsetes terminites. Ühest küljest on see äärmiselt moonutatud. Teiselt poolt on
see aga vägagi loov interpretatsioon, kuna teadlik meel mängib reaalsusega sellisena, nagu ta
seda mõistab. Kuid selles mõttes, nagu see teooria asju selgitab, pole olemas mingit karmat,
mida tuleks karistuseks kanda, väljaarvatud juhul, kui te olete veendunud, et olete teinud
midagi sellist, mille eest te peate tasuma (vt 2. peatükk 614. seanss).
Laiemas mõttes pole olemas ei põhjust ega tagajärge, kuigi nad on põhieeldused teie
reaalsuses.*
* "Seth kõneleb" 3. peatükis ütleb Seth: "Põhieeldused on sissekodeeritud ideed reaalsusest... need kokkulepped,
millele te rajate oma ideed olemasolust. Aeg ja ruum, näiteks, on põhieeldused. Igal reaalsussüsteemil on oma
komplekt selliseid kokkuleppeid. Kui ma suhtlen teie süsteemi raames, tuleb mul ka kasutada ja mõista põhieeldusi, millel see süsteem rajaneb."

Jällegi – ma kasutan neid kontseptsioone, kuna nad on teile tuttavad. Ajalikus maailmas
tunduvad nad tõelistena. Pöördugem veelkord tagasi selle järelemõtlemise momendi juurde,
kuna just siin ilmneb esimest korda nii põhjus kui ka tagajärg. Teie mõistes on võimalik seda
kaudselt jälgida loomade käitumises, kes praegu teie Maad asustavad, kuna iga liik omas
ulatuses – küll piiratumas kui inimestel – peegeldab seda kalduvust. Mõnede liikide puhul
seda praktiliselt ei eksisteerigi, kuigi varjatud kujul on see siiski olemas.
Mida pikem on teie "järelemõtlemisaeg", seda pikem aeg tundub kahte sündmust omavahel eraldavat.
Paistab, nagu te mõtleksite, et taaskehastuslike eksistentside vahel on mingi ajaperiood, et
üks elu järgneb teisele, samuti nagu üks hetk tundub teisele järgnevat. Kuna te tajute reaalsust,
mis põhineb põhjusel ja tagajärjel, võite ka püstitada hüpoteesi reaalsuse kohta, kus üks elu
mõjutab teist. Oma süü ja karistuse teooriate põhjal oletate te tihti, et praeguses elus jälitavad
teid eelmise elu üleastumiste tagajärjed – või mis veelgi hullem, läbi sajandite kogunenud
patud.
Siiski toimuvad need mitmed eksistentsid kõik samaaegselt ja neis ei ole midagi lõpetatut.
Teie mõistes areneb teadlik meel mõistma seda rolli, mida ta sellises paljumõõtmelises reaalsuses täitma peab. Teile aitab, kui te mõistate, millist rolli te selles eksistentsis täidate. Kui te
lõpuks taipate, et te oma mõtetega loote seda, mida te mõistate oma praeguse reaalsuse all,
langeb kõik ülejäänu iseenesest oma kohale.
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Teie tõekspidamised, mõtted ja tunded materialiseeruvad füüsiliseks reaalsuseks tõepoolest momentaanselt. Nende maine reaalsus toimub samaaegselt nende loomisega, kuid ajalikus
maailmas eraldab teatud ajavahe näiliselt neid sündmusi. Nii et kui ma ütlen, et üks põhjustab
teist, siis ma kasutan neid mõisteid ainult teie parema arusaamise huvides. Tegelikult toimub
kõik korraga. Samuti toimuvad ka teie mitmekordsed elud teie olemise vahetu realiseerumise
tõttu, selle paljutahuliste võimete loomuliku jätkena.
"Kõik korraga" ei tähenda sugugi lõpetatud täiuslikkust ega ka kosmilist olukorda, kus
kõik asjad on valmis, kuna kõik asjad on pidevas toimumises. Teie olete pidevas toimumises
– nii teie praegune ja tuleviku mina, samuti teie mina minevikus läbib ikka veel seda, mis teie
arvates on juba lõpetatud. Enamgi veel – see kogeb selliseid sündmusi, mida te ei mäleta ja
mida teie lineaarsusele häälestatud teadvus sellel tasandil ei suuda tabada.
Teie kehal on imeline sisemine jõud ja loomeenergia, mis on talle teie mõistes kaasa sündinud. Tõenäoliselt saate teie sellest aru niimoodi, et ma viitan igavese nooruse võimalikkusele. Aga kuigi noorust on tõepoolest võimalik "pikendada" kaugelt üle selle praeguste piiride, pole see siiski see, mida ma sellega öelda tahan.
Füüsiliselt peab teie keha järgima loodust, millesse te olete sündinud, ja selles kontekstis
on noorus ja vanus väga tähtsad. Mõnes mõttes on sünni ja surma rütm nagu sisse- ja väljahingamine. Tunnetage, kuidas teie hingeõhk sisse ja välja liigub. Teie ei ole see, kuid ta tuleb teie
sisse ja lahkub sealt taas, ja ilma selle pideva vooluta ei saaks te füüsiliselt eksisteerida. Samamoodi liiguvad teie elud teisse, sisse ja välja – nad on teie ja samas ei ole ka. Ning osake teist,
lastes neil kõigil minna, mäletab neid siiski ja teab nende teekonda.
Kujutage ette, kuhu läheb teie hingeõhk, kui ta on teie seest väljunud, kuidas see voolab,
näiteks, aknast välja ja saab üheks välisõhuga, kus te seda enam iial ära tunda ei oskaks – ja
kui ta on teist väljas, ei ole ta enam osa sellest, mis olete teie, kuna ka teie olete juba muutunud. Nii on ka elud, mitte teie, kuid nad on teist pärit.
Sulgege silmad. Mõelge oma hingetõmmetest kui eludest, vaadake ennast kui tervikolemust, läbi mille need on kulgenud ja kulgevad. Siis tunnete te ära oma armulisuse seisundi ja
kogu kunstlik süütunne muutub mõttetuks. Mitte midagi selles ei eita teie individuaalsuse ülimuslikkust ja täielikku terviklikkust, kuna teie olete nii see individuaalne tervikolemus, mille
läbi elud voolavad, kui ka kõik need ainulaadsed elud, mis teie kaudu väljenduvad.
Mitte ükski õhu aatom ei ole teise sarnane. Igaüks neist on omal viisil teadlik ja võimeline
sisenema suurematesse muutumistesse ja korrastatusse, igaühes neist on lõpmatu potentsiaal.
Samamoodi, kui teie hingeõhk väljub laia maailma ja saab sellega üheks, lahkuvad ka teie
elud teist ning teie mõistes, jätkavad oma eksistentsi. Ei ole võimalik piiritleda teatud isikut,
kes te "kunagi olite", mingi kindla sajandiga, mis on läbi ja lõpetatud, ja keelata talle jätkuvat
eneseteostust, sest tegelikult eksisteerib ta isegi praegu ja kogub värsket kogemust. Nii nagu
teile omane järelemõtlemishetk sünnitas teadvuse, selles mõttes nagu teie sellest aru saate –
sest tegelikult triivisid need kaks omavahel kokku – niisamuti võib mõni muu nähtus või
mõtisklus sünnitada vähemalt mingisugusegi häguse arusaamise teie oma reaalsuse mõõtmatutest mõõtmetest.
Näiteks, loom liigub läbi metsa. Teie liigute, mõnes mõttes samamoodi läbi psüühiliste,
psühholoogiliste ja vaimsete piirkondade. Loom saab oma meelte kaudu sõnumeid kaugemal
asetsevatest paikadest, mida ta otseselt ei taju ja mida ta suuremas osas ka ei teadvusta. Ja teie
teete samuti.
Lõpetan dikteerimise, seansi lõpp
("Väga huvitav oli.")
– ja minu südamlikumad soovid.
("Aitäh ja head ööd.")
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637. SEANSS
31. JAANUAR 1973
KOLMAPÄEVAL KELL 2105
See mina, keda te endaks peate, ei lähe kusagile kaduma. Teie teadvus ei kustu, ega saa
neelata teda, õndsas teadmatuses iseenesest, mingisse nirvaanasse.* Te olete praegusel hetkel
samapalju osa nirvaanast kui te seda iialgi saate olema.
* Budismis saavutatakse nirvaana – taevaliku täiuse seisund – individuaalse elu lakkamisega ja hinge neeldumisega ülimasse vaimu.
Hiljuti ütles Seth ühel ESP kursuse tunnil: "Pole midagi tapvamat nirvaanast. Vähemalt annavad teie kristlikud kontseptsioonid teile mingigi lootuskiirekese lämmatava ja surmlikult igava paradiisi näol, kus teie individuaalsus võib end kuidagi vähemalt ilmutada, aga nirvaanal pole sedagi lohutust pakkuda. Selle asemel pakub
see teile teie isiksuse kadu, õndsuses, mis hävitab teie olemise terviklikkuse. Sellise õndsuse eest saab ainult
ummisjalu põgeneda!"

Me oleme juba mõnel määral peatunud teie kehal ja sellel, kuidas see loob rakke (näiteks
7. peatükis 632. seansi materjalis). On selge, et kõik teie keha rakud, mis moodustavad praegusel hetkel teie füüsilise vormi, eksisteerivad korraga. Kujutage ette, et teil on paljud elud,
mis samamoodi kestavad. Rakkude asemel oleksid siis minad. Ma juba rääkisin, et igal rakul
on oma mälu. Mina mälu on loomulikult palju laiema ulatusega.
Mõelge nüüd, kuidas teie suurem mina – võite seda nimetada tervikolemuseks, kui soovite
– moodustab psüühilise struktuuri, täpselt sama tõelise kui teie füüsiline struktuur, kuid rakkude asemel koosneb see paljudest minadest. Samuti nagu igal rakul on oma asukoht teie keha
ruumis ja selle piires, nii on ka iga mina tervikolemuses teadlik omaenda "ajast" ja tegevuse
dimensioonidest. Keha on ajalik struktuur. Rakud, kuigi selle keha osad, ei ole siiski teadlikud
kogu dimensioonist, kus teie teadvus tegutseb. Nad ei taju isegi kõiki elemente, mida pakub
kolmemõõtmeline kogemus, ja sellegipoolest toetub teie praegune teadvus – kuigi näiliselt nii
palju keerukam – füüsiliselt rakuteadvusele.
Samamoodi on ka tervikolemus või see "suurem" psüühiline struktuur, mille osa te olete,
teadlik palju laiematest tegevuse mõõtmetest kui teie, ja siiski tugineb selle mõõtmatult keerukam teadlikkus teie omal ning mõlemad on teineteisele vajalikud.
Füüsilises elus, kui informatsioon hüppab närvilõpmelt teisele, toimub ajamöödumine. (Vt
5. peatükk 625. seanss.) Seesama teema kordus teistes mõistetes ja teisel tasandil, kui rääkisime järelemõtlemishetkest, mis ilmus siis, kui looma teadvusest arenes inimteadvus. (Pange
tähele, ma ei öelnud, et inimene arenes loomast.)
Ja veelgi, teistes mõistetes ja teistel tasanditel, tekib see ajamöödumine – järelemõtlemishetk laiendab iseennast – kui mina vabastab end füüsilisest vormist (samuti kui rakk lahkub
kehast, kui ta aeg saab täis).
Selles mõistes – ja ainult meie võrdluse huvides – kujutage ette, nagu oleks elu sõnum,
mis hüppab paljumõõtmelises struktuuris – mis on, jällegi, sama reaalne kui teie keha – ühelt
närvirakult teisele ning mõelge sellest kui sellise paljutahulise isiksuse suuremast "järelemõtlemishetkest" .
Ma toon selliseid võrdlusi ainult sellepärast, et need on tõepoolest asjakohased. Samas
olen ma vägagi teadlik, et need võivad teid panna end tundma väikese ja tähtsusetuna või
sisendada teisse kartust oma mina-olemust kaotada. Olge kindlad, te olete palju enam kui,
ütleme, sõnum, mis liigub supermina piiritutes avarustes. Te ei ole universumis sugugi kaotsi
läinud. Raamatus ei jää meil muud üle, kui tuleb kasutada sõnu, kuid sellised võrdlused
võivad, kui te lasete neil seda teha, teie ettekujutusse tuua tunde teie lähedasest sugulusest
kogu ülejäänud reaalsusega. Mõnes mõttes on armulisuse tunne teie vääramatuse, eesmärgi ja
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vabaduse, teie sünnipärase väärtuslikkuse ning oma õige eksistentsi koha emotsionaalne äratundmine.
Tuletage samuti meelde, teie mõistes, seda tohutut vahet, mis lahutab mina rakkudest,
millest ta füüsiliselt koosneb. Teie oma praeguses minaolemuses sisaldub teadmine ja "mälu"
kõikidest nendest samaaegsetest eksistentsidest, samuti nagu rakud säilitavad omal moel mälu
kõikidest nendest füüsilistest struktuuridest, mida nad on moodustanud. Teie arusaamad ajast
panevad teid teadvuslikul tasandil neid samaaegseid elusid tõlgendama taaskehastustena, kus
üks elu näib järgnevat teisele.
Teie teadvuslikud ideed, ootused ja tõekspidamised suunavad rakkude tervist ja tegevust.
Rakkudel ei ole teie mõistes vaba tahet. Neil on sünnipärane võime luua teisi süsteeme,
kuid mitte siis, kui nad on teiega seotud. Et teist lahkuda, peavad nad vormi muutma. Mõnes
mõttes te määrate nende loomuse raamistikus nende "hea tervise". Samas aitavad nad teil
head tervist säilitada. Teadvuse mõistes teab teie tervikolemus samapalju rohkem kui teie ise,
võrrelduna oma rakkude teadmisega.
Teil aga on tõepoolest vaba tahe, sest kuigi tervikolemuse psüühilist struktuuri saab võrrelda kehaga, on see siiski palju laiaulatuslikemate dimensioonide osa ja asukas. Võib tunduda, et kõigel sellel pole just palju tegemist teie isikliku reaalsusega. Siiski on teie igapäevane
kogemus samavõrra seotud teie mina või tervikolemusega kui (järsku häält tõstes, rõhuga)
keha rakud teie füüsilise kujuga.
Kõikide rakkude vahel valitseb loomulikult lähedane suhe. Keha imelises füüsilises struktuuris on käimas pidev infovahetus ja teadlikkuse ümbergrupeerumine. Teie arusaamine reaalsusest ja selle kogemine on väga erinev kui see on mistahes rakul, kuid nad on siiski omavahel seotud.
Grupp rakke moodustab organi. Grupp minasid moodustab hinge. Ma ei taha sel1ega väita, nagu teil poleks hinge, mida te võiks omaks nimetada. (Jälle kõvemini, naeratades.) Te
olete osa oma hingest. See kuulub teile ja teie temale. Te elate tema reaalsuses samamoodi kui
iga eraldi rakk elab oma organi reaalsuses. Organ on teie mõistes ajalik. Hing ei ole.
Rakk on teie mõistes materiaalne. Mina ei ole. Niisiis koosneb tervikolemus, ehk suurem
mina hingedest. Kuna keha eksisteerib ajas ja ruumis, on organitel oma kindlad ülesanded.
Nad aitavad keha elus hoida ja peavad "oma õiges kohas" püsima. Tervikolemuse eksistents
on arvukates dimensioonides ja hingedel on vaba voli rännata sellistes piirides, mis teile
võivad tunduda piirituna. Samuti nagu teie keha väikseimgi rakk osaleb omal määral teie
igapäevases kogemuses, jagab ka teie hing, ainult mõõtmatult laiemas ulatuses, tervikolemuse
sündmusi.
Teie sees on olemas kõik need võimalused, milles teadvus loovalt osaleb. Et ennast teostada, pole rakul vaja olla teadvuse tasandil teadlik teie olemasolust, kuigi teiepoolne hea tervise eeldamine mõjutab suuresti raku eksistentsi; kuid kui te tunnistate hinge ja tervikolemuse
olemasolu, aitab see teil suunata energiaid nendest teistest dimensioonidest oma igapäevasesse ellu.
Teie, mu kallis lugeja, olete oma psüühilise struktuuri avardamise protsessis, teist on saamas hinge teadlik osaline, te olete (teatud mõttes) saamas selleks, mis on teie hing. Niisamuti
nagu rakud paljunevad ja kasvavad – omaenda loomusele vastavalt ja oma raamistikus –,
"arenevad" ka minad oma väärtuste teostamise mõttes.*
* Olen alati pidanud Sethi väljendit "väärtuste teostamine" ülimalt intrigeerivaks. Ta hakkas seda kasutama üsna
varsti pärast meie seansside algust.
44. seansil, 15. aprillil 1964. aastal ütleb ta: "Kasvamine teie maskeerimis[füüsilises]universumis hõlmab
endas rohkema ruumi enda alla võtmist. Tegelikult, meie sisemises universumis... eksisteerib kasv väärtuse või
kvaliteedi avardumise mõistes, millest ma olen ennegi rääkinud, ja ei sisalda endas – kordan – ei sisalda endas
mitte mingit laadi ruumilist laiendamist. Samuti ei viita see, sarnaselt kasvule teie maskeerimis-universumis,
teatud sorti ajalisele projitseerumisele.
Selle [ainese] annan ma teile nii lihtsates mõistetes kui võimalik. Kasvamine on üks vääramatutest seadustest teie maskeerimis-universumis, sisereaalsuse universumis vastab sellele väärtuste teostamine."
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Hinged on ka loovad psüühilised struktuurid, igaveses muutumises, samas siiski säilitades
oma individuaalset terviklikkust ja kõik nad on üksteisest sõltuvad. Selles mõttes moodustavad hinged tervikolemuse elu. Ja siiski on tervikolemus midagi "rohkemat" kui hing.
Niisiis, kui te olete teadlik tervikolemuse ja hinge olemasolust, siis on teil võimalik teadlikult osa saada nende suuremast energiast, mõistmisest ja jõust.
See on teile sünnipäraselt küll kättesaadav, kuid teie teadvustatud kavatsus neid kasutada
paneb teis toimuma teatud muudatused, mis omakorda automaatselt vallandavad teis juurdepääsu nendele hüvedele. Tulemus annab end tunda teie väiksemaski rakus ja mõjutab teie elu
näiliselt kõige igapäevasemaid aspekte.
Te kasvate teadvuses; sellepärast arendab selle kasutamine tema võimeid. Teadvus ei ole
asi – ta on lahutamatu omadus ja tunnus. Sellepärast on teie arusaamine ja soov nii olulise
tähtsusega. Teie algatatud protsessid ületavad kaugelt teie tavateadvust. Teie soov käivitab
nad automaatselt, kui te neid hirmu, kahtluste või vastakate tõekspidamistega ei blokeeri.
Kujutage ennast osana nähtamatust universumist, kuid sellisest universumist, kus kõik
tähed ja planeedid omavad teadvust ja on täis kirjeldamatut energiat. Te teadvustate kõike
seda. Kujutage ette, et sellel universumil on keha kuju. Kui soovite, võite visualiseerida, kuidas selle piirjooned särava taeva taustal välja joonistuvad. Päikesed ja planeedid on teie rakud,
igaühel neist on oma energia, kuid nad ootavad teie juhatust.
Siis kujutlege, kuidas see kujund teie teadvuses uskumatult heleda valgusega plahvatab.
Mõistke, et see on osake palju avaramast paljumõõtmelisest struktuurist, mis laiub veelgi
rikkalikumas dimensioonis. Tunnetage, kuidas tervikolemus saadab teile energiat, samuti kui
teie saadate energiat oma rakkudele. Laske sel oma olemist täita ja suunake see siis füüsiliselt
ükskõik millisesse kohta oma kehas.
Kui teil peaks olema mingi füüsiline sündmus, mida te väga igatsete, kasutage seda
energiat, et kujutleda, nii intensiivsetes värvides, kui oskate, kuidas see sündmus toimub. Kui
te järgite neid näpunäiteid ja mõistate nende tähendust siin antud kujul, leiate, et teie tegevus
kannab ülimalt vapustaval ja efektiivsel viisil vilja. Energiat võib suunata ükskõik millisesse
keha ossa ja kui te oma uskumatusega selle toimimist ei takista, siis saab see kehaosa kindlasti
terveks. Pidage siiski meeles – kui te olete endale kujundanud tõekspidamise, et te olete viletsa tervisega, võib selline uskumus teile takistuseks osutuda. Sellisel juhul on teie esimeseks
mureks sellisest tõekspidamisest lahtisaamine. Selle raamatu üks eesmärke on teile selgitada,
et mitte keegi ei ole sündinud, et elada viletsa tervisega, nii et raamatu lugemine võib teid
siinkohal aidata.
Teie mõistes, kui te usute, et valisite olla haige, et heastada mõnd möödunud elu möödalaskmist, aitab see raamat teid mõista, et te kujundate oma reaalsust just praegu, olevikus ja
olete seetõttu alati võimelised seda muutma.
Hiljem arutleme ka selliste teemade üle, nagu kaasasündinud kehavead. Praegu räägime
me sellistest tingimustest, mida saab füüsiliselt muuta – mitte aga, näiteks, puuduva käe otsakasvatamisest, kui teil pole seda algusest peale olnud või mõne muu sünnipärase defekti
parandamisest.
Teie keha on teie loovuse põhiprodukt füüsilisel tasandil. Selle terviklikkusest peavad
tulenema kõik muud konstruktsioonid, mida te oma eluajal rajate. Teie suurimad kunstilised
taotlused peavad tärkama sellest hingest-ihust. Te loote end iga päev ühe uuesti, muutes oma
kuju vastavalt teie mitmekesiste võimete mõõtmatule rikkusele. (Väga veenvalt:) Nii puhkete
te oma hinge külluslikust rikkusest kõige oma vaba tahte ja soovidega. Teie, omakorda, loote
teisi elavaid olevusi. Samuti loote te kunstivorme – voolavaid elusaid konstruktsioone, mida
te ei mõista, kui pidada silmas ühiskondi ja tsivilisatsioone – ja kõik need voolavad läbi teie
ühendusest liha ja verega.
Loovus, kõige vägevam jõud kogu reaalsuses, ulatub allikatest, mida me selles raamatus
pole veel puudutada jõudnud, kuni väikseima aatomi ja molekulini. Teie tervis on teie loovuse
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jätke. Sama kehtib ka teie suhte kohta oma elukaaslase või ülemusega ja igat sorti sündmustega, millega te kokku puutute.
Anna meile nüüd üks hetk ja kui tahad, võid vahepeal kätt puhata.
Järgmise peatüki pealkiri. Usun, et see on üheksas.
("Jah")
Hea küll. "Teie keha kui teie oma ainulaadne elav skulptuur. Teie elu kui teie kõige lähedasem kunstiteos, ja loovuse olemus, nagu see kehtib teie isiklikus kogemuses."
("Ongi kõik?")
Jah, see kõik oli pealkiri. Said kõik ilusti kirja?
("Jah." Hilisem märkus: Seth tegi siin vea, nagu nähtub 639. seansi materjalidest. Tegelikult on see hoopis kogu teise osa pealkiri, mitte aga kümnenda peatüki oma. See arusaamatus
tekitas meile mõnda aega natuke segadust.)
Me võime tänaseks lõpetada või teeme vaheaja, kuidas tahad...
(Vastutahtmist: "Eks me peaks vist siis lõpetama...")
Sellisel juhul soovin head õhtut –
("Samad soovid.")
– Ruburt on õigel teel, ja seda tänu sulle.
("Ahah." Siinkohal viitab Seth Jane'i oma kirjutamisele.)
Parimad tervised.
("Aitäh. Head ööd, Seth."
Lõpp kell 23.40. Kui Jane järgmisel hommikul ärkas, vaevas teda üks mõte Sethi eelmise
õhtu materjalist: hing koosneb hulgast minadest. Vt teksti pärast pausi kell 22.20. Me olime
harjunud mõtlema, meile väga kohaselt, et igal ühel on oma isiklik hing. Kas Seth ütleb siis, et
me jagame mitmekesi ühte hinge!
Jane oli kindel, et tema polnud teksti edastamisel viga teinud ja kontrollimine kinnitas, et
tal oli õigus. Hoolimata lõigu ülejäänud sisust, tahtis Jane selle kohta ikkagi rohkem teada: ta
polnud grupiviisilise hinge mõttest, või ühe hinge jagamisest mitme isiku vahel, sugugi vaimustatud. Me otsustasime, et palume Sethil teemat arendada – ja seda ei tee me just tihti.
Lugesime uuesti "Seth kõneleb" 6. peatükki ja see aitas meile meenutada, milliseid tõepoolest
piiramatuid lahutamatuid omadusi hing omab.)
638. SEANSS
7. VEEBRUAR 1973
KOLMAPÄEVAL KELL 2109
(Seth oli 10. peatüki pealkirja juba andnud ja kui me seansiks valmistusime, tuletasin
Jane'ile meie arusaamatust seoses grupihingedega, nagu seda 637. seansi lõpus ka kirjeldatakse. Oli jälle ebatavaliselt lämbe õhtu ja liikluse müra vägagi kuuldav. Alguses oli Jane'i
edastamiskiirus suhteliselt tempokas.)
Niisiis, tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Andke mulle hetk, enne kui alustame. (Üheksas peatükk jätkub.)
Paistab, et võrdlus hingest kui organist paljumõõtmelises meelteüleses struktuuris ajas teid
parasjagu segadusse. Selgitame selle kohe, võrreldes neidsamu omadusi, kuid vahetame sõna
"hing" sõnaga "ülemhing".
Nagu juba varem mainitud, (637. seanss) ja lihtsalt selleks, et sama võrdlusega jätkata, on
igal minal suurema, ülemhinge sees, oma isiklik hing. Ülemhing ise on osa tervikolemuse
paljumõõtmelisest struktuurist.
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Minule on see varasem jutt küll täiesti selge, sest iga mina nimetaks seda osa oma suuremast reaalsusest kogu terviku sees just nimelt oma hingeks. Noh, kas see selgitus oli sulle
piisav?
("Nojah, vist küll...")
Kui sina aru said, küll siis saavad teised ka.
(Kuigi ma vastasin jaatavalt, vaatasin vaheajal sõnaraamatust "ülemhinge" definitsiooni,
lootuses, et ma selle põhjal oskaksin Sethilt selle kohta veel midagi küsida. Sõnaraamat andis
"ülemhinge" definitsiooniks, et ülemhing on vaim, mis läbib kõike elavat, mille tulemuseks on
ideaalse looduse teostumine. See kontseptsioon on pärit üheksateistkümnenda sajandi transtsendentaalse filosoofia koolkonnalt, millesse kuulus ka Ralph Waldo Emerson* jt.)
* Kõrvalmärkus: see on väga huvitav. Seth väidab, et Emerson on üks nn. "kõnelejatest" – isiksustest, kes nii
füüsilises olekus kui ka väljaspool seda, räägivad inimestega läbi sajandite, tuletades neile meelde nende sisimat
tarkust, nii et see ei saaks kunagi päriselt unustusse langeda. Vt Jane'i sissejuhatust sellele raamatule, 5. peatüki
623. seansi märkmeid, ja (hiljem lisatud) 13. peatüki 653. seansi materjali . Vt ka "Seth kõneleb" 20. peatükki.

Ma mõistan, et kogu see materjal on väga keeruline. Samuti on seda raske selgitada. Kuid
siiski osutub see, paljudes teie elu valdkondades, ülimalt paikapidavaks ja mõjutab teie igapäevast eluolu ja kogemusi. Ma andsin selle [peatüki] materjali teadlikult just sel ajal, kuna
teadsin, et meie sõber psühhiaatriahaiglast viibib meie seltsis.
Minu eesmärk on selgitada armulisuse seisundit detailselt ja läbi kogu raamatu. Noormees, kes siin käis, andis meile üsna põhjaliku ülevaate LSD kasutamisest psühhiaatrilises
ravis. Psühhiaatrid loodavad LSD manustamise teel lahendada nii mitmeidki oma patsientide
emotsionaalseid probleeme ja sõna-sõnalt võetuna, kutsuda neil keemilisel teel esile "armulisuse seisundit".
Materjal, mille ma just praegu teile andsin, on ülimalt oluline mõistmaks, mil viisil LSD
manustamine ülisuurtes doosides võib indiviidi mõjutada. Siin käsitleme me kunstlikku jõuvõtet, millega loodetakse isikul esile kutsuda psüühiline, füüsiline ja vaimne kirgastumine.
Selline valgustatus peaks (nende arvates) kaasa tooma parema tervise, enesetunnetuse ja
pakkuma sisemist rahu. Sellise ravi tulemusel astutakse silmitsi oma südametunnistusega ja
see võidetakse – lõplikult.
("Kas sa mõtled 'südametunnistust' või 'teadvust'?")
Südametunnistust. Kuuled sa ikka hästi?
("Jah." Kuigi vahel pean ikkagi tal mõnda lauset või sõna korrata laskma.)
Arvatakse, et mina peab oma egost lahti laskma ja surema sümboolset surma, et sisemine
mina võiks vabaks saada.
Meie arutlus LSDst, südametunnistusest, "mina surmast ja sünnist", vaimsest tervisest ja
vaimsest kirgastumisest ei pruugi olla kehtiv nendele lugejatele, kes pole kunagi narkootikume tarbinud. Kuid te kõik ju loodate valgustatud saada, unistate suuremast elujõust ja suuremast mõistmisvõimest – igaüks omal moel, ja arutlete oma mõtteis tihti selle üle, milline
meetod võiks olla sobivaim nende eesmärkide saavutamisel. Oluline osa meie raamatust ongi
pühendatud erinevate tehnikate tutvustamisele, mis igal juhul aitavad teid oma reaalsust paremaks muuta.
Järgmises peatükis jätkame me arutelu mõningate teemade üle, mille käsitlemist alustasime käesolevas. Need oleks: kuivõrd teadlik on teil, üksikisikuna, võimalik olla omaenda avaramast reaalsusest? Kas sellist teadmist on võimalik igapäevaelus oma tarbeks ära kasutada?
Kui te olete omadega tõsiselt ummikusse jooksnud, kas LSDst, kombineerituna psühhoteraapiaga, on siis abi loota? Kas keemilise ainega saab avada hinge uksi?
Peatüki lõpp.
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Selles kestvalt menukas raamatus näitab Seth lugejatele, kuidas luua isiklikku
reaalsust läbi enda teadlike tõekspidamiste iseendast, teistest ja maailmast. Tema
sõnum on selge – me ei ole oma alateadvuse meelevallas või abitud jõudude ees,
kellest me ei suuda aru saada. Seth ütleb: "Meile on antud võime kujundada oma
kogemusi, kui meie mõtted ja tunded tegelikustuvad." Selles tähelepanuväärses
raamatus rõhutab Seth inimese võimekust teadlikuks tegevuseks ja annab suurepärased harjutused, näidates meile, kuidas rakendada tema juhtivaid tõdemusi
igas elu olukorras.
"Te olete paljumõõtmeline isiksus. Usaldage omaenda
olemise imelisust. Ärge eraldage füüsilist vaimsest oma
eluajal, kuna vaimne räägib füüsilise häälega ja inimkeha
on vaimu looming."

109

