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Spontaanse valgustatuse ja esilekutsutud 
valgustatuse olemus. Hing keemilistes rõivastes. 

 
 
 
 Järgmine peatükk.  

(Jane istus Sethina kaugelt üle minuti kiiktoolis liikumatult. Ta silmad olid suletud. Ta on 
mulle sageli öelnud, et ta ei ole transis olles niisugustest pikkadest pausidest teadlik.)  

"Spontaanse valgustatuse olemus ja esilekutsutud valgustatuse olemus. Hing keemilistes 
rõivastes."  

Niisiis: Noormees, tuntud arsti assistent, kirjutas ja palus seanssi (13. novembril 1972). Ta 
tuli mõni nädal tagasi siia (esmaspäeval, 5. veebruaril) ja käis järgmisel õhtul Ruburti grupis. 
Rääkisin temaga mõlemal korral.  

Ta oli mõnda aega tegelnud narkootikumide kasutamisega ravis. Enne seda oli ta ränna-
nud ringi Indias, lõpuks koos guruga. Ta lahkus gurust, et minna edasi arstiga. Nagu paljud 
noored mehed sajandite jooksul, oli ta tegemas oma rännakut, otsides tõtt, pöörates kõik kivid 
ümber, et leida neid meetodeid, mis aitaksid tal avastada – suurte tähtedega – TEE.  

Meditatsioon oli talle veidi valgust toonud, kuid guru [Indias] ütles talle siiski, et ta peab 
järgima pimedas kuulekuses. Arst pakkus suuremat vabadust ja lootust, et võib-olla saaks tõe 
uksi, vähemalt omaenda hinges, keemiliselt avada. Nii pöörduski meie otsija siia maale tagasi 
ja astus suurde organisatsiooni.  

Ta nägi, kuidas haigeid, õnnetuid ja neurootikuid toodi sellesse uude tõe templisse, milles 
kemikaalid on nagu armulaua asemel. Ta tundis, et on tehtud mõndagi head, kuid kartis ka, 
kas pole midagi asjatult ja ohtlikult mõjutatud.  

Ta ise kasutas narkootikume korduvalt kindlates tingimustes, algul väikestes annustes ja 
siis suuremates. Arst soovitas tal endale näkku vaadata veel ühe suure annuse võtmisega, ja 
kuigi ta ei tahtnud seda, ta nõustus.  

Kogemus oli nii vapustav, et ta palus vasturavimit, teades samal ajal, et seda tehes rikkus 
ta kõiki reegleid. Ravimi andmisest igal juhul keelduti. Ta ütles, et oli hea, et teda sunniti seda 
läbi tegema, kuid rõhuvad mõtted tõid ta siia ja viivad ta lõpuks niisugusest ravist eemale, 
muudele aladele.  

Paljud on tulnud minu juurde või kirjutanud pärast "halbu reise"; eriti noored, kes on alati 
suured tõeotsijad ja kellel on nüüd suur kiusatus otsida seda LSDst* kui uusimast viisist selle 
leidmiseks. Ma ei räägi siin üldse marihuaanast, mis on hoopis teine asi ja on looduslik maa-
and. Ma räägin kemikaalist, mis tuleneb teie tehnoloogia-alastest teadmistest. 
 
*Lüsergiinhappe dietüülamiid-25. "Reis" võib kesta viis kuni kaheksa tundi või isegi kauem. Kuid kõigil ei teki 
ei aja ega sisu poolest sama psühhedeelset kogemust – kõik see on liiga sügavalt isiklik. Arvestage siiski, et 
Sethi väited kehtivad siin ainult LSD kohta selle kasutamisel teatavates tingimustes. Sest on ka teisi keemilisi 
hallutsinogeene, mida siin pole mainitud. 

 
Kui olete oma igapäevaelus üsnagi õnnelik ja rahul, võib öelda, et teile on armulisuse sei-

sund osaks saanud. Kui aga tunnete vahel, et olete universumiga üks või saate erakordse ela-
muse, milles te nagu väljuksite endast, võib seda pidada valgustatuse seisundiks ja sellel on 
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palju astmeid ja tasandeid. Iga niisugune seisund on üldiselt teie füüsilisele tervisele kasulik, 
kuigi selles suunas võivad olla mõned blokeerivad tõekspidamised.  

Need loomulikud seisundid aktiveerivad teie rakkudes "varasema" mälu, mis on seotud 
rakkude rõõmsate reageeringutega teatavatele sündmustele teie elus, olgu te neist siis teadli-
kud või mitte.  

See isiklikku laadi rakumälu vallandab omakorda rakkudes erineval määral teisi kihte. 
Igal aatomil ja molekulil on samuti oma "mälu", kus on "varasemad" kogemused tallel. Ole-
nevalt armu või valgustatuse seisundist võivad aktiveeruda need kollektiivsed mälestused, mis 
ei tarvitse tingimata teie isiklikku kogemust sisaldada – kuigi teie enda osalus ja teie elu sünd-
mused võivad ilmneda neis hoopis teistsugusest aspektist kui teie neid tunnete.  

Kõik teie elu sündmused kirjutatakse universumi mällu, näiteks teie mõtetena neist. Seega 
võib valgustatuse seisundis teie isiklik rakumälu virguda ja sellest edasi ka sügavam teadmise 
tase, milles võib või võib mitte seletuse leida ka teie oma sünd ja surm.  

Te kogete niisuguseid armulisuse või valgustatuse seisundeid aegajalt muidugi ka spon-
taanselt, kuigi te ehk ei kasuta neid termineid. Te tunnete end endaga ja oma maailmaga rahu-
jalal ja ületate end, tundes äkki end osana sündmustest ja nähtustest, mida te tavaliselt endaks 
ei pea. Kuid need kogemused on ühel või teisel määral loomulikud ja kuuluvad meie pärusos-
sa.  

Teie teadlik meel moodustab aga osa teie sisemisest minast ja on pidevas muutumises. 
Liigile on teadvus suure tähtsusega edasiarenduseks. Sellele on jõuallikateks elujõud ja noore-
nemine. Need lähenevad loomulikul teel teadvusele. Psühholoogid näevad tavaliselt inimesi, 
kellel juba on raskusi. Õnnelikul inimesel pole neid külastada vaja. Vähe on uuritud, miks 
õnnelik inimene on õnnelik, kuid tema vastused oleksid vägagi asjakohased.  

Suurtes annustes LSD kasutamisel raviks tekib keemiliselt esile kutsutud hullumeelsussei-
sund. Hullumeelsuse all mõtlen ma olukorda, kus teadlik meel surutakse võimetuseseisundis-
se. Toimub otsene rünnak mitte ainult psüühika vastu, vaid ka organisatsioonilise struktuuri 
vastu, mis võimaldab teil ratsionaalselt eksisteerida teile tuttavas maailmas. Ego ei saa füüsi-
lises elus muidugi olematuks teha. Kui üks hävitada, kerkib sisemisest minast, mis on selle 
allikaks, uus, ja seda paratamatult.  

Selliselt pealesunnitud tingimustes on teie egotistlik teadvus sisuliselt vastakuti oma sur-
maga, mis on kohtumine, mida ei tarvitse toimuda – samal ajal kui füüsiline keha võitleb oma 
elu ja elujõu eest. Te tekitate suurte proportsioonidega dilemma.  

Psüühika maastik ilmub tõepoolest nähtavale, andes kasulikke andmeid psühhiaatrile. 
Kuid patsientide poolt kogetu – ja see kõik puudutab suuri doose – seisneb liikide sünni vas-
tuvõtmises teadvusesse kohutava kokkupõrke tulemusena, ja selle surmas, siis kui teadvus 
olematuks muutudes tagasi langeb; mille järel see sünnib uuesti, sedamööda kui patsient 
püüab jälle neile tingimustele võõrastest dimensioonidest välja tulla.  

Tekivad muutused sügavaimates bioloogilistes ja psüühilistes struktuurides. Ma ei öelnud, 
et need hävivad, kuigi olenevalt olukorrast on ka see võimalik. Rünnatakse teadvuse juuri. 
Kui niisugustes tingimustes tuntakse transtsendentsuse perioode, tähendavad need uue isiksu-
se psüühilist sündi vana allikatest ja psüühiliselt ka vana surmast. Mõnedel juhtudel on muu-
tunud geneetilised sõnumid, mis on teisenenud. (Rõhutades:) See on psüühiline tapmine 
tehnoloogilises süsteemis.  

LSD mõju all ollakse väga kergesti sugereeritav. Kui teile öeldakse, et ego peab surema, 
siis te tapate ta. Ka parimates tingimustes järgite te telepaatiliselt oma juhendaja mõtteid. 
Psüühiline "ümbersünd" võib jätta teile täiesti uue probleemideringi, mis kerkib vanade voo-
diasemelt ja mida pole veel suudetud lahti mõtestada.  

Uus ego on oma sünni tingimustest üsna hästi teadlik. Ta teab, et ta on sündinud oma 
eelkäija surmast ja kuigi sünni puhul on kõik tema transtsendentaalsed rõõmutunded üsna 
loomulikud, kardab ta seda hävingut, millest ta tekkis.  
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Loodu loomulik terviklikkus ei ole enam sama. Füüsilist maailma ei usaldata enam kunagi 
päris endiselt. Liit sellega ei ole sama kindel. (Ikka veel väga positiivselt:) Kehasse sündinud 
ja sellega koos kasvanud "mina" on läinud ja sellest eelmisest organismist on kerkinud uus 
"mina".  

Niisugused enesemuutused toimuvad elu jooksul loomulikul teel ja kui mina mingil ajal 
moduleerub, on see teistsugune kui enne. Kui see "täiesti iseenesest" toimub, on see hinge 
loovusele sisemiselt omane peegeldus ja kulgeb oma rütmis – vastavalt meele ja vere ja tead-
vuse ja rakkude tsüklitele viisil, mida te veel ei mõista. Kuid kogu struktuur muutub koos 
temale alluvate suhetega ja teadlik meel suudab toimuvat assimileerida.  

Te kasvate ja elate läbi teis pidevalt toimuvate surmade ja rändate läbi oma elujooksul toi-
muvate sündide, millest te aru ei saa. (Jane kummardus ettepoole, et oma sõnadele rohkem, 
rõhku anda:)  

Nii suured LSD doosid aktiveerivad keemiliselt kõiki rakumälu tasandeid sel määral, et 
need kaotavad teatud mõttes enese üle kontrolli ja mälestused saavad siis ootamatult esile 
kerkida, kui süsteem on pinge all. Peen bioloogiline ja psühholoogiline liit on nüüd nõrgene-
nud.  

Te püüate nii väga sisimast teadmisi välja tuua sellepärast, et te arvate, et ego on teie 
minale heaks kasulapseks.  

Inimesed nõustuvad niisuguseid protsesse läbi tegema vaid seepärast, et nad ei tea, et nen-
de endi teadvus on sedavõrd elastne. Seega nii patsient kui ka arst arvavad, et teadlikul meelel 
ei ole kerge vajalike teadmisteni pääseda.  

Neil on ka teisi ühiseid tõekspidamisi, näiteks: et seesmises minas peituvad allasurutud 
kartused, hirmud ja tsiviliseerimata metsikused; et seesmist mina peab sundima kõigepealt 
niisugusest materjalist loobuma, enne kui sellel oleks võimalik oma võimu, energiat ja jõudu 
loovalt, positiivselt väljendada; ning et mina peab seetõttu esmalt kõigi nende oma mineviku 
hirmudega vastamisi seisma ja need kaotama, enne kui ta saab vabaks oleviku hirmudest.  

See on aga lihtsalt veel üks tõekspidamiste süsteem, milles patsient ja arst tegutsevad. 
Niisuguste seansside spontaansus näib tõepoolest psühhiaatrite ja psühholoogide jaoks hinge 
kaardistavat. Kuigi üksikkogemused on erinevad, järgivad need statistiliselt siiski teatavat 
mudelit – teadlikult tunnistatavat tõekspidamiste süsteemi, millele telepaatiliselt reageeritak-
se.  

Selle all olevale selgelt määratud, kuigi moonutatud hingemaastikule saab heita pilgu 
sümbolites. Need [sümbolid] on teadvuse katsed rakumälu kujutada. Psüühilised liikumised 
ärritavad alati molekule. Molekulide varjatud, kergestivoolav sisemine "teadmine" moodustab 
rakkude "teadmise" (naeratades). Neil on ladus koostöö. Suurte LSD-dooside pealesurutud 
psüühiliste rünnakute all püüab isegi molekulide arusaamine lahti lõheneda. See pole küll 
midagi niisugust, mida saaks füüsiliselt tajuda. See võib ohustada rakkude eneste terviklik-
kust. Ruburtil on täiesti õigus, kui ta peab seda tunduvalt hullemaks igasugusest füüsilisest 
sokiteraapiast.  

Kõige hullem on, et selleks pole mingit vajadust. Kogu see ravi põhineb ideel, et teadlik 
meel on väga puudulik, et sügavad probleemid on talle teadmata, et see on mõeldud vaid ana-
lüüsima ning ei suuda toime tulla väga intuitiivse ega psüühilise materjaliga. See on nii vaid 
teie enda tõekspidamiste tõttu.  

Sel viisil toimuvad rünnakud ohustavad teie liigi stabiilsust ja solvavad teie kui loodu ter-
viklikkust. Võite öelda, et niisugused kemikaalid on looduslikud, sest need eksisteerivad teile 
tuttavas reaalsuses, kuid keha on võimeline toime tulema vaid maast pärinevate koostisainete-
ga. Nende "kunstlike" droogide suurte dooside assimileerimine toimub raskustega ja tekitab 
bioloogilist segadust.  

Mõned ameerika indiaanlased kasutavad omal viisil oma ühiskonnas meskalkaktusest saa-
davat meskaliini – kuid mitte täitmatutena, oma süsteeme oimetuks lüües ja hävitades. Nad 
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peavad seda oma maise elu loomulikuks komponendiks. Nad ei püüa end surnuks närtsitada. 
Nad kasutavad seda oma sünnipäraste tajude tugevdamiseks.  

Nad saavad osaks Kõigest Mis On – nagu ongi õige – ilma et nad kui sellised sureksid. 
Nad suudavad oma teadmisi assimileerida, suunata neid sihikindlalt nii oma isiklikku ellu kui 
ka sotsiaalsesse süsteemi. Nad kasutavad seda muidugi ka oma tõekspidamiste süsteemi raa-
mes, milles nende olemisest aru saadakse ja seda enesestmõistetavaks peetakse. Teadlikku 
meelt peetakse pigem bioloogilisele olemisele täienduseks kui kahjuks.  

Nagu juba mainisime (4. peatükis 621. seansil), pooldatakse praegu üldjoontes kaht mõt-
tekoolkonda.  

Üks neist arvab, et teadlik meel ja intellekt suudavad kõigile küsimustele vastata, kuid 
selle koolkonna jaoks tähendab see seda, et teadlik meel on eelkõige analüütiline ning et see 
leiab kõik vastused ainuüksi arutlemise teel. Teine koolkond usub, et vastused peituvad tunne-
tes ja emotsioonides. Mõlemad eksivad. Intellekt ja tunded koos moodustavad küll sinu eksis-
tentsi, kuid ekslik on just tõekspidamine, et teadlik meel peab olema eelkõige analüütiline, 
vastupidiselt näiteks intuitiivse psüühilise teadmise arusaamisele või assimilatsioonile.  

Kumbki koolkond ei saa aru teadlikule meelele loomuomasest paindlikkusest ja võimalus-
test ja inimkond on alles hakanud selle potentsiaale ära kasutama.  
 
 

 
639. SEANSS 

12. VEEBRUAR 1973 
ESMASPÄEVAL KELL 2105

 
 

Niisiis, tere õhtust teile.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Raamatu esimese osa pealkirjaks tuleb: "Kus teie ja maailm kohtute." Pealkiri, mille kohta 

sa küsisid, on raamatu teise osa pealkiri ("Teie keha kui teie enda ainulaadne elav skulptuur" 
jne, mis on antud 9. peatükis 637. seansil.) Hingest keemilistes rõivastes kõneleb järgmise 
(kümnenda) peatüki pealkiri, mis on II osa esimene peatükk.  

("Hästi.")  
Niisiis, need on teile juhisteks. Dikteerin: Sinu keha on sina sinu maises ihus. Ma olen ka 

teistes raamatutes juba öelnud, et hing ei saa end kehaliste kogemuste kaudu igal "hetkel" 
täielikult väljendada, seega jääb selles mõttes alati osa teist väljendamata.  

Teie füüsilises kogemuses peab kõik muidugi tuginema keha materiaalsele reaalsusele. 
Teie kujutist liigutav energia tuleb hingest. Te suunate keha väljendusi, nii tervisest kui ka 
haigusest tulenevaid, oma mõtetega. Omaenda teadliku meele sisu tundes saate kindlasti ena-
mikku kehalistest haigustest ravida, kuid teatavatel tingimustel, millest räägime hiljem.  

Teie mõtted ise järgivad teatavaid loovuse seadusi. Neil on oma rütmid. Teie meele assot-
siatiivsed protsessid, mis toimivad läbi aju, on teie rakkude pisikäitumisega tihedalt seotud. 
Kui õpite kasutama oma mõtteid, või siis ka nende loomuliku muutumise tulemusena, tekivad 
rakkudes vastavad muutused. See on korrapärane protsess, tihe seos.  

Suurte LSD dooside kasutamisel loote kunstlikult õnnetusepiirkonna, millest loodate oma 
efektiivse töötava mina päästa. Assotsiatiivsete mõttemallide ja nende harjunud toimete vahe-
lised vanad omavahelised seosed võivad katkeda, kuid ka sisemine korrastatud struktuur võib 
saada psüühilise ja bioloogilise vapustuse.  

Tavalises elus toimub uneseisundis sageli üsna palju loomulikku ravi, isegi kui tekivad nii 
kohutavad õudusunenäod, et magaja ehmub ärkvele. Inimese teadlikku meelt sunnitakse siis 
pingega laetud olukorraga silmitsi olema – kuid pärast toimunut, tagasivaates. Õudusunenägu 
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ise võib olla nagu mina ühe osa poolt teisele antav šokiravi, milles rakumälu kutsutakse esile 
suures osas samuti nagu niisugusel LSD seansil.  

Kuid mina saab ennast ise kõige paremini ravida. Ta teab täpselt, kui palju niisuguseid 
"šokke" on hingele kasulik taluda, missuguseid assotsiatsioone sedavõrd intensiivsete koge-
muste ja kujutelmade kaudu virgutada ja missugused rahule jätta.  

Seeriana esinevad õudusunenäod kujutavad endast sageli sisemiselt reguleeritavat šokite-
raapiat. Need võivad teadlikku mina vägagi hirmutada, kuid lõpuks ärkab see ikkagi oma nor-
maalsesse maailma, vapustatuna, kuid kindlana oma päevas.  

Muud unenäosündmused, kuigi need on unustatud, võivad ka aidata inimesel niisuguse 
"õudusravi" mõjusid taluda. Samamoodi nagu mõningane LSD ravi annab lõpuks ümbersünni 
tunde (mis on aga sageli vaid ajutine), viib niisuguste õudusunenägude periood sageli loomu-
likul teel unenägudeni, milles mina loob lõpuks uusi ja tihedamaid seoseid oma olemise alli-
kaga.  

Kui teadlased uuriksid keha ja meelt loomulike ravivõimete seisukohalt, saaksid nad tea-
da, kuidas neid soodustada, sest niisugused protsessid – ja ma olen maininud vaid üht neist – 
toimuvad kogu elu jooksul pidevalt.  

Kui kemikaale kasutatakse suurtes doosides, satub teadlik meel täie pingega vastamisi 
väga võimsate kogemustega, millega ta pole ette nähtud toime tulema ja millega ta muudetak-
se tahtlikult võimetuks. Olles silmitsi väliste õudustega sõdade ja loodusõnnetuste näol, on 
teadlik meel suunatud väljapoole, sellesse maailma, millega toime tulemiseks, nagu ta teab, ta 
on loodud. Suure füüsilise pinge perioodidel ammutab ta jõudu kehast ja seesmisest minast, et 
teha tähelepanuväärseid kangelastegusid – mis panevad hiljem imestama, kui palju minal on 
kriisiolukorras jõudu ja energiat.  

Selle mina stabiilsust ja teadlikkust saab tundvalt süvendada ja tugevdada. Pealtnäha 
hukatuslikud sattumised loodusjõudude võimusesse äratavad inimestes neid endidki hämmas-
tavaid võimeid teiste inimestega suhelda, kuid suurtes doosides LSD raviga esile kutsutud 
psüühiline õnnetusepiirkond loob vastupidise olukorra. Teadvus leiab end kriisiseisundist; 
mitte välismaailma tõttu, vaid sellepärast, et ta on sunnitud võitlema lahinguväljal, kus sisu-
liselt ustavad liitlased assotsiatsioonide, mälu ja organisatsiooni alal ja kõik seesmise mina 
jõud muutuvad äkki vaenlasteks.  

Ta saab tundlikuks kõigi nende jõudude suhtes, mida ta on mõeldud juhtima ning jääb 
ilma oma loomulikust loogikatundmisest – tegelikult isegi oma mina-olemustundest. (Pine-
valt:) Ta ei saa tegutseda millegi välise vastu ja tema ümber pole süsteemi, millelt tasakaalu 
saada.  

Ruburt on töötanud luulekoguga "Dialoogid" ja hiljuti kirjutas ta selles topeltmaailmadest. 
Ta seisis ühel õhtul köögiakna juures ja nägi, olemata narkootikumide mõju all, kuidas akna-
alune vihmaveelomp muutus äkki elavaks, kaunilt vesiseks olevuseks, kes tõusis püsti ja kõn-
dis minema, vihm aga nõrgus tema vedelatelt külgedelt maha.  

Seda reaalsust jälgides täitus ta süda rõõmust. Ta teadis, et füüsilises maailmas on lomp 
lame, kuid et ta tajus nüüd mingit teist, täpselt sama kindlat reaalsust; tegelikult suuremat, 
milles elas see vihmaolend.  

Ta nägi hetkeks oma füüsilises vaateväljas topeltmaailma. Kuigi see oli rõõmustav koge-
mus, oleks see võinud ka "õudusunenäoks" muutuda, kui ta teadlik meel poleks selgesti aru 
saanud; kui ta oleks näiteks välja läinud ja näinud, kuidas igast lombist kerkib üles mõni elus-
olend; ja kui ta poleks kuidagi saanud neid olendeid tagasi saata. Sellisena oli see kasulik 
kogemus.  

Kuid kui teadlik meel on sunnitud olema silmitsi palju vähemmeeldivate kogemustega ja 
on samal ajal arutlemisvõimest ilma jäetud, solvate te tõepoolest tema olemise aluseid. Võite 
vaheaja teha.  
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(21.51. Jane'i transs oli olnud tõepoolest sügav ja tempo sama kiire kui on olnud alates 
sellest, kui Seth seda raamatut alustas. Nüüd ta haigutas pidevalt.  

Kui tal oli kogemus vihmaveelombiga – samuti teine kogemus, mida kohe järgnevalt kir-
jeldame – palusin tal mõlemad sündmused üles kirjutada, sest Seth võib neile kunagi viidata. 
Tema materjal on esitatud koos vastavalt "Dialoogidest" valitud luulega järgmise vaheaja 
märkuste osas. Alustasime veidi aeglasemas tempos kell 22.30.)  

Dikteerin. (Sosinal, humoorikalt.)  
(Sosistasin vastu: "Hästi.")  
Niisiis: Mõni hetk pärast Ruburti kogemust vihmaolendiga oli tal veel üks kogemus. Ta 

silmad olid täiesti lahti ja ta seisis väga-väga väikeses köögis – kui tema ette ilmus äkki peh-
me ümmargune kollane valgus.  

Ta nägi seda füüsiliselt, kuid ei suutnud leida sellele mingit füüsilist põhjust. See püsis 
mitu sekundit ja kadus. Niipea kui Ruburt märkas seda, hüppas ta tagasi. Selles luuletuses, 
mille ta just enne õhtusööki oli lõpetanud, rääkis viimane rida valgusest, mis valgustab mõle-
mat maailma, nii hinge kui ka keha maailma. Ta teadis teadlikult, et see valgus pidi olema 
põhjustatud välgust, kuid samal ajal osa temast teadis, et see polnud nii.  

Hetk hiljem meenus talle tema luuletuse rida ja ta leidis õige seose. Teadlik meel oli het-
keks häiritud, kuid assimileeris selle informatsiooni. Valguse tähendus saab veelgi selgemaks 
Ruburti unenägude,* luuletuse intuitiivse jätku ja füüsilise näite kaudu.  
 
* Mitu kuud hiljem pole Jane'il küll ühtki unenägu valgusest meeles ...  

 
Valguse tähendus avaneb tavaliselt siis, kui ta on valmis seda täielikult tajuma. Kuigi 

sündmus on toimunud, ei ole see, nagu ka iga teine sündmus, sellega veel lõppenud. Varem 
(eelmisel seansil) mainitud kogemuses narkootikumiga paisati teadlikule meelele äkki peale 
ehmatamapanevad, pealesunnitud sümbolid ja juhtumused; ja pealegi kontekstis, kus ajal, 
nagu tema seda tunneb, on vähe tähendust. See [teadlik meel] ei saa subjektiivselt nähtuste üle 
arutleda. Need toimuvad liiga kiiresti.  

Nende sündmuste toimumise kestus võib olla moonutatud, groteskne, nii et tegutseda on 
näiliselt võimatu. Mina ja kogemuse eraldamine võib osutuda võimatuks. Ka ülev kogemus, 
kui see on pealesunnitud, võib teadvust rünnata. Kogu isiksuse seisukohalt makstakse ülemää-
ra kõrget hinda.  

Niisugused on tegelikult ka tunded, mida sageli mõistetakse hilisematel seanssidel, seesa-
ma on ka uuestisünni tunne. Mina vanad organisatsioonid on lagunenud ja uued struktuurid 
juubeldavad oma ainulisuse ja vitaalsuse üle.  

Siin peitub sageli tugev enesetapu alge. On teada, et "vana mina" ei saanud hakkama – 
millelt saab siis tuge nn uue mina enesekindlus? Keha on taas elav skulptuur. Te olete selles ja 
te kujundate seda ja see on igas mõttes teie, kuni te füüsiliselt eksisteerite. Te peate oma mate-
riaalset olemist sellega identifitseerima. Muidu te tunnete end oma bioloogilisest mina-olemu-
sest võõrandununa.  

See mina-olemus on teie füüsiline mina, läbi mille peab nüüd toimuma igasugune teie-
poolne väljendamine. Te olete midagi enamat kui vaid oma materiaalne olemine. Teie elu, 
looduna, sõltub teie ühendusest kehaga. Te eksisteerite ka pärast oma keha surma, kuid prakti-
liselt tegutsete te alati oma kuju kaudu.  

Kui te identifitseerite end ainult oma kehaga, võib elu pärast surma teile võimatuna tundu-
da. Kui te aga peate end vaid vaimseks olendiks, ei tunne te end elusana mitte kehas, vaid sel-
lest eraldi olles. Mõtelge nüüd endast kui füüsilisest olendist. Teadke, et hiljem te toimite ka 
muu vormi kaudu, kuid et keha ja materiaalne maailm on teie praegused väljendusviisid.  

Niisugune suhtumine on äärmiselt tähtis. Tugeva narkootikumi mõju all võetakse füüsiline 
näilisus selle loomulikust süsteemist välja ja esitatakse selliselt, et selle tavalised reaktsioonid 
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muutuvad mõttetuteks. Maailm võib näiteks teie ümber kokku langeda, kuid selle vastu ei ole 
võimalik end adekvaatselt füüsiliselt kaitsta ega samaga vastata.  

Psühhiaater võiks öelda: "Minge kogemusega täielikult kaasa. Kui vaja, saage olematuks." 
See on teie bioloogilise pärandiga ja teadliku terve meelega järsult vastuolus.  

(Naeratus:) Ma tean küll, missuguseid moonutatud religioosseid paralleele siin tõmmatak-
se: sure enda suhtes ja sa sünnid uuesti; sa ei tapa ennast. Millest te mõtlete, kui teie mina 
pidevalt sureb ja sünnib uuesti, nagu see toimub teie keha rakkudega. Uus elu tugineb bioloo-
gilises ja vaimses mõttes neil arvukatel muutustel ja teisenemistel, surmadel ja sündidel, mis 
toimuvad loomulikul teel nii maakera aastaaegade kui ka hinge tsüklite käigus.  

Muutuge paindlikult kõige oleva kaunis tantsus, mis peegeldub keha ja vaimu universu-
mis. Ego ristilöömine sellesse ei kuulu.  

Niisugust narkootikumidega ravi alustatakse alati sellepärast, et ei usaldata oma loomulik-
ku mina. Ravi soovivad inimesed kardavad oma mina-olemuse loomust enam kui midagi 
muud. Nad on siis liigagi kergesti nõus seda ohverdama. (Paus, siis naeratades:) Teie reaal-
sus koosneb teie mõtetest ja tõekspidamistest. Nagu Joseph (Sethi poolt mulle antud nimi) 
ütles, pole imeravi olemas – on vaid arusaamine oma suurest loovusest ja teadmine, et te ise 
teete endale maailma.  

Hing on füüsilises elus rõivastatud kemikaalidesse ja te moodustate komponentidest, mida 
te oma kehasse võtate, endale oma tõekspidamistele vastava kuju. Mõningad neist ideedest 
saate te kahtlemata oma kultuurist. Teised on teie enda isiklikud tõlgendused endast oma ke-
has. Teie tõekspidamised mingi kemikaali kohta mõjutavad selle toimet teie suhtes. LSD ravi 
saades ootate järsku reaktsiooni ja teil kästakse end selleks ette valmistada. Teie kogemus 
vastab teie ja teie arsti suuliselt ja telepaatiliselt edastatud tõekspidamistele.  

Kui te aga usute, et teatavates toiduainetes sisalduvad kemikaalid teevad teile tohutut kah-
ju ja kutsuvad esile hukatuslikke tagajärgi, võivad need teid kahjustada ka väikestes doosides.  
Võite teha vaheaja.  

(23.05. Jane ei mäletanud materjali, mis ta oli Sethilt pärast viimast vaheaega edastanud. 
Siinkohal esitame väljavõtteid tema kogemustest vihmaveelombi olendist ja valgusest 2. veeb-
ruari õhtul, mis ta mulle üles kirjutas. Jane'i jutt ja luule täiendavad Sethi sõnu ja näitavad, 
kuidas ta sai teadlikuks oma algupäraste poeetiliste mõtete ainulaadsest teisenemisest visu-
aalseks reaalsuseks – ja kuidas ta viis oma loomeprotsessi veel ühe astme võrra edasi, muun-
dades oma uued tajud taas luuleks. Arvame, et need reaalsuste vahelised läbiimmitsemised on 
kõigil "elu" aladel tavalised, kuigi enamikul juhtudel suures osas automaatsed. Kunstis nime-
tatakse neid sageli inspiratsiooniks.  

"Reede, 2. veebruar 1973.  
Olin töötanud kogu päeva," kirjutas Jane, "oma luulekoguga "Hinge ja sureliku mina dia-

loogid ajas". Töötades nagu hull, tõelises loomepalangu "joovastuses". Just enne õhtusööki 
olin kirjutanud mina ja hinge ühtsest, kuid kahekordsest universumist ja viimane rida oli and-
nud edasi sureliku mina sõnad:  

 
'Rännakem oma topeltnägemist kasutades  
ühes maailmas nagu kahes ja moodustame  
ühe topeltlaulu,  
mis pritsib lombil laiali  
mõtte ja vere ringe,  
mis keerlevad, kibrutavad ja äratavad  
läbi meie ühe universumi  
topelttaeva ja eralduvad  
vikerkaarevokaalideks, mis laulavad  
vaikseid hällilaule  
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ja langevad sama kergelt  
meie mõlema maailma peale.'  

 
Rob läks pärast õhtusööki toidupoodi. Ma ei tea, mis kell oli, kuid oli pime ja oli tugev 

vihmasadu koos hääletute piksesähvatustega. Veebruari kohta oli üsna soe. Mõtlesin minna 
jalutama, kuid ei läinud ... Kohe pärast neid kaht kogemust vihmaolendiga ja valgusega, mida 
Seth sellel seansil kirjeldab, lisasin "Dialoogidele" järgmise lõigu:  

 
Surelik mina  
ütleb veidi hiljem:  
'Mida see valgus  
tabades puudutas  
ja oli see päris?  
Seisin praegu  
lahtise köögiakna juures,  
jälle alla vihmasele tänavale vaadates.  
Aga praegu on pime.  
Olen terve päeva kirjutanud  
ja oma töid teinud  
ja teised on juba siia tulemas,  
seega mu pea oli tühi.  
Kuid ma seisin siiski kui paigale naelutatud –  
vihmapiisad langesid  
tuhandete sädelevate eraldi punktidena  
lompi kaugel all  
ja minu pilgu all  
lomp tõusis, tihenes  
okkaliseks koeks nagu õhku täis kops  
või valguse okassiga,  
millest kasvab välja sama palju vihmapiisku  
kui on selle sees.  
 
See jõi mööduva auto  
tulede peegeldusi  
ja need tormasid pimedalt sellesse  
kuni see oli nii täis, et tuksles –  
läikiv vedel elusolend.  
Vihm nõrgus selle siledalt vedelalt nahalt maha  
ja seal seisis nii ergas olend,  
iga osa liikumas ja elav, libisedes, helkides,  
et ma sulgesin silmad.  
 
Avasin need peaaegu kohe taas.  
Olend oli jälle maha langenud,  
kuid hakkas tõusma,  
kui kõik, mida nägin,  
läks mu hingest läbi.  
Meie maailmad sulasid kokku ja ma hüüatasin;  
ja kohe ilmus mu ette  
külmkapi ja pliidi vahele  
pehme selgejooneline valgusring.  
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See ehmatas mind nii väga,  
et hüppasin tagasi –  
pehmelt kumav ring  
piha kõrgusel õhus  
ulatudes mu peast kõrgemale,  
mitte tulekera, vaid vaikne,  
ümmargune liikumatu valgus  
ja selle äärtest ei levinud  
valgust kaugemale,  
nii et kogu ülejäänud ruum  
oli endiselt pime.  
Muidugi välk,  
kuid külmkapist ega pliidist  
ei tulnud sähvatusi  
ja toas ega väljas,  
kust see tuli,  
polnud ühtki valguskiirt.  
 
See rippus õhus  
nagu äkki ilmunud päevalilleketas,  
elusuurusest suurem,  
ilma seemneteta ja varreta.  
Halb enne? Valgus, millest sa kõnelesid,  
mis ühendaks meie kaks eraldi maailma,  
ilmus sinu universumist minu omasse?  
Mis põhjusel või kust see ka ei tulnud,  
tundsin, et selle ilmumisel oli mõte  
ja ma tahaksin teada, milles see mõte seisnes.  
 
Tean, et lomp on loomulik  
ja meie maailmas lame,  
kuid teise vaateväljaga  
nägin selle teisikut  
läikides üles tõusmas  
ja peaaegu kõndimas,  
kuid kui see valgus tuli  
mulle tuttavast maailmast,  
siis pean tunnistama,  
et ma ei tea, kuidas.  
 
Kuid, armas hing,  
kardan, et ei jõua praegu  
sinu vastust ära oodata.  
Kuulen, et tullakse  
ja on hea, et saan lihtsalt istuda ja rääkida  
sel tormisel õhtul,  
mil puhub see niiske tuul.'  
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Lombiolendiga nägin mõlemat reaalsust – füüsilises mõttes lompi ja füüsilisest enamas 
tähenduses olendit – ja sain, ma arvan, soovi korral ühest reaalsusest teise üle minna. Kuid 
valgusel füüsiline vaste puudus. Arvan, et see tuli... sellest teisest reaalsusest otse, sest mul 
olid 'aknad' lahti."  

Jätkasime kell 23.25.)  
Niisiis: Rakkude surma ja uuestisünni normaalne tsükkel ja ego pideva muutumise tava-

line kord on sujuva vooluga ja orientatsioon ei kao. Varasem rakumälu kandub ühelt raku-
põlvkonnalt teisele kergesti üle.  

Nagu juba mainisime (1. peatükis 610. seansil), on see, mida te egoks nimetate, osa sise-
misest mina-olemusest, mis astub füüsilise eksistentsi maailmale vastu. Sündmuste tavalise 
käigu korral muutub see teiseks egoks, kuid kaotades oma "domineeriva" staatuse, ei sure see 
enda suhtes. See muudab oma organisatsiooni osana elavast hingest.  

Sunnitud hävimise korral püütakse meeleheitlikult reorganiseeruda, sedamööda kuidas 
seesmine mina püüab olukorra lahendamiseks "saata kohale" asendavaid egosid – ja antud 
juhul, mida rohkem egosid sa tapad, seda rohkem neid tekib.  

Kõige selle juures on keha seisund äärmiselt häiritud ja füüsiline organism on sunnitud 
hävitavate sündmuste seeriale – millest ta küll aru saab, et ta ei saa neid füüsiliselt kogeda – 
reageerima nii kuidas ta suudab. Ta teab, et see on võitluse "imitatsioon", kuid ei saa lakata 
välja saatmast neid kemikaale ja hormoone, mis on sama tasemega füüsilises olukorras vaja-
likud. See väsitab keha väga ja kurnab andestamatult selle loomupäraseid energiaid.  

Ideed moodustavad reaalsuse, seega keha harjub reageerima mõnedele "kujuteldavatele" 
olukordadele, milles näiteks meel manab esile kohutavaid olukordi, mida füüsiliselt ei eksis-
teeri; kuid need sunnivad organismi siiski üliaktiivselt tegutsema, luues stressiseisundi. Suurte 
narkootikumidoosidega ravimisel tunneb keha end suurimas ohus, sest ta on sunnitud raken-
dama kõiki oma ressursse, kuigi ta oma signaalid ütlevad, et saadavad sõnumid ei ole korre-
latsioonis – olles siiski väga pakilise iseloomuga.  

Mingil määral rünnatakse ka loodut ennast. Selle kujundeid ja kogemusi unustatakse pea-
legi harva ja nn uus ego sünnib nende jäljendiga mälus. Mõned psühholoogid tavatsevad öel-
da, et inimene karjub alateadlikult loomuliku sündimise vastu protesteerides.* Kuid siin on 
tegemist olukorraga, kus mina on silmitsi tema enda hävitamisega, samal ajal kui pärast tead-
likku osalust oma surmas tekib teine "mina".  
 
* Meie Jane'iga ei ole selle mõttega kindlasti mitte nõus.  

 
Ma tean, et paljud psühholoogid ja psühhiaatrid tunnevad, nagu nad kavandaksid nende 

meetoditega hingele teed. Üks asi, mis on niigi halb, on lahata konn, et näha, mis seda elavaks 
tegi. Kolm korda ohtlikum on aga lahata hinge, lootes seda uuesti kokku panna. Sellega lõpe-
tan dikteerimise. Kui teil pole küsimusi, siis lõpetame seansi.  

("Sa ütlesid, et annad meile informatsiooni Rooney kohta, kui ma seda küsin."  
Meie kass Rooney suri nädal tagasi. Lisame siia selle materjali sellepärast, et paljud on 

meile kirjutanud ja küsinud koduloomade rolli kohta peredes ja nende tõekspidamiste süstee-
mides. Sethi andmed osutusid ootamatult teravapilgulisteks ja isiklikeks – isegi niivõrd, et me 
oleme järgnevat teksti mõnevõrra kärpinud. Sellest on aga piisavalt palju alles, et näidata, et 
niisugused suhted võivad olla tõesti väga keerulised.)  

Üks hetk ... Kass oleks tol talvel surnud. See oli teie jaoks võimalik surm. Osas oma reaal-
susest ta tegelikult surigi tol talvel. Teie hoidsite teda oma reaalsuses elus. Ta oli olnud seal 
selles majas vangis ja metsistunud ja hirmul.  

(Maja, millest on jutt, oli üks neid kõdunevaid sajandivahetuse Victoria-stiilis hooneid, 
mis kössitas nurgal meist diagonaalis üle tänava. Jane visandas seda sageli meie elutoa aken-
dest.  
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Neli aastat tagasi hävis see talvel tulekahjus. Selles elanud pere kolis ära ja majakarp 
löödi laudadega kinni – Rooney jäi kassipojana sinna sisse kinni. Mitu päeva hiljem üks möö-
duja kuulis tema karjeid ja vabastas ta. Nüüd on maja juba lammutatud.)  

Ruburt veidi kartis seda kassi, pidades teda metsikuks ja kinniseks, nagu ka ta oma ema 
oli tema tõlgenduses olnud. Seepärast pidas Ruburt oma kohuseks Rooney't aidata, kuigi see 
teda tegelikult ei armastanud – samamoodi nagu ta [Jane] oli tundnud varem kohustust aidata 
oma ema.  

Kass oli omal kombel sellest teadlik. Ta muutus tõsiseks nagu Ruburti ema, kuid polnud 
enam ähvardav. Lõpuks saite te sellest aru. Kui Ruburti ema poleks saanud last sünnitada, 
oleks Ruburtil olnud teistsugune ema ja teistsugune päritolu, kui Ruburt üldse oleks elavaks 
saanud.  

Kass oli isane. Teie Ruburtiga panite talle algul kassipojana, enne kui teil õnnestus teda 
lõpuks oma majja meelitada, nimeks Katherine. Rooney sai naabruses ringi hulkudes kriimus-
tusi, samuti nagu Ruburti isa riigi erinevais paigus baarides käies. Kass teadis sellest identifit-
seerimisest, kuid eelistas sellele saada juurde paar aastat füüsilist elu, milles ta õppis ka esma-
kordselt õrnust.  

Rooney õppis isegi teise kassiga läbi saama; meie vanim kass Willy oli talle omamoodi 
kasvatajaks.  

Ruburti ema kartis kasse väga, eriti musti. Rooney ja Ruburt andsid aeg-ajalt sümptomeid 
teineteisele edasi. Kass polnud aga passiivne vastuvõtja ja õppis ka oma konfliktidest teie 
alumise korruse naabriga (kellel on samuti kass). Paljud Ruburti tunded oma ema vastu on 
maetud Rooney hauda. Rooney on aga vabanenud usaldamatusest, mis ta oli sel korral endas 
kandnud ja mis oli seotud majaga üle tee, ning oli tänulik nende aastate eest, mis te talle juur-
de andsite.  

Ta sümboliseeris ka Ruburti enda karmi lapsepõlve ja mõningal määral sündmuste loomu-
lik käik lihtsalt ületas selle. Ruburti ema surmaga möödunud aastal sai Rooney oma ülesande 
Ruburti jaoks täidetud. Rooney osutas isegi veel ühe teenuse, sest Ruburt sai tema surma kau-
du selgeks oma ema elu valu ja olemise, mis teda oli nii hirmutanud. Sellest piisab.  

("Aitäh.")  
Soovin südamest kõike head.  
("Sama sulle, Seth. Head ööd."  
00.08. Jane ei mäletanud sellest materjalist midagi. Mõistsin märkmeid üle vaadates, et 

Seth oli viidanud võimalikkustele ja vihjanud Rooney'ga seoses taaskehastumisele, kuid enne 
kui ma sain niisuguste seoste kohta küsida, oli ta tagasi, et anda Jane'ile lehekülg informatsi-
ooni teisel teemal. Aga kui Jane jälle transist väljus, ütles ta: "Tal on ka Willy kohta and-
meid," kuid ta oli juba väsimas. Seanss lõppes kell 00.21.)  
 
 
 

640. SEANSS 
14. VEEBRUAR 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2127

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Niisiis, dikteerin: Kehas ja hinges on loomulikud tagasisideme süsteemid, mille mõjul 

kujunevad optimaalsed tasakaalusuhted, milles te saate kasvada ja areneda. Nagu juba maini-
sime (9. peatükis 636. seansil), on selles osas ka mõningaid erinevusi teie ja loomade vahel, 
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selle vahel, kuidas te oma reaalsust loote... Püüan saavutada siin parajat rütmi, mille järgi teil 
oleks hea märkmeid teha ...  

Teadlikud mõtted omavad inimeses väga tähtsat rolli alateadliku tegevuse suunamisel. Ta 
tunneb siis erilisel viisil rohkem vastutust füüsiliste tagajärgede eest, mis on loomal inimesega 
võrreldes "instinktiivsed". See annab inimesele nii teadliku kui ka alateadliku tagasisideme-
süsteemi, mille suhtes kontrollida oma kogemusi ja nende olemust muuta.  

Ravisüsteemid on selle vastastikuse seose oluliseks osaks ja need toimivad pidevalt. Tea-
taval viisil tekib armulisuse või valgustatuse seisund siis, kui teadlik meel on hinge ja keha 
teiste tasanditega kõige paremini tasakaalus – tunnistatakse bioloogiliselt ja vaimselt inimese 
terviklikkust endas ja tema seost kogu universumiga.  

Niisugused seisundid annavad vaimse, hingelise ja füüsilise tervise ning efektiivsuse. 
Teadliku meele suur tegevusruum intellektis ja selle seos meeltega võimaldavad igal üksikul 
tähtsusetul sündmusel niisuguse kogemuse vallandada. Intensiivne keskendatus on teadliku 
meele omaduseks ja seda võib kitsaks pidada, sest see hõlmab ainult füüsilist dimensiooni; 
kuid selle kehalise välja piires on tal palju vabadust tõlgendada antud dimensiooni suvalisel 
talle sobival viisil.  

Teadlik meel võib näiteks vaadelda roosi elu või surma või rõõmu või kurbuse sümbolina 
ja teatavatel tingimustel võib lihtsa lille tõlgendus selle poolt tõepoolest vallandada sügavaid 
kogemusi, mis ammutavad olemise seesmistest ressurssidest jõudu ja tugevust. Kuna ego-
tistliku teadvuse omadusi on nii vääralt tõlgendatud, vaatlete seda tavaliselt ainult selle ana-
lüütilise lahkamise funktsioonides. Need on väga olulised, sest see eraldab suuremad tajuväl-
jad väiksemateks, mis võivad olla füüsiliselt arusaadavad. Kuid teadlik meel on ka suur sün-
teesija. See toob teie kogemustest kokku erinevaid elemente ja ühendab need uuteks moodus-
tisteks.  

Need organisatsioonid on siis mina sisemistele osadele äratajateks või stimuleerijateks, 
varustades seda alati värskete kogemustega. Seesmine mina vastab omaenda psüühilise koe 
rikkuse kaudu, saates välistele oludele reageerides kohale üha uusi konkretiseeritud võimeid.  

Kui teie keha ja meel töötavad koos, on nende vaheline seos ladus ja nende loomulikud 
ravisüsteemid loovad teie jaoks tervise ja armulisuse seisundi. Nagu ma juba ütlesin (näiteks 
2. peatükis 614. seansil), järgivad teie tunded teie tõekspidamiste vooge ja kui see ei tundu 
teile tõepärane, siis sellepärast, et te ei tunne oma teadliku meele sisu. Te saate oma füüsilised 
silmad sulgeda. Te saate sulgeda ka oma teadliku meele silmad ja teeselda, nagu te ei näeks, 
mis selles on. Te otsite abi nii paljudest väljapoolt mina pärinevatest ravimeetoditest, et te ei 
usalda oma terapeutilist olemust või ei saa päriselt aru teadlikust või alateadlikust meelest.  

Näib, et tehnoloogiad ja leiutised on teinud palju kahju ning see on tõsi. Teisest küljest 
annab tehnoloogia teie käsutusse suurepärase muusikaravi; see aktiveerib teie keha sisemuses 
elusrakud, stimuleerib sisemise mina energiat ja aitab ühendada teadlikku meelt teie olemise 
teiste osadega.  

Muusika on teie kehas pidevalt ravitoimet avaldavate seesmiste eluandvate jõudude väline 
ja suurepärane esitus. (Vt. 5. peatükk.) Muusika tuletab neid sügavamaid seesmisi, nii helide 
kui ka liigutuste, rütme teadlikult meelde. Teile meeldiva muusika kuulamine toob teile sageli 
mõtteisse kujundeid, mis näitavad teile teie teadlikke tõekspidamisi teistsuguses vormis.  

Heli võib loomulikul teel ravida ka näiteks siis, kui te lihtsalt vihmasadu kuulate. Selleks 
pole vaja ravimeid, hüpnoosi ega isegi mitte meditatsiooni. Peate vaid andma oma teadlikule 
meelele vabaduse suunata. Kui sellele vabad käed anda, voolab see läbi mõtete ja kujundite, 
mis ise ravivad.  

Sageli te aga väldite seda loomulikku ravi ja põgenete hirmutavate teadlike mõtete eest, 
mis juhiksid teid omakorda "negatiivsete" tõekspidamiste allika juurde, kus nendega tuleks 
silmitsi seista; siis saaksite rännata neist nagu läbi, rõõmu- ja võidutunnetesse. Paljud aga 
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valivad selle asemel narkootikumide tee, kus niisugused tunded ja mõtted teile peale surutakse 
või teist välja tõrjutakse, jättes teid samal ajal ilma teadliku meele stabiliseerivast toetusest.  

Unenäod kuuluvad teie kõige loomulikumate ravivormide hulka ja on teile ühed väärtus-
likumad ja efektiivsemad ühendused sisemise ja välise universumi vahel.  

Neid ei analüüsita tavaliselt oma kehtivate tõekspidamiste järgi. Teid on õpetatud tõlgen-
dama neid väga ritualiseeritud süsteemi alusel. Teile näiteks öeldakse, et teatavatel esemetel 
või kujunditel on teie unenägudes kindel tähendus – mitte tingimata teie enda jaoks, vaid selle 
psühholoogilise, müstilise või religioosse koolkonna järgi, kellest te parasjagu huvitute.  

Mõned niisugused süsteemid puudutavad küll üsna suurt osa reaalsusest, kuid need jäta-
vad kõik arvestamata teie unenägude väga individuaalse ja väga isikliku olemuse ja ka asja-
olu, et te loote endale reaalsuse ise.  

Kui te kardate tuld, on tulel üks tähendus, kui peate seda soojuseallikaks, on sellel teine 
tähendus; ja kummalegi neist tähendustest võivad anda värvingu ka igal inimesel sellega 
seotud isiklike sündmuste lõputud variatsioonid. Teie enda teadmised unenäo sümbolitest ja 
nende isiklik tähendus on nii läbipaistmatud lihtsalt sellepärast, et te ei ole harjunud neid oma 
teadliku meelega uurima. Teile on õpetatud, et see ei suuda neist aru saada. Seepärast jäävad 
teile mõistmata suured omavahelised seosed ärkveloleku ja unenäo kogemuste vahel. Te ei 
saa aru neist paljudest füüsilistest probleemidest, mis teie jaoks ja teie poolt teie unenägudes 
ära lahendatakse.  

Seda juhtub väga sageli, kui te püstitate endale teadlikult probleemi, väljendate seda sel-
gelt ja vajute siis unne. Sama juhtub aga ka siis, kui seda nii teadlikult ei korraldata. Unenäod 
annavad teile mitmesugust informatsiooni oma keha seisundi kohta, maailma kohta üldisemalt 
ja võimalike välistingimuste kohta, mis teie praegused tõekspidamised esile kutsuvad.  

Unenäoseisund annab teile katsesüsteemi, milles võimalikke teguviise uurida ja otsustada, 
milliseid te soovite füüsiliselt materialiseerida.  

Mitte ainult õudusunenäod, nagu varem mainisime (eelmisel seansil), vaid ka paljud teised 
unenäod järgivad raviva olemusega rütme palju efektiivsemalt kui narkootikumide ajel tekki-
vad rütmid. Uinutid võivad seda tegevust häirida.  

Mul on selles raamatus unenägude loova ja raviva iseloomu kohta ja lihtsate meetodite 
kohta, mille abiga te saate neid tingimusi efektiivsemalt kasutada, üsna palju öelda. Siinkohal 
nimetaksin vaid mõned loomulikud teed enesevalgustamisele ja armulisuse seisunditesse. 
Need teed võivad olla alternatiivideks neile, kes usuvad, et pole muud võimalust kui ego 
hirmutamine – kas kemikaalide kasutamise teel või muude meetoditega, millega soovitakse 
see kasvõi hetkeks võimetuks teha, selle asemel, et õpetada seda kasutama selle tõesti suure-
päraseid assimileerimisvõimeid.  

Lisaks loomulikele üldistele ravivõimetele on teie olemusel ka teie kogemustest tulene-
vaid ainulaadseid ja erilisi isiklikke vallandamisvahendeid. Te saate neid õppida, ära tunda ja 
ära kasutada.  

Selles suhtes on teatavad sündmused tõesti olulised. Kummalisi asjaolusid, mis on teiste 
jaoks tähtsusetud, saab kasutada teie enda energia ja sisemise jõuvaru avamiseks. Nende hul-
ka kuuluvad nii ärkveloleku kui ka unenägude sündmused. Kui mäletate puhanuna ärgates 
teatavaid unenäokogemusi, mõelge enne uinumist teadlikult nendele unenägudele ja öelge 
endale, et need tulevad teie juurde tagasi.  
 Kui mõni tegevus, kui veider või tühine see ka ei näiks, annab teile rahuldustunde, tehke 
seda. Kõik need loomulikud ravimeetodid võivad isegi viia heaolu ja jõu, füüsilise tervise ja 
vitaalsuse tunnetest kaugemale, nende valgustatuse ja armulisuse ülimate kogemusteni.  
 Mõne kunsti nautimine on samuti väga hea ravitoimega ja selle loomine tuleneb teadliku 
ja alateadliku meele oivalisest abielust. Püüan seda unenägude, loovuse ja oma kogemuse 
reaalsuse vahelist sügavat ühtepõimumist hiljem selgitada.  
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 Kõige noorendavam mõte ja suurim samm igasuguse tõelise valgustatuse suunas on aru-
saamine, et teie väline elu tuleneb teie reaalsuse nähtamatust maailmast teie teadlike mõtete ja 
tõekspidamiste kaudu, sest siis mõistate te oma individuaalsuse ja mina-olemuse jõudu. Teie 
ette kerkivad kohe valikud. Te ei saa end enam vaadelda asjaolude ohvrina. Kuid teadlik meel 
kerkis esile just selleks, et avada teie ees valikuvõimalused, vabastada teid vaid ühesuunali-
sest kogemusest, lasta teil kasutada oma loovust mitmekesiste arusaamiste moodustamiseks.  
 Teeme siinkohal selgeks ühe asja: teie teadlikud tõekspidamised suunavad alateadlike 
protsesside voolu, mis toovad teie ideed füüsilisse reaalsusesse, seega sellal, kui teie mõtted 
põhjustavad teie kogemusi, pole te teadlik sellest, kuidas see toimub (sunnitult).  
 Te ei saa näiteks endale ägedalt öelda: "Tahan saada valgustatust" ja loota, et see juhtubki, 
kui kõik teie tõekspidamised lähevad tegelikult teises suunas.  

Te võite tunda end väärituna või arvata, et teil on niisugust seisundit võimatu saavutada, 
kuid sel juhul saadate te välja vastuolulisi sõnumeid. Te ei saa ka muret tunda selle üle, kuidas 
teie teadlikke eesmärke alateadlikult saavutatakse, sest need sisemised mehhanismid ei ole 
teadlikud nähtused.  
 Suguelu on samuti loomulik ravisüsteem, kui te pole selle efektiivsust vastupidiste tõeks-
pidamistega juba takistanud. Loomulik "müstiline" kogemus, mis pole dogmadesse rõivas-
tatud, on originaalne religioosne ravi, mida vaimulikes organisatsioonides on nii sageli moo-
nutatud, kuid selle aluseks on asjaolu, et inimesele on loomuomane tunnistada oma ühtsust 
omaenda olemuse ja oma kogemuse allikaga.  
 Hing on mitte lihtsalt keemilistes rõivastes, vaid kannab maakera kõigist elementidest 
kootud rõivaid. Teid kui füüsilisi olendeid muudab osaliselt iga kemikaal või element või toit 
või ravim, mis teie elusüsteemi osaks saab, kuid need mõjud vastavad teie tõekspidamiste 
iseloomule.  
 Teie unenäod ja teie elu füüsilised sündmused muudavad pidevalt keemilisi tasakaale teie 
kehas. Unenägu võidakse kogeda tahtlikult, et anda seda liiki väljundit, mis teie igapäevaelus 
puudub. See mobiliseerib teie ressursse ja täidab teie keha vajalike hormoonide tulvaga, luues  
unenäos stressiseisundi, mis toob organismi ravivõimed võitlusesse ja tekitab lõpuks teatavaid 
füüsilisi sümptomeid.  

Mõni teine unenägu võib olla rahulikuks "unistavaks" vahepalaks, mil igasugune stress on 
minimeeritud ja mille tulemusena vaigistatakse teatavate hormoonide ja kemikaalide üliaktiiv-
set produktsiooni.  
 Niisugused unenäod on väga efektiivsed, kuid vaid lühikeseks ajaks, kui teadlik meel ei 
tunnista tõekspidamisi, mis selle tasakaalust väljumise on põhjustanud. Väljastpoolt manusta-
tud suured kemikaalide doosid tekitavad teis aga täiesti uue olukorra ja lisavad uusi stresse. 
Nende dilemmade tõttu hakkab teadvus oma positsiooni veelgi ebakindlamaks pidama kui 
enne ja see vähendab tema võimu- ja efektiivsustunnet.  
 Teadvus võib kogeda pärast niisugust ravi rõõmujoovastust, kuid ta tunneb, et tema seik-
luste aluseks on talle arusaamatuks jäävad küsimused ning tema võime füüsilise reaalsusega 
toime tulla on endisest ebakindlam. Loomulike seesmiste ravide puhul, mis toimuvad inimese 
käitumisega, on olukord teine. Just neist oleks vaja aru saada ja näiteks psühholoogid peaksid 
neid soodustama.  
 Teie keha on teie enda elav skulptuur – mitte ainult selle kuju, kehaehitus ja vorm, vaid ka 
selle olemise imeline tunne – teadmine ja selle ainulaadne mõju teistele. Skulptuuril on ole-
mas ka loomevõime, mille te olete talle ise andnud.  
 Need loomupärased ihulikud omadused on teile abiks ka teie pidevas kujundiloomise 
tegevuses. Kogu selle loovuse allikas pärineb teie enda sisemisest mina-olemusest, mis ei 
materialiseeru kunagi täielikult ihus ja seetõttu on teie käsutuses alati kasutamata loovust. Te 
reageerite kehale, kuigi te ise seda kujundate. Selles suhtes esineb loomise ja looja vahel 
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pidev vastastikune mõju ja kolmemõõtmelises reaalsuses on looja ka nii lahutamatu osa oma 
kätetööst, et neid on raske teineteisest eristada.  
 Maalikunstnik paneb pildisse osa endast. Teie panete kehasse kogu enda, millest te teadlik 
olete, nii et sellest saate teie ise oma kehas. Kunstnik armastab oma maali. Füüsilises mõttes 
saab see valmis siis, kui ta pintsli käest paneb – vähemalt tema jaoks, kuigi selle tagajärjed 
püsivad. Kuid teie loote oma materiaalset kuju kogu oma elu jooksul ja ilmutate end selles.  
 Kunstnik ei vaata oma loomingu silmade läbi ruumi, mille seinal pilt ripub. Kuid teie sil-
mitsete läbi oma silmade universumit. Seega te loote mitte ainult keha, vaid kõiki selle koge-
musi, konteksti, milles need toimuvad. Te loote endale kolmedimensioonilise eksistentsi. See 
on süsteem, milles te saate oma kogemusi, mida te ise loote, nii nagu kunstnik annab oma 
maalidele dimensioonid.  
 Puud maastikupildil ei saa füüsiliselt liikuda tuule käes, mis võib puhuda läbi kolmedi-
mensioonilise ruumi. Pea ei saa portreel oma avatud silmi sulgeda, kuid teie liigute ajalises 
ruumis, mis te olete endale loonud.  
 Portree näojooned on maalitud lõuendile või papile, kuid teie hing pole teie kehale maali-
tud. See siseneb kehasse ja saab osaks sellest. Te ei saa kogu oma mina-olemust füüsiliselt 
hõlmata ja see "vaba" osa loob alateadlikult teie suhtes ihu. Te suunate selle vormi samuti 
oma tõekspidamiste kaudu, kuid alateadlik osa teist "tegeleb" selle produtseerimisega.  
 
 
 

641. SEANSS 
19. VEEBRUAR 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2142

 
 
 Niisiis: Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 (Naljatades:) Kas olete dikteerimiseks valmis?  
 ("Enam-vähem.")  
 Skulptuuri luues kasutab skulptor oma teadlikku meelt, oma loomevõimeid, oma füüsilist 
keha ja oma olemise sisemisi ressursse.  
 Ta otsustab tahtlikult luua skulptuuri ja koondab automaatselt oma energiad sellesse suun-
da. Moodustades oma keha elusskulptuuri, mis on teile igasugusest kunstiteosest tunduvalt 
tähtsam, peaksite kindlasti sama teed järgima. Ehk teisiti öeldes, suunake oma energiad terve 
ja funktsioneeriva keha loomisele. Te kujundate pidevalt oma imidžit; nii nagu paljud kunsti-
lised protsessid kulgevad varjatult, nii paiknevad ka sisemised mehhanismid, millega te loote 
oma materiaalset mina, teie teadliku meele pealispinna all. Vaatamata sellele on need väga 
efektiivsed.  
 Kuna igasuguse kunsti loomine on tihedalt seotud unenäoseisundiga, on seda ka teie keha 
elav kunst. Selle hingavat kuju mõjutab unenägude suurepärane ravitoime. Kui tekib keemilisi 
tasakaalutusi, siis need korrigeeritakse üsna automaatselt unenäoseisundis, sellal kui te teete 
läbi olukordi, mis kutsuvad esile samasugust hormoonide produktsiooni kui samasuguses ärk-
veloleku olukorras. (Vt märkust hormoonidest 621. seansil 4. peatükis.)  
 Unenäodraama rollimängus te töötasite loovalt läbi probleemid, mis tasakaalutuse olid 
põhjustanud. Tugevalt agressiivse iseloomuga unenäod võivad olla selles suhtes antud isikule 
väga kasulikud, võimaldades tavaliselt pärsitud tundeid vallandada ja vabastades keha pin-
gest. Niisuguse pideva unenäoteraapiaga nii keha kui ka meel suurel määral reguleerivad end. 
Seega teie unenäod mõjutavad teie keha.  
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 Miski võib olla neis muidugi sümbol, kuid pole olemas üldist unenägude sümboolikat, 
milles antud sümbolil oleks üldine tähendus. Isiklikud kogemused on selleks liiga erinevad. 
Tõsi on, et unenägudes ulatutakse vahel oma olemise sügavaimate allikateni, kuid selle ole-
mise väljendus on ka seal liiga individuaalne, et üldistele sümbolitele saaks omistada sama-
sugust "alateadlikku" tähendust.  
 Jälle võib leida kunsti alalt kasuliku analoogia. Kunstnikud kasutavad küll kõik sama 
"materjali" – inimkogemusi – kuid selle töö teeb "suureks" just särav ainulaadsus või indivi-
duaalsus, mis osutab sellele ühisele inimkogemusele ja kasutab seda ära. Kriitikud võivad 
hiljem osutada iseloomulikele joontele, liigitada töö teatavasse koolkonda, seostada kujundeid 
või sümboleid teiste maalide omadega – ja siis ekslikult pidada sümboleid üldisteks, alati 
sobivateks, kõikjal samasugust tähendust omavateks. Kuid kõik see võib olla vähe seotud 
sümbolite tõlgendamisega kunstniku enda poolt või tema isiklike kogemustega, seega ta võib 
imestada, kuidas kriitikud võisid tema tööst midagi niisugust välja lugeda.  
 (Liigagi tõsi. Olles ise kunstnik, olen seda "kriitika" nähtust korduvalt kogenud. Mõnikord 
on tulemused naerma ajanud – kuid sagedamini pettumuse valmistanud. Mind on ka kiidetud 
või kritiseeritud elementide eest, mida mina polnud maalil näinud, samal ajal kui mu teadli-
kud kavatsused jäeti arvestamata või märkamata. See võib olla isegi veel eksitavam: "Kas 
nad räägivad minu maalist?")  
 Sama kehtib ka unenägude kohta. Nende tähendust ei tea keegi paremini kui te ise. Kui te 
loete raamatutest, et teatavad asjad tähendavad alati seda ja seda, olete nagu kunstnik, kes 
aktsepteerib alati kriitiku tõlgendust oma töös olevatele sümbolitele. Te tunnete end oma une-
nägudest võõrandununa, sest te püüate neid suruda teile võõrastesse mallidesse.  
 Kui te püüate teadlikult unenäo tähendust analüüsida, siis tõlgendamine moodustab igal 
juhul vaid ühe osa ülesandest. Unenäo tegelik töö toimub sündmuse enda ajal, psüühilistel ja 
bioloogilistel süvatasanditel.  
 Unenäos toimuv mõjutab kogu teie füüsilist seisundit ja seetõttu see omabki niisugust 
konstantset ravitoimet. See tuleneb igas unenäodraamas kujunevast psüühilisest situatsioonist  
ja selles töötatakse läbi teie eksistentsi probleemid või proovikivid. Tehakse läbi paljud või-
malikud tegevused; seejärel projitseeritakse need võimalikku tulevikku.  
 Kui hakkate omaenda tõekspidamiste olemust mõistma, võite õppida kasutama unenäosei-
sundit oma teadlikel eesmärkidel efektiivsemalt. See on üks efektiivsemaid loomulikke ravi-
sid ja on sisemiseks süsteemiks, mille raames teie füüsiline keha suures osas välja kujuneb.  
 (22.14. Jane'i tempo oli olnud ühtlane. Materjalis sisaldunud viited võimalikkustele tuleta-
sid mulle meelde "Seth kõneleb" 16. peatükki. Seth sõnastab selles peatükis ühe mu lemmiktsi-
taatidest: "Iga vaimne tegu avab tegelikkuse uue mõõtme. Kujundlikult öeldes, sünnitab teie 
pisimgi mõte terveid maailmu." Jätkasime kell 22.33.)  
 Niisiis: Tahaksin siinkohal ühele asjaolule tähelepanu juhtida. Mõned "vaimuhaigetele" 
antavad ravimid pärsivad erineval määral uneravi loomulikku kulgu.  
 Meditsiiniga seoses tuleb veel üht asja arvestada; kuigi, nagu ma juba mainisin (5. peatü-
kis 624. seansil), kui te aktsepteerite Lääne meditsiini tõekspidamisi, ei tähenda see, et te 
peaksite kõik arstid hülgama. Kuid kõik keemilised häired kehas kaovad loomulikult ja ise-
enesest pärast seda, kui neid põhjustavad seesmised probleemid on lahendatud paljude seast 
mõne loomupärase ravimeetodiga.  
 Uus tasakaal saadab organismile signaali, et seesmine probleem on lahendatud. Keha, 
meel ja hing töötavad siis enam-vähem käsikäes. Kui tekivad uued hingelised probleemid, 
algab samas rütmis uus loomuliku ravi tsükkel. Kui aga ravimite kasutamisega füüsilise ise-
loomuga tasakaalutused kaotatakse, ütlevad keha signaalid, et ilmselt on ka sisemine dilemma 
lahendatud – kuigi see ei tarvitse sugugi nii olla (väga kindlalt).  
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 Organism tervikuna ei ole niisugustes tingimustes iseenesega kooskõlas. Probleem ilmutas 
end teataval viisil ja ravimid blokeerivad siis selle psüühilise häire normaalse väljenduse. 
Otsitakse muid ilmutamisviise.  
 Kui ka need samal viisil blokeeritakse, siis kogu meele ja keha vaheline suhe võõrandub 
endast. Sisemised mehhanismid häiruvad. Põhiprobleemist mitte ainult hiilitakse kõrvale, vaid 
pidevalt keelatakse ka füüsilist väljendust, mis muidu iseseisvalt ise loomuliku lahenduseni 
jõuaks.  
 Siin on selgelt palju hargnemisvõimalusi ja te peate oma ühiskonnas arvestama ka oma 
tõekspidamiste süsteeme. Kui te ei usu loomulikke raviprotsesse, siis te lihtsalt blokeerite 
need. Teie hirm arsti poole pöördumata jätmise ees teeb vaid veelgi enam kahju. Teisest kül-
jest, kui te usute, et saate meditsiinilt abi, on ainuüksi see ravimiseks kasulik.  
 Asi võib küll jõuda nii kaugele vaid siis, kui sisemised probleemid jäetakse lahendamata. 
Need lahendatakse vaatamata sellele, mida te teete või usute, lihtsalt tänu teie olemises sisal-
duvatele tohututele loovenergiatele ja tänu kontrollsüsteemile, mille te andsite oma kehale 
sündides.  
 Sama kehtib vaimsete seisundite kohta, mis suudavad mõnikord end ilma professionaalse 
ravita paremini lahendada kui selle ravi abil – sageli tervenetakse vaatamata teie parimate 
kavatsustega toimunud ravile. Ühe uusima idee kohaselt tulenevad teatavad vaimsed seisun-
did keemilistest tasakaalutustest. Nende korrigeerimine tõesti parandab seisundit veidi, kuid 
niisugused häired ei ole ühegi haiguse põhjuseks. Selleks on teie tõekspidamised omaenda 
reaalsuse kohta. Kui seda liiki ravi parandab vahetut olukorda, siis sisemine tõekspidamiste 
probleem tuleb ikkagi veel lahendada. Muidu astuvad asemele teised haigused.  
 Äärmiselt raske on endaga loomulikul teel tööd teha, kui teid ümbritseb kõikjal tõekspida-
mine, et vastus peitub teatavates ravimites või toiduainetes või arstides. Seega peavad need, 
kes püüavad ära kasutada oma loomupäraseid ravi võimeid, tavaliselt vastupidiste ideede 
massilises tulvas pinges olema, kaheldes, kas neil on õigus või mitte.  
 Kahjuks on nii, et mida enam te loodate välistele meetoditele, seda enam näib, et te peate 
nende peale lootma ja seda vähem te usaldate oma loomulikke võimeid. Sageli tekib ravimi 
vastu "allergia" vaid sel põhjusel, et keha saab aru, et kui ravim vastu võtta, kaob igasugune 
võimalus antud probleemi lahendada või siis tuleneb dilemma füüsilisest "varjamisest" mõni 
muu raske haigus.  
 Seetõttu on meie ühiskonnas raske loomulikust ravist täielikku kasu saada, sest seda takis-
tatakse pidevalt juba alates teie sündimisest. Kuid see toimib segamisele vaatamata siiski ja 
on alati teie käsutuses, et anda tervist ja elujõudu elusskulptuurile, milles te oma praegusi 
kogemusi saate.  
 "Vaimuhaigused" viitavad sageli teie tõekspidamiste olemuse kooskõlale või vastuolule 
teiste omadega. Siin on tõekspidamiste süsteemid ühiskonna omadest niivõrd erinevad, et see 
ilmneb selgelt käitumises. Siin on nagu paljude füüsiliste haiguste puhul oma kriisimomendid 
ja kui inimene omapead jätta, võib ta väga hästi ise lahenduseni jõuda.  
 Isegi nn vaimsete häirete puhul on orientatsioon kehaga väga oluline, nagu ka inimese 
tõekspidamised oma vormi suhtes ja suhete suhtes teistega ning aja ja ruumiga. Niisuguses 
seisundis esineb alati keemilisi tasakaalutusi, mis inimene on alateadlikult tekitanud, mõni-
kord selleks, et ta saaks läbi töötada "hallutsinatoorsete" sündmuste seeria. Niisugune püsiv 
"esemestatud uni" tingib keemilise ülemineku ärkveloleku normaalsest teadvuseseisundist. 
Tuleb märkida, et vaatamata sellele, missugune vaimne või füüsiline haigus omaks võeti, vali-
ti see põhjusega ning see on loomulik meetod, mille kohta inimene teab, et ta on füüsiliselt ja 
vaimselt võimeline seda kasutama.  
 Valitava haiguse liik ehk see, kuidas te omaenda elavat skulptuuri "rikute", sõltub ilmselt 
suuresti ka isiksuse erinevustest.  
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 Teie sisemised probleemid on aga alati konstruktiivsed – proovikivid, mis juhivad teid 
suurema teostumise poole.  
 Näiteks süü tõttu tekkiv probleem, mis on materialiseerunud haiguseks, on mõeldud sead-
ma sind süümõttega silmitsi ja võitma seda, tõekspidamist sellest, mida te hoiate oma teadli-
kus meeles. Keha ise on alati millekski saamise seisundis. Te mõtlete sellest kui teatavasse 
kulminatsiooni jõudmisest ja siis mandumisest ehk kahanemisest. Asi on selles, et te ei mõista 
seda oma ihus olemise väljendusena.  
 See peegeldab maakera ja keha tsükleid. See peegeldab selles, mida te endaks peate, väga 
tõetruult ja sundimatult üht seisundit. Vanas eas teeb see sama. See näitab teid kehas, nii teie 
sellesse tulles kui ka sellest väljudes ja siin näete te suurt varieerumist. Paljud lakkavad oma 
kehasid loomast ja surevad noorena, küll väga mitmesugustel põhjustel, kuid mõned surevad 
sellepärast, et nad peavad vanuripõlve häbiväärseks ning arvavad, et vaid noor keha võib kau-
nis olla.  
 Seetõttu mõjutavad teie tõekspidamised vanuse suhtes keha ja kõiki selle võimeid. Nagu 
käesolevas raamatus juba mainitud (11. peatükis 627. seansil), võib inimene kurdistuda selle-
pärast, et ta usub kindlalt, et see kaasneb vanadusega. Te muudate oma keha keemilist koostist 
vastavalt oma tõekspidamistele selle tegevuse kohta erinevatel eluetappidel.  
 Elemendid, kemikaalid, rakud, aatomid ja molekulid moodustavad osaliselt teie elusskulp-
tuuri, kuid teie olete see, kes suunab nende tegevust oma teadlike tõekspidamiste kaudu, mis 
algatavad siis kõiki neid suuri loovaid jõude, mis annavad teie kehale elu ja kindlustavad, et 
see peegeldaks pidevalt seda mina, kelleks te ennast peate.  
 
 

 
642. SEANSS 

21. VEEBRUAR 1973 
KOLMAPÄEVAL KELL 2111

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.") 
 Dikteerin: Nagu järgnevas peatükis näete, saab keha loomulikke ravivõimeid väga efek-
tiivselt esile kutsuda. Vaatleme, mil viisil neid saab soodustada, samuti teadliku meele rolli 
"keemilistes rõivastes oleva hinge" suunajana.  
 Peatüki lõpp.  
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Teadlik meel tõekspidamiste kandjana. Teie tõekspidamiste seos 
tervise ja rahuldustundega  

 
 
 
 Niisiis: Järgneva, 11. peatüki pealkiri on: "Teadlik meel tõekspidamiste kandjana. Teie 
tõekspidamiste seos tervise ja rahuldustundega."  
 Teie isiklike tõekspidamiste olemus määrab suures osas, missugused emotsioonid teil 
mingil ajal esinevad. Olenevalt teiega toimuvatest sündmustest, teie tõekspidamistest enda 
kohta seoses nendega ja teie mõtetest selle kohta, kes ja mis te olete, tunnete end agressiiv-
sena, õnnelikuna, meeleheitel olevana või otsusekindlana. Oma emotsioone tunnete te vaid 
siis, kui teate oma tõekspidamisi. Teile näib, et te olete põhjuseta agressiivne või tujust ära või 
et teie tunded langevad teile peale põhjuseta, kui te ei õpi kuulama tõekspidamisi omaenda 
teadlikus meeles, sest need genereerivad ise endale emotsioone.  
 Depressiooni üks tugevamaid üldisi põhjusi on näiteks tõekspidamine, et teie teadlik meel 
on võimetu kas teile väljapoolt peale surutud väliste asjaolude suhtes või tugevate emotsio-
naalsete sündmuste suhtes, mis näivad seestpoolt teie üle võimust võtvat.  
 Nii psühholoogia, religioon kui ka teadus on ühel või teisel viisil seda segadust suurenda-
nud, võttes teadlikult meelelt selle suunavad omadused ja vaadeldes seda vaid mina kasulap-
sena. "Positiivse mõtlemise" koolkonnad püüavad seda olukorda parandada, kuid teevad sage-
li rohkem kahju kui kasu, sest nad püüavad teile peale suruda tõekspidamisi, mida te tahaksite 
omada, kuid oma praeguses segaduseseisundis ei oma.  
 Paljud niisugused filosoofiad sunnivad teid "negatiivsete" mõtete või emotsioonide eest 
eemale tõmbuma. Teie emotsionaalsete kogemuse ja käitumise võtmed peituvad kõigil juhtu-
del teie tõekspidamiste süsteemides: mõned on teile ilmsemad kui teised, kuid kõik on teile 
teadlikult kättesaadavad. Kui te usute, et teil on vähe väärtust, et olete teistest halvem ja teid 
valdab süütunne, võite reageerida mitmeti, sõltuvalt oma isiklikust taustast ja keskkonnast, 
milles te neid tõekspidamisi aktsepteerisite. Te võite karta agressiivseid tundeid, sest teised on 
[näivad] liiga võimsad, et neile vastu astuda. Kui te peate kõiki niisuguseid mõtteid 
vääradeks, siis te pärsite neid ja tunnete end seda enam süüdi, mis tekitab agressiivsust enda 
vastu ja süvendab veelgi teie väärtusetusetunnet.  
 Kui nüüd oma olukorras lugeda raamatut, mis õpetab teid mõtlema häid mõtteid, suunama 
ärritudes oma mõtted kohe armastusele ja valgusele, olete peagi raskustes. Niisuguse teguviisi 
tulemusena hakkate vaid veelgi enam oma loomulikke emotsioone kartma. Te ei mõista endi-
sest paremini, miks teil need emotsioonid tekivad. Te ehk ainult varjate neid kavalamalt ja 
võite haigestuda, kui te antud olukorda arvestades veel haigestunud ei ole.  
 Mida enam te püüate niisugusel juhul "hea" olla, seda alaväärtuslikumana te end tunnete. 
Mida te arvate endast, oma igapäevaelust, oma kehast, oma suhetest teistega? Küsige seda en-
dalt. Kirjutage vastused üles või lindistage need. Kuid registreerige need mingil viisil objek-
tiivselt.  
 Kui tunnete ebameeldivaid emotsioone kerkimas, võtke hetkeks aeg maha ja püüdke leida 
nende allikas. Vastused on palju kergemad tulema kui te ehk varem arvasite. Aktsepteerige 
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neid tundeid hetkeks enda omadena. Ärge suruge neid teiste alla, ärge ignoreerige neid ega 
püüdke neid asendada mõtetega, mida te peate headeks mõteteks.  
 Tunnistage kõigepealt oma tunnete reaalsust. Kui te oma tõekspidamisi mingi aja jooksul 
teadvustate, siis näete, kuidas need kutsuvad automaatselt esile teatavaid tundeid. Kui inimene 
on endas kindel, siis ta ei vihasta iga talle osaks saava solvangu üle ega kanna ka vimma. 
Kuid kui inimene kardab oma väärtuse pärast, satub ta niisugustel juhtudel raevu. Teie emot-
sioonide vaba vool viib teid alati tagasi teie teadlike tõekspidamiste juurde, kui te ei pärsi 
neid.  
 Teie tunded muudavad alati teie keha keemilist tasakaalu ja hormoonide produktsiooni, 
kuid ohtlik on see vaid siis, kui te keeldute oma teadliku meele sisu tunnistamast. Suur kasu 
võib olla ka juba soovist ennast tundma õppida, oma reaalseid kogemusi tunnistada, ja see 
genereerib emotsioone, mis annavad energiat, algtõuke.  
 Seda ei saa keegi teha teie eest. Võite arvata, et hea vaimne tervis tähendab olla alati rõõ-
mus, otsusekindel ja heatahtlik ja mitte kunagi nutta ega pettumust välja näidata. Ainuüksi see 
tõekspidamine võib ajendada teid loobuma inimkogemuste täiesti loomulikest dimensiooni-
dest ja pärssida emotsioonide voogu, mis muidu puhastaks nii teie keha kui ka meelt. Kui te 
olete veendunud, et tunded on ohtlikud, siis ka ainuüksi see tõekspidamine genereerib hirmu 
kõigi tunnete suhtes ja te võite sattuda peaaegu paanikasse, kui ilmutate enamat kui vaid kõige 
"mõistlikumat" rahulikku käitumist.  
 Teie tunded võivad siis tunduda teile väga etteaimamatud, äärmiselt võimsad, ja neid tuleb 
iga hinna eest alla suruda. Niisugune püüd loomulikke tundeid lämmatada läheb paratamatult 
kalliks maksma, kuid süüdi on vaid tõekspidamine ise ning mitte emotsioonid. Kõik nimeta-
tud seisundid viivad teid sisemisest tasakaalust välja. Teie olemise loomulik ilme häirub. 
Nüüd – tehke vaheaeg ja siis jätkame.  
 (Jane'i transs oli olnud suurepärane, edastamine minu kirjutamiskiirust arvestades kiire. 
Sethi materjal oli üsnagi asjakohane, kui arvestada veidi enne seanssi Jane'iga toimunud nal-
jakat vahejuhtumit: ta oli pealtnäha hajameelselt ühelt riiulilt raamatu võtnud. See osutus ühe 
silmapaistva meediku poolt kirjutatud eneseabi traktaadiks. Jane vihastus seda lehitsedes nii 
väga selles sisalduvate kehvade soovituste üle, et viskas selle raamatu üle toa käest.  
 Vaheajal avaldasin oma arvamust, et ta võis valida selle raamatu ka sellepärast, et ta tea-
dis intuitiivselt, et Seth kavatseb midagi taolist täna õhtul käsitleda – või siis kasutas Seth 
seda intsidenti oma mõtete värskendamiseks? Jane ei osanud vastata, kuid lisas, et ta polnud 
"seda raamatut neli-viis aastat vaadanud". Mina samuti mitte. Kuid ma mäletasin, kuidas me 
olime seda nii kõhklematult uskunud, sellal kui me selle ostsime...)  
 Teadlik meel on mõeldud seadma kõik teie võimed vastavusse selle tõekspidamistega 
reaalsuse olemusest. Need ressursid on üsna suured, sest need hõlmavad teie loovuse sügavai-
maid aspekte ja sügava alateadvuse jõude, millest te olete vaid ähmaselt teadlik.  
 Te ei saa sundida end õnnelik olema, kui te ei usu, et teil oleks õigust õnnelik olla või et te 
oleksite selle vääriline. Te ei saa käskida end agressiivsetest mõtetest loobuma, kui te arvate, 
et neist loobuda oleks väär, seega te peate kõigil neil juhtudel võitlema hakkama oma 
tõekspidamistega.  
 Kui aga teile on öeldud, et vaim on hea, tegelikult isegi täiuslik, ning et te peate siis olema 
igati täiuslik, samal ajal aga te ise peate keha ebatäiuslikuks, olete te alati enesega vastuolus.  
 Kui teile tundub, et liidus kehaga hing degradeerub, siis te ei saa teile kõrgemalt osaks 
saanud armulisuse tunnet nautida, sest te ei pea seda võimalikuks. Tõekspidamised dikteeri-
vad teile samuti, kuidas erinevaid emotsioone tõlgendada. Paljud on näiteks veendunud, et 
viha on alati negatiivne. Teatavatel juhtudel võib see olla kõige virgutavam ja ravivam emot-
sioon. Siis te mõistate, et olete vastuoluliste tõekspidamiste eest aastaid eemale tõmbunud, 
saate nende peale vihastada ja alustada tõepoolest uut vaba elu. Normaalne agressiivsus on 
sisuliselt loomulik suhtlemine, eriti sotsiaalsetes süsteemides; selle kaudu antakse teisele ini-
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mesele teada, et ta on teie seisukohalt mingist piirist üle astunud, ning see on seega vahend 
vägivalla vältimiseks – ja mitte selle põhjustamiseks.  
 Loomad kasutavad loomulikku agressiivsust suurima bioloogilise aususega. See on ühest 
küljest ritualiseeritud ja teisest küljest täiesti spontaanne. Selle signaalidest saadakse aru. Loo-
made loomuliku agressiivsuse erinevad määrad, asendid ja ilmingud on kõik astmed sõnumite 
seerias, millega selgitatakse loomade kokkupõrkeid.  
 Enne võitlusse astumist, kui seda üldse tehakse, tehakse läbi suurel määral väga keeruliste 
sümboolsete tegevuste seeria. Agressiivse käitumise demonstreerimine hoiab tunduvalt sage-
damini tegeliku võitluse olukorra ära. Inimesel on agressiooni kohta tugeva laenguga vastu-
olulised suhtumised ja tema tõekspidamised selle kohta on paljude tema üldiste ja isiklike 
probleemide põhjuseks.  
 Puudutame neid dilemmasid mõningal määral ka käesolevas raamatus. Teie ühiskonnas ja 
teatud määral ka teistes on agressiivsuse loomulik suhtlemisfunktsioon kadunud. Te ajate 
vägivalla agressiivsusega segamini ning ei saa aru agressiivsuse loovast tegevusest ega selle 
eesmärgist vägivalda vältiva suhtlemisviisina.  
 Te püüate tegelikult tahtlikult agressiivsuse suhtlemiselemente ohjeldada, ignoreerides 
samal ajal paljusid selle positiivseid väärtusi, kuni selle loomulik jõud tõkestatakse ja see 
plahvatab lõpuks vägivallaks. Vägivald on agressiivsuse moonutus.  
 Sünd on agressiivne tegevus – mina tungimine suure hooga kehast välja uude keskkonda. 
Igasugune loov mõte on agressiivne. Vägivald pole agressiivne. See on hoopis passiivne alis-
tumine emotsioonile, mida ei mõisteta ega analüüsita, vaid ainult kardetakse ja samal ajal 
soovitakse.  
 Vägivald on sisuliselt masendav alistumine ja igasuguses vägivallas on suurel määral ene-
setapu-emotsiooni, mis on loovuse antitees. Näiteks sõjas on nii tapja kui ka ohver haaratud 
samast kirest, kuid kirg ei ole agressiivne. See on agressiivsusele vastupidine – soov hävida.  
 Teadke, et igatsemine koosneb võimetuse- ja mitte võimutundest põhjustatud meelehei-
test. Agressiivsus ajendab tegutsema, looma ja elama. See ei vii hävingule, vägivallale ega 
eitamisele.  
 Vaatame väga lihtsat näidet, kus on tegemist hea inimesega teie ühiskonnast, üsna tavali-
ses keskkonnas. Talle on õpetatud, et agressiivsus on mehelik omadus, kuid ta arvab, et see 
tähendab võitlemist. Täiskasvanuna ta suhtub võitlemisse halvakspanuga. Ta ei saa oma üle-
must lüüa, kuigi ta ehk tahaks. Samal ajal kirik õpetab teda pöörama tujust ära olles teise põse 
ja olema hea, viisakas ja mõistev.  
 Tema ühiskond õpetab talle, et need omadused on naiselikud. Ta püüab kogu oma elu talle 
agressiivsena – vägivaldsena – tunduvat käitumist varjata ja olla selle asemel hea ja mõistev. 
See on muidugi ebareaalne stereotüüp ja seotud moonutatud ettekujutustega mehelikkusest ja 
naiselikkusest, kuid me vaatleme siinkohal ainult agressiivsuse aspekte. Kuna see mees püüab 
nii mõistev olla, pärsib ta paljude normaalsete ärritumiste väljendusi, mis oleksid loomulikuks 
suhtlemisvahendiks näiteks tööl oma ülemusega või oma perekonnaliikmetega suheldes.  
 Kõik need pärsitud reaktsioonid otsivad samal ajal vallandumisvõimalust, sest agressiivse-
te tunnete ilmnemine loob lisaks teistega suhtlemise süsteemiks olemisele ka kehas endas loo-
mulikke tasakaale. Kui selle mehe süsteem ei pea enam vastu, võib ta tõepoolest reageerida 
vägivaldse käitumisega. Ta võib leida end äkki võitlusest – seda algatamas – ja selle võib val-
landada väikseimgi intsident. Ta võib endale või kellelegi teisele tõsist kahju teha.  
 Loomadel on reeglina rohkem arukust. Seega on teie keha ja meel üsna hästi võimelised 
agressiivsusega toime tulema. Vägivaldsus esineb vaid siis, kui agressiivsuse loomulik väljen-
dumine on lühiühenduses. Niisugustel juhtudel tunnetatav võimutunne tuleneb äkki vallanda-
tud allasurutud energiast, kuid inimene on siis alati selle energia meelevallas – mattub selle 
alla ja kandub sellega passiivselt kaasa. Hirm omaenda emotsioonide ees võib tuua palju roh-

 24



kem kahju kui nende väljendumine, sest kartus kogub kokku laengu, mis emotsioonide taha 
jäävat energiat intensiivistab.  
 Niisiis: Kuna teil on teadlik meel, on teil agressiivsuse väljendamiseks palju tegevusruu-
mi, kuid loomade pärand on siiski omamoodi säilinud. Kulmukortsutus on loomulik suhtle-
misviis, mis ütleb: "Sa pahandasid mind" või "Olen pahane". Kui te tahaksite põrnitseda, kuid 
käsite end naeratada, segate oma loomulikku väljendust ja jätate teise inimese ilma õigusest 
teada saada, mida te tunnete.  
 Kui keegi naeratab teile alati, võib see naeratus olla nagu mask. Te ei tea, kas teil toimub 
selle inimesega suhtlemine. Ka häälekõlal on oma mallid ja loomulik agressiivsus peaks and-
ma ja annabki sellele vahel oma värvingu.  
 Keha ilmutab paljusid bioloogilisi märke, mis kõik annavad looval alusel teistele infor-
matsiooni – erineval määral hoiatustena. Need kõik on omamoodi automaatsed ja ometi ritu-
aalsed, liikuva lihase tants, mis on kindla tähendusega ja bioloogiliselt arusaadav. Need on 
kõik konstruktiivsed. Nende eesmärgiks on kutsuda teistel esile reaktsioone ja jõuda uute 
arusaamisteni, õiguste tasakaaluni. Kui teie teadlikud mõtted segavad neid protsesse, tekivad 
sügavad probleemid.  
 Looma käitumismudel on teie omast piiratum, teatud mõttes vabam ja automaatsemalt 
väljenduv, kuid kitsam selle poolest, et loomade kokkupõrked ei ole nii ulatuslikud kui ini-
mestel. Te ei saa hinnata oma vaimsust, kui te ei hinda oma olevuslikkust. See ei tähenda, et 
tuleks oma loomusest kõrgemale tõusta, vaid et arenetaks selle täielikust arusaamisest edasi. 
Need on erinevad asjad.  
 Vaimsust ega isegi õnnelikku elu ei saavutata keha tarkuse ja kogemuste eitamise teel. 
Loomade jälgimisest võib õppida rohkem kui gurult või kirikuõpetajalt – või minu raamatut 
lugedes. Kuid kõigepealt peate loobuma mõttest, et teie olevuslikkus on kahtlane. Teie inim-
likkus ei tekkinud loomade pärandist keeldumise tulemusena, vaid sellele lisamise tulemuse-
na.  
 Kui te püüate oma olevuslikkusest loobumise teel vaimseks saada, jääte rõõmsatest, teos-
tunud, rahuldatud loomulikest olenditest madalamaks ja tõelisest vaimsusest arusaamine jääb 
teist väga kaugele. Paljud, kes enda arvates usuvad mõtte jõusse, kardavad seda niivõrd, et 
pärsivad seda endas, vältides kõiki mõtteid, mis tunduvad negatiivsed või kahjulikud. Blokee-
ritakse väikseimadki "agressiivsuse" väljendused. Need inimesed arvavad, et mõttega võib 
tappa – nagu poleks inimesel, kelle vastu niisugune impulss on suunatud, omaenda kaitsvaid 
eluenergiaid ega loomulikku kaitset.  
 Siin leiate sageli ja mitmesugustel põhjustel varjatud ja moonutatud võimutunnet, mis 
ütleb: "Ma olen nii võimas, et võiksin su oma mõttega tappa, kuid ma ei tee seda." Mitte keegi 
ja mitte ükski mõte pole nii võimas. Kui tappa saaks ainuüksi mõttega, poleks ülerahvastatuse 
probleemi olemas!  
 Igal inimesel on oma sisemine energia- ja kaitsesüsteem. Inimene võtab vastu vaid niisu-
gused ideed ja mõtted, mis tema enda tõekspidamiste süsteemile vastavad ja ka sel juhul on 
olemas mitmesugused kaitseabinõud. Inimesed surevad vaid siis, kui nad soovivad surra ja 
palju paremal põhjusel kui teie tema surma põhjuseks sooviksite.  
 Mõnikord te peate enesetappu häbistavaks ja passiivseks teoks, kuid sõda agressiivseks ja 
võimsaks. Mõlemad tulenevad ühtmoodi passiivsusest ja moonutatud agressiivsusest ja loo-
mulike suhtlemisteede mittekasutamisest ja mittemõistmisest. Lilli peate te õrnaks, kauniks ja 
"heaks" ning siiski iga kord, kui õis puhkeb, esineb suur rõõmsa agressiivsuse puhang, mis 
pole sugugi passiivne, ja julgus ja vaprus, mis sirutub aktiivselt väljapoole. Ilma agressioonita 
ei saaks teie keha kasvada, selle rakud püsiksid inertsed. Agressiivsus on loovuse suurejoone-
lise õitsele puhkemise aluseks.  

 25



 Nüüd: Sellega lõpetan dikteerimise ja teie seansi. Kui soovite midagi teada võimalik-
kustest, räägin sellest mõni teine kord ja lühidalt käsitleme seda käesolevas raamatus ka koos 
materjaliga taaskehastumisest.  
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 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Täna helistas Ruburtile noor naine, keda ma nimetan Andreaks. Ta on noor 
veetlev blondiin. Tahaksin selle juhtumi varal tuua näidet selle kohta, kuidas teadlikud tõeks-
pidamised mõjutavad meie tundeid ja käitumist.  
 Andrea on veidi üle kolmekümne, lahutatud, tal on kolm last. Ta helistas Ruburtile, et öel-
da, et ta kaotas täna hommikul töökoha; kuid veel enam seetõttu, et tal oli olnud kogu nädala 
jooksul negatiivseid olukordi ja emotsionaalseid konflikte. Noormees, kellega ta oli käinud, 
hakkas teda vältima. Müüja pani ta olukorda, mis tundus väga alandav, ja karjus tema peale 
paljude inimeste ees. Kõik teised tema hiljutised konfliktid näisid olevat samalaadsed. Lõpuks 
ta haigestus ja oli emotsionaalselt kurnatud. Ta jättis tööle minemata ja see olukord lõppes 
talle töökoha kaotamisega.  
 Ta üles Ruburtile, et tunneb end alaväärsena, saamatuna, et ta ei suuda enda eest seista 
suhetes kolleegidega ega üldse ümbritseva maailmaga. Need tõekspidamised olid tal olnud 
muidugi kogu selle perioodi jooksul ja need väljendusid alateadlikult tema keha kaudu – 
žestide, väljenduste, hääletooni kaudu. Kogu tema füüsiline mina ootas vastulööke. Nende 
päevade sündmusi, missugused need ka ei olnud, tuleks tõlgendada sellest vaimsest seisundist 
lähtudes (eesmärgipäraselt).  
 Kõiki organismi saabuvaid andmeid sõelutakse, kaalutakse ja hinnatakse täpselt niisugust 
materjali otsides, mis neid tõekspidamisi füüsiliselt kinnitaks. Vastupidist informatsiooni või 
sündmusi suures osas ignoreeritakse või siis moonutatakse sel määral, et need hakkaksid ühti-
ma meele ettekujutusega reaalsusest.  
 Teadlikud tõekspidamised koondavad teie tähelepanu, suunavad seda ja teie energiat selli-
selt, et te saaksite mõtteid kiiresti oma füüsilisse kogemusse tuua. Need on ka silmaklappi-
deks, heites kõrvale andmeid, mida ei saa assimileerida, ilma et tõekspidamiste terviklikkus 
säiliks. Meie Andrea ei näinud selliselt, et talle naeratati või teda julgustati, või siis ignoreeris 
seda; ja mõningatel juhtudel ta tajus isegi potentsiaalselt kasulikke sündmusi "negatiivsetena" 
– neid kasutati siis uute kinnituste saamiseks oma alaväärsustundele.  
 Ruburt meenutas Andreale telefoni teel, et tema olemus on ainulaadne, samuti asjaolu, et 
ta lõi tõekspidamiste kaudu endale ise reaalsuse. Ruburt rõhutas ka teisi mõtteid, mis Andrea 
oli vahepeal unustanud – muuhulgas tema enda tõelist väärtust; ja kuna Ruburt uskus Andrea 
väärtusesse ja kuna Andrea teadis seda, kerkis see positiivsem tõekspidamine esile ja lükkas 
teised kõrvale.  
 Andrea suutis päeval mõlemat tõekspidamist vaadelda ja näha neid oma vastuoluliste 
mõtetena enda kohta. Ta uskus, et ta on ainulaadne ja hea – ja samuti, et ta on alaväärtuslik ja 
halb. Üks tõekspidamine varjutas ajuti tema kogemuse peaaegu teise välistamiseni. Veidi en-
ne käesolevat seanssi helistas Andrea uuesti. Ta sai aru, et ta oli tekitanud niisuguse olukorra 
sellega, et ta ei olnud oma teadlike mõtete suhtes aus olnud.  
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 Ta oli tahtnud minna teisele töökohale, kuid oli kartnud seda sammu astuda ning lõi see-
tõttu olukorra, kus otsus nagu tehti tema eest ära; näis, nagu oleks ta oma tundetute, kadedate 
ja mõistmatute kolleegide ja teda mitte kaitsva ülemuse ohver.  
 Nüüd ta mõistis, et ta polnud selle olukorra ohver, vaid algataja. Tema tunded peegeldasid 
sel perioodil tõetruult tema teadlikke tõekspidamisi. Ta langes enesehaletsusse ja enese huk-
kamõistu. Need nõrgendasid tema keha. Teistkordsel kõnelusel andis Ruburt Andreale suure-
pärast nõu, selgitades, kuidas niisuguseid tundeid saaks ära kasutada. Seda meetodit saab ka 
iga lugeja omal viisil kasutada.  
 Ruburt soovitas Andreal niisuguseid tundeid just tunnetena aktsepteerida – mitte neid 
pärssida, vaid järgida nende voogu arusaamisega, et need on tunded reaalsuse suhtes. Need 
tunded kui sellised on reaalsed. Need väljendavad emotsionaalseid reaktsioone tõekspidamis-
tele. Kui Andrea peaks end veel kunagi alaväärtuslikuna tundma, peab ta seda tunnet aktiiv-
selt kogema, mõistes, et kuigi ta tunneb end alaväärtuslikuna, ei tähenda see, et ta oleks ala-
väärtuslik. Ta peab ütlema: "Ma tunnen end alaväärtuslikuna", ja samal ajal aru saama, et see 
tunne pole fakti konstateering, vaid emotsioon. Selle paikapidavus on teistsugune.  
 Oma emotsioonide kui selliste kogemine pole sama, mis nende aktsepteerimine faktidena 
omaenda eksistentsi kohta. Andrea peab siis küsima: "Miks ma end nii alaväärtuslikuna tun-
nen?" Kui te eitate ise emotsiooni paikapidavust ja teesklete, nagu seda ei eksisteeriks, ei hak-
ka te kunagi selle taga olevates tõekspidamistes kahtlema.  
 Andrea usub praegu, et tema elu peab olema raske. Talle on sageli öeldud, et naisel on 
väga raske ilma meheta elada, eriti kui tal on lapsi. Ta arvab, et uut meest on peaaegu võimatu 
leida. Talle on öeldud, et lapsed vajavad isa ning ta tunneb samal ajal, et ükski mees ei taha 
end siduda lastega naisega.  
 Olles üle kolmekümne, tunneb ta, et ta noorus on kiiresti kadumas, ja tema tõekspidamiste 
järgi ei saaks palju vanem naine enam ihaldatav olla. Seega on ta oma tõekspidamiste tõttu 
kriisiolukorras. Muuda neid ja kriis lakkab olemast. Keha lakkab siis niisugusele stressile rea-
geerimast ja peaaegu kohe muutub ka väline situatsioon.  
 Samal ajal teatatakse teistele kõigist tõekspidamistest mitte ainult täiesti alateadlike keha-
liigutuste kaudu, vaid ka telepaatiliselt. Te püüate alati oma ideid väliste kogemustega korre-
latsiooni viia. Seesmise mina kõik võimed mobiliseeritakse teie tõekspidamiste kujundi mate-
rialiseerimiseks, olenemata sellest, mis need tõekspidamised peaksid olema. Genereeritakse 
"õiged" emotsioonid, tuues esile need kehaseisundid, mis eksisteerivad teadlikus meeles.  
 Selliselt sai noort naist aidata, samuti teisi. Näidake talle selle seansi teksti. Sellest ei teki 
mingit probleemi. Niisugune olukord on paljudel noortel naistel ja see materjal võib aidata 
neil lahendada dilemmasid, millest nad ehk polnud varem teadlikudki. Nad ei tunne Ruburtit, 
kuid saavad selle raamatu kaudu õppida.  
 Kasutasin Andread sellepärast, et tema reaalsuses satuvad kokku nii paljud tüüpilised 
läänelikud tõekspidamised – arvamus, et vananemine on kohutav; et naised on suhteliselt 
võimetud, kui neil pole meest kõrval; et elu on tegelikult väga raske, kuigi ta peaks olema 
ideaaljuhul lihtne. Kõik need mõtted saavad laengut tuumiktõekspidamiselt, et teadlik mina 
on võimetu oma kogemusi kujundama ja reguleerima.  
 Andrea töötab õnneks oma tõekspidamiste süsteemiga. Praegu ta ütleb küll endale, et 
vanus pole oluline, kuid usub siiski, et tema kui naise ihaldusväärsus iga päevaga väheneb. 
Seega ta tunneb end ja käitub vähemveetlevana – kui valitseb see tõekspidamine. Õnneks saab 
ta oma füüsilisi kogemusi oma tõekspidamiste suhtes kontrollida ja ta on piisavalt tark, et aru 
saada, milles ta on suuri edusamme saavutanud. Kuid vaatleme mõningaid neist tõekspidamis-
test ja rakendame neid üldiselt teistele.  
 Sageli muidugi püüavad kõige rohkem "head" olla just need, kes oma väärtuse pärast 
muretsevad, ja keha ja vaimu nooruslikkusest räägivad need, kes kardavad vananeda. Samuti 
paljud, kes räägivad valjuhäälselt iseseisvusest, kardavad, et nad on sisuliselt abitud. Enami-
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kul juhtudel omatakse neid vastupidiseid tõekspidamisi täiesti teadlikult, kuid lahus. Seepärast 
neid kokku ei sobitata.  
 Kuna su tunded järgivad su tõekspidamisi, näivad nende erinevad grupid vahel mõttetud, 
kui sa ei lase neil seostuda vabalt vastupidiste ideedega, mis sul samuti võivad eksisteerida. 
Inimene võib tunduda väga avala ja reageerimisvõimelisena. Näiteks seda raamatut lugedes 
võib lugeja öelda: "Asi on selles, et ma olen liiga emotsionaalne." Kuid veidi ennast analüü-
sides leiab peaaegu igaüks, et mõnel alal väljenduvad emotsioonid vaid teatava piirini. Seda 
piiri nad ei ületa.  
 Ükski tunne ei vii teid ummikusse. See on liikumises ja viib seetõttu alati teise tundeni. 
Voolates mõjutab see kogu teie füüsilist seisundit ning see vastastikune mõju võetakse vastu 
teadlikult. Teie emotsioonid aitavad teil alati oma tõekspidamisi mõista, kui te ei takista neid. 
Emotsionaalsed seisundid annavad alati algtõuke tegudele, mida tuleb füüsiliselt väljendada. 
Igaüks neist tugineb loomulikule agressiivsusele.  
 Teie ühiskonnas pole loovuse ja agressiivsuse vahelistest seostest kunagi aru saadud. Tõe-
lise agressiivsuse vääriti mõistmine võib ajendada kartma igasuguseid emotsioone ja end ära 
lõikama ühest looduse parimast raviviisist.  
 Loomulik agressiivsus annab igasugusele loovusele laengut. Lugejad võivad nüüd seda 
lugedes hämmastuda, sest nad peavad tõukejõuks armastust ning armastust agressiivsusele 
vastupidiseks. Neid ei saa siiski nii kunstlikult eristada. Loomulik agressiivsus on loovarmas-
tav edasitung, nagu ka armastus aktiveeritakse kui kütus, mille kaudu armastus end liikuma 
paneb. (Rõhutades:) Agressiivsusel pole enamasti sisuliselt mitte midagi ühist füüsilise vägi-
vallaga, nagu teie seda mõistate, vaid jõuga, mille läbi armastust alal hoitakse ja loovalt uuen-
datakse.  
 Teisiti mõeldes, te omandate moonutatud seisukohad, mille kohaselt võimu omistatakse 
negatiivsetele elementidele – ja neid nähakse ähvardavatena, vääradena või isegi deemonlikke 
kaastähendusi omavatena. Seevastu head peetakse nõrgaks, võimetuks, passiivseks ja väga 
kaitset vajavaks.  
 Te kardate seetõttu kõiki võimsaid emotsioone; kardate omaenda tegelikkuse dimensioone 
ja põgenete seetõttu omaenda olemise võimu ja energia aktsepteerimise eest. Te olete sunni-
tud oma kogemusi lahjendama. Niisugused tõekspidamised on tugevalt depressiivse iseloo-
muga ja võivad ajendada teid võimsaid tundeid sulgema, sest te peate neid otsekohe negatiiv-
seteks.  
 Te hakkate automaatselt pärssima kõiki stiimuleid, mis võivad tekitada jõulisi emotsioone 
ja jätate end selliselt ilma vajalikust tagasisidemest. Te olete oma emotsioonide meelevallas 
vaid siis, kui te neid kardate. Need on teie olemise liikumiseks. Need käivad käsikäes teie 
intellektiga. Kuid kui te ei tunne oma teadliku meele sisu ja pole oma emotsioonide suhtes 
aus, tekivad teil raskused.  
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 (Vahelduseks korraldasime seansi Jane'i kabinetis.  
 Jane on tundnud viimastel päevadel, et ta saab Sethilt raamatu kohta materjali "ette". Ta 
tegi selle kohta märkmeid. Üks väljend, mis meile tundus väga põnev, oli "tõekspidamiste sil-
lad".  
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 Jane ütles mulle veidi enne seanssi, et ta tunneb, et Seth on kohal nagu tavaliselt. Kuid ta 
lisas siis: "Tunnen energiaallikat otse oma pea kohal – mitte koonusekujulist, üldse mitte mi-
dagi kindlat, vaid lihtsalt, et see on olemas ja väljapool minu keha. Tunnen end nagu vabalt 
liuglemas või libisemas, mis pole harilik tunne, ma oleksin nagu joonud kolm klaasi veini... 
Arvan, et tean, millest Seth rääkima hakkab. Ka mu käed on kuidagi kerged, liiguvad hästi 
sujuvalt, nagu keerleksid siidises vees. Mitte et ma oleksin kehast väljas, aga ..."  
 Jane võttis kiiktooli istudes prillid eest ja sulges silmad. Siis:)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Ruburt sai tõesti minult mõningat informatsiooni teise meetodi kaudu. Andsin 
talle teatavat eelnevat materjali, et ta saaks seda ise nii-öelda ette kasutada.  
 Talle näis, et informatsioon "lihtsalt tuli", kuid mitte veel sõnadesse seatuna. Ta sai selle 
asemel mõtteid, mida ta siis ise tõlgendas ja sõnastas ning üles kirjutas. See on asjakohane 
materjal ja kuulub käesoleva peatüki juurde. Annan selle nüüd omal viisil.  
 Olen sageli väitnud, et meele ja keha vaheline seos on üks süsteem. Mõtted on kogu süs-
teemile sama vajalikud kui keharakud. Ruburt tõlgendas õigesti analoogiat, mis ma talle and-
sin ja milles ma võrdlesin mõtteid üksikrakkudega ja tõekspidamiste süsteeme rakkudest 
koosnevate füüsiliste organitega. Organid asuvad teadagi kehas statsionaarselt, kuigi rakud 
neis surevad ja sünnivad uuesti.  
 Tõekspidamiste süsteemid on sama vajalikud ja loomulikud kui füüsilised organid. Nende 
eesmärgiks on tegelikult aidata teil oma bioloogilise olemise funktsioneerimist suunata. Te ei 
mõtle teadlikult rakkude tulekule ja minekule teie organites. Mõtted liiguvad omapead sama 
loomulikult teie tõekspidamiste süsteemidesse sisse ja sealt välja; ja ideaaljuhul nad kompen-
seerivad vastastikku üksteist, hoides alal omaenda tervist ja suunates teie keha selliselt, et toi-
muks selle loomupärane ravimine.  
 Teie tõekspidamiste süsteemid tõmbavad muidugi ligi teatavat liiki mõtteid, millega kaas-
nevad emotsionaalsed kogemused. Vihaste, kättemaksuhimuliste mõtete pidev tulv peaks 
tegelikult panema teid otsima tõekspidamisi, millest need oma jõudu ammutavad.  
 Seda tehes ei saa aga ignoreerida mõtete kuulumist teie kogemustesse (väga pingsalt), 
püüdes neid pealiskaudse optimismi vaiba alla lükata. Niisugused harjumuslikud õnnetud 
mõtted tekitavad sama liiki füüsilisi kogemusi, kuid te peate uurima just oma tõekspidamiste 
süsteemi.  
 "Negatiivsed" subjektiivsed ja objektiivsed sündmused, millega te kokku puutute, on sel-
leks, et te hakkaksite uurima oma teadliku meele sisu. Vihased või kättemaksuhimulised 
mõtted on omal moel loomulikud ravivahendid, sest kui te järgite neid, aktsepteerides neid 
õigete tunnetena, viivad nad teid automaatselt neist enestest kaugemale; nad muutuvad teis-
teks tunneteks, viies teid vihkamisest seisundini, mis võib tunduda hirmu liivamülkana – mis 
jääb alati vihkamise taha.  
 Tunnetega kaasa minnes te ühtlustate oma emotsionaalse, vaimse ja kehalise seisundi. Kui 
te püüate nendega võidelda või neid eitada, lahutate end oma olemise reaalsusest. Mõtete ja 
tunnetega toimimine eelkirjeldatud viisil kinnitab teid vähemalt juurtega oma praeguse koge-
muse terviklikkusesse ja võimaldab selle loomupärasel liikumisel ja loomulikul loovusel tera-
peutilise lahenduse välja pakkuda.  
 Kui te väärate niisugused emotsioonid või hakkate neid kartma, siis te takistate tunde voo-
lu ühest momendist teise. Te püstitate tamme. Kui emotsiooni ausalt kogeda, muutub igasugu-
ne emotsioon teiseks emotsiooniks. Muidu te ummistate kogu oma süsteemi loomuliku liiku-
mise.  
 Kui hirmu tunnistada ja tunnetada koos sellega kaasnevate kehaliste aistingutega ja mõte-
tega, siis kutsute automaatselt esile selle lahenduse seisundi. Takistuse taga olevale teadlikule 
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tõekspidamiste süsteemile langeb valgus ja te mõistate, et te tunnete teataval viisil sellepärast, 
et usute mõtet, mis niisugust reaktsiooni põhjustab ja õigustab.  
 Kui te eitate harjumuslikult mõnede emotsioonide väljendust, võõrandute sel määral mitte 
ainult oma kehast, vaid ka oma teadlikest mõtetest. Te matate teatavad mõtted ja panete 
ümber bioloogilise soomusrüü, et te ei tunneks füüsiliselt nende mõju oma kehale. Vastus on 
igal juhul teie enda tõekspidamiste süsteemis, neis tugevates seisukohtades, mis te sisimas 
omate ja mis olidki takistuste algpõhjuseks.  
 Kui leiate end hingelises meeletuses ringi jooksmas, püüdes kõiki pähe tulevaid negatiiv-
seid mõtteid alla suruda, siis küsige endalt, miks te usute nii kindlalt oma väikseimagi "nega-
tiivse" mõtte destruktiivsusesse.  
 Keha ja meel koos moodustavad ühtse, isereguleeruva, tervendava, iseselgineva süsteemi. 
Selles leidub igale probleemile oma lahendus, kui seda ausalt tunnistada. Iga sümptom, nii 
vaimne kui ka füüsiline, on oma taga oleva konflikti lahendusele võtmeks ja sisaldab endas 
omaenda ravi seemneid.  
 Tõsi on, et harjumuslikud armastuse, optimismi ja enese aktsepteerimise mõtted on teie 
jaoks paremad kui neile vastupidised mõtted; kuid teie tõekspidamised endast kutsuvad jälle 
automaatselt esile mõtteid, mis on teie ideedega kooskõlas. Armastuses on sama palju loomu-
likku agressiivsust kui vihkamises. Vihkamine on niisuguse normaalse jõu moonutus, teie 
tõekspidamiste tulemus.  
 Nagu ka materjalis, mille Ruburt sai eelnevalt enda jaoks, on loomulik agressiivsus puhas-
tav ja väga loov – kõigi emotsioonide taganttõuge.  
 Oma teadlikele tõekspidamistele võib pääseda ligi kahel viisil. Kõige otsesem viis on 
pidada endaga seeria jutuajamisi. Kirjutage üles oma tõekspidamised mitmetes küsimustes ja 
te leiate, et te usute erinevatel aegadel erinevaid asju. Sageli on vastuolud väga ilmsed. Need 
esindavad vastupidiseid tõekspidamisi, mis reguleerivad teie emotsioone, teie keha seisundit 
ja teie füüsilisi kogemusi. Uurige neid konflikte. Ilmuvad nähtamatud tõekspidamised, mis 
neid näiliselt lahknevaid suhtumisi ühendavad. Nähtamatud tõekspidamised on lihtsalt need 
tõekspidamised, millest te olete täiesti teadlikud, kuid mida te eelistate ignoreerida, sest need 
esindavad tüliküsimusi, mida te ei ole seni soovinud lahendada. Need on täiesti kättesaadavad, 
kui te otsustate oma teadliku meele sisu täielikult läbi uurida.  
 Kui see meetod tundub teile liialt intellektuaalne, siis võite alustada ka oma emotsiooni-
dest ja liikuda neist tagasi oma tõekspidamisteni. Igal juhul, olenemata sellest, missuguse 
meetodi te valite, viib üks teid teise juurde. Mõlema meetodi puhul peate olema endaga aus ja 
tunnistama kindlalt oma praeguse reaalsuse vaimseid, psüühilisi ja emotsionaalseid aspekte.  
 Nagu ka Andrea (vt eelmist seanssi), peate te oma tunnete reaalsust aktsepteerima, aru 
saades, et need on teatavate küsimuste või seisundite kohta ja mitte tingimata teie reaalsuse 
faktide konstateeringud. "Ma tunnen, et olen halb ema" või "Ma tunnen, et ei saa millegagi 
hakkama". Need on emotsionaalsed väited ja neid tuleb sellistena ka aktsepteerida. Peate aga 
mõistma, et kuigi tunded on emotsioonidena iseenesest terviklikud, ei tarvitse need väljendada 
fakte. Te võite olla suurepärane ema, kuigi tunnete ise, et olete vajalikust tasemest väga kau-
gel. Te võite väga edukalt oma sihte saavutada, arvates samal ajal, et ei saa millegagi hakka-
ma.  
 Arvestades neid erinevusi ja tundeid ausalt läbi kompides – ehk teisiti öeldes, emotsiooni-
dega kaasa sõites – jõuate nende taga olevate tõekspidamisteni. Selle tulemusena avastatakse 
paratamatult mõndagi enese kohta, kusjuures iga avastus viib teid edasise loova psühholoogi-
lise tegevuse juurde. Igal etapil jõuate oma kogemuse reaalsusele lähemale kui kunagi varem. 
 Teadlik meel saab suurt kasu, sest see saab üha teadlikumaks oma suunavast mõjust sünd-
mustele. See ei karda enam emotsioone ega keha, pidades neid ähvardavateks või etteaimama-
tuteks, vaid tunnetab nendega üldisemat ühtsust.  
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 Emotsioonid ei tunne end kasulastena, keda lastakse sisse vaid kõige paremais rõivais. 
Nad ei pea enese väljendamiseks karjuma, sest neid aktsepteeritakse täielikult mina perekonna 
liikmetena. Mõned teist ütlevad nüüd jälle, et teie viga on selles, et te olete liiga emotsionaal-
ne, liiga tundlik. Võite arvata, et teid on liiga kerge kõikuma lüüa. Niisugustel juhtudel te kar-
date oma emotsioone. Peate nende võimu nii tugevaks, et nendesse saaks meele täielikult 
uputada.  
 Kui avameelne te ka ei näi olevat, te siiski aktsepteerite teatavaid emotsioone, mida peate 
ohutuks, ja ignoreerite teisi või peatate need teatavas punktis, sest te kardate nendega kauge-
male minna. See käitumine vastab muidugi teie tõekspidamistele. Kui olete näiteks üle nelja-
kümne, võite endale öelda, et vanusel pole tähtsust, et palju nooremad inimesed meeldivad 
teile ning et te mõtlete noorte mõtteid. Aktsepteerite vaid neid emotsioone, mis näivad vasta-
vat teie ettekujutusele noorusest. Teid hakkavad noorte probleemid huvitama. Te aktsepteerite 
mõtteid, mida peate optimistlikeks, tervistavateks. Te peate end ehk üsna emotsionaalseks. 
 Kuid sisimas olete oma olevuslikkusest vägagi teadlik, nagu see tegelikult peakski olema. 
Kuid te ignoreerite siiski kõiki oma välimuses näiteks pärast kolmekümnendat eluaastat toi-
munud muutusi – ja selliselt kaotate oma pidepunkti olendina ajas ja ruumis.  
 Te pärsite kõiki mõtteid surmast, suremisest ja vanadusest ja sulete selliselt tee üsna loo-
mulikele tunnetele, mis peavad teid oma varasematest aastatest edasi viima. Te eitate oma 
kehalist eksistentsi ja selle sõltuvust tsüklitest ning jätate end ilma neist loomulikest bioloogi-
listest, psüühilistest ja vaimsetest liigutustest, mis peavad teid neist mööda viima.  
 Antud kontekstis tekib üks probleem seoses sõnadele "vanem" või "vana" antud tähendus-
tega. Teie oma kultuuris usute, et noor olla tähendab olla paindlik, ergas ja teadlik. Vana või 
vanem olemine arvatakse olevat üldiselt häbistav: jäik, ebastiilne ja ajast mahajäänud.  
 Kui te püüate meeleheitlikult nooreks jääda, siis tuleneb see tavaliselt sellest, et varjata 
oma tõekspidamisi vanuse kohta ja eitada kõiki sellega seotud emotsioone. Alati kui te keel-
dute aktsepteerimast oma olevuslikkuse reaalsust, loobute ka oma hinge aspektidest. Keha 
eksisteerib ruumi ja aja maailmas. Kuuekümnendatel eluaastatel saadavad kogemused on 
sama vajalikud kui kahekümnendate eluaastate kogemused. Teie imidži muutumine peaks 
teile midagi ütlema. Kui teesklete, et muutusi ei toimu, blokeerite nii bioloogilisi kui ka 
vaimseid sõnumeid.  
 Organism valmistub vanas eas teatavas mõttes uueks sünniks. Hinge, meele ja keha ühised 
sündmused on seotud mitte ainult ühe tsükli läbimisega, vaid ka järgmise alguseks valmistu-
misega. Situatsioon hõlmab kõike seda, mille abil te kandute mitte ainult aktsepteerides, vaid 
ka suure agressiivse jõuga uue kogemuse poole.  
 Kui väärate oma reaalsuse ajas, jääte seetõttu ajas pidama ja see hakkab teid painama. 
Oma terviklikkuse ajas aktsepteerimine võimaldab kehal funktsioneerida oma loomuliku 
lõpuni heas seisundis, vabana neist moonutatud ja nähtamatutest ettekujutustest vanuse kohta. 
Kui usute, et noorus on ideaal, ja võitlete selle eest, uskudes samas, et vanadus toob paratama-
tult kaasa puudusi, põhjustate asjatult dilemma ja kiirendate vananemist vastavalt oma meele 
negatiivsetele aspektidele.  
 Iga inimene peab oma isiklikke tõekspidamisi analüüsima või alustama tunnetest, mis 
nendeni paratamatult viivad. Sellel alal, nagu ka kõigil teistel aladel, võivad sõnaosavad 
inimesed teha seda kirjalikult. Kas kirjutada oma tõekspidamised üles nende ilmnedes või 
koostada loetelu oma intellektuaalsetest ja emotsionaalsetest eeldustest. Võite leida, et need 
on üsna erinevad.  
 Kui teil on füüsiline sümptom, ärge selle eest põgenege. Tundke selle reaalsust oma 
kehas. Laske emotsioonidel sellele vabalt järgneda. Kui lasta neid vabalt voolata, viivad need 
teid tõekspidamisteni, mis raskuse on põhjustanud. Need viivad teid läbi paljude teie oma 
reaalsuse aspektide, mida te peate tunnistama ja uurima. Need meetodid vallandavad teie 
tagasihoitud loomuliku agressiivsuse. Te võite tunda, et teie emotsioonid ujutavad teid üle, 
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kuid uskuge – see on taas teie olemise liigutus ja äratab teie enda loovust. Kui sellega kaasa 
minna, leiab see teie probleemidele vastused.  
 Ruburtil on oma" Dialoogides" suurepärane näide selle kohta, kuidas ta lasi oma tunnetel 
kerkida, kuigi ta algul kartis neid. Igaüks ei oska luuletusi kirjutada, kuid iga inimene on omal 
moel loov ja saab emotsioone järgida, nii nagu Ruburt seda tegi, kas selle tulemusena siis sün-
nib luuletus või mitte.  
 Ta teab, missugusele katkendile ma viitan. Kasutage seda.  
 Peate aru saama, et teie teadlik meel on kompetentne, selle mõtted asjakohased ning et 
teie enda tõekspidamised mõjutavad ja kujundavad teie keha ja kogemusi.  
 Võite teha vaheaja.  
 (23.17. Jane oli väga üllatunud kuuldes, et ta oli olnud transis peaaegu pool tundi; tema 
arvates oli möödunud vaid mõni minut. Järgnevalt esitame osa tema luulekogu ühest katken-
dist, mida mainis Seth. Jane kirjutas selle viis päeva tagasi. Selles katkendis ütleb Surelik 
Mina Hingele:  

"Kuid nüüd  
mu keha väriseb ja hingab sügavalt.  
Iidsed vihad  
kõmisevad mu varvaste poolt ülespoole.  
Tuhmraske must auk  
kerkib läbi mu kõhu kurguni  
ja tühjendab oma sisu mu keelele,  
mis muutub tinaraskeks  
ütlemata, hüüdmata jäävatest asjadest,  
mis mu meel on ammu unustanud,  
kuid mis on klompidena mu veres.  
Tuhkjad kujud  
ütlemata vokaalidest ja silpidest,  
kujunditest, mida oleksin pidanud lööma,  
kõik kukuvad mu huultelt.  
 
Erisused sulavad kokku,  
raske jäine mass  
elustub sündides  
ja tormab  
kisaga välja  
universumisse.  
Vormid ja värvid  
mustad ja purpursed segunevad  
taevamaali  
suure liikuva pildiga  
ja kaovad  
ja vabanevad selles.  
 
Ja ma tunnen sind nüüd, isegi oma vihas,  
suurepärase ja kohutavana  
läbi mu keha kerkimas  
tormituulte õigusega,  
mis puhuvad pilvi  
maastikku laastades,  
kuid ka täites seda värskusega,  
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lennutades rusud minema  
täie hooga ja vallandades  
uusi mugulaid  
mis on all peidus  
ja saavad kasu mu vihast,  
mis tõstab neid  
ja sind ja mind, kõiki üles  
üle repressiooni külmunud maa  
voogamas tohutute vabade keeristena,  
mis pahvatavad nagu suvine välk, sähvatades  
ja kiirustades üle väljade  
rõõmsalt raevukas."  

 
 

 
645. SEANSS 

5. MÄRTS 1973 
ESMASPÄEVAL KELL 2140

 
 
 (Pärast õhtusööki hakkasid Jane'il ilmnema märgid tema teadvuse seisundi muutumise 
kohta. Ta hakkas rääkima oma "siidisest" nahast ja kui mõnus on džemper vastu ta selga. Tal 
olid samad tundmused ka enne eelmist seanssi, kuigi vähemal määral; vt vastavaid märkusi. 
Nüüd hakkas tema niigi terav kuulmine helisid võimendama – tsellofaani krabinat, kui ta avas 
sigaretipaki, minu häälekõla meie kassi Willy'ga rääkides, heli, millega ma ulatasin talle aja-
lehe. "Kuid sõnadega on neid mõjusid nii raske kirjeldada," ütles ta ikka ja jälle. "Sõnad on 
liiga igapäevased..."  
 Tema olukord tuletas mulle meelde mitmeid transtsendentseid seisundeid, mis ta oli vii-
mase aasta jooksul saavutanud, seega ma soovitasin tal sellega kaasa minna. Jane ütles, et ta 
eelistab seanssi pidada. Ta läks elutuppa lugema ja leidis, et ajakiri oli kätte võttes "raskem" 
kui tavaliselt. Ta hakkas järk-järgult ka tunduvalt enam tajuma harilike asjade ilu. Ta oli 
kavatsenud oma tugitooli ümber pöörata, et ta saaks tänavatulesid vaadelda, kuid leidis end 
selle asemel imetlemas raamaturiiulit, mille vastas tugitool praegu oli. Tema hääl oli oman-
danud nüüdseks rikkama kõla, mida on raske kirjeldada, kuid mis oli rõõmus, kuid mahedam.  
 Ta lihtsalt istus seal veidi aega, ringi vaadates ja uurides. Meie kass Willy hüppas talle 
sülle. Jane ütles, et kass muutus eriliselt ilusaks; silitades tundus tema karv imeliselt sile ja 
elav. Inspiratsiooni ajel silitas ta teise käega samal ajal ka õhku Willy kõrval – ja leidis, et 
see tunne on peaaegu sama rikas.  
 Einestasime veidi ning Jane läks siis oma tugitooli. Sellal kui me Sethi tulekut ootasime, 
vaatas Jane imetledes toas ringi, silmad tavalisest palju tumedamad. "Kõik tundub nii suure-
pärane: teie, tuba, Willy, kuid ma arvan, et ma saan teha seansi. Ma tahan..." Hiljem, seansi 
ajal, kommenteeris Seth tema avardunud teadlikkuse seisundit.)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Uurides oma teadliku meele sisu, võib teile tunduda, et teil on erinevatel aega-
del nii palju erinevaid tõekspidamisi, et te ei suuda neid omavahelistesse suhetesse viia. Need 
paigutuvad siiski selgelt teatavasse süsteemi. Te leiate tuumiktõekspidamiste grupi, mille 
ümber kogunevad teised.  
 Kui neid vaadelda kui planeete, siis teie teised mõtted tiirlevad nende ümber orbiitidel. 
Võib olla ka mõningaid "nähtamatuid tõekspidamisi" ja ka üks-kaks tuumiktõekspidamist või-
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vad olla nähtamatud. Kui analoogiat jätkata, siis need peituvad teiste, eredamate, ilmsemate 
"planeetide" taha, kuid ilmutavad oma kohalolekut oma mõjude kaudu teie suhetele kõigi teis-
te nähtavate tuumiktõekspidamistega teie "planeetide süsteemis".  
 Näiteks küsimused, millele te ei leia vastust oma ideesid uurides, võivad ajendada teid 
kahtlustama niisuguste nähtamatute tuumiktõekspidamiste olemasolu. Rõhutan, et need on 
teadlikult kättesaadavad. Te võite nad leida varem (eelmisel seansil) mainitud viisidel, alus-
tades oma tunnetest või siis alustades tõekspidamistest, mis on kõige kättesaadavamad.  
 See teema viib meid nn tõekspidamiste sildade küsimuse juurde ja ka selle kohta sai 
Ruburt enda jaoks veidi informatsiooni ette. (Vt eelmise seansi eelseid märkusi.) Oma mõtteid 
uurides avastate, et isegi mõned pealtnäha vastuolulised mõtted omavad sarnaseid jooni ja 
neid sarnasusi võib kasutada tõekspidamiste vaheliste tühimike ületamiseks – isegi kui on 
tegemist väga lahknevate tõekspidamistega. Kuna need on teie individuaalsed tõekspidami-
sed, te nii-öelda panete neile oma pitseri teatavate iseärasustega, mis te ära tunnete. Need as-
pektid kerkivadki esile tõekspidamiste vaheliste sildadena. Nad sisaldavad palju liikumist ja 
energiat. Kui avastate, missugused nad on, leiate endas ühtsusepunkti, millest te saate teatava 
erapooletusega oma teisi tõekspidamiste süsteeme vaadelda.  
 Nende tõekspidamiste sildadega seotud emotsioonid võivad teid isegi üllatada, kuid nende 
ühendavate konstruktsioonide peal seistes saate ka vabalt lasta emotsioonivool mööda tuisata, 
tundes seda, kuid olles ka teadlik, võib-olla isegi esmakordselt, nende tunnete allikast teie 
tõekspidamistes ja mitte kartes enam, et need teid kaasa haaravad.  
 Niisuguse kogemuse emotsionaalset reaalsust on võimatu teile öelda. Selle te peate ise 
avastama. Niisugused tõekspidamiste sillad võimaldavad teil sageli tajuda täna õhtul mainitud 
"nähtamatuid" tõekspidamisi ja need võivad siis teile tunduda avastusena. Järele mõeldes te 
aga mõistate, et mõni teine tõekspidamine on selle teie silme eest varjanud, kuid te olete sel-
lest alati teadlik olnud; ning et see oli, imelik küll, nähtamatu ka sellepärast, et pidasite seda 
enesestmõistetavaks. Te ei pidanud seda tõekspidamiseks reaalsuse kohta, vaid reaalsuseks 
endaks, ja ei kahelnud selles kunagi.  
 Andrea ei kahelnud kunagi "faktis", et naise elu on mehe elust raskem. (Vt 643. seanssi.) 
Oma tõekspidamisi uurides jäi see tal tähele panemata. Nähtamatu tõekspidamine mõjutas aga 
tema käitumist ja kogemusi. Nüüd ta saab sellest aru ja saab sellesse suhtuda kui tõekspida-
misse ja mitte reaalsuse seisundisse, mis tema kontrollile ei allu.  
 Tõekspidamiste sillad võivad ilmneda sulle unenägudes. Sellisel juhul võib teadlik tead-
mine ilmuda sageli ärkveloleku ajal, keset päeva. Minas on pärast niisugust teadlikku arusaa-
mist tunda lepitust, kuigi unenägu ennast ei tarvitseta teadlikult mäletada. Unenäos võidakse 
kasutada erinevaid sümboleid. Selles suhtes on inimesed erinevad. Kui aga niisugused une-
näod jäävad meelde, on need sageli seotud individuaalsete sümbolitega – jõest või merest üle-
saamine või tühimiku või kuristiku ületamine silla kaudu.  
 Niisugustel juhtudel võib unenägudel olla ka tugev emotsionaalne sisu – psühholoogilisest 
kaosest lõpuks võitusaamine või isegi surnuist ülestõusmine. Taoliste tõekspidamiste sildade 
tekkimist saab endale välja pakkuda. Teadlik mõte ise väljendab juba kavatsust. Erinevad 
tuumiktõekspidamised, mis pole hästi assimileerunud, annavad teile endast vastuolulisi ette-
kujutusi. Mitmesuguste rõivastusstiilidega, hoiakutega ja käitumisega vaba eksperimenteeri-
mine ja nende nautimine – erineb aga olukorrast, kus teie üle "võtab võimust" sundidee muuta 
oma välimust, hoiakut ja käitumist. Viimasel juhul on tavaliselt tegemist vastuoluliste tuumik-
tõekspidamistega, mis veavad teid kord ühes, kord teises suunas.  
 Tavaliselt ilmnevad ka liialdatud vastupidised emotsioonid. Kui te saate sellest aru, pole 
raske oma tõekspidamiste hulgast neid leida ja püüda näilisi vastuolusid sillaga ühendada.  
 Võite teha vaheaja.  
 (22.17. Jane'i transs oli olnud väga sügav. Ta ei olnud kuulnud alumisel korrusel tehta-
vate äravoolu remonditööde aeg-ajalt kostuvaid helisid.  
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 Tema väga meeldiv muutunud seisund püsis ka vaheajal, nagu ta oleks selle jälle omaks 
võtnud. "Meelte andmeid on tõesti rikkalikult. Kõik on nii fantastiliselt ühtne..." Jane selgitas, 
et minu käe liikumine kirjutamisel oli seotud majast mööduvate autode häältega; tema kiik-
tooli rütmilised helid olid sensuaalselt seotud tema pükste liikumisega vastu ta kätt; kui ta 
vedas sõrmega mööda pükste volti, tekkis "pikk võimendatud heli". Püsti tõustes oli ta üla-
keha eriti lahtine.  
 Vaheajal ta kuulis, kuidas alumise korruse vanurist üürnik Margaret hüüdis oma kassi 
Susy't. Jane ütles, et see tuletas talle meelde kala; ta oli kujutlenud naljakat pilti, kuidas Mar-
gareti kugistav suu saadab füüsiliste säbaratena oma kutseid läbi õhu, need haaravad Susy 
kaasa ja toovad ta koju.  
 Jane arvas, et ta kogeb oma selle töö tulemusi, mis ta tegi pärast materjali eelnevat saa-
mist tõekspidamiste sildadega, seega ma küsisin temalt, kas Seth ei võiks selle peatüki jaoks 
öelda midagi Jane'i isiklike reaktsioonide kohta. "Hästi. Ma ootan nüüd," ütles ta ja sulges 
silmad. Jätkasime kell 22.43.)  
 Dikteerin: Alates sellest, kui me käesoleva raamatuga alustasime, on Ruburt töötanud oma 
tõekspidamistega, kasutades meetodeid omal viisil, nagu seda peab tegema iga lugeja.  
 Kui me alustasime, oli tal algul raske uskuda, et teadlikust meelest võib leida nii palju vas-
tuseid, ja hämmastus, kui ta siis avastas, et see tõesti nii on. Kasutan teda siin teataval määral 
näitena selle kohta, kuidas ilmus tõekspidamiste sild ja assimileeris pealtnäha diametraalselt 
vastupidised ideed. See toimub samamoodi ka igasuguste teiste tõekspidamistega.  
 Ruburt on kindlameelne, järjekindel, kangekaelne, väga energiline; loov, intuitiivne ja äär-
miselt paindliku teadvusega. Ta ehitas oma elu ümber oma tuumiktõekspidamise enesest kui 
kirjanikust.  
 Ta vaatles kõiki oma kogemusi läbi selle tõekspidamise, korreleerides seda; ta stimuleeris 
seda soodustavaid impulsse ja pärssis teisi. Niisiis: Selle oma loomulaadi tõttu pani ta niiöelda 
kõik oma munad ühte korvi. Kui mõni teist teeb sama, näeb ta end ühel teataval viisil, mis see 
ka ei oleks. Organiseerite oma kogemused eeskätt teatavaid liine mööda. See võib olla teie 
roll mehe või naisena või ametialane roll. Võite näha end eeskätt ema või isana, õpetajana, 
toimetajana või "mehise mehena". Kuid te rõhutate üht teatavat omadust kõigist teistest enam 
– oma sportlikku natuuri, oma spirituaalset kalduvust, mis see ka ei oleks.  
 Niisugune kontsentreerumine on suurepärane, kui esialgne kontseptsioon koos teie koge-
mustega avardub ja pole iseenesest tugevasti piirav. Võite näha end eeskätt emana. See võib 
algselt hõlmata lihtsalt laste eest hoolitsemist kodus. Kuid kui see mõte endast jääb piiratuks, 
võib see välistada näiteks isegi abikaasaks olemise, eitada teie täiendavate huvide võimalust ja 
takistada teie isiksuse arenemist teistel aladel.  
 Samuti, kui teie tuumiktõekspidamine rõhutab teie spirituaalsust sel määral, et see lõikab 
ära vajaliku sensuaalse väljendusvormi, on see muutunud piiravaks ja hakkab lõpuks kägis-
tama isegi seda spirituaalset kogemust, mida see pidi algselt väljendama.  
 Oma tõekspidamistega töötades sattus Ruburt olukorda, kus olid vastamisi tema kaks vas-
tupidist tuumiktõekspidamist. Tema "kirjanikust mina" järgis üht tõekspidamist, milles teata-
va materjali kirjutamine oli lubatav ja hea. Ta oli õpetanud end kõiki vastupidiseid impulsse 
tagasi lükkama ja ehitanud juba alates noorest east oma elu nende rööbaste järgi.  
 Kui algasid meelteülesed kogemused, avastas ta, et ta soovib endaga toimunust kirjutada 
ja kasutada materjali loovalt. Kuid varasemad tõekspidamised endast kui kirjanikust põrkusid 
nende uute tungide vastu, sest ta pidas kirjaniku tööks ainult ilukirjandust ja ka luulet.  
 Edasi jagas ta oma elu kaheks osaks, üks oli "meedium" ja teine "kirjanikust mina". Kirja-
nikust mina vaatas viltu igasugusele loovale materjalile, mis ei tulnud seda liiki inspiratsioo-
nidest, mis olid talle varem tuttavad. Ta nõudis, et muu loov materjal tuleks väljapoolt Ruburti 
viietunnilist kirjaniku tööpäeva. Need tõekspidamised genereerisid muidugi omaenda emotsi-
oone, nii et Ruburt vihastas, kui teised pidasid teda "meediumiks".  
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 Samasugune dilemma võib tekkida iga lugeja kogemustes, kui kaks järsult vastuolus ole-
vat tuumiktõekspidamist kokku põrkuvad. Ruburt uskus ju ka oma meediumitöösse ja pühen-
das end sellele täielikult. Tal ilmnesid mõningad meelteülesed sümptomid ja oma tõekspida-
miste alusel töötas ta need ise läbi. Ta mõistis ise, kuidas need peegeldasid täielikult tema 
sisemist ettekujutust endast.  
 Andsin talle kasulikku informatsiooni, kuid ta sai seda kasutada vaid siis, kui ta seda ise 
tundis ja rändas oma tõekspidamiste süsteemis. Kui te mõistate reaalsuse olemust ja oma osa 
selle kujunemises, ei saa te soovida, et teised teie eest teie probleemid lahendaksid, ja te mõis-
tate, et teie enda tõekspidamised on rikkad loovad elemendid, mis te peate ise kokku segama 
ja vastavusse viima. Kui arvate, et saate abi teatavatest toiduainetest, siis need on selles süs-
teemis efektiivsed – teie tõekspidamiste tõttu. Kui usute arstidesse, siis nad aitavad teid.  
 Kui usute ravijatesse, siis nad saavad teid aidata, kuid kõik need abivahendid on paremal 
juhul ainult ajutised. Ruburtil oli tekkinud niisugune olukord ja ta sai sellest aru. Ta tunnistas 
tõsiasja, et ta kujundab endale ise reaalsuse ning et selle mõningad füüsilised aspektid häiri-
vad teda sügavalt. Ta sai ka aru, et ta ei saa mind karguna kasutada.  
 "Dialoogid" (vt 639. seanssi 10. peatükis) on saanud äsja valminud raamatuks, kuid need 
olid ka mina liikumiseks läbi küsimuste ja vastuste, mille kaudu Ruburt tundis ära ja tunnistas 
paljusid erinevaid tõekspidamisi. Lugeja saab kasutada sama meetodit, olenemata sellest, kas 
see on seotud ka kunstialaste saavutustega, isiklike tõekspidamiste objektiivseks kujutamiseks 
dialoogi vormis. Seda juhtub sageli ka unenägudes, mil te annate oma loomulikule loovusele 
nii palju vabadust. Sageli on unenägusid, milles "sina" oled kaks erinevat inimest, kas võõrad 
või tuttavad, esitamas teineteisele küsimusi.  
 Päeval, mil Ruburt sai "ette" informatsiooni tõekspidamiste sildade kohta (vt viimast 
seanssi), sai ilmne äkki selgeks. Kirjanikust mina leidis end üha enam pärsituna, võimetuna 
kasutama suurepärast materjali oma tõekspidamiste piiratuse tõttu. See keskendus nii kaitsvalt 
omaenda materjalile, et takistas oma loovuse voolu, samal ajal kui Ruburti "vastuvõetamatud" 
aspektid lõid rõõmsalt teisi raamatuid, kui isegi minu oma mitte arvestada.  
 Ruburt leidis end oma endise kirjanikust minaga kauplemas ja küsis äkki: "Mida ma prae-
gu teen?"  
 Ta nägi, et tema tuumiktõekspidamine enesest kui kirjanikust oli tegelikult väga piirav. Ta 
polnud sellest varem aru saanud. Samal ajal oli ta seda teadlikult teadnud, kuid lasknud sel 
jääda nähtamatuks. Ta mõistis, et nii kirjaniku kui ka meediumi aspekt soovisid mõlemad kir-
jutada ja see oligi tõekspidamiste sild.  
 Seda kasutades tegeleb ta praegu uue kättesaadavaks saanud energia assimileerimisega. Ta 
saab aru, et tema on mina, kellel on kõik need tõekspidamised, ja ta ei samasta end nii täieli-
kult ühe tuumiktõekspidamisega. See seos oli varem takistanud tema loomulikku liikumist ja 
laienemist.  
 Esialgne tõekspidamine tähendas, et ta vaatles oma reaalsust vaimses mõttes, samastades 
üldiselt kirjanikku ideedega ja kasutades oma keha pigem vahendina kui pidades seda elusor-
ganismiks, mille läbi peavad kohale jõudma olevuslikkuse kogemused. Seega anti meeltele sel 
õhtul vabadus, kuid tema psüühiline tundlikkus võimendas kogemusi.  
 Kui peate end eeskätt füüsiliseks, võite vastavalt oma tõekspidamistele oma hingelisi või 
emotsionaalseid aspekte pärssida. Sel juhul jõuate oma tõekspidamistega töötades vaimses ja 
hingelises suunas suuremate kogemusteni. Kuid kõik on omavahel seotud ja üht saab ignoree-
rida vaid teiste arvel. Nüüd võite teha vaheaja.  
 (23.37. Jane oli olnud kaugel ära, nagu ta ütles, kuid oli teadnud, et Seth räägib temast. 
Vaheajal ta "ekstaatilised tunded" – ta ei osanud neid kuidagi teisiti nimetada – jätkusid. 
Need voogasid temast läbi. Ta tundis teravalt oma nahaga oma rõivaid. "Mu keha on nii elav, 
et ma vahel peaaegu ei suuda seda taluda."  
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 Mööduva auto hääl hüppas tema sääri mööda üles, läbi ta keha ja alla sõrmeotsteni välja. 
Kusagil majas voolav vesi täitis teda suure põnevusega. Jane soovis seanssi jätkata ja tegi 
suuri pingutusi oma reaktsioonide vaigistamiseks. Ta süütas sigareti, istus oma kiiktooli ja 
sulges silmad. Jätkasime kell 23.55.)  
 Niisiis: Ruburt mõistis ka, et ta arvas, et peab oma kirjanikutööga oma eksisteerimist õi-
gustama. Seda sellepärast, et ta ei uskunud oma õigust olla niisugune nagu ta on ja teha, mida 
ta teeb ajas ja ruumis. Need vanad tõekspidamised ei olnud tema uuematele tõekspidamistele 
veel järele jõudnud.  
 Sama kunstlik vajadus olemist õigustada on ka paljudel mu lugejatel ja nad võivad selle 
seesmise ebakindluse varjamiseks mitmesuguseid tuumiktõekspidamisi üles ehitada. Te võite 
"õigustada oma elu" bioloogilise loovusega ja siis oma laste külge klammerduda ja neid mitte 
vabaks lasta. Või siis võite kasutada selle asemel oma karjääri. Kuid te peate igal juhul nende 
mittevajalike mõtetega toime tulema, oma olevuslikkuse reaalsust tunnistama ja mõistma, et 
teil on kindlalt sama palju kohta universumis kui oraval või sipelgal või puulehel. Te ei kahtle 
nende eksisteerimisõiguses. Milleks siis kahelda oma õiguses?  
 (Valjemini, naeratades:) Ja sellega lõpetame oma kirgliku seansi ja te võite selle sõna kus-
tutada.  
 ("Aitäh, Seth. Head ööd."  
 00.02. "Need tunded tulid paar korda isegi Sethi kõnelemise ajal," ütles Jane. Ja tema 
tunneteküllased reaktsioonid jätkusid. Umbes tund aega pärast seanssi oli voodilinade puudu-
tus tema keha vastas "peaaegu liig". Kogemuse jäljed püsisid veel ka järgmisel päeval.  

Hiljem lisatud märkus: Jane'i tajude paindlikkusega seotud materjali vt ka meie põhjali-
kumates märkustes 653. seansi kohta 13. peatükis, samuti juba mainitud 639. seansi märkus-
tes.) 
 
 

 
646. SEANSS 

7. MÄRTS 1973 
KOLMAPÄEVAL KELL 2228

 
 
 (Jane sai eile kirja ühelt naiselt, kes kirjeldas, kuidas tal tekkisid mõned aastad tagasi 
erakordsed transtsendentse armastuse tunded inimkonna vastu. Ta sügavad emotsioonid püsi-
sid ikka veel, kuigi need olid tema kontrolli all. Ta polnud siiski kellelegi neist rääkinud ja 
küsis, kas me ei saaks Sethilt küsida, mida see tähendab. Peale selle olid arstid talle hiljuti 
teatanud, et ta sureb kindlasti aasta või kahe jooksul.  
 Lisaks kaastundele leidis Jane, et see kiri meenutab mõningaid tema enda psüühilisi koge-
musi ja ta palus mul selle küsimiseks meie Sethi märkmikku kirjutada – arvasime, et Sethi 
vastus võib paljusid huvitada. Samal põhjusel räägime seansi lõpul [12. peatükis] ka ühe 
kohaliku elaniku kogemustest teatava tõekspidamiste kogumiga.  
 Jane oli pärast õhtusööki väsinud, seepärast ma ei palunud tal seanssi teha. Kuid kella 
21.00 paiku ei saanud üks naaber oma ust lahti keerata ja kutsus meid appi. Selleks ajaks kui 
see olukord oli lahendatud, oli Jane erksaks muutunud ja ütles minu üllatuseks, et soovib 
seanssi pidada. Ta hakkas väga vaikselt Sethi eest rääkima.)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Niisiis, dikteerin: Kui te võimaldate oma emotsioonidel loomulikult ja spontaanselt voola-
ta, ei neela nad teid kunagi alla ja viivad teid alati värskendatuna teadliku meele "loogilise" 
mõtlemise juurde tagasi.  
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 Alles siis, kui te neid tõkestate, ilmuvad nad intellekti vastu või haaravad teid endasse. 
Väga tähtis on aga, et te saaksite oma teadliku meele jõust ja suunavast iseloomust aru, sest 
muidu te usute, et olete alati tingimuste ja olukordade meelevallas ja ei oma nende üle mingit 
kontrolli.  
 Kuigi teadlik meel peab suunama teie kogemuste voolu läbi teie tõekspidamiste ja neid 
materialiseerima, hoolitsevad tegeliku mehhanismi eest automaatselt mina teised osad. Te 
peate tõesti uskuma, et teie uued tõekspidamised töötavad teie heaks sama täielikult kui 
vanad.  
 Võib tunduda, et teie religioossed tõekspidamised on teie tervisega või igapäevaste koge-
mustega vähe seotud. Need teie seast, kes on organiseeritud religioonist loobunud, võivad tun-
da end suhteliselt vabana pärispatu ja muu taolise teie mõistes kahjulikest kaastähendustest 
Kuid keegi ei ole vaba mingit liiki sellealasest uskumusest. Tegelikult on ka tõekspidamine 
ateismist ise uskumus.  
 Järgmises peatükis vaatleme lähemalt teie mõtteid heast ja kurjast, mina surelikkusest ja 
vaatleme, mil viisil teie mõtted peegelduvad teie elus.  
 Peatüki lõpp.  
 ("Hästi." Paus kell 22.38.)  
 Niisiis: Märkus naisele, kellelt te saite kirja. Üks hetk...  
 
 Ükski inimene ei tea teadlikult päris kindlalt, missugune päev jääb talle konkreetses elus, mida 
igaüks nimetab oma praeguseks eluks, viimaseks. Surelikkus koos sünni ja surmaga moodustab raa-
mistiku, milles hing praegu kehas väljendub. Sünni ja surma vahele jäävad maised kogemused, mida 
te tajute antud perioodi jooksul toimuvatena, läbi mitmesuguste tsüklite, ja mis hõlmavad ruumilistel 
aladel ainulaadseid tajusid – koos teiste inimestega, kes kõik ühel või teisel määral kogevad koos 
teiega mina ning aja ja ruumi lõikumisest tekkivaid sündmusi.  
 Sünnil ja surmal on seega oma funktsioon, teie tähelepanu intensiivistamine ja koondamine. Sur-
ma olemasolu tõttu tundub elu teie maises mõttes kallim. On ehk kergemgi, kui te ei tea teadlikult 
täpset aega, millal teie surm võib tulla. Alateadlikult iga inimene muidugi teab seda, kuid varjab seda 
teadmist.  
 Seda teadmist varjatakse tavaliselt mitmetel põhjustel, kuid surma fakti, isiklikku surma ei unus-
tata kunagi. See näib enesestmõistetav, kuid surmast teadmata ei oleks elu võimalik maises reaalsuses 
praegu täielikult nautida.  
 Teile on antud võimalus uurida elu ja kogeda seda täielikumalt kui kunagi varem käesoleva eksis-
teerimise jooksul. Selle intensiivsus ja erksus, selle kontrastid ja sarnasused, selle rõõmud ja mured on 
selleks, et saaksite neid tajuda ja teie silmad avas arsti otsus.  
 Nüüd ma ütlen teile: See intensiivistumine, kui seda osatakse hinnata ja sellest aru saadakse, ja elu 
ning elamise kogemused, kui neid tingimusteta aktsepteerida, võivad tuua teile selle elu jooksul uue 
sünni, milles arsti otsused ei oma tähendust. Teile antud surmaotsus on spirituaalselt uus eluvõimalus, 
kui te saate vabalt aktsepteerida elu koos kõigi selle tingimustega ja tunnetada täielikult selle dimensi-
oone, sest ainuüksi see noorendab teie hingelist ja füüsilist mina.  
 Kogemus, millest kirjutasite, oli tähendusrikas mitmel tasandil ja oli mõeldud muidugi teid ette 
rahustama sündmuste pärast, mille kohta te teadsite, et need toimuvad. Kogemus pidi teid emotsio-
naalselt ja hingeliselt informeerima iga inimese suurest tähendusest, kujutama igas inimolendis peitu-
vat kaunist sära ja teatama teile, et mina ja hinge terviklikkus püsib ka hävimisest kauem, nii nagu te 
ise eksisteerite edasi vaatamata sellele, missuguse tee te valite – kas surra kahe aasta jooksul või elada 
füüsiliselt veel palju kauem. Ehk teisiti öeldes, te eksisteerite edasi ja teostute selles armastuses, mida 
te tunda saite.  
 Olete juba varemgi alateadlikult tundnud, et lihtsalt triivite kaasa ning et elul on vähe tähendust. 
Sündmuste pealiskihi all tundsite teostumatust ning et teil on palju julgust ja võimeid, mida teil pole 
kunagi võimalik kasutada ning et pole "kangelaslikke" juhtumeid, mis aitaksid teil täielikumalt mõista, 
ega tõelist tõukejõudu, mis tõstaks teid kõrgemale või tooks teie ellu põnevust. Seetõttu valisite ala-
teadlikult olukorra, kus tekkis kriis, mis äratas kõik südame ja hinge suurimad elemendid, et need 
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pingutaksid, et aru saada, tajuda, triumfeerida. Ja seda te ka teete, teile kõige tähtsamal viisil, ja te 
saate rohkem teada ja olete rohkem teostunud kui sel juhul, kui neid tingimusi poleks tekkinud.  
 See ei tähenda, nagu te poleks saanud valida muid variante. Te valisite just niisugused tingimused 
seepärast, et te kartsite varasemates kogemustes nii väga surma, et püüdsite selle teadmist enda eest 
varjata, ning seekord te paigutasite selle oma tähelepanus esiplaanile.  
 Praegune elu moodustab kogu teie eksistentsi koes särava, igavesti ainulaadse ja hinnalise osa, 
kuid vaid osa, millest te tulete välja rõõmu ja arusaamisega, ükskõik kas te siis surete homme või pal-
jude aastate pärast. Elu ja surma vaheline valik on alati teie otsustada.  
 Elu ja surm on vaid teie igavese, üha muutuva eksisteerimise kaks nägu. Tunnetage ja hinnake 
oma olemise rõõmu. Paljud elavad üle üheksakümne aasta vanuseni, hindamata kunagi sel määral oma 
olemise ilu. Te olete elanud enne ja elate jälle ning teie uus elu tärkab teie mõttes teie vanast elust ja 
kasvab vanas ning sisaldub selles, nii nagu seeme sisaldub lilles.  
 Me kõik oleme rändajad, kuigi erinevatel positsioonidel, ja ma tervitan teid kui rändavat rändajat. 
Vastuse lõpp.  
  
 Võite teha vaheaja.  

 39



12 
 
  

Armulisus, südametunnistus ja teie argikogemus  
 
 

 Niisiis: Üks hetk dikteerimiseks. Alustame järgmist peatükki ja selle pealkiri on: "Armuli-
sus, südametunnistus ja teie argikogemus".  
 Olen sageli maininud armulisuse seisundit (näiteks 636. seansil 9. peatükis), sest kuigi sel 
on palju dimensioone, on see praktiliselt teie heaolutunde ja teostumise põhjuseks. See on teie 
eksisteerimise tingimus. Igaüks teist võib järgnevat ise tõlgendada, kuid sageli võib tunduda, 
nagu ütleks südametunnistus, et olete "armu alt langenud" ning et mingi seesmine saladuslik 
rõõmus toetustunne ei hoia teid end enam püsti. Südametunnistus, nagu teie sellest arvate, 
pole kahjuks usaldusväärne juhendaja, ta räägib teiega emade ja isade, õpetajate ja vaimulike 
suude läbi – keda te kõiki olete ehk aastaid tagasi tundnud ja kellel igaühel oli oma ettekuju-
tus sellest, mis on teie ja kogu inimkonnajaoks õige ja mis väär.  
 Need inimesed olid ja on muidugi üsna ekslikud. Lapsena tunduvad täiskasvanud küll 
nagu jumalad. Nende sõnadel on suur kaal, sest te sõltute nii väga nende toetusest. Lapsena 
oli täiesti vajalik teiste tõekspidamisi aktsepteerida, enne kui teie teadlik meel sai oma tõeks-
pidamised kujundada.  
 Te aktsepteerisite neid kontseptsioone omadel põhjustel. Need teile antud tõekspidamised 
esindavad ideede hingelist ja vaimset kude –  nii-öelda toormaterjali, millega te peate tööta-
ma. Noorukieas loobutakse teatavatest tõekspidamistest kergesti ja koheselt või muudetakse 
neid vastavalt oma kogemuste avardumisele. Teised tõekspidamised aga jäävad, neis võivad 
ehk muutuda vaid mõned elemendid. Tõekspidamisi võidakse korrigeerida näiteks selleks, et 
nad sobiksid teie uue imidžiga, kusjuures põhiolemus jääb samaks.  
 Vaatleme pärispatu mõistet, missuguseid värvikaid vorme see võib endale võtta teie kont-
septsioonide süsteemis ja mil viisil need võivad mõjutada teie käitumist ja kogemusi.  
 Mõiste ise oli olemas ammu enne ristiusu algust ning sellest räägiti erinevates vormides 
sajandite jooksul ja kõigis tsivilisatsioonides. Teadvuse poolelt on see lugu, mis esitab 
sümboolselt teadliku meele sündi liigis tervikuna ja enese eest vastutamise tekkimist. See 
tähendab ka tajuva – ja seega otsustava ja hindava – mina eraldumist tajutavast ja hinnatavast 
objektist. See esindab teadliku meele ja tugeva orientatsiooniga individuaalse mina esilekerki-
mist sellest olemise pinnasest, kust pärineb kogu teadvus.  
 See kujutab, kuidas uus teadvus näeb end ainulaadse ja eraldiseisvana, arenedes elupuust 
ja seetõttu olles suuteline selle vilju uurima, nägema end esmakordselt teistest erinevana, nagu 
madu, kes roomas maakera pinnale. Inimene ilmus erinevustega olendina. Ta eraldas end see-
juures täiesti sihikindlalt teie mõistes uuel viisil oma planeedi kehast. Osa temast igatses väga 
loomulikult seda ürgset (valjemini) teadvat teadmatust, mis tuli maha jätta ja milles kõik oli 
antud – polnud vaja otsustada ega erineda ja kõik kohustused olid bioloogiliselt ette määratud.  
 Ta nägi end tõusmas kõrgemale maost, mis oli teadvusetu teadmise sümbol. Madu on siis-
ki inimesele alati salapärane ja kütkestav, kuigi ta peab sümboolselt öeldes, nagu tema pea 
peal seisma ja tõusma tema teadmisest.  
 Selle teadvuse sünniga tuli inimesele teadlik vastutus maakera viljade eest. Inimesest sai 
hooldaja.  
 Sellega lõpetan dikteerimise. Järgneva võite raamatusse võtta või mitte võtta, kuidas soo-
vite.  
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 (00.07. Ühel heal sõbral oli paar kuud tagasi järgnevatel põhjustel hamba- ja lõuavalu – 
mille tulemusena ta võttis kaalust alla.)  
 Niipea kui teie sõber hakkas lugema tervislikest toiduainetest, sai ta või esitas endale 
suurepärase näite tõekspidamiste toimest. Kui ta saab sellest nüüd aru, võib kogemus olla 
väärtuslik.  
 Kui teatavad toidud on head, siis teised toidud peavad olema halvad. Kui tal ilmneks 
sümptom pärast teatavate toitude söömist, siis ta väldiks neid. Enne selle raamatu lugemist ei 
oleks talle selles kontekstis niisugust mõtet tulnud.  
 Teatud toiduainetest keeldumine sai seetõttu teatavate tõekspidamiste vältimise sümbo-
liks, nii et kui neid toite ei söödud, siis teatavate tõekspidamistega mõnda aega kokku ei 
puututud. Paljud inimesed toimivad selliselt paljude niisuguste meetoditega jäljekindlalt. Teie 
sõbra puhul tähendab arusaamine, et ta tohib neid toite süüa, et ta saab aru, et ta saab need 
tõekspidamised endas lahendada, nagu ta seda hakkabki praegu tegema.  
 Loobumine toitudest nii kauaks püsis sümbolina selle kohta, et ta ikka veel ei tunnistanud 
oma tõekspidamisi. Nüüd ta näitab endale iga "triumfiga" – ja neid on sinu ja Ruburti abiga 
mitmeid olnud – et olulised on tõekspidamised ja mitte toit, ning ta tugevdab oma iseseisvust 
ja vabadust.  
 Ta on lugenud raamatut jalgade masseerimisest keha reflekside mõjutamiseks. Niisiis: 
Niisugune "ravi" on kehale loomuliku tähelepanu osutamise tõttu väga kasulik, sest arvesta-
takse keha õigusi, ilma tervisliku toidu väärtushinnanguteta.  
 Käesolevas raamatus tahan ma tervislikust toidust veel lähemalt kõnelda. Mida vähem 
saastunud on näiteks teie toit, seda parem teile, kuid see pole nii, kui te ei usu, et keha suu-
daks oma tarkuses toime tulla tavaliste toitudega, mis te saate. Loomulik massaaž on väga 
väärtuslik, eriti kui seda teeb keegi teine ravimise eesmärgil. See ei lahenda seesmisi problee-
me. See pole iseenesest vastus, kuid võib aidata kiiresti lõdvestuda.  
 Mainitud refleksid on tõepoolest olemas. Kui seesmine hoiak püsib õige, võib niisugusel 
massaažil olla hea väärtus. See tutvustab lihtsalt siis keha nende sügavate lõdvestustunnetega, 
mida meel on talle keelanud, ja võib olla suurepäraseks õppeprotsessiks.  
 Nüüd võite seansi lõpetada või teha vaheaja, nagu soovite.  
 ("Kardan, et peame selle siis lõpetama.")  
 Soovin teile siis head õhtut  
 ("Sulle samuti.")  
 – ja annan teile kogu õnnistuse, mis mul on.  
 ("Aitäh, Seth. Head ööd.)  

 
 
 

647. SEANSS 
12. MÄRTS 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2137

 
 
 Dikteerin: Madu on olevuslikkuse sügavaima teadmise sümbol; selles sisaldub ka ajend 
tõusta teatavas mõttes endast kõrgemale või väljapoole. Õuna sööb esimesena näiteks Eeva, 
mitte Aadam, sest selle algatuse kutsusid esile inimsoo intuitiivsed elemendid, mida selles 
loos kujutati naiselikena; alles hiljem sai ego, mida sümboliseeris Aadam, saavutada oma uue 
sünni ja oma vajaliku võõrandumise. Teadmise puu pakkus seega tõepoolest oma vilju – "häid 
ja kurje" – sest see oli esimene kord, kui oli midagi valida ja oli vaba tahe.  
 On ka teisi lugusid, millest mõned pole teieni jõudnud, kus Aadam ja Eeva loodi koos ja 
eraldusid unenäos naiseks ja meheks. Teie legendis ilmub Aadam esimesena. Tema küljeluust 
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naise loomine sümboliseeris alati esilekerkivate intuitiivsete jõudude vajalikku teket, isegi 
äsjaloodud olendist – sest ilma selleta poleks inimsoo areng jõudnud teie mõistes enesetead-
likkuseni.  
 Hea ja kuri kujutasid endast siis lihtsalt valikute tekkimist, algselt ellujäämise mõttes, 
kuna varem oli kõik vajalik tulnud ainuüksi instinktidest. Sügavamas mõttes on sellel veel üks 
tähendus, mis peegeldab kõiki neid näilisi jaotusi, mis tekivad, kui Kõik Mis On eraldab näi-
liselt endast osi, jaotades oma kõikvõimsust uutesse olemise struktuuridesse, mis teie mõistes 
mäletavad oma allikat ja igatsevad sellesse tagasi, särades samas neile endile kuuluvas ainu-
laadses individuaalsuses.  
 Lugu langemisest, mässavatest inglitest ja nende juhist Saatanast, kellest saab kurat – kõik 
see viitab samale nähtusele, kuid teisel tasemel. Saatan esindab – selles loos – Kõige Mis On 
ehk Jumala osa, mis nii-öelda astus Temast välja ja sattus maistesse kütketesse koos Tema 
loodutega, pakkudes neile vaba tahet ja valikut, mis polnud neile "varem" võimalikud.  
 Sellest pärinevad Saatanal ka majesteetlikud elemendid ja võim. Maised omadused ilmu-
vad sageli tema kujutamisel loomana, sest ta oli muidugi ka seotud intuitiivsete maiste oma-
dustega, millest tärkas uus inimteadvus.  
 Puht bioloogilise funktsiooni seisukohalt polnud liik enam täielikult sõltuv instinktidest, 
kuid temas püsisid ikka veel kõik ta loomupärased ellujäämisihad, ning selles ilmus meel, mis 
suutis teha otsuseid ja eristada.  
 Selle uut liiki teadvusega kaasnes mälu avatud peegel, millest sai tagasi kutsuda varase-
maid rõõme ja valusid ning sureliku surma realiseerumine muutus sellega vahetumaks kui 
loomadel.  
 Assotsiatsioon võis vallandada uues segadusse sattunud meeles selge mälestuse kunagisest 
agooniast. Algul oli raske mäletatavat kujundit olevikuhetkest eristada. Inimese meel püüdis 
siis hõlmata paljusid kujundeid – mineviku, oleviku ja kujuteldavaid tuleviku kujundeid – ja 
oli sunnitud need igal antud hetkel korrelatsiooni viima. Toimus tohutu kiirendus.  
 Oli täiesti loomulik, et teatavad kogemused näisid paremad kui teised, kuid liigi uute või-
mete tõttu oli vaja hakata selgeid eristusi tegema. Niisuguste eraldamiste aluste kujundamisel 
olid väärtuslikeks abilisteks hea ja kuri, soovitav ja vähem soovitav.  
 Kujutlusvõime sünd pani alguse suurimatele võimalustele ja pani samal ajal suure koorma 
bioloogilisele olendile, kelle kogu kehastruktuur hakkas reageerima nüüd mitte ainult objek-
tiivsetele oleviku olukordadele, vaid ka kujuteldavatele. Liigi esindajad pidid samal ajal toime 
tulema ka looduskeskkonnaga, nagu kõik loomad. Kujutlusvõimest oli kasu, sest inimene sai 
teiste olendite käitumist ette aimata.  
 Loomadel on omal moel samuti "alateadlik" etteaimamisvõime, kuid nad ei pea seda tead-
likult tunnistama, nagu seda pidi tegema uus teadvus. Liigile tulid taas appi hea ja kuri ning 
valikuvabadus. Kurjaks loomaks oli näiteks loomult kiskja. Siinkohal võiks lugeja meenutada, 
mida me käesolevas raamatus oleme öelnud loomuliku süü kohta. See aitaks aru saada edasis-
test müütidest ja neist tekkinud variatsioonidest (muuhulgas vt 634. seanssi 8. peatükis).  
 Meele arenedes sai liik oma järglastele tarkust ja esivanemate seadusi edasi anda. Seda 
tehakse muidugi veel ka kaasaegses ühiskonnas, kui iga laps pärib oma vanemate tõekspida-
mised reaalsuse olemuse kohta. Lisaks muudele kaalutlustele on see ka olevuslikkuse iseära-
suseks. Loomade puhul on ainult vahendid erinevad.  
 Kiirendus aga jätkub. Hea ja kurja ideed on alati juhised, mida siis individuaalselt tõlgen-
datakse. Seose tõttu ellujäämissooviga, mida eelpool mainisime, on sellel tugev laeng. Lapse-
le tuleb näiteks algselt toonitada, et kiskja loom on "halb", sest see võib tappa. Tänapäeva 
ema võib öelda tahtmatult sama auto kohta.  
 Varane soostumine tõekspidamistega on seega bioloogiliselt tähtis, kuid kui teadlik meel 
saavutab oma küpsuse, on ka loomulik, et ta hakkab neis tõekspidamistes kahtlema ja neid 
oma keskkonna suhtes ümber hindama. Paljudel mu lugejatel on hea ja kurja kohta teatavaid 
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mõtteid, mis on väga takistavad. Need võivad olla vanad tõekspidamised uutes rõivastes. Või-
te pidada end täiesti vabaks, kuid avastada siis, et teil on vanad ideed, millele on pandud külge 
uued terminid või mis on koondatud teistele aspektidele.  
 Teie igapäevakogemused on tihedalt seotud teie ideedega millegi väärtusest ja isiklikust 
väärtusest.  
 Võite üsna hästi traditsioonilise ristiusu moonutused läbi näha. Võib-olla olete oma ideid 
sel määral muutnud, et näete oma praeguste ja kunagiste vahel vähe sarnasust. Te usute prae-
gu võibolla näiteks budismi teooriaid või mõnda muud Ida filosoofiat.  
 Mõne taolise mõttesüsteemi ja ristiusu erinevused võivad olla nii ilmsed, et jätate tähele 
panemata nende sarnased jooned. Võib-olla järgite üht budismi koolkonda, kus rõhutatakse 
eriti keha eitamist, keha distsiplineerimist ja ihade vältimist. Need elemendid on muidugi ka 
ristiusule üsnagi iseloomulikud, kuid need võivad tunduda suupärasemad, eksootilisemad või 
mõistlikumad, kui need tulevad teie lapsepõlveharidusele võõrast allikast. Seega võite hüpata 
ühelt teisele, kuulutades emantsipatsiooni ja tundes end täiesti vabana vanadest piiravatest 
ideedest.  
 Keha eitamist õpetavad filosoofiad jõuavad paratamatult välja mina eitamiseni ja selle 
suhtes põlguse kujundamiseni, sest kuigi hing asetseb lihaste ja luude sees, on see mõeldud 
seda reaalsust kogema, mitte seda tagasi lükkama.  
 Kõik niisugused dogmad kasutavad kunstlikku süüd ja selleks otstarbeks moonutatakse 
loomulikku süüd. Pühendunule öeldakse, ükskõik siis missugustes terminites, et maistel koge-
mustel on midagi viga. Seetõttu peetakse sind kehas asuva minana kurjaks juba oma eksistee-
rimise tõttu.  
 Ainuüksi see põhjustab juba ebasoodsa kogemuse, ajendades teid oma kogemuste põhialu-
seid eemale tõrjuma. Te peate keha esemeks, peeneks vahendiks, kuid mitte iseenesest teie 
olemise loomulikuks elavaks väljenduseks materiaalses vormis. Paljud niisugused Ida kool-
konnad rõhutavad – nagu ka arvukad spiritualistlikud koolkonnad – ka "mina alateadlike ta-
sandite" tähtsust ja õpetavad teid teadlikku meelt umbusaldama.  
 Nirvaana kontseptsioon (vt 637. seanssi 9. peatükis) ja taeva idee on sama pildi variandid, 
millest esimeses individuaalsus kaob diferentseerimata teadvuse õndsuses ja teises teadvuse 
säilitanud indiviidid arutult jumaldavad. Kumbki teooria ei võimalda saada aru teadliku meele 
funktsioonidest ega teadvuse arengust – ega ka mitte teatavatest füüsika üldisematest aspekti-
dest. Energia ei kao kunagi kuhugi. Paisuva universumi teooria* kehtib nii universumi kui ka 
meele kohta.  
 
* "Suure paugu" teooria kohaselt oli kogu aine – ehk energia – koondunud ühte suurde ürgalgsesse "aatomisse". 
See hiiglaslik tomp plahvatas ja tänapäeval ikka veel paisuv universum on selle sündmuse järelmõju. Selle 
teooria ühe variandi kohaselt tuleneb pulseeriv universum kogu aine-energia vaheldumisi kokkutõmbumisest ja 
paisumusest.  
  
 Kuid need filosoofiad võivad tekitada teis sügava umbusalduse nii oma keha kui ka meele 
suhtes. Teile öeldakse, et hing on täiuslik ja te võite püüda elada täiuslikkuse nõuete järgi, 
mida on üsna võimatu saavutada. Suutmatus suurendab teie süütunnet.  
 Siis püüate loobuda ka omaenda olevuslikkuse iseloomulikust nautimisest, eitades oma 
keha tervet spirituaalsust ja oma hinge tugevaid kehalisi kalduvusi. Püüate vabaneda väga 
loomulikest emotsioonidest ja jääte seetõttu ilma nende suurest spirituaalsest ja füüsilisest 
liikumisest. Teisest küljest, mõned juhid võivad pöörata niisugustele küsimustele vähe tähe-
lepanu, kuid olla siiski sügavalt veendunud inimseisundi viletsuses, keskenduda kõige "tume-
damatele" elementidele, näha maailma hävingut alati lähemal, uurimata tegelikult neid tõeks-
pidamisi, mis nii püsivaid tundeid esile kutsuvad.  
 Neil võib olla kerge vangutada pead ilmsete fanaatikute peale, kes kuulutavad Jumala 
kättemaksu ja räägivad maailma lõpust väävlis ja tuhas. Nad võivad aga olla sama veendunud 
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inimese ja seega muidugi ka iseenda loomupärases väärtusetuses. Igapäevaelus keskenduvad 
niisugused inimesed negatiivsetele sündmustele, koguvad need kokku ja tekitavad kahjuks 
isiklikke kogemusi, mis näivad põhiideid üsnagi kinnitavat.  
 Siin on tegemist maiste kogemuste väärtuse ja terviklikkuse samasuguse eitamisega teist-
suguses kontekstis. Mõnel taolisel juhul kõiki soovitavaid inimlikke omadusi võimendatakse 
ja projitseeritakse väljapoole jumalaks või üliteadvuseks, kuid kõik vähem imetlusväärsed 
omadused jäetakse inimsoole ja indiviidile.  
 Indiviid jätab end seetõttu ilma võimalusest paljusid oma võimeid kasutada. Ta ei pea 
neid enda omadeks ja üllatub, kui mõnel teisel inimsoo esindajal on nii head omadused.  
 Niisugused tõekspidamised järgivad mõningal määral teatavaid rütme tsivilisatsioonides 
ja ajas.  
 Meel on kontrollsüsteem nagu kehagi ja väga sageli aitab tõekspidamiste kogum, mida 
võib pidada väga negatiivseks, teiste tõekspidamiste vastu astuda. Lääne tsivilisatsioonis 
rõhutati näiteks mõnda aega intellektuaalse arutluse moonutatud varianti ja seetõttu on prae-
gusel mina teiste osade rõhutamisel oma otstarve.  
 Maailmas elavad inimesed tulevad sellesse oma probleemide ja proovikividega ja see on 
suures osas seotud teatavate üleriiklikult ja ülemaailmselt genereeritavate ja domineerivate 
tõekspidamistega. Tõekspidamiste raames muidugi katsetatakse erinevat liiki kogemusi. Sama 
kehtib ka religioonide kohta ning samuti poliitiliste ja sotsiaalsete situatsioonide kohta. Indi-
viidi ja massi tõekspidamiste süsteemide vahel eksisteerib indiviidi poolt valitud keskkonnas 
alati vastastikune mõju.  
 Haigust peetakse ühe tõekspidamise järgi moraalselt vääraks ja vastupidise tõekspidamise 
järgi õilistavaks, ülendavaks ja spirituaalselt kasulikuks. Need väärtushinnangud on äärmiselt 
olulised, sest need peegelduvad teie endi kogemustes haiguste kohta.  
 Niisiis: Sellega lõpetan dikteerimise ja teie seansi. Soovin südamest teile mõlemale head 
õhtut.  

 ("Aitäh, Seth. Head ööd." 00.22.) 
 
 
 

648. SEANSS 
14. MÄRTS 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2151

 
 
 (25. septembril 1972, 3. peatüki 617. seansi päeval kirjutasin märkuse, kirjeldades, kuidas 
me Jane'iga olime näinud hanesid lõuna poole lendamas, mis oli ühtaegu nii mõistatuslik kui 
ka liigutav pilt. Eile õhtul tuletati meile meelde, et pool aastat hiljem jõuab looduse rütmiline 
tsükkel lõpule – magama minnes kuulsin nagu põhja poole lendavate hanede hääli, kuigi Jane 
ei kuulnud neid. Ärkasin siiski umbes kell neli ja kuulsin vaikuses selgelt nende lendu. Täna 
hommikul vara ma maalisin oma ateljees ja läbi peene vihma kõlas sama heli.  
 Esmakordselt nägin hanesid oma silmaga täna õhtul just enne hämardumist. Töötasin sel-
le raamatuga, kui kuulsin segamini tänavamüraga jälle üht lendu. Avasin ateljee akna. Sadas 
ikka veel veidi. Hiiglaslik pirnipuu kasvab meil peaaegu käeulatuses ja ma nägin läbi selle 
okste ebaühtlast V-kujulist parve lendamas otse pilvkatte all põhja poole, pidevalt häälitse-
des...  
 Jane oli teinud ESP grupis eile pika seansi koos sumari keelega. Arvasin, et ta ei taha 
täna uuesti transsi minna, kuid ta ütles kell 21.30, et on valmis. Pidasime seansi vahelduseks 
tema kabinetis. "Olin enne reibas," ütles ta, "kuid nüüd on see möödas ja olen lihtsalt lõõgas-
tunud." 
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 Eilsel seansil olime saanud uut informatsiooni loomade unenägude kohta. Järgmise näda-
la koosolekul saame selle koopia. Need seansid lindistatakse; seejärel mõni pühendunud gru-
piliige kirjutab selle lindi nädala jooksul üles ja paljundab teksti.  
 Jane'i tempo oli täna lahe.)  
 Niisiis: Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Teie mõistes tervisel ja haigusel on liiga palju erinevaid aspekte, et neid saaks 
käsitleda isegi raamatus, mis on pühendatud isiklikule reaalsusele, milles kehal on nii oluline 
roll.  
 Tervis ja haigus tõendavad mõlemad keha püüet säilitada stabiilsust. Inimeste ja loomade 
üldine tervis on erinevad mõisted, kuna nende füüsilised kogemused on täiesti teistsuguse ise-
loomuga. Sellel teemal räägime hiljem lähemalt. Kuid loomade puhul on haigusel üldiselt elu-
andev roll, see hoiab liigisisest ja liikide vahelist tasakaalu, kindlustades sellega kõigile tule-
vikus eksisteerimise.  
 Loomad on omal moel sellest asjaolust üsnagi teadlikud. Mõned neist viivad end ise hä-
vinguni meie mõistes enesetapu teel, samuti massiliselt. Ja sellel tasandil saavad loomad aru 
sügavatest bioloogilistest seostest, milles nad tunnevad oma kestusi looduse ahelas, ja on nen-
dega alati kursis.  
 Inimene tunnistab oma liigi rikast psühholoogiat, kuid eitab selle olemasolu teistel. Kuid 
psühholoogilise liikumise mitmesuguseid toredaid ja erinevaid tüüpe leidub sama palju kui on 
liike. Väga mitmesugused loomad tunnevad tervise ja haiguse tsükleid keha tsüklitena ning ka 
nende jaoks on teisel tasandil haigusel ja tervisel elu päästvad omadused.  
 Instinkt aitab näiteks väga täpselt suunata loomi piirkondadesse, kus on olemas sobivad 
tingimused; ja isegi neil on keha heaolu füüsiliseks tõendiks nende "olemisest õigel ajal õiges 
kohas". See tugevdab looma armulisuse all olemise tunnet, mida eelpool mainisime. (Vt 636. 
seanssi 9. peatükis.)  
 (Pinevalt:) Nad saavad haiguse kasulikust õpetlikust iseloomust aru ja suhtuvad sellesse 
oma instinktide järgi. Loomulikus situatsioonis võib see kaasa tuua massilise migreerumise 
ühest piirkonnast teise. Niisugustel juhtudel võib vaid mõne looma haigus saata kogu karja 
ohutusse kohta, kus on uued toiduvarud.  
 Inimene on nii verbaalne, et tal on raske mõista, kuidas teised liigid töötavad teistsuguste 
idee-kompleksidega, milles teie mõistes mõtet muidugi ei esine. Kuid on midagi, mis on sel-
lega ekvivalentne; analoogiat kasutades näib, nagu ehitataks ideed üles mitte lauseehitusega, 
mida toetavad sisemised visuaalsed kujundid, vaid samasuguste "mentaalsete" struktuuridega, 
mis moodustuvad puudutustest ja lõhnadest – teiste sõnadega, mõeldes, kuid hoopis teistsugu-
ses ja teile võõras süsteemis.  
 Niisugune "mõtlemine" eksisteerib analoogiat kasutades instinktide süsteemi sees, kuid 
teie endi sõnastatud mõtted võivad sellest süsteemist ka välja tungida. Selles seisneb üks teie 
ja loomade põhierinevus ja üks olulisi tähendusi vaba tahte seisukohalt.  
 Loomad saavad seega haiguse kasulikest suunavatest elementidest aru. Nad saavad ka aru 
stressi olemusest füüsilise tegevuse vajaliku stimuleerijana. Kui kasvõi oma kodulooma vaa-
delda, märkate tema imepärast täieliku lõõgastumise oskust, kuid samas ka kohest täielikku 
reageerimist ärritusele. Selliselt loomad, kes elavad vangipõlves, võitlevad, et hankida endale 
vajalikke tervistavaid stressitegureid.  
 (Meil oli aken lahti, sest õhtu oli päris soe. Ma kallutasin nüüd oma pea selle suunas ja 
kuulasin. Kuulsin vihmasahina taustal jälle nõrgalt hanede hääli.)  
 Kas soovite teha vaheaja ja oma hanesid kuulata?  
 ("Ei... Minuti pärast on nad nagunii läinud.")  
 Neil on ilusam häälekõla kui minul.  
 ("Nad on tõesti lummavad. Kuid," lisasin naljatades, "seda oled ka sina.") 

 45



 (Üsna tõsiselt:) Tänan komplimendi eest.  
 Loomad ei pea seega haigust heaks ega halvaks. Haigus on sellel tasandil iseenesest elu 
säilitamise protsessi ja kontrollsüsteemi üks osa. Inimese erilist liiki teadvuse tekkimisega 
kaasneb ka muid küsimusi. Inimkond tunnetab oma surelikkust rohkemgi kui loomad.  
 Selle erilist liiki eneseteadlikkuse kasvuga arenes ka kindlate, teistes loomades varjatult 
esinevate elementide väliseks muutumine, võimendumine ja intensiivistumine, näiteks tugeva 
emotsionaalse tegevuse individualiseerumine uuel määral. Varem mainitud (näiteks 635. se-
ansil 8. peatükis) "mõttepausi" tekkimine ja mälu õitseng koos emotsioonide intensiivistumi-
sega viis olukorrani, kus uue liigi liikmed mäletasid olevikus surnuid ja haigusi, millesse nad 
surid. Nad hakkasid seda haigust kartma, eriti katkude ajal.  
 Inimene unustas õpetavad ja ravivad elemendid ning keskendus selle asemel ebameeldiva-
le kogemusele endale. See oli mõningal määral täiesti loomulik, sest uus liik arenes, et oma 
teadvuse olemust muuta ja järgida reaalsust, milles instinktidele enam "pimedalt" ei kuule-
tutud, ning et individualiseerida tugeva isikliku suundumusega kehalisi kogemusi, mis olid 
varem teistsugusel kujul esinenud.  
 Võite teha vaheaja.  
 (22.36. Jane ütles vaheajal, et ta tunneb, et on "väga lõõgastunud ja unine, kuid mitte 
väsinud". Ta oli transis olles hanesid kuulnud.  
 See oli üks neid kordi, mil ta teadlikult tunnetas, et Seth võib anda informatsiooni läbi 
mitme kanali. Ta pidi vaid valima, missugusel teemal me pärast vaheaega materjali soovime:  
 1. Kuidas ideede struktuurid toimivad loomades vastupidiselt inimsoole.  
 2. Loomade – näiteks rottide – kasutamine süstimiskatsetes enne inimestele süstimist. [Ini-
mese psühholoogiline reaalsus on loomade omast nii kardinaalselt erinev, lisas Jane nüüd, et 
tal tekib paratamatult mitmesuguseid erinevaid reaktsioone.] 

 3. Materjal Jane'i enda, tema lõõgastusseisundi kohta.  
 Valisime esimese variandi, sest see jätkas käesoleva peatüki teemat. Vt 2. peatükis 616. 
seansi märkustes kirjeldust Jane'i esimesest kogemusest Sethi mitme kanaliga. Jätkasime 
samamoodi kiirustamata kell 22.58.)  
 Niisiis: Inimese tegevusruum on palju avaram. Ta kujundab oma reaalsust oma teadlike 
tõekspidamiste järgi, kuigi selle alus peitub maakera sügavas alateadlikus olemuses kehalises 
mõttes. Inimese "mina olen", [näiliselt] loodusest eraldi – tema liiki teadvuse arenguks vajalik 
omadus – viis ta väärtushinnanguteni ja tingis ka teatava lahknemise teiste liikide sügava 
seesmise kindlusega.  
 Seetõttu kogeti haigust "halvana". Üks haige suguharuliige ohustas kõiki teisi. Samal ajal 
muutusid meele arenedes väga efektiivseteks ellujäämisvahenditeks ka kavalus ja mälu. Mõ-
nedes ühiskondades või suguharudes vanad või haiged tapeti, et nende eest hoolitsemine ei 
nõuaks tugevatelt liiga palju hoolt ega ohustaks gruppi.  
 Teistes aga austati vanu vanusega omandatud tarkuse pärast ja see muutus väga praktili-
seks suguharudes, kus paljud ei jäänud ellu. Ajalugu sõltus vanade mälestustest mineviku-
sündmuste kohta ja ka grupi jätkuvustunne oli selle vanimate liikmete käes, kes andsid mäles-
tusi teistele edasi.  
 Paljusid haigusi läbipõdenud inimest peeti targaks. Niisugused inimesed jälgisid sageli 
loomi ja kasutasid looduse endi ravivahendeid ja meetodeid.  
 Teatavates piirkondades polnud liikide vahelised piirid täiesti selged ning inimesed ja loo-
mad elasid pikka aega koos ning õppisid üksteiselt. Inimese kujutlusvõime sünnitas palju 
müüte. Teile teadaolevad müüdid on psühholoogilise tegevuse sildadeks ja osutavad väga 
selgelt taju- ja käitumismudelitele, mille kaudu inimsugu teie mõistes arenes oma praeguse 
seisundini. Mütoloogia on instinktiivse teadmise ja idee individualiseerumise vaheliseks sil-
laks.  
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 Kui loom on haige, hakkab ta kohe olukorda parandama ja ta teab alateadlikult, mida teha. 
Ta ei hakka teie mõistes hea ja kurja üle mõtlema. Ta ei arutle, et mida ta võis teha, et niisu-
gune olukord tekkis. Ta ei pea end alaväärtuslikuks. Ta alustab automaatselt enese ravimist.  
 Inimolendil on aga tegemist teise dimensiooniga, uue loovuse alaga, tõekspidamiste 
mitmekesise seguga. Tuleb uurida tema mõtteid minast, sest need materialiseeruvad kehas. Ka 
see olukord on väga keeruline, sest see seisund on ikkagi keha terve katse tasakaalu säilitada. 
Tuleb arvestada ka maailma üldist olukorda – liigi staatust planeedil, milles näiteks ülerahvas-
tatuse probleemid põhjustavad surma, et uut kasvu kindlustada.  
 Niisugusel ajal elavad inimesed saavad aga ka nende otsuste tegemises osaleda. Kuna te 
olete eneseteadlikud olendid, siis teie tõekspidamised reguleerivad reaalsust. Loom teab ala-
teadlikult, et ta on ainulaadne ja omab olemise süsteemis oma kohta. Tema armulisuse alla 
kuulumise tunne on talle loomuomane. Teie vaba tahe annab suvalisele tõekspidamisele vaba-
duse, kaasa arvatud sellele, mille kohaselt te olete vääritu ja ei oma õigust eksisteerida.  
 Müüte vääriti tõlgendades võite te arvata, et inimene on armulisuse alt langenud ning et 
kogu tema olevuslikkus on neetud ning sel juhul te ei usalda oma keha ega võimalda sel "loo-
mulikku" eneseravi läbi teha.  
 Selleks, et teadvus saaks teie mõistes areneda, peab ta saama vabalt uurida kõiki ideid 
individuaalselt ja koos. Te kõik olete elusolendid ja kasvate omaenda arengu poole. Kõik teie 
tõekspidamised on seetõttu ainulaadse päritoluga ja tunnetega, seega peate ise oma tõekspida-
mistes ja oma tunnetes tagasi rändama, kuni mõistate intellektuaalselt ja emotsionaalselt oma 
õigsust, oma täiesti originaalset eksisteerimist ajas ja ruumis nagu teie seda tunnete.  
 Selle teadmine annab teile teadliku teadmise, mis loomal kuulub alateadlikku arusaami-
sesse.  
 Tehke väike vaheaeg.  
 (23.30. "Tunnen end praegu imelikult, ühtaegu väsinuna ja ka reipana, nagu oleksin päris 
palju joonud," ütles Jane. "Tean, et natuke alkoholi aitab neile seanssidele kaasa, kuid kui 
väga kaugele minna, siis mitte." Ta oli täna veidi veini joonud.  
 Jane ütles, et loomade loomuliku ravi idee on palju keerulisem. Ta hakkas sellele oma 
informatsioonile häälestuma, selle asemel, et saada seda mõne Sethi kanali kaudu. Iidsetel 
aegadel inimesed mitte ainult jälgisid loomi, vaid käisid ka nende juures abi saamas. See oli 
nagu šokiteraapia, ütles ta imetledes. Kui inimene oli näiteks pärast võitlust katatoonilises 
seisundis, siis "loom-ravija" šokeeris meelega patsienti, et emotsionaalne reaktsioon tooks ta 
sellest seisundist välja. "Arvan, et need loom-arstid olid ahvitaolised esivanemad," ütles Jane. 
Mitte meile tuntud ahvid, vaid loomade ja inimolendite vahepealsed. Nad olid enam-vähem 
meie suurused. Nad polnud neljajalgsed. Nägin olendeid, kes kõndisid püsti – karvased, erk-
sate kaastundlike silmadega..."  
 Jane ütles, et ta võib olemasolevasse informatsiooni veelgi põhjalikumalt tungida, kuid 
kuna see oleks läinud meie peatüki teemast kõrvale, otsustasime vastumeelselt sellega mitte 
jätkata. Mõtlesin meie inimsoo mälule ja pooleldi inimestest, pooleldi loomadest, lindudest 
või roomajatest jumalate iidsele pärandile. Jätkasime kell 23.50.)  
 Niisiis: Loomadel pole südametunnistust mitte mingis mõttes vaja. Kuid teie loomuste 
suure paindlikkuse tõttu vajab inimkond süsteemi, milles vaadelda teie normaalse terve süü 
tagajärgi.  
 Südametunnistus teie mõistes on sageli väljastpoolt rakendatav õige ja väära tunne, mis 
teile nooruses on sisendatud. Need mõtted esindavad reeglina teie vanemate ettekujutusi loo-
mulikust süüst, mis on moonutatud nende endi tõekspidamistega. (Vt 619. seanssi 4. peatükis 
ja selle peatüki esimest seanssi.) Te aktsepteerisite need ideed mingil põhjusel, individuaalselt 
ja massina, sest inimkonnal on igal antud "hetkel" tugev ettekujutus konkreetsest maailmako-
gemusest, mida ta loob.  
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 Kuna teil on vaba tahe, on teil ka kohustus ja anne, rõõm ja vajadus töötada oma tõekspi-
damistega ja valida endale oma soovi järgi isiklik reaalsus. Nagu juba mainisin (636. seansil 
9. peatükis), ei saa te armulisuse alt langeda. Te kõik peate aga seda intellektuaalselt ja emot-
sionaalselt aktsepteerima.  
 Kuigi see võib tunduda puhtaim kergeusklikkus, sisuliselt kurja siiski pole olemas. See ei 
tähenda, nagu te ei puutuks kokku näiliselt halbade tagajärgedega, kuid liikudes individuaal-
selt läbi omaenda teadvuse dimensioonide, te mõistate, et kõik näilised vastandid on ühe üli-
ma loovuse poole pürgimise kaks nägu.  
 Lõpetan dikteerimise. Isiklik märkus, enne kui lõpetame...  
 (Seth kaldus siin üsna ootamatult kõrvale, et anda pool lehekülge informatsiooni kirja ja 
mõnede fotode kohta, mis me täna saime. Siis, naeratades:)  
 Nüüd ma võiksin mõnda aega jätkata.  
 ("Ütle siis midagi hanede kohta.")  
 Ütlengi, üks hetk.  
 (Paus.) Nad kütkestavad teid oma instinktiivse teadmise pärast ja nad esindavad sisemist 
vabadust, mida inimene teadvuse tasemel objektiks muudab. Nad tuletavad teile ka meelde 
oma olevuslikkuse sügavat kindlust ja kutsuvad oma äralennuga teis esile teadmise, et te hüp-
pate parajasti olevuslikkusest tegelikkuse dimensioonidesse, mida te alles vaevalt tunnetate. 
 Nende migratsioon on täiuslik oma lihtsuses ja keerulisuses, kuid teie tee liigina on tundu-
valt vähem etteaimatav, avades teid võimalikkustele, milles teie teadvus ja vaba tahe võimal-
davad teil saada teadlikeks loojateks maailmades, mida te algatate ja siis asustate.  
 (Humoorikalt ja valjemini:) Kas sellest piisab?  
 ("Jah. See oli kena.")  
 Siis ma soovin teile head õhtut ja saadan teile mõlemale oma parimad tervitused.  
 ("Täname sind väga, Seth. Head ööd."  
 00.13. Jane tundis end ikka veel reipana, kuid väsinuna. Märkus: Ta on töötanud viimasel 
ajal oma juulis 1972 lõpetatud romaani "Ülemhing 7 koolitus" järjega. [Vt. Jane'i Sissejuha-
tust ja 1. peatükki.] Uue raamatu pealkiri on väga kohane: "Ülemhing 7 edasine koolitus".) 

 
 
 

 
649. SEANSS 

19. MÄRTS 1973 
ESMASPÄEVAL KELL 2137

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Kirjutamistund.  
 ("Jah.")  
 Dikteerin. Igal antud hetkel täidavad maailma erinevad tõekspidamiste kliimad. Mõned 
kogunevad teatavatele aladele, nagu näiteks madalrõhu süsteemid. Mõned on üldiselt koha-
likud ja teised pühivad üle kontinentide nagu suured perioodilised tormid.  
 Pidage meeles, et ideed on sama looduslikud kui ilm. Need järgivad seega teatavaid 
mudeleid ja alluvad teatavatele seadustele samamoodi nagu ka rangemalt füüsilised nähtused. 
Vaimse reaalsuse olemust keegi kahjuks sellelt seisukohalt ei uuri. Te sünnite teatavate mas-
siliste tõekspidamiste keskel ja need võivad sõltuda teie sünnimaast. Kui tulete oma kehasse 
koos kogu selle füüsilise ümbrusega, satute sündides rikkalikku looduslikku psühholoogilisse 
keskkonda, milles tõekspidamised ja ideed on igati sama reaalsed.  
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 Omandades oma teadliku meele kasutamisel suurema vilumuse, hakkate muidugi teid 
ümbritsevaid tõekspidamisi uurima, kuigi kaheldes neis ja sageli oma looduslikust keskkon-
nast välja minnes. Võite migreeruda kliimasse, kus nii ilm kui ka valitsevad ideed sobivad 
teile paremini.  
 Vaatamata sellele omandate ühel või teisel määral enda, oma keha ja oma elu suhtes teata-
vaid suhtumisi, hoiakuid. Paljud neist on otseselt või kaudselt seotud teie esiisade vanade 
müütide ja tõekspidamistega. Väga tähtsad on näiteks teie ideed heast ja kurjast, rakendatuna 
haiguste suhtes. Vähesed saavad jätta neis küsimustes väärtushinnangud kujundamata. Kui 
peate haigust nagu moraalseks häbimärgiks, siis te lisate lihtsalt igale tervisehäirele ühe üle-
aruse omaduse juurde.  
 Niisugused hinnangud on väga lihtsustatud ja jätavad arvestamata inimliku motivatsiooni 
ja kogemuste suure mitmekesisuse. Kui olete kindlalt otsustanud, et "JUMAL" loob ainult 
"head", siis muutub iga füüsiline defekt, haigus või puue teie tõekspidamisele solvanguks, 
ohustab seda ja tekitab teis viha ja vimma. Kui haigestute, võite end vihata, sest te ei ole see, 
mis te enese arvates peaksite olema – täiusliku Jumala näo järgi loodud täiuslik füüsiline 
imidž.  
 Teisest küljest, kui te lähete selle ideega liiga kaugele – see haigus võib osutuda ka õppe-
protsessiks – võite sattuda teise äärmusse, ülistades haigust vajaliku õilistava kogemusena, 
milles keha puhastub, et hinge saaks päästa.  
 Pärast niisugust tõekspidamist segate kannatused ära vagadusega, üksinduse puhtusega ja 
keha eitamise vaimsusega ja pühaduse märgiga. Niisugustes tingimustes võite isegi haigusi 
otsida, et tõendada endale oma vaimsuse kindlust – ja sellega teistele muljet avaldada. Sama-
suguseid moraalseid väärtushinnanguid saab kujundada peaaegu kõigil inimtegevuse aladel 
ning need omavad muidugi ka sotsiaalseid vastukajasid. Need reaktsioonid annavad valdava-
tele tõekspidamistele juurde ja mõjutavad omakorda indiviidi.  
 Võite uskuda, et rikkus tuleneb moraalsetest väärtustest ja "Jumala" otsesest heatahtlikku-
sest. Selle tulemusena saab vaesusest tõendus moraalituse kohta. "Jumal" lõi nii paljud inime-
sed vaesteks ja ükski inimene ei tohiks söandada seda olukorda muuta – see on põhjendus, 
mida tavaliselt kasutatakse. Nende tõekspidamiste kohaselt vaadatakse vaestele seega samasu-
guse halvakspanuga kui haigetele.  
 Missuguse patu on vaene või haige inimene korda saatnud? See küsimus, mida sageli esi-
tatakse alateadlikult – kui mitte teadlikult – toob teid tagasi tõekspidamiste juurde karistusest, 
mis pole mingil viisil seotud loomuliku süü mõistega, kuid on selliselt moonutatud. Siin on ka 
seos Piibli väärtõlgendustega. Kristus, nagu teie teda mõistate, ütles lihtsalt, et te kujundate 
ise endale reaalsuse. Ta püüdis oma aja ideede süsteemidest kõrgemale tõusta, kuid ka tema 
pidi neid kasutama ja seetõttu patu ja karistuse kaastähendused moonutasid antud sõnumit. 
 Mõnedel teist on vastupidine tõekspidamine, et vaesus on voorus ning rikkus on pahe ja 
näitab vaimsuse puudumist. (Vt 614. seanssi 2. peatükis.) See tõekspidamine oma ühiskonnast 
toetub samuti Piibli ja Kristuse hoidumisele pigem vaeste kui rikaste poole. Kõigil niisugustel 
juhtudel rakendatakse aga üldkehtivaid moraalseid hinnanguid, mis sisaldavad süütundeid, 
milles individuaalsed kogemused on unustatud.  
 Niisugused kriitilised hinnangud antakse ka värvidele. Valget peetakse sageli puhtaks ja 
musta ebapuhtaks, valget heaks ja musta kurjaks.  
 See hõlmab muidugi rassilisi kaalutlusi ja te peate mõistma, et teie praegune rass on see, 
milles te, teie mõistes, sündisite selles kohas ja sellel ajal. Kõik te olete kuulunud erinevatesse 
rassidesse ja seega on igaüks teist saanud tunda ajaloo jooksul niisuguste sünnitingimustega 
kaasnevaid eeliseid kui ka häbi.  
 Ma ei hakka siinkohal pikalt käsitlema rasside tähendust, kuid igal neist on oma kindel 
tähendus ning nad esindavad inimkonna kui terviku erinevaid aspekte. Seetõttu on igal rassil 
inimkonna psüühika seisukohalt sümboolne tähendus. Iga üksikrassi välised kogemused ja 
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kogemuste struktuur võivad erineda, kuid sisemine sümboolika püsib ja seda haaratakse loo-
valt.  
 Teie igapäevakogemusi mõjutavad teie rass, teie tõekspidamised selle kohta, teie tõeks-
pidamised teiste rasside kohta ja arvamuste üldine kliima. Lihtsustatult on see nii, et kui te 
vaatlete Jumalat inimese mõistes, siis te kujutate teda ette oma rassi kuuluvana. Kui te kuulute 
vähemusgruppi või olete mustanahaline, võivad teie tõekspidamised omavahel konflikti sattu-
da.  
 Teie igapäevakogemuste aspekte on võimatu eraldada teie tõekspidamistest ja neile antud 
väärtushinnangutest. Tõekspidamiste aluseks on teie ettekujutused õigest ja väärast ja need 
hõlmavad kõiki teie suhtumisi haigusesse ja tervisesse, rikkusesse ja vaesusesse, rasside vahe-
listesse suhetesse, religioossetesse konfliktidesse ja, mis veelgi tähtsam, teie igapäevasesse 
isiklikku psühholoogilisse reaalsusesse.  
 Jätkame seda teemat, sest see puudutab teid isiklikult neil tasanditel, kus te elate oma elu 
ja suhtlete teistega.  
 (Südamest:) Peatüki lõpp.  
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13 
 
  

Hea ja kuri, isiklikud ja massitõekspidamised ning nende mõju 
teie isiklikele ja ühiskondlikele kogemustele  

 
 
 
 Üks hetk.  
 ("Jah.")  
 13. peatükk. Tahan, et see vormistataks järgmiselt – pealkiri "Armulisuse seisund" kirju-
tada selliselt (horisontaalliigutustega), siis tõmmata joon sellest alla ... ja selle alla "Tervis" ... 
ja sinna alla "Rikkus".  
 (Seth-Jane jõudis õhku joonistades nimekirja lõpuni ning ütles mulle siis, et teine tulp 
tuleb paigutada eraldi pealkirjaga esimese kõrvale. Püüdsin kaasa teha, jõudsin esitada vaid 
paar küsimust.)  
 

Armulisuse seisund 
I 

Tervis 
Rikkus 
Valge 

Kristlane 

Armulisusest langenud 
I 

Haigus 
Vaesus 

Must 
Mittekristlane 

 
 Kas siiani on selge?  
 ("Jah," ütlesin, kuigi vastandite loetelud polnud mul veel nii kenasti paigutatud kui siin. 
Olin veidralt segaduses, sest ma polnud veel kindel, mida Seth kavatseb teha.)  
 See pole peatüki pealkiri. See on skeem. Niisiis: Teine samalaadne.  
 
 

Armulisuse seisund 
I 

Indiaanlane või idamaalane 
Uhke vaesus 
Pruun nahk 

Suur müstiline arusaamine 
Kosmiline arusaamine 

Armulisusest langenud 
I 

Ameeriklane  
Koormavad rikkused 

Valge nahk 
Tundetus 

Vaimne vaesus ja murenemine 
 
Veel üks kategooria:  
 

Armulisuse seisund 
I 

Noorus 
Intuitiivne arusaamine 

Teadmine 
Ilu 

Intellektuaalsed võimed 
Füüsiline jõud 

Tulevikuperspektiivid 

Armulisusest langenud 
I 

Vanus 
Jäikus, mentaalne ja spirituaalne võhiklus 

Teadmatus 
Inetus 

Vaimsete võimete kadumine 
Jõu kadumine 

Kõigi uste sulgumine tegevusele 
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 Peatüki pealkiri: "Hea ja kuri, isiklikud ja massitõekspidamised ning nende mõju teie isik-
likele ja ühiskondlikele kogemustele." Kas said üles kirjutada? 
 ("Jah.")  
 Käesolevas peatükis käsitleme mõningaid praegusi tõekspidamisi teie kõige intiimsema 
käitumise ja sotsiaalsete kaastähenduste kohta. Tehke nüüd vaheaeg.  
 (22.54. Küsisin Jane'ilt, kas teda oli miski häirinud, sest maja polnud täna just vaikne. Ta 
ütles, et ei, tema transs oli olnud piisavalt sügav. Ta pidi skeemid küll väga õigesti edastama 
ja seda oli raske teha.  
 Me kordasime need nüüd temaga üle, kontrollides paberil minu paigutust. Pange tähele, 
et Seth andis ühe pealkirja all täieliku loetelu ja siis iga punkti kohta vastandi – mis oli, ma 
ütleksin, päris suur kangelastegu, arvestades punktide arvu. Jätkasime kell 23.03.)  
 Niisiis: Esitasin siin mõningad vastupidised ideed, mis on paljudel inimestel – ja mis kõik 
puudutavad hea või kurja mõistete rakendamist küsimustes, mille juurde need ei kuulu.  
 Need tähistused selgitavad teile visuaalselt teatavaid kontraste. Tahtsin lihtsalt järgmist 
peatükki alustada ja olla kindel, et visuaalsed aspektid oleksid selgelt väljendatud. (Rahulole-
valt:) Annan teile seetõttu ülejäänud õhtu vabaks, sest meil läheb see tõesti suurepäraselt ja 
me asume vaatlema mõningaid sotsiaalse iseloomuga tõekspidamisi, mida pole veel käsitle-
tud.  
 Soovin teile siis toredat õhtut. Ja Ruburt tegeleb ka teiste küsimustega, mis on teine põh-
jus, miks tänane seanss on lühem.  
 ("Aitäh, Seth. Head ööd."  
 23.06. Seth oli läinud, enne kui lõpetasin kirjutamise, olles maininud teist tööd, mida me 
Jane'iga ise teeme. Jane ütles nüüd, et ta on väsinud.)  
 

 
 

650. SEANSS 
22. MÄRTSIL 1973 

NELJAPÄEVAL KELL 2150

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Need lihtsad skeemid kujutavad vaid mõningaid üldisi tõekspidamiste süsteeme 
"moraalsete väärtuste" seisukohalt. Teie ideed heast ja kurjast mõjutavad mitte ainult teie käi-
tumist teistega, vaid ka teie tegevust nii oma kogukonnas kui ka maailmas üldse.  
 Paljud usuvad – esimest skeemi kasutades –, et kristlane, valge, rikas ja suurepärase tervi-
sega olla on "hea" ja moraalselt kõrgem. Ja kuigi skeemilt see ei ilmne, võiks eelistatud oma-
duste loetellu lisada ka sõna "mees".  
 Reaalsust vaadeldakse siis selle tõekspidamiste süsteemi kaudu. Kui need on teil olemas, 
siis te tunnete, et need omadused on Jumalast antud. Olenevalt sellest, kui innukalt te neid 
ideid oma südames kannate, leiate te, et need hõlmavad teid, sest need defineerivad väga 
piiratult teie ettekujutust heast. Niisuguste tõekspidamistega inimesed on sageli traditsioonili-
ses mõttes väga religioossed. Taolisi tõekspidamisi rõhutavad riigid saadavad misjonäre paga-
naid ja seega alaväärtuslikke "ümber pöörama".  
 Selliste seisukohtadega inimesed tunnevad end väga ebamugavalt, kui peavad suhtlema 
teistsugusest rassist, teistsuguse usutunnistuse või nahavärvusega inimestega ja võivad ala-
teadlikult suhtuda kättemaksuhimuliselt ja konservatiivselt näiteks oma kogukonna problee-
mide lahendamisse. Nad peavad vaesust Jumala meelepaha märgiks ja kalduvad selliselt 
jätma kogu küsimuse tema "kätesse". Nad võivad küll kõnelda teiste hädadest näiliselt kaas-
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tundega, kuid pidada seda probleemi samal ajal lihtsalt alaväärtuslikkuse, ebavõrdsuse 
tulemuseks.  
 Niisugused inimesed võivad olla suvalises vanuses. Nad võivad pärineda suvalisest ma-
janduslikust keskkonnast. Niisiis, kui te olete juhtumisi protestant, mees, valge, ameeriklane, 
rikas ja terve, siis võite vähemalt oma tõekspidamiste järgi end "selgete" silmadega vaadata. 
Teie alus on küll kõikuv, kuid te vähemalt praegu sobite sellele. Nagu näete, ma lisasin teie 
väärtuste süsteemi peale "ameeriklase" ka "protestandi". Kui teil aga on see grupp tõekspida-
misi ja teil on midagi puudu – see tähendab, kui te ei sobi sellesse millegi poolest – siis satute 
isegi selles süsteemis hätta.  
 Mõned komponendid on teistest tugevama laenguga. Nende tõekspidamistega katoliiklane 
või juut on selgelt teataval määral paigast ära ja end nende suhtes mõõtes tunneb süüdlasena. 
(Pinevalt:) Sama süsteemi aktsepteeriv mustanahaline on tõesti raskustes. Kui ta on juhtumisi 
vaene mustanahaline, on ta kahekordselt ohus.  
 Selles tõekspidamiste tabelis peetakse ühel või teisel määral vääraks haigust, vaesust, tea-
tud määral naiselikkust, kristluseväliseid kontseptsioone ja mittekaukasoidset rassilist sünni-
pära.  
 Igasugust teiste tõekspidamiste vahelesegamist siia peetakse ohtlikuks. Nii rassiproblee-
midele kui ka usulistele lahkhelidele leitakse nende tõekspidamiste seisukohalt ratsionaalne 
põhjendus. Mõned mu lugejad võivad pidada end üsna valgustatuteks, kui usuvad näiteks 
taaskehastumisesse kui järjestikuste elude seeriasse. Kuid nad võivad siis kasutada seda 
kontseptsiooni, õigustamaks oma tõekspidamist teiste rasside alaväärsusest. Nad võivad 
öelda, et kuna indiviid on oma selle elu probleemid ise valinud – otsustades näiteks sündida 
mustanahalisena või vaesena või mõlemana korraga – siis lahendatakse oma karmat; seepärast 
ei tohiks niisuguseid küsimusi seaduste ega tavade muutmisega korrigeerida.  
 (Vt 9. peatüki 636. seansi materjali karmast, taaskehastumisest ja Sethi ideedest "sama-
aegsuse" kohta.)  
 Teisel skeemil näete vasakul pool antud juhul ja selles riigis "liberaalsema" mõtteviisiga 
inimesi. Kuid nad ei tundugi nii liberaalsed, kui arvestada, et nad on ühes suunas sama eel-
arvamuslikud kui esimene grupp teises suunas.  
 Siin on tegemist tõekspidamiste süsteemiga, milles on väär olla valge, ameeriklane või 
rikas või isegi rahaliselt heal järjel. Ilmnevad kõik ristiusu moonutused, kuid esimene grupp 
on muidugi nende suhtes pime. Siin pole siiski rikkus ja valge nahavärv mitte ainult halvad, 
vaid on moraalse laostumise ilmseteks sümptomiteks. Kui esimene tõekspidamiste süsteem 
näeb raha ja kaupu Jumala õnnistuse märkidena, siis teine grupp peab kõiki materiaalseid 
varasid vaimse laostumise tõendiks.  
 Siin peetakse romantiliseks eksootilist, toetatakse võõramaist, peetakse reaalseks maalilist. 
Must või pruun nahk muutub hingelise täiuslikkuse kriteeriumiks ja vaesus aumärgiks, mida 
tuleb mitte ainult uhkelt kanda, vaid ka kasutada agressiivse vahendina. Neid tõekspidamiste 
süsteeme järgivad inimesed arvavad, et neil on õigus. Nende elustiil, ühiskondlikud sidemed 
ja poliitilised kalduvused on "valge rikka" eetikaga otseselt vastuolus.  
 Kui te olete nüüd juhtumisi musta või pruuni nahaga, vaene, ja usute sellesse süsteemi, 
tunnete end selles vähemalt kindlana. Aga kui te olete hoopis valge ja rikas ja omate niisugu-
seid tõekspidamisi, peate end tõesti alaväärtuslikuks ja teete kõik, mis teie võimuses, et näi-
data, kui maaliline ja liberaalne ja eelarvamusteta ja must või pruun te võite olla, olles ise 
samas valge, üsna jõukas ja salaja võib-olla ka oma ristiusule pühendunud.  
 Kahtlemata eksponeerite maitsekalt oma Buddhasid ja india helmeid.  
 Kolmas skeem võib teistest tõekspidamiste süsteemidest muidugi risti üle minna. Kahes 
esimeses grupis on palju tegevusruumi. Te võite näiteks eelistada üht, kaht või kolme oma-
dust, mis teie ideedega korreleeruvad, kuid teie suhtumine vanusesse ei jäta teile niisugust 
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vabadust; sest te kõik jõuate varem või hiljem, kui teil oma mõistes "veab", kõrgesse vanu-
sesse.  
 Paljud arvavad, et see on vaimse ja/või füüsilise allakäigu aeg, mil kaovad kõik raskesti 
kättevõidetud küpsed omadused ja arutlemisvõime kaob nagu liivaterad meele mõtlevatelt 
kätelt.  
 Kui elu peetakse selles tõekspidamiste süsteemis heaks, siis noorust vaadeldakse auhiilgu-
sena ning sellest tipust pole muud teed kui vaid alla. Vanadele ei omistata tarkust, vaid neid 
peetakse õelateks, halbadeks, ebasoovitavateks või hirmutavateks. Neile inimestele näib, et 
raugastumine on elu loomulikuks ja vältimatuks lõpuks.  
 Nagu käesolevas raamatus juba mainitud (11. peatükis 644. seansil), püüavad paljud nen-
de tõekspidamiste järgijad end iseenese eest varjata, püüdes meeleheitlikult noorena püsida. 
Nii noorusel kui ka vanadusel on oma koht ja mõlemal on inimsoo jaoks oluline roll täita.  
 Te olete harjunud arvestama pärilikkust. See on füüsiliselt oluline ja teises mõttes kui teie 
arvate. Teatavad maised kogemused sõltuvad ajalisest kestusest ja tulenevad meele mängust 
antud kogemusega pikkade maiste tsüklite jooksul.  
 Üsna loomulikult hakkavad toimima spetsiifilised funktsioonid, mida teie teadlased vae-
valt tajuvad ja millest nad veelgi vähem aru saavad. Kuna meel kehas näeb selgelt oma maise 
aja lõpulejõudmist, toimub vaimne ja psüühiline kiirendus. Need on mitmes mõttes nagu noo-
rukiea kogemused, sest loometegevus vallandub plahvatuslikult ja selle tulemusena tekivad 
küsimused ning valmistutakse täiesti uut liiki isiksuse kasvuks ja teostumiseks.  
 See oleks täiesti ilmne, kui poleks teie praegusi tõekspidamiste süsteeme, mille kaudu 
vanad on sunnitud oma kogemusi tõlgendama. Paljusid teadvuse avardumise ja vaimse ning 
psüühilise kasvu juhtumeid tõlgendate teie raugastumisena. Vanade, eriti "raugalike", isiklik-
ke kogemusi ei ole oluliselt korreleeritud kogemustega, mis tekivad teadvuse avardumisel 
muudes vanustes, kas siis loomulikul teel või narkootikumide mõjul.  
 Vanad inimesed suruvad kõik niisugused tundmused kohe alla, kartes, et neil diagnoosi-
takse "raugastumine". Need kogemused mõjutavad aga aju paremat poolkera ja selliselt, et 
võimed vabanevad mõnevõrra samuti kui noorukitel.  
 Kui indiviidil on see aeg käes, hakkab ta nägema ajalikust elust kaugemale, avama tead-
likkuse mõõtmeid, mida ta ei saaks endale lubada teie mõistes normaalse täiskasvanuelu 
pingsa füüsilise keskendumise ajal. Isiksusel pole aga kahjuks reeglina tõekspidamiste süs-
teeme, mis niisugust avardumist toetaksid. Loomulikke, nii füüsilisi kui ka vaimseid ravisid 
eitatakse. Sageli kasutatakse allasuruvaid ravimeid, mis ähmastavad näiliselt moonutatud 
nägemise selgust. See on teie elu üks loovamaid, väärtuslikumaid aspekte. Kuid selle asemel 
pannakse vanureid teie ühiskonnas end kasutuna tundma. Nad jagavad muidugi sageli ka ise 
seda väärtushinnangut ja teie kogemus teie kogukondades pole neid mingil moel isiklike 
kogemustega toime tulemiseks ette valmistanud.  
 Pole õpetajaid, kes neid juhendaksid. Kõrge vanus on väga loov osa elust. Selle ja lapse-
põlve vahel tõmmatakse sageli põlastavalt paralleele, kuid isiksus on siin sama loovas seisun-
dis. Räägin praegu muidugi üldises mõttes, sest teie elutingimused moonutavad loomulikke 
olukordi nii väga.  
 Isegi sel ajal toimuvad keemilised ja hormonaalsed muutused soodustavad spirituaalset ja 
psüühilist kasvu. Kuid teie tõekspidamiste süsteem keelab vanadele rõõmsa elujaatava seisun-
di võimaluse.  
 Tehke vaheaeg.  
 (23.17. Jane oli olnud väga sügavas ja aktiivses transis ja materjalile nii keskendunud, et 
polnud millestki muust teadlik. "Oh, ma tundsin, et Seth hakkas rääkima midagi tõeliselt head 
– see on terve uus geriaatria [geriaatria on gerontoloogia rakendus, mis on keskendunud 
vanemale eale iseloomulike haiguste ennetamisele ning ravile] süsteem," ütles ta. "Tundsin 
seda kõike otseselt. Loomad juba teavad seda alateadlikult. Kuid on nii imelik ja naljakas 
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rääkida vanadusest," jätkas ta üllatunult. "Meie ühiskond ei aimagi midagi niisugust. See 
erutab mind väga."  
 Meie Jane'iga oleme selle informatsiooni suhtes veidi ette valmistatud, vähemalt emotsio-
naalsel tasandil. Mu isa suri veebruaris 1971, olles veetnud kolm aastat maakonna hoolde-
kodus. Diagnoos: seniilsus. Suure osa sellest ajast oli ta erineval määral rahustite mõju all. 
Tänase materjali peale mõeldes tundsin paratamatult, et ta oli osa oma loomulikust pärandist 
kaotanud – kas ta siis oli selle tee ise valinud, kas see oli talle peale sunnitud või siis mõlemal 
põhjusel. Arvasin, et Seth ütleks, et mu isa valis ise kõik asjaolud oma elus ning et niisugune 
kaotus vanas eas oli füüsiliselt materialiseerunud võimalik tulemus. Kuid kuigi ma olin tema-
ga nõus, soovisin siiski, et see poleks nii olnud...  
 Märkus materjali kohta kell 23.06. Aju koosneb kahest iseseisvast, kõrvuti asuvast pool-
kerast, millel on ühine alus. Üks poolkera tavaliselt domineerib. Kumbki neist koosneb saga-
ratest, millest igal on konkreetne roll. Poolkerade mõttesähvatused toimuvad erinevalt, nagu 
ka kummagi poole erinevate sagarate omad. Kaht sarnast aju aga ei leidu.  
 Jane avastas nüüd, et tal on veel vaid üks sigaretto "Noh," ütles ta, end lahutades, "eks 
see seanss jääb siis lühikeseks." Jätkasime kell 23.35.)  
 Dikteerin. "psühhedeelset kogemust" ei saa teatavas mõttes teie piiratud taustsüsteemis ära 
seletada – mitte et niisugused valgustused oleksid seletamatud, vaid sellepärast, et teie prae-
gused tõekspidamiste süsteemid on liiga piiravad.  
 Seega on ilmutuslikku episoodi igas vanuses raske teistele edasi anda. Vanemas eas aga 
pole keegi sellest huvitatud, kuid just siin, nii nagu noorukieaski, võib tekkida suurim loovus 
ja jääda tunnustuseta. See periood võiks olla indiviidile ja kogu inimsoole kasulikum kui 
ükski teine, kui seda õigesti tunnistataks ja sellest aru saadaks.  
 Sel ajal toimuvad erilised keemilised muutused on sageli just need, mis annavad suuri-
maid ideid ja kogemusi, kuid need on vabad teie mõistes, praktilisest rakendamisest. Seega 
vallandatakse päästik, aje, milles isiksus püüab end vabastada aja ja ruumi orientatsioonist, 
mis on pääsenud tavalisest vajadusest "täiskasvanute" mõttes osaleda.  
 Isiksus vaatab taas kogemuste olemust selle kõige ehedamas mõttes. Mõnedes varasema-
tes tsivilisatsioonides tehti seda loomulikul teel, kuulates väga hoolikalt vanurite sõnu nende 
füüsilise hooldamise ajal.  
 Siin kehtivad ideed "tarkadest vanadest" ja muud taolised legendid, nagu ka müstilised et-
tekujutused võimukast vanast naisest. Loomuliku arengu korral, kui vanad rahule jätta, saavad 
nad oma "visioonidest" üsna hästi aru. Keha ja meel toimivad kaunilt koos.  
 Niisiis (valjemini): Seansi lõpp. Minu parimad tervitused teile mõlemale.  
 ("Täname. Head ööd, Seth." 23.49.)  

 
 
 

651. SEANSS 
26. MÄRTS 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2146

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
  – ja me jätkame dikteerimist... Teie tõekspidamised vanuse ja ka kõige muu kohta kujun-
davad teie kogemusi ja teie kollektiivsed tõekspidamised mõjutavad teie tsivilisatsiooni. Teie 
ühiskonna praeguste kontseptsioonide tõttu hakkavad mehed ja naised juba noorena vanadust 
kartma. Kui noore täiskasvanu perioodi loetakse elu, õndsuse ja edukuse lühikokkuvõtteks, 
siis vanadust peetakse sellele vastupidiseks perioodiks – luhtumise ja languse ajaks.  
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 See on osaliselt seotud moonutatud ettekujutustega nii teadlikust kui ka alateadlikust mee-
lest, kui nüüd teie termineid kasutada. Lääne ühiskonnas arvatakse üldiselt, et teadlik meel 
kujuneb välja varases täiskasvanueas, siis kui mina areneb lapsepõlve alateadvusest kriitilise 
teadlikkuseni ja eristamiseni. Erinevuste ja vahede tunnistamist peetakse teadvuse üheks suu-
rimaks omaduseks ning seetõttu hinnatakse selle neid aspekte. Teisest küljest jäetakse arvesta-
mata teadvuse sama olulised assimileerimis-, kombineerimis-, korreleerimisvõimed. Teadusli-
kes ringkondades ja paljudes ka üldse mitte teaduslikes ringkondades võrdsustatakse intellekti 
ainult kritiseerimisvõimega, nii et mida diagnostilisemad te olete, seda intellektuaalsemaks 
teid peetakse.  
 Läänes keskendub teadvus täiskasvanueas kõige pingsamalt ühele konkreetsele tegevuse 
ja füüsilise manipulatsiooni alale. Meelt treenitakse alates lapseeast kasutama eelkõige selle 
argumenteerivaid, eraldavaid omadusi. Loovusel võimaldatakse kulgeda ainult teatavates 
väga piiratud, aktsepteeritud kanalites.  
 Kui indiviid vananeb – ja jääb näiteks pensionile – pole selle konkreetne keskendumine 
enam nii otsene. Meel saab tegelikult rohkem endaks, vabamaks kasutama rohkem oma või-
meid, saab võimaluse piiratult aladelt kõrvale pöörduda, assimileerida, tunnustada ja luua.  
 Kuid just siis kästakse indiviidil niisugustest kõrvalekalletest hoiduda ja pidada taolist käi-
tumist vaimse allakäigu sümboliks. Kollektiivsete tõekspidamiste järgijad võivad leida, et 
nende kujutlus iseendast on muutunud. Nad kardavad, et just nende vanus ehk eksisteerimine 
ajas on neid reetnud. Nad näevad endid paremate minade jääkidena, ähmaste jälgedena, ja 
mõistavad end omaenda väärtushinnangute süsteemis hukka just oma jätkuva ajas eksisteeri-
mise fakti kaudu. Kui nad ka varem usaldasid oma kehade terviklikkust, siis nüüd enam mitte. 
Nad hakkavad draamat läbi elama teiste kirjutatud stsenaariumi järgi – millele nad on aga 
oma nõusoleku andnud.  
 Võib küll tunduda, et see olukord ei oma mingit seost teie tõekspidamistega nahavärvi 
suhtes, kuid need on siiski omavahel tihedalt seotud.  
 Te võrdsustate valge värvuse hiilgava meelega, headuse ja noorusega ning musta värvuse 
alateadvusega, vanadusega ja surmaga.  
 Selles väärtussüsteemis kardetakse musti rasse, nagu sisuliselt ka vanureid kardetakse. 
Mustanahalisi peetakse primitiivseteks. Neile omistatakse näiteks loovaid muusikalisi või-
meid, kuid neid tegevusi peeti pikka aega "põrandaalusteks". Nende tulemusena sündisid küll 
vastuvõetavad muusikateosed, kuid neid endid ei lubatud lugupeetava rahva kontserdisaali-
desse.  
 Must rass on esindanud teie ühiskonnas seetõttu teie mõistes mina kaootilisi, primitiiv-
seid, spontaanseid, metsikuid, alateadlikke osi, "korraliku Ameerika kodaniku" varjatud poolt.  
 Mustanahalisi tuli siis ühest küljest rõhuda, kuid teisest küljest samas kohelda leebelt nagu 
lapsi. Alati püsis suur hirm, et mustanahaliste rass pääseb oma kütkeist – kui anda sõrm, siis 
nad võtavad terve käe – lihtsalt seepärast, et valged kartsid nii väga sisemist mina ja tundsid 
ära selle jõu, mida nad nii meeleheitlikult endas püüdsid lämmatada.  
 Rahvastel võib samuti nagu indiviididel isiksus vahel lõheneda. Seega oli tegemist komp-
romissiga, kus mustanahalised väljendasid teatavaid kalduvusi riigi kui terviku huvides, kuid 
valged väljendasid muid omadusi.  
 Mõlemad grupid soostusid oma rolliga. Üldisemalt võttes on igaüks neist muidugi kuulu-
nud teistel aegadel ja teistes paikades ka teistesse rassidesse; või, kui täpsem olla, üks mängib 
samaaegse eksisteerimise ajal teise rolli.  
 Vanaduse suhtes rakendatuna tähistab must värvus nende alateadlike jõudude juurde taga-
sipöördumist. Kõik see, mida siiani käsitlesime, lähtub aga ameerika ja lääne tõekspidamiste 
seisukohast. See on lihtsalt reaalsus, mis puudutab paljusid mu lugejaid. Kuid teistes, "põran-
daalustes" tõekspidamiste süsteemides, nähakse musta värvust suure teadmise, võimu ja jõu 
sümbolina. Kui see äärmuseni viia, jõutakse saatana kultusteni, milles loovuse ja ülevoolavu-

 56



se halvasti mõistetud jõud tungivad välja moonutatud kujul; teadvuse alumist poolt ülistatakse 
siis teise, valge, "teadlike ja objektiivsete" väärtuste kulul.  
 Kuid neis mõlemas süsteemis keelatakse vanadele nende ainulaadset võimu, jõudu ja tar-
kust ja sellega röövitakse nii indiviide kui ka kogu nende tsivilisatsiooni.  
 Kõik see on seotud ka teie tõekspidamistega ärkveloleku ja unenäo seisunditest, kus valge 
tunneb päeva ja must unenäoseisundit. Ka siin kehtib vana seos Valguse Jumala ja Pimeduse-
vürsti ehk Saatanaga – kõik need on erinevatel arenguastmetel tehtud eristused ning seotud 
praeguse teadvuse päritolu iseloomuga.  
 Põrandaalused filosoofiad on püüdnud aegade jooksul ka neid kaht kontseptsiooni ühen-
dada, minnes oma aja ideedega võitlemisel, ajaloolises mõttes, tavaliselt ühest äärmusest tei-
se. Mõnedes neist filosoofiatest nähakse näiteks päevavalgust kahvatuna, võrreldes teadmise 
tõelise säraga, mis valgustab unenäoseisundit, ja must on sel juhul normaalses teadvuses mitte 
leiduvate või päevavalgust mittekannatavate salateadmiste sümbol.  
 Siin leiate lugusid mustast maagiast; ja taas on tegemist vanusega, nii et lood targast va-
nast mehest või naisest saavad rahvaluuleks. Surma vaadeldakse hea ja kurja ning musta ja 
valge väärtushinnangutena – teadvuse hävimist tajutakse mustana ja selle taassündi valgena.  
 Valgustatuse valgust kogetakse valgena, kuid see ilmub sageli ka hinge pimeduse kujuta-
miseks või pimedas öös säravana. Seega teie mõistes need sõltuvad teineteisest, muutes oma 
kaastähendusi sõltuvalt teie tõekspidamistest.  
 Paljudes iidsetes tsivilisatsioonides tunti musta öö vastu aukartust ja uuriti öise teadvuse 
saladusi. Tehti korrelatsioonid, milles niisuguseid teadmisi kasutati päeval teadlikult. Tead-
vuse kaks pealtnäha eraldi aspekti sulasid kokku ning kunst ja tsivilisatsioon õitsesid määral, 
mida teie mõistes on praegu peaaegu võimatu tajuda. Ja niisugustes tsivilisatsioonides anti 
igale rassile rõõmsalt oma koht ja igas vanuses inimesi austati nende konkreetsete panuste 
pärast.  
 Nendes ühiskondades käesolevas peatükis käsitletud piiratud väärtushinnangud ei kehti-
nud. Indiviidid – ega rassid – ei pidanud võtma endale teatavaid spetsiifilisi rolle, mängima 
inimkonna erinevaid omadusi; igal inimesel lasti olla ainulaadne koos kõige sellega kaasne-
vaga.  
 See ei tähenda, nagu oleks inimkond langenud sellest armulisuse seisundist pealtnäha 
madalamasse seisundisse. Kuid see tähendab, et te olete otsustanud funktsioone ja võimeid 
mitmekesistada, neid nii-öelda isoleerida, et õppida ja aru saada ning isegi arendada nende 
olemusi.  
 Teie sisemisi teadmisi, teie valguse ja pimeduse, hea ja halva, nooruse ja vanaduse vas-
tandväärtusi saab assimileerida ning neid kriteeriume saab kasutada teie oma kogemuste väga 
praktilisel viisil rikastamiseks. Selliselt te täiustate mitte ainult ennast ja oma ühiskonda, vaid 
kogu maailma. Te tunnete ära ka armulisuse seisundi, milles te sel juhul eksisteerite. Vaatle-
me mõningaid neist viisidest.  
 Tuleb püüda viia tasakaalu kogemuse näiliselt erinevaid aspekte, kombineerida valguse ja 
pimeduse, teadvuse ja alateadvuse ideid jne, mitte ainult isiklikus, vaid ka kollektiivses koge-
muses.  
 Nagu mainitud minu eelmises raamatus "Seth kõneleb", on teie ärkveloleku ja une seisun-
did väga erinevad. (Vt 532. seanssi selle raamatu 8. peatükis.) Need on selgelt lahus ja tegeli-
kult on tehtud vähe pingutusi nende kahe seostamiseks. Paljudele teist ei tundu praktiline töö-
kohustuste tõttu oma unerežiimi muuta. Mõned teist saavad seda aga teha ja need, kes sellest 
katsetamisest on tõesti huvitatud, võivad saavutada aeg-ajalt vähemalt teatava varieerumise, 
mis võimaldab teil oma magamist ja ärkvelolekutegevust tunduvalt efektiivsemalt ühendada.  
 Need teie hulgast, kes seda suudavad, avastavad, et režiimi mõningane muutmine on teile 
väga kasulik. Soovitan magada korraga 6 tundi ja mitte rohkem. Kui tunnete, et vajate rohkem 
puhkust, võib lisada kõige rohkem kahetunnise uinaku.  
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 Paljud avastavad, et viietunnine rahulik uni on täiesti piisav, koos lühikese uinakuga vaja-
duse korral. Ideaalne on aga neljatunnine uni, millele lisandub tunde järgi vajaliku pikkusega 
uinak.  
 Neid asjaolusid arvestades ei looda kahe teadvuseseisundi vahele kunstlikke eraldusi. 
Teadlik meel suudab oma unenäokogemusi paremini meelde jätta ja assimileerida ja mina 
saab oma ärkveloleku kogemusi ka unenägudes efektiivsemalt kasutada.  
 Vanuritel tekib niisugune korraldus loomulikult, kuid kui inimene ärkab pärast neljatunni-
list und spontaanselt, peab ta end oma tõekspidamiste tõttu unetuks ja ei saa seetõttu oma 
kogemust õigesti kasutada. Nii teadvus kui ka alateadvus töötaksid aga lühema une korral tun-
duvalt efektiivsemalt ja neil, kes "loovalt" katsetavad, täiustab niisugune režiim intuitsiooni ja 
praktilisi teadmisi.  
 Niisuguse loomuliku käitumisega kaasa minevad indiviidid tunnevad endas palju enam 
stabiilsust. Mainitud üldistest režiimidest leiab igaüks muidugi talle sobiva rütmi ja maksi-
maalse tasakaalu leidmiseks võib osutuda vajalikuks mõningane katsetamine. Kuid elujõu 
vool tugevneb.  
 Tõsi küll, need režiimid muutuvad teie elu teatavates punktides ise. Teie oma rütmi järgi-
des perioodid loomulikul teel pikenevad või lühenevad. Niisugune praktika avardab teie 
meelt, nagu teie seda tunnete. Kaheksatunnised uneperioodid või ka pikemad ei ole üldiselt 
kasulikud ega ole üldisemas mõttes inimsoole ka loomulikud.  
 Vastastikused keemilised reaktsioonid või pigem reaktsioonide keemilised rütmid on lühe-
matel uneperioodidel tunduvalt efektiivsemad. Paljud teist magavad maha perioodid, mil te 
peaksite olema kõige loovamad ja erksamad ning milles teadvus ja alateadvus on väga kaunilt 
ühte koondunud ja ühel meelel. Teadlik meel on sageli une võimuses just siis, kui ta võiks 
alateadvusest kõige rohkem kasu saada ja hõljuda väga tähendusrikkalt teile teadaolevas 
reaalsuses. Neil juhtudel võivad teie unenäoseisundi ilu ja valgustatus olla teadlikus meeles 
selged ja neid saab kasutada teie füüsilise elu rikastamiseks. Teie kogemuses esinevad kont-
rastid ilmnevad teile oma ühtses selguses.  

 
 
 

652. SEANSS 
28. MÄRTS 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2113

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Niisiis, dikteerin. Ärkveloleku ja uneaegade niisugune muutmine aitab väga kenasti muuta 
ka teie harjunud vaateid oma isikliku maailma olemusele ja muudab selliselt teie üldist reaal-
suse kontseptsiooni.  
 Teie mõistes teadlik ja alateadlik tegevus sulavad mõningal määral loomulikult ja spon-
taanselt kokku. See iseenesest aitab paremini mõista ego ja mina teiste osade vahelisi vastas-
tikuseid seoseid. Alateadvust ei võrdsustata enam pimedusega ega tundmatute hirmutavate 
elementidega. Selle iseloom muutub, nii et "tumedaid" omadusi nähakse tegelikult teadliku 
elu osi valgustamas ja samal ajal ka võimu- ja energiaallikatena normaalsetele egole orien-
teeritud kogemustele.  
 Teisest küljest võivad tavalise käitumise alad, mis varem näisid läbipaistmatute, uduste 
või tumedatena – näiteks isiklikud käitumisomadused, mis olid arusaamatud – selle muundu-
mise tulemusena äkki täiesti selgeks saada ja alateadvuse hämaraid aspekte tajutakse särava-
tena.  
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 Barjäärid langevad ja koos nendega ka teatavad tõekspidamised, millele nad olid aluseks. 
Kui alateadvust enam ei kardeta, ei ole kardetavad ka rassid, mis seda sümboliseerisid.  
 Minu poolt soovitatud ärkveloleku ja une rütmidest võivad tuleneda ka paljud teised loo-
mulikud ja spontaansed arusaamise liigid.  
 Nii alateadvusel, mustal värvusel kui ka surmal on kõigil tugevalt negatiivsed kaastähen-
dused, milles kardetakse seesmist mina; unenäoseisundit umbusaldatakse ja see tekitab sageli 
surma ja/või kurjuse mõtteid. Kuid ärkveloleku ja une harjumuste muutmine saab ka seda 
muuta, sest on ilmne, et unenäod sisaldavad palju tarkust ja loovust, et alateadvus on tegeli-
kult päris teadlik ning et individuaalset minaolemuse tunnet saab unenäo seisundis säilitada. 
Kartust enesehävituse ees, mida peeti sümboolselt surmaks, võib siis enam mitte kehtida.  
 Selle tulemusena lagunevad spontaanselt ka teised individuaalselt kujundatud tõekspida-
mised, mis nende vastandite olemasolule tuginesid.  
 Kui leiad, et oled unenäoseisundis sama erk, reageerimisvõimeline ja intellektuaalne kui 
ärkvelolekus, muutub endisel viisil tegutsemine võimatuks. See ei tähenda, et niisugust tead-
likkust saavutataks kõigis unenägudes, kuid soovitatud ärkveloleku-une režiimi korral saavu-
tatakse seda sageli.  
 (Üsna jõuliseIt:) Jõutakse teatava kasuliku ja loomuliku olukorrani, kus teadlik ja alatead-
lik meel kohtuvad. See toimub igasuguse unerežiimiga spontaanselt, kuid väga lühidalt ja jääb 
harva meelde. Optimaalne seisund on nii lühike sellepärast, et teadlik meel on pikka aega ui-
mastatud.  
 Loomad järgivad oma loomulikke ärkveloleku ja magamise režiime ja saavad omal moel 
mõlemast seisundist palju rohkem kasu kui teie ja kasutavad neid väga efektiivselt – eriti 
kehale seesmiselt omase ravisüsteemi seisukohalt. Nad teavad täpselt, millal oma režiimis 
uneperioode pikendada või lühendada, reguleerides seetõttu adrenaliini produktsiooni ja regu-
leerides kõiki kehahormoone.  
 Inimestel on oluline ka toitumise aspekt. Teie harjumuste tõttu jääb keha öösel pikkadeks 
tundideks otseselt nälga ning päeva jooksul toimub ületoitumine. Unenäos antav oluline 
ravialane informatsioon, mis tuleks meelde jätta, ei jää meelde, sest teie magamisharjumused 
paiskavad teid liiga kauaks ajaks, teie mõistes, alateadvusesse.  
 Keha ennast saab füüsiliselt värskendada ja puhata kaheksast tunnist palju lühema ajaga ja 
viie tunni pärast igatsevad lihased juba ise tegevuse järele. See vajadus on ka ärkamise signaa-
liks, et alateadlikku materjali ja unenäoinformatsiooni saaks teadlikult assimileerida.  
 Paljud teie väärettekujutused reaalsuse olemuse kohta on otseselt seotud teie magamise ja 
ärkveloleku kogemuste, teie teadliku ja alateadliku tegevuse eraldamisega teie poolt. Näib, et 
tekivad vastandid, mida tegelikkuses ei eksisteeri. Näiliste lahknevuste, nii erinevatena näiva-
te reaalsuste näiliste vastuolude seletamiseks muutuvad vajalikuks müüdid, sümbolid ja rat-
sionaalsed põhjendused.  
 Aktiveeruvad individuaalsed psühholoogilised mehhanismid, mõnikord neurooside või 
muude vaimsete häiretena; need toovad nähtavale seesmised proovikivid või dilemmad, mida 
teadliku ja alateadliku reaalsuse avaliku vastastikuse mõjuga oleks saanud kergemini lahen-
dada. 
 Keha ja meele loomulikus omavahelises seoses toimib uneseisund suure ühendajana, 
tõlgendajana, võimaldades teadlikul ja alateadlikul materjalil vabalt voolata. Soovitatud 
unerežiimide puhul kujunevad optimaalsed tingimused. Selliselt juhul neuroose ja psühhoose 
lihtsalt ei teki. Ja süsteemi loomulikus edasi-tagasi tegevusruumis välised dilemmad ja 
probleemid lahendatakse unenäo situatsioonis ja sisemised probleemid võidakse lahendada 
sümboolselt ka füüsilise kogemuse kaudu.  
 Ärkveloleku reaalsuses võib ilmneda selgelt valgustatus sisemise mina kohta ja samal 
viisil võidakse saada väärtuslikku informatsiooni teadliku mina kohta ka unenäoseisundis. 
Mõlemas seisundis toimub psüühilise energia spontaanne vool koos vastava hormonaalse 
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reaktsiooniga. Allasurutud energia ei pea tõkete taha kogunema ja emotsioone ning nende väl-
jendusi ei kardeta.  
 Teie praeguses tõekspidamiste süsteemis ja alateadvusele langevas kahtlustavas valguses 
tekib sageli emotsioonide ees hirm. Sel juhul neid mitte ainult pärsitakse sageli ärkveloleku 
seisundis, vaid ka võimalikult tsenseeritakse unenägudes. Nende väljendamine muutub väga 
raskeks; energia võib olla suurel määral blokeeritud, mis võib esile kutsuda teie mõistes neu-
rootilist või isegi tugevamat, psühhootilist käitumist.  
 Niisuguste emotsioonide pärssimine häirib ka närvisüsteemi ja selle ravivahendeid. Need 
allasurutud emotsioonid ja kogu laeng, mida omavad need moonutatud kontseptsioonid ala-
teadvuse kohta, projitseeruvad väljapoole, teiste peale. Teil on oma individuaalses piirkonnas 
isikuid, kellele te kõik need laenguga, hirmutavad emotsioonid või omadused projitseerite. 
Samal ajal need isikud kütkestavad teid, sest need projektsioonid moodustavad osa teist 
endist.  
 Riigi ulatuses projitseeritakse need omadused või iseärasused väljapoole, vaenlasele. Riigi 
siseselt projitseeritakse need teatava rassi, usutunnistuse või nahavärvuste esindajatele.  
 Te ei avastanud oma unerežiime lihtsalt niisama. Need ei tulene teie tehnoloogiast ega 
tootmistöö režiimist. Need moodustavad hoopis ühe osa neist tõekspidamistest, mille ajel te 
oma tehnoloogilise, tööstusliku ühiskonna välja arendasite. Need ilmusid siis, kui te hakkasite 
üha enam oma kogemusi liigitama ja nägema end omaenda psühholoogilise reaalsuse allikast 
või purskkaevust eraldi. Loomulikes oludes on loomad öösel magades kiskjate ja ohu suhtes 
ikkagi osaliselt valvel. Imetajate aju loomupäraste omaduste hulka kuulub seega suur tasakaal, 
milles unes võib esineda täielik füüsiline lõdvestumine, samal ajal kui teadvus püsib "osaliselt 
poolel teel, passiivsena, kuid samas valvel". See seisund võimaldab teadlikult osaleda ja tõl-
gendada "alateadlikku" unenäotegevust. See seisund värskendab keha, kuid see ei püsi nii pik-
kade perioodide jooksul inertsena.  
 Imetajad on oma harjumusi ka muutnud, et kohaneda teie poolt neile peale sunnitud tingi-
mustega, seega laboratooriumides uuritav käitumine ei tarvitse kokku langeda samade looma-
de käitumisega loomulikus olekus.  
 Eraldi võttes võib see väide petlikuna näida. Käitumise muutused on iseenesest muidugi 
loomulikud.  
 Loomade teadvus erineb teie omast. Teie puhul on vajalik peenem eristamine, et saaks 
alateadlikku materjali. Kuid looma ajus on varjatud kujul olemas kogu inimkonna areng ja 
teie omas on varjatud kujul paljud omadused, millest te pole teadlikud. Nende jaoks on bio-
loogilised teed juba olemas.  
 (Väga aktiivselt edastatuna:) Teie praegustes tõekspidamistes võrdsustatakse teadvust taas 
väga kitsalt teie kontseptsiooniga intellektuaalsest käitumisest: te peate seda vaimsete saavu-
tuste tipuks, mis kasvab välja lapsepõlve "eristusteta" tajudest ja mille juurde te vanas eas 
häbiga taas tagasi pöördute. Minu poolt soovitatud ärkveloleku ja une režiimid tutvustavad 
teile psühholoogilise käitumise suuri loovaid ja energeetilisi komponente – mis pole sugugi 
eristusteta vaid erinevad lihtsalt teie tavalistest ettekujutustest teadvuse kohta; ja need toimi-
vad kogu teie elu jooksul.  
 Loomulikud kogemused näiteks, teie mõistes, aja moonutustest, mis esinevad ühtviisi nii 
lapseeas kui ka vanaduses, on teie põhilise "ajalise keskkonna" üsna normaalsed kogemused – 
palju enamgi kui kellaaeg, mis on teile nii tuttav.  
 Minu poolt soovitatud režiimid toovad teid seetõttu tunduvalt lähemale arusaamisele oma 
olemuse reaalsusest ja aitavad teil lagundada tõekspidamisi, mis põhjustavad isiklikke ja 
sotsiaalseid lahkhelisid. Võite teha vaheaja.  
 Pideva teadliku ärkveloleku-tegevuse pikk periood on teie loomulike kalduvustega mõnin-
gal määral vastuolus.  
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 See lõikab teid ära varem (käesoleval seansil) mainitud teadliku ja alateadliku materjali 
spontaansest vastastikusest vahetamisest ja tingib iseenesest teatavaid muutusi, mis muudavad 
siis teie pika uneperioodi vajalikuks (pinevalt). Keha jäetakse ilma talle vajalikest sagedastest 
lühikestest puhkustest. Rakendatakse liiga palju teadlikke stiimuleid, raskendades assimilatsi-
ooni ja pingestades meele ja keha vahelist suhet.  
 Nende kahe kogemuse aspekti vaheline lahknevus hakkab omandama käitumise täieliku 
erinemise iseärasusi. Alateadvus muutub teadvusele üha võõramaks. Selle kohta kujunevad 
need tõekspidamised ja liialdatakse neis sisalduvaid sümboleid. Tundmatu näib ähvardavana 
ja väärastununa. Must värvus omab tugevamaid kalduvusi seoses kurjusega – mida tuleb 
vältida. Enesehävitus näib olevat unenäo- või uneseisundis alatiseks ohuks. Samal ajal haka-
takse kartma kõiki neid toredaid, loovaid, spontaanseid, emotsionaalseid vooge, mis normaal-
selt alateadvusest esile kerkivad, ja neid projitseeritakse väljapoole, vaenlastele, teistele rassi-
dele ja usutunnistustele.  
 Seksuaalset käitumist peavad selgelt kõlvatuks need, kes oma sensuaalset loomust kõige 
rohkem kardavad. Nad arvavad, et see pärineb primitiivsetest või pahelistest või alateadlikest 
allikatest ja püüavad isegi oma unenägusid selles suhtes tsenseerida. Suurimad seksuaalsed 
lubatavused projitseerivad nad siis neile gruppidele, kes nende arvates esindavad nende endi 
allasurutud käitumist. Kui seksi võrdustatakse pahelisusega, siis teist gruppi peetakse muidugi 
paheliseks.  
 Kui nii jäiga grupi liikmed peavad noorust süütuks, siis nad eitavad seksuaalsete koge-
muste võimalust lapsepõlves ja muudavad oma mälestusi, et need tõekspidamistega sobiksid.  
 Kui nooruk peab suguelu heaks, kuid vanadust halvaks, siis on tal võimatu pidada ülevoo-
lavat seksuaalsust vanema inimese kogemustesse kuuluvaks. Unenäoseisundis võivad laps ja 
vana naine või vana mees samaaegselt eksisteerida ja indiviid tunnetab olevuslikkuse kogu 
ulatuslikkust.  
 Lapse ja vanuri tarkus on mõlemad kättesaadavad. Käepärast on ka "tulevaste kogemuste" 
õppetunnid. Kehas on niisuguste vastastikuste seoste jaoks olemas täiesti loomulikud füüsili-
sed mehhanismid. Kuid te jätate end paljudest neist eelistest ilma kunstliku võõrandumise 
tõttu, mille te olete tekitanud oma praeguste ärkveloleku ja une režiimidega, millega on oma-
korda tihedalt seotud teie ettekujutused heast ja kurjast.  
 Kui keegi teist ei saa oma magamisharjumustes praktiliselt mingeid muudatusi teha, siis ta 
saab veidi kasu tuua oma tõekspidamiste muutmisega nimetatud küsimustes. Ta saab õppida 
oma unenägusid meelde tuletama ja puhata võimaluse korral veidi aega ja saadud muljed kohe  
pärast saamist registreerida.  
 Kui te peate alateadlikku tegevust halvahõnguliseks, peate sellest ettekujutusest loobuma. 
Peate õppima uskuma oma olemise headusesse. Muidu te ei saa neid oma reaalsuse teisi sei-
sundeid uurida.  
 Kui te usaldate ennast, usaldate ka oma unenägude tõlgendusi – ja need aitavad teil ennast 
paremini mõista. Teie tõekspidamised heast ja kurjast saavad teile palju selgemaks ja teil pole 
enam vaja allasurutud kalduvusi liialdatult teistele projitseerida.  
 
 
 

653. SEANSS 
4. APRILL 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2123

 
 
 (Nädalavahetusel külastas meid Robert Monroe oma abikaasa Nancy'ga; nad elavad 
Vir-ginia keskosas farmis. Bob Monroe on raamatu "Kehast välja rändamised"* autor ja meie 
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Jane'iga peame seda raamatut sel alal juhtivaks teoseks. Ta tahtis rääkida Jane'ile muuhulgas 
uuringukompleksist esialgse nimetusega Mentroonika Instituut – või – süsteem, mida ta oma 
farmis ehitab. Seda hakkab kasutama "lihtsalt grupp poisse" meelteülese tegevuse erinevate 
faaside uurimiseks. Nendeks "poisteks" saavad siis olema arstid, parapsühholoogid, psühhi-
aatrid ja teiste teadusalade esindajad.  
 
*Journey Out ofthe Body, Garden City, N.Y., Doubleday & Company, Inc., 1971.  
 
 Seth tuli pühapäeval, 1. aprilli õhtul ja pidas Monroe'dega pika salvestatud vestluse. Pidi-
me kõik esmaspäeva õhtul uuesti kohtuma. Kuid Jane hakkas alates esmaspäeva hommikust 
kogema jälle loomeinspiratsiooni tugevat voogu – selgelt transtsendentset, ning see kestis 
mitu tundi. Ta tundis selle märke juba pühapäeva õhtupoolikul, enne külaliste saabumist. Kir-
jeldan siinkohal seda nähtust ja lisan siia üsna pikad katkendid selle üleskirjutusest tema 
poolt, et näidata mõningaid tema teisi psüühilisi kogemusi käesoleva raamatu koostamise 
ajal. Niisugused tajud aitavad samal ajal ka seda raamatut mõista.  
 Jane kirjeldas mulle oma muutunud teadvuseseisundit muidugi esmaspäeval, selle esine-
mise ajal, ning kirjutas siis järgmisel hommikul selle nii täielikult üles kui ta suutis. Sellele 
kulus üle kuue tuhande sõna – ja ka trükkimise ajal leidis ta end veel kogemust osati mingil 
mõõdukal määral läbi elamas ...  
 "Pühapäeva õhtupoolikul enne külaliste saabumist," kirjutas ta, "olin hakanud lugema 
Ralph Waldo Emersoni raamatut [poeet ja filosoof, kes elas aastail 1803-1882]. Sattusin 
lugema tema esseed "Poeet", milles ta rääkis 'kõnelejatest' kui inimestest, kes kasutavad oma 
sisemisi võimeid 'looduse sisemistest saladustest rääkimiseks'. See essee jättis mulle sügava 
mulje, tundus, nagu kajaksid selles vastu elemendid mu enda kirjatööst ja psüühilised omadu-
sed; ja ma mõtlesin muidugi ka Sethi 'Kõnelejatele', mida ta kirjeldas raamatu "Seth kõneleb" 
20. peatükis. [Seth pidas ka Emersoni kõnelejaks!] Siis jõudsid kohale Bob Monroe ja ta nai-
ne ning meil oli õhtul palju tegemist. Seth tuli ja nii edasi." 
 "Järgmisel hommikul, 2. aprillil oma laua taga istudes täitusin äkki vist küll tugevaima, 
elavaima inspiratsiooniga, mis mul on kunagi olnud. See haaras mind kogu päeva jooksul 
kaasa, kirjutasin palavikuliselt, erutatult, kuid juubeldades. Tulemuseks oli üheksal leheküljel 
poeem pealkirjaga "Kõnelejate dialoogid", mis võib edasi minna raamatuks või ka mitte. Sel-
liselt ma alustasin ka luuleraamatut "Hinge ja sureliku mina dialoogid ajas", mille ma märtsi 
algul lõpetasin."  
 "Kui ma õhtupoolikul selle pika poeemiga lõpule jõudsin, oli mul üha raskem oma tundeid 
kirjeldada ja isegi trükkida. Viimased kaks salmi olid järgmised:  
 

Kas Kõnelejad elavad?  
Nende kaalukad elud seisavad meie kohal  
ja nende silmade pupillide kaudu  
vaatame me välja, universumit,  
kuid kõik see, mida teame või näeme,  
on vaid osake  
nii võimsas süsteemis,  
et ma nõrken praegugi kirjutades  
ja nutan, et see, mida ma tunnen,  
langeb läbi mu sõnade,  
mis selliseid sisemisi tõendeid  
hoida ei suuda.  
 
Mul jäävad nii suured tühimikud,  
et ütlemata jäänud on kõik –  
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ja seal,  
mida ma ei suuda kinni hoida,  
on see, mis ma olen ja mis oled sina.  
Mu mõtted on sama nõrgad  
kui mu kõrvuti kokkupandud käed  
haaramaks neid tähendusi,  
kuid meie elud on kui  
varjud mu sõrmeotstel.  
Selliselt saadavad  
meid välja teised,  
kaalukad sugulased  
nii tohutus peres,  
milles siiski  
iga liige soojust naudib.  

 
 Sellal kui ma neid vaevaga kirja panin, muutus mu subjektiivne seisund sel määral, et 
kutsusin taas Robi. Hakkasin tunnetama Kõnelejate 'kaalukaid elusid' ja mõistsin, et olin 
läinud poeemist veelgi edasi. Inspiratsioon suunas nüüd mu taju, nii et ringi vaadates nägin, 
et maailm on muutunud. Kui minuga midagi taolist juhtub, muutub, meie mõistes, subjektiivse 
elu seisund reaalseks ja objektiivseks ning seda nähakse siis samal viisil kui meie normaalset 
füüsilist elu.  
 See pole kunagi täielik protsess, kuid sisemiste andmete teisenemine väljapoole on suure-
pärane – kuigi mõnikord rahutuks tegev – kogemus.  
 Nägin kabinetist oma laua tagant meie väikese köögi aknaid. Sain vaadata nende taha 
jäävaid puulatvu – me elame kolmandal korrusel – ja alla järgmise kvartali äärde tänavale. 
Mitte kolmemõõtmeliselt, kuid teistmoodi, ilmekamalt... nägin... suuri kogusid seismas selle 
füüsilise pildi ääre ümber ja maailma ääre ümber. Mu silmad olid muidugi lahti. Seesmise 
nägemisega tundsin, et üks neist kujudest, toekas ja võimatult suur, võib kummarduda alla ja 
piiluda oma hiiglasliku näoga mu köögiaknasse... kuigi ma olin ka teadlik, et see kõik oli minu 
tõlgendus sellele, mille ma vastu võtsin.  
 Samal ajal muutus aga kontrastina minu taju mu kabinetist. Kõik asjad selles säilitasid 
küll mu nägemise seisukohalt samad suurused, kuid muutusid mikroskoopiliselt väikesteks ja 
armsateks, nagu lapse maailmamudeliks – kuid reaalseks ja elavaks mudeliks, kus mu toad on 
ühes arvukatest mängumajadest. Olin reibas, kuid siiski rahutu. Püüdsin toimuvaga kaasa 
minna, kuid säilitada samas teatavat 'nagu oleks' distantsi, et ma ei kaoks kogemusse täieli-
kult ära.  
 Rob soovitas mul veidi magada, sest umbes tunni aja pärast pidid saabuma Monroe'd. Kui 
ma magada püüdsin, hüppas mulle pähe üks mõte paljudest, mind lausa šokeerides: 'Me ole-
me Jumala SEES. Meile pole KUNAGI välisolelust antud!' Nendest sõnadest ei piisa seleta-
maks mu emotsionaalseid, subjektiivseid osalustundeid selle mõttega. Sest ma tundsin äkki 
Jumalas olemist samamoodi kui majas olemist. Kõik, mida me kujutleme ja teame, on sees. 
Välispoolsust ei ole.  
 Tundsin veidi klaustrofoobiat… mu visuaalne taju muutus taas imelikult, ladusamalt, nii 
et kõik, mida ma nägin, oli sisemus, mis oli sisemus ise, lõpmatuseni. Tundsin end kääbusliku-
na. Kuid peaaegu kohe saabus väga veider fantastiline kindlustunne ja ma mõistsin, et olles 
Jumala sees... oleme me tegelikult tehtud Jumala materjalist ning oleme seetõttu igavesed.  
 Järgmisena tuli tunne, et see sisemusse kuulumise omadus on nii mõeldamatult tohutu, et 
selle sees on võimalik kogu pidevalt avarduv 'maailmaruum '; vaid sisemusel võivad olla nii-
sugused pideva avardumise omadused.  
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 Kõik need mõtted tulid mulle emotsionaalsete ilmutustena, millega kaasnesid mitmesugu-
sed kehalised tundmused ja visuaalse taju muutused. Siin algasid ka teised kogemused ja ma 
kadusingi neisse ühel või teisel määral. Ühe puhul muutus mu keha kaalukaks – mitte et see 
oleks nagu kaalukas, vaid oli tõesti kaalukas. Olin seal lebades igas mõttes kaalukas. Ma kui-
dagi laienesin, tõustes kõrgemale..."  
 Jane koges siis tervet seeriat sündmusi, mis hõlmasid kaalukuse mõiste erinevaid tahke. 
Kuigi need olid talle füüsiliselt täiesti "reaalsed", teadis ta samas, et need olid sisemiste 
reaalsuste sümboolsed tõlgendused. Me arvame, et selles osales ka Sethi poolt kirjeldatud 
rakumälu, millest annavad tunnistust järgmised väljavõtted tema üleskirjutusest:  
 "...siis olin äkki voodis tagasi, kuid taas kaalukas ja hetkeks hirmul – mu vasak käsi, mis 
oli padjal mu pea kohal, oli muutunud kotkaküüniseks. Mu silmad olid suletud, kuid füüsiline 
tunne oli just niisugune. Tundsin oma käes seda fantastilist jõudu; see püüdis kotka küünisena 
haarata. Tundsin... veidraimat ... soomusnahka, võõrast, kuid sitket ja vastupidavat küünist 
meie mõistes ihu asemel. Siis hakkasid mu õlad ja kogu selja ülaosa muutuma suureks kot-
kaks, tiivad lehvimas; hoovav jõud ja võõrad tunded olid hämmastavad...  
 Kirjeldamatu protsessi tulemusena toimus veel üks muutus. Seekord ma olin dinosaurus. 
Ma tahan sellega öelda, et ma tõesti OLIN. Seisin kahel jalal, tõin kuuldavale valje, kähedaid 
kurguhäälitsusi... seistes suurel tasandikul püsti ja juubeldades. See soomusnahk või miski 
taoline oli kotkal ja dinosaurusel sarnane, imelikult sitke... need olid kõik etapid, mis ma olin 
läbi teinud – või mida vähemalt mõned mu keharakud mäletasid – kuid see oli minu poolt 
väga elav ja vahetu tunne...  
 Rob hüüdis mind ja läks siis Monroe'dele hotelli järele. Olin väga reibas, kuid kurnatud. 
Hakkasin rõivastuma, tunnetades ikka veel Jumala sisemuses olemist. Linnud hakkasid väljas 
laulma ja ma jäin paigale naelutatuna seisma. Linnud olid laulvad jumalad! See polnud süm-
boolne ega kunstiline tunne – see oli äkki teadaolev fakt!  
 Nende laulude uskumatu armsus järgnes mulle ka siis, kui leidsin end naermas... Sest ma 
puudutasin nüüd oma küüsi – Kõnelejate luulet päev läbi trükkides olin värske laki äärtelt ära 
kulutanud. Ja Jumala sees või mitte, siin ma olin, täiesti võimeline nii maiseit mõtlema. Kui 
läksin elutuppa, et seda külaliste saabumiseks ette valmistada, oli ka see tuba sisemus, mis oli 
sisemus..."  
 Jane'i transtsendentse kogemuse järelkajad kestsid mitu päeva. Talle meenus ka üksikasju, 
mida ta polnud kirja pannud – neid tuletasid tavaliselt meelde meie igapäevaelu tavalised 
sündmused.  
 Kui kedagi huvitab, siis kahes järgmises lõigus on esitatud täiendavaid viiteid:  
 1. Seth käsitleb rakumälu mõningal määral 638. seansil 10. peatükis; vt ka 632. ja 637. 
seanssi. Jane'i muundunud teadvuseseisundeid käsitleb muuhulgas tema Sissejuhatus, samuti 
märkused 639. seansile 10. peatükis ja 645. seansile 11. peatükis. Näib, et tal tekib niisugu-
seid episoode veelgi ja me saame need lisada järgmistele peatükkidele. Ta kavatseb kõiki oma 
kogemusi teadvuse erinevate staadiumidega uurida oma raamatus "Aspektipsühholoogia".  
 2. Jane äsjase meelteülese seikluse "kaalukatel" osadel ja tema esmakordsetel kohtumistel 
Seth Kahega aprillis 1968 on selgelt seoseid; ta käsitleb neid kogemusi lähemalt "Sethi 
materjal" 17. peatükis. Seth Kahest on lähemalt juttu "Seth kõneleb" 22. peatükis. "Sethi 
materjal" 1. peatükis kirjeldab ta oma esimest "rännakut" läbi muundunud teadvuseseisundi – 
ja kuidas selle tulemusena sündis tema käsikiri "Füüsiline universum kui idee konstrueeri-
mine". Vt märkusi enne 633. seanssi 8. peatükis.  
 Esmaspäeva õhtul jäi seanss pidamata. Jane kasutas selle asemel "oma" võimeid hääles-
tumiseks Bob Monroe joonistatud masina skeemile; ta oli seda näinud ühel oma kehavälisel 
retkel. Tekkisid füüsikaalased küsimused – Fermi tühimik [mis on seotud teatavate elektronide 
liikumisega] jne – ja Jane joonistas lõpuks oma skeemid. Talle meeldib oma võimeid selliselt 
kasutada. Ta andis oma märkmed ja joonised Bobile. Teisipäeval kirjutas ta lisaks oma trans-
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tsendentsele episoodile üles ka esmaspäeva õhtuse arutelu ja pani oma märkmed ja visandid 
enda jaoks säilitamiseks uuesti kirja.  
 
 "Noh, ma tunnen nüüd Sethi lähedal," ütles ta täna õhtul kell 21.22. "Olen minuti pärast 
valmis. Naljakas, aga siin istudes ja oodates tunnen suurt erksust ja ootust. Ma tunnen seda 
sageli – see on peaaegu sama kõrgelennuline tunne, mis tekib, kui ma kirjutan head luulet, 
nagu esmaspäeval..." Prillid kukkusid eest.)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin. (Vaikselt:) Teie suhtumised unesse, unenägudesse või teadvuse mistahes muun-
dustesse on siiski mõningal määral varjutatud teie Lääne ühiskonna tõekspidamistega heast ja 
kurjast. Need tulenevad vanast puritaanlikust tööeetikast: "Kurat leiab tegevuseta kätele kur-
jusetööd."  
 Taoline mõtlemine põhjustab iseenesest üldist suhtumist, mille kohaselt puhkusele vaa-
datakse halvakspanuga ja unenägudele kahtlustavalt. Unistamine ja isegi teadvuse vähesed 
muundused omandavad moraalseid kaastähendusi. Niisugused ideed peegelduvad teie ühis-
konnas arvukatel viisidel ja ka aladel, milles hea ja kurja väärtushinnanguid ei ilmne. Aktiiv-
set sporti peetakse küll heaks, kuid seda vastandatakse sageli passiivsete intuitiivsete tegevus-
tega, mida peetakse siis halvaks.  
 Soovite, et tekiks mingi materiaalne produkt, mida saaks füüsiliselt demonstreerida. Une-
nägusid ega unistusi ei peeta selles mõttes konstruktiivseteks ega produktiivseteks.  
 Noori ergutatakse agressiivselt eluga võitlema, mis tähendab konkurentidega võitlemist. 
See hõlmab ja muidugi ka soodustab individuaalse teadvuse suunamist ainult välisel teel. 
Teadvust mitte ainult koondatakse välisele reaalsusele, vaid seotakse neis piires veelgi teata-
vate konkreetsete eesmärkidega. Muudele kalduvustele vaadatakse halvakspanuga.  
 Neid indiviide õpetatakse pidama kõiki teadvusi muundusi, kõiki pealtnäha [passiivseid] 
ettevõtmisi suuremal või vähemal määral ohtlikeks. Kunstnikku talutakse – näiteks vaid siis, 
kui ta töid saab hästi müüa, millisel juhul arvatakse, et kunstnik on leidnud lihtsalt teistest 
kavalama viisi raha teenimiseks.  
 Kirjanikku talutakse, kui tema raamatud toovad talle kas kuulsust või rikkust. Poeeti vae-
valt sallitakse, sest tema anded ei too talle tavaliselt kumbagi.  
 Unistajat, missugune ka poleks tema vanus, töökoht või perekondlik taust, peetakse väga 
kahtlaseks, sest näib, et tal pole isegi ühtki oskust, millega oma moraalset laiskust vabandada. 
Niisuguste tõekspidamistega inimestel on väga raske mõista omaenda olemise loovust. Une-
nägudes tehtav töö, neis omandatud arvukad kogemused jäävad neile nähtamatuks. Neil pole 
maailma unistajate ega nägemuste nägijate suhtes erilist austust ega lugupidamist ja nad on 
esimesed, kes oma põlvkonnas selliseid kalduvusi omavatele inimestele kallale kargavad. 
 Vaatamata sellele kõigele jäävad iga indiviidi sisemised osad neist tõekspidamistest puu-
tumata. Need ideed peegelduvad muidugi teie igapäevakogemustes ja näivad olevat põhjenda-
tud. Kuid sisemine mina on sisimas sellest unenägudes esinevast suurest väljatungivast loovu-
sest täiesti teadlik ja mõistab, et individuaalne energiaallikas ei ole niisuguste pealiskaudsete 
kontseptsioonidega nagu hea ja kurja olemus üldse seotud.  
 Tehke vaheaeg, sest see on peatüki lõpp.  
 ("Hästi.")  
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14 
 
  

 

Missugune teie?                        
Missugune maailm?                     

Teie argireaalsus konkreetsete võimalike 
sündmuste väljendusena 

 
 

 Dikteerin: 14. peatükk: "Missugune teie?" Selle all (horisontaalse žestiga:) "Missugune 
maailm?" 
 (Jane istus transis, silmad suletud, kaugelt üle minuti.)  
 Jätkan pealkirjaga: "Teie argireaalsus konkreetsete võimalike sündmuste väljendusena." 
See ongi kogu pealkiri.  
 Aju võib nimetada ka lihtsalt meele füüsiliseks vormiks. Aju abil ühendatakse hinge ja 
intellekti funktsioonid kehaga. Aju iseärasuste kaudu omandavad mittefüüsilise päritoluga 
sündmused füüsilise kehtivuse. Seega toimib kindel filtreerimine ja koondamine. Te kujun-
date praktiliselt tõepoolest välimuse, mille reaalsus saab endale teie teadlike tõekspidamiste 
kaudu. Neid tõekspidamisi kasutatakse valimiseks ja suunamiseks, teatavate mittefüüsiliste 
võimalike sündmuste eraldamiseks teistest ja nende toomiseks kolmemõõtmelisse tegelikku-
sesse.  
 Teised võimalikud sündmused võiksid sama hästi füüsilisteks kogemusteks saada. Need 
tõekspidamised enda kohta moodustavad teie ettekujutuse endast ja defineerivad teie arvamu-
sed selle kohta, mis on teie jaoks võimalik või mitte võimalik. Te valite seetõttu neist mitte-
füüsilistest võimalikest sündmustest vaid need, mis on teie arvates teiega kooskõlas.  
 Teie psühholoogilise ja psüühilise ülesehituse tõttu on teie olemise rikkas sisus praktiliselt 
lõputus mitmekesisuses nii-öelda võimalikke minasid. Neid kõiki kogetakse ühes või teises 
reaalsuses. Kuid oma praeguse eksisteerimise ajal te kasutate vaid neid psühholoogilisi iseära-
susi, mida te enese arvates omate. Seepärast ei saagi isiksust kindlalt defineerida.  
 Keha füüsiline ehitus järgib teie tõekspidamisi ja seega kõik selle meelte andmed peegel-
davad truult tõekspidamisi, mis selle tegevust suunavad. Hüpnoos on teatavas mõttes lihtsalt 
tõekspidamiste muutmise harjutamine ning see näitab liigagi selgelt, et meelte kogemused jär-
givad ootusi.  
 See, keda "teie" praegu endaks peate, on vaid teie olemise ühe võimaliku seisundi ilmumi-
ne füüsilisse kogemusse ning see suunab kehalist elu ja "kujundab" ja defineerib kõiki meelte 
andmeid. Kui muutuvad teie ettekujutused endast, muutub ka kogemus.  
 Ka keha intiimsed kogemused muunduvad. Võite öelda, et teie olete teie, kuid missugune 
teie te olete? Kõige isiklikumas tähenduses loob iga indiviid oma maailma ise. Teie olevus-
likkuse bioloogiline varustus suunab piisavalt teie kollektiivset kogemust, et jõutaks kooskõ-
lani, kuid vaid teatavates üldistes küsimustes.  
 Teie maailma moodustab teie üldine isiklik kogemus, mida te tajute. Kuid missuguses 
maailmas te elate? Sest kui te muudate oma tõekspidamisi ja seega ka oma isiklikke reaalsus-
tundeid, siis see näiliselt ainus maailm peaks samuti muutuma. Teie tõekspidamised on tõe-
poolest pidevas muutumises ja te tajute maailma erinevalt. Näib, nagu te poleks enam see, kes 

 66



enne. Teil on täiesti õigus – te pole see, kes enne, ja teie maailm on muutunud ja mitte ainult 
sümboolselt.  
 Sageli juhtub tagasilangusi, mil te tegelikult nii-öelda tõmbute oma teadvuse sisse ja koge-
te elu vähemal määral. Niisuguses seisundis näib, et te ei koge ennast otseselt, ning, teie mõis-
tes, ärkveloleku seisundis te tegutsete väga mehaaniliselt, järgides harjumusi ja olles meelte 
stiimulitest vähem teadlik.  
 Neil juhtudel teie tõekspidamised tavaliselt kaotavad oma teravuse, teie juhised oma keha-
le pole selged ja maailm näib ähmane. See on sageli sügava alateadliku tegevuse aeg, mil 
uued varjatud võimalikud omadused nii-öelda ootavad oma aega, et esile tulla.  
 Teie mõistes tuuakse võimalikud sündmused tegelikkusesse keha närvisüsteemi kasutami-
se teel teatavate tahteavalduste või teadlike tõekspidamiste kaudu.  
 Nendel tõekspidamistel on lisaks teile tuttavale reaalsusele selgelt veel teine reaalsus. Nad 
meelitavad välja ja tekitavad teatavaid sündmusi ja mitte teisi. Seega nad määravad kogetava-
te sündmuste sisseastumise võimalike sündmuste lõputu mitmekesisuse hulgast. Te näite ole-
vat oma maailma keskel, sest teie maailm algab teie jaoks sellest lõikepunktist, kus kohtuvad 
hing ja füüsiline teadvus.  
 Pealispindselt on teie "mina"-tunne pidevalt esilekerkivate võimalike mina-olemuste tule-
mus, millele annab jätkuvuse ajas keha füüsiline aparaat oma närvireaktsioonide keha poolt 
ettemääratud vaheaegadega. Te mäletate vaid seda osa oma mina-olemusest, mis on füüsiliselt  
realiseerunud – neid osi, mis on kehasüsteemi sisenenud. (žestikuleerides ja jõuliselt:) See 
tuleneb füüsilise aju koondavast, kuid siiski piiravast käitumisest, sest efektiivne ellujäämist 
kindlustav käitumine sõltub teie reaalsuses ajareaktsioonidest. Närvisüsteemi tegevus tekitab 
seetõttu illusiooni olevikust, milles teie teadvus näib keskendununa ja erksana.  
 "Tulevased" sündmused eksisteerivad teatavas mõttes praegu, kuid need on liiga kiired. 
Need hüppavad liiga kiiresti üle närvilõpmete ja füüsiliselt ei saa neid veel tajuda ega kogeda. 
 Impulssidel on hoopis teistsugune reaalsus kui füüsikud või bioloogid arvavad. Sellal kui 
te praegu mõtlete, "minevik" ikka veel kestab. "Mahajäämus" hüppab ikkagi üle sünapside, 
kuid ka seda füüsiliselt ei registreerita. Möödunud sündmused jätkuvad. Teadlikult te kogete 
sündmusi oma kehasüsteemiga vaid osaliselt, kuid süsteem ise registreerib neid.  
 Selliselt säilitavad rakud oma mälestused, kuigi te ei taju seda, ja keha on teadlik nn tule-
vikus juhtuvast, kuigi te reeglina seda teadlikult ei tunneta. (Äkki väga pingsalt ja kiiresti:) 
Meelteülese tegevuse teistel tasanditel on need teadmised samuti teile kättesaadavad, kuid 
vaid siis, kui te oma kogemused aja poolt aktiveeritavast närvirakkude süsteemist eraldate – ja 
te saate seda teha teadvuse erinevate muundustega, mis võetakse sageli omaks täiesti spon-
taanselt.  
 Paljud niisugused seisundid võivad anda teile tunduvalt suuremaid otseseid kogemusi oma 
mittekehalise reaalsuse olemusest kui normaalse teadliku küsitlemise teel. Missugune teie? 
Missugune maailm? Te võite mõningal määral avastada enda jaoks teised võimalikud minad, 
mis teie olemisse kuuluvad.  
 Võite teha vaheaja.  
 (23.20. Jane ütles, et ta polnud transis olles teadlik, et tema edastamine oli olnud ajuti 
aeglane – kuid ta näis siiski neid teatud määral mäletavat, kui ma temalt nende kohta küsisin. 
Ta arvas, et Seth "püüab väljendada seda materjali terminites, mis oleksid arusaadavad ka 
neile, kes neist asjadest eriti palju ei tea, kuid et see võiks huvitada ka näiteks füüsikut – ning 
seda pole kerge saavutada. Sünapside ja neuronite ja muu taolise kohta oli veel palju rohkem 
materjali, mis ta välja jättis..."  
 Sünapsiks nimetatakse kahe närviraku ehk neuroni ühenduskohta. [Vt 637. seanssi 9. pea-
tükis.] Jane on saanud viimasel ajal teadlastelt rohkem kirju ja paljud neist esitavad selle 
seansi materjali tüüpi materjalide kohta huvitavaid küsimusi. Jätkasime kiiremas tempos kell 
23.45.)  
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 Niisiis: Tulevikusündmused on aga samuti võimalike sündmuste hulgast teie poolt valitud 
ja paljud juhtumid, milles te osalete, kiirustavad teie närvisüsteemi jaoks liiga kiirelt teist 
mööda. Need ei ilmu teile olevikusündmustena.  
 Need esindavad teie kogemusi muudel tasanditel kui füüsilisel tasandil. Mu armas sõber 
Ruburt on esitanud sellega analoogilist materjali "Ülemhing 7" esimeses raamatus, romaanis. 
Te tajute teatavat sündmust olevikuna. Teie tõekspidamised võimaldavad sellele närvisünapsi-
de kaudu sissepääsu ja tõmbavad selle sisse. Siis näib see muutuvat minevikuks. Füüsiliselt 
olete küll häälestunud vaid osale sellest; see minevikusündmus eksisteerib edasi oma "tulevi-
kuga", mida te võite tajuda või mitte tajuda, sõltuvalt sellest, missuguse võimaliku tegevuse te 
oma tegelikkuse järgmistesse kogemustesse tõmbate.  
 Minevikul on seega tõesti oma minevik, olevik ja tulevik. Antud minevikusündmusest 
materialiseerite vaid teatava tuleviku, kuid sündmus ise jätkub ja tal on oma mõõtmelisus – 
või pigem mitmemõõtmelisus, mida omate ka teie.  
 Te võite näiteks heita põgusa pilgu rakumällu. Mälu kasutades te jälgite tagurpidi suunas 
vaid üht äratuntud ja meelde jäänud sündmuste järjestust. Teie minevikus on aga elemente, 
mis on sama etteaimamatud kui praegu näivad olevat teie tuleviku elemendid (rõhutatult). 
Teie minevikus on teid ootamas loovus samamoodi kui teie tulevikus, kuid nende kogemuste 
kasutamiseks peate te õppima oma tõekspidamisi muutma ja vabanema mõningal määral 
teatavat liiki piiratud teadlikust fokuseerimisest, mida te harjumuslikult kasutate.  
 Füüsilises süsteemis endas sisalduvad, teie mõistes, teadvuse arenguks vajalikud eeltingi-
mused – ja teatud piires isegi kogemuse organiseerimiseks viisidel, mis võivad teile praegu 
üsna võõrad tunduda.  
 Meelte andmeid saab organiseerida erinevatel viisidel. On olemas mehhanismid ja kana-
lid, mis teevad teile täiesti võimalikuks heli nägemise või värvide kuulmise, kuigi see pole 
teile momendil esmaseks harjumuseks.  
 Ajavahedest hüpatakse teatud mõttes üle, nagu siis, kui äkki tajutakse oleviku erksusega 
"mineviku" lõhnu või pilte, kuigi te ütleksite, et see on minevikus juba toimunud. Teatavates 
tingimustes võib mälestus muutuda äkki reaalsemaks kui praeguse hetke sündmus ja tungida 
selliselt uuesti teie praegusesse kogemusse sama kehtivana kui selle esmakordsel läbielamisel 
ning võib isegi näida, et see varjab hetkejuhtumused ära.  
 Seda ei saaks juhtuda, kui teie füüsiline süsteem ei omaks seda võimaldavaid sisemisi 
mehhanisme ja kui teatavates tingimustes ei saaks närvirakkude sünapside normaalsetest 
vahedest erineval viisil üle hüpata. Samamoodi võib ka tulevast kogemust olevikus füüsiliselt 
tajuda. Teie tavalise teadvuse all saab teie füüsiline organism reageerida tulevastele sündmus-
tele ka teie teadmata, samuti minevikusündmustele. Neil juhtudel piisab algselt mittefüüsilise 
sündmuse intensiivsusest, et normaalsetest närvirakkude mallidest läbi murda.  
 Kui olete niisugusest tulevikusündmusest teadlik, olete sunnitud sellele reageerima tead-
liku olendina. Teie ajalik süsteem igal juhul reageerib sellele olenemata sellest, kas te olete 
niisuguse käitumise põhjustest teadlik. Tulevane intsident võib siis oma ajalises järjestuses 
toimuda ja teie mälu tunneb selle ära ning sellisel juhul näiliselt varasem mälestus muudab 
teie reaktsioone selles tulevases olevikus.  
 See sündmus võib teie mõistes ka toimumata jääda, sest see võib tuleneda võimalikust 
minevikust, mis oli kunagi teie olevik, kuid millest te olete kõrvale kaldunud. See on üks põh-
jus, miks sensitiivide ennustused sageli ei täitu, sest teil on igal hetkel tõepoolest vaba tahe 
oma tõekspidamiste kaudu oma kogemust muuta. Teie tõekspidamised on teie praegusele 
kogemusele pöördeteljeks. 
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654. SEANSS 
9. APRILL 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2145

 
 
 Niisiis: Tere õhtust, ma dikteerin.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Teie mõistes on võimalikud sündmused, praktiliselt võttes, nähtavasti arusaadavamad, kui 
te peate neid latentseteks ehk peidetud tulevikusündmusteks.  
 Tõsi on, et on olemas võimalikke minevikusündmusi, mis teie isiklikes varasemates koge-
mustes "võivad veel juhtuda". Uus sündmus võib sisuliselt sündida minevikus – "praegu".  
 Üldisemas mastaabis juhtub seda harva selliselt, et te seda tajuksite – ja kindlasti rõhutage 
kogu seda viimast osa.  
 Uus tõekspidamine olevikus võib aga kutsuda esile muutusi minevikus närvirakkude tase-
mel. Peate aru saama, et aeg on sisuliselt samaaegne. Praegused tõekspidamised võivad tõe-
poolest minevikku muuta. Mõnedel tervenemisjuhtudel, näiteks vähi või mõne muu haiguse 
spontaansel kadumisel, teostatakse teatavaid muudatusi, mis mõjutavad minevikus rakumälu, 
geneetilisi koode või närvirakkude mudeleid.  
 Neil juhtudel ulatutakse, sama lihtsalt nagu ma seda praegu selgitan, kunagi eksisteerinud 
bioloogilistesse süvastruktuuridesse; selles punktis võimalikkusi muudetakse ja see seisund 
kustutatakse teie olevikust – kuid ka teie minevikust.  
 Äkiline või intensiivne tõekspidamine tervisesse võib tõepoolest haiguse "tagasi pöörata", 
kuid praktilises mõttes on see ajaline tagasipööramine. Rakkudes paigutatakse neis seisundites 
endiste mälestuste asemele uued. Seda liiki ravi esineb väga sageli spontaanselt, mil inimesed 
vabastavad end haigustest, mille olemasolust endal nad pole isegi teadlikud.  
 Õpitut ei anta lihtsalt eluskoelt eluskoele edasi – seda on teie bioloogid avastanud – vaid 
seda edastatakse ka keha praeguse kehalise reaalsuse kaudu kunagistele, teie mõistes enam 
mitte eksisteerivatele rakkudele, mõnikord antud sõnumeid täielikult muutes.  
 Mõnevõrra samal viisil ulatub minevikku tugev tõekspidamine teatavasse olevikus gene-
reeritud võimesse, ja teostab seal muudatused, mis oleksid seal pidanud toimuma (žestidega), 
selleks, et see võime nüüd ilmneks.  
 Sellest tulenevad ka mõningate välismaal tehtud kiirendatud õppimise katsete tulemused, 
mille puhul praegust indiviidi veendakse hüpnoosi abil või muul viisil, et ta on näiteks suur 
maalikunstnik või keeleteadlane. Praegune tõekspidamine aktiveerib igas inimeses "varjatud" 
võimed.*  
 
* Seth näib viitavat N. Liidus praktiseeritud "kunstlikule taaskehastumisele". Vt Sheila Ostrander ja Lynn 
Schroeder, "Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain", ["Psüühilised avastused raudeesriide taga"], Bantam 
Books.  
 
 Seega mõjutatakse minevikus eksisteerinud bioloogilist süsteemi. Organismi sisestatakse 
kogemus, mida sellel teie mõistes enne polnud. See on nagu ümberprogrammeerimine. Teil 
pole muidugi võimalik uurida praegu samaaegselt nii praegust rakustruktuuri kui ka minevi-
kus eksisteerinud rakustruktuuri (väga kindlalt). Teaduslikult saate te uurida vaid neid mõju-
sid, mis ilmnevad teie olevikus. Kui te täna oma tõekspidamisi muudate, programmeerite 
ümber ka oma mineviku. Olevik on teile teie lähtepunkt, fookus ja jõud ning sellest tahte 
punktist moodustate te nii oma mineviku kui ka tuleviku. Kui te seda mõistate, saate aru, et te 
pole mineviku meelevallas, mis teie kontrollile ei allu.  
 Tehke vaheaeg.  
 (22.20. "Seth andis selle nii aeglaselt, et ma edastasin selle õigesti," ütles Jane. "Bioloo-
gid seda nüüd küll ei aktsepteeri... Üsna keeruline." Jätkasime samal viisil kell 22.35.)  
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 Kuigi teie praegused teadlikud tõekspidamised dikteerivad teie praegused kogemused ja 
kuigi teie füüsiline keha kannab oma tahkust teie meelte jaoks vaid praeguses ajas, on teie 
keha pidevas muutumises olevad elemendid ja teie teadvus selle all ajas suhteliselt vabad. 
Nad eksisteerivad paljumõõtmelisuses, millega ratsionaalne teadvus ei suuda veel toime tulla.  
 See ei ole mõeldud arutleva teadvelolemise funktsiooni või loomulike võimete lahjenda-
miseks, sest see võimaldab teil kogemusi väga spetsiifiliselt koondada ja suunata energiat 
väga sihikindla tähelepanuga. See toimeprotsess teie mõistes muudab automaatselt ratsio-
naalse teadvuse olemust – mis on teie mõistes arengustaadiumis.  
 Teie teadvus ei ole teile kuuluv ese. Teie individuaalsus ei ole miski, mis oleks piiratud. 
Kui te küsite: "Kus on siin selles kõiges minu individuaalsus?" või "Missugune 'mina' ma 
olen?", siis te mõtlete automaatselt endast kui kindlapiirilisest psühholoogilisest tervikole-
musest, keda peab iga hinna eest kaitsma. Võite öelda: "Ma sündisin teatavas linnas teataval 
tänaval ühes majas ja ükski praegune vastupidine tõekspidamine seda fakti ei muuda." Kui 
aga olevikus saab teie närvirakkude süsteemis üht minevikusündmust muuta, siis pole sisu-
liselt ükski sündmus niisuguse muutmise eest kaitstud.  

Teie praktilises kogemuses jäävad lauad laudadeks, kuigi füüsikud teavad hästi, et füüsi-
line näivus on mõnes mõttes miraaž. Teie kogemuste tasemel aktsepteeritakse ja kasutatakse 
paljusid mõjusid täiesti praktiliselt, nagu ka teie toekaid laudu. Te ei taju neid moodustavaid 
aatomeid ega molekule; seega ka sündmused näivad samamoodi, kuid teises mõttes "tahked" 
nagu lauad.  

Kuid teistel tasemetel laguneb ka see sündmuste näiline tahkus. Missugune teie? Missugu-
ne maailm? Äkiline kaasaegne tõekspidamine haigusesse ulatub tegelikult minevikku tagasi, 
mõjutades organismi sellel tasemel ja paigutades rakkude varasematesse kogemustesse nende 
bioloogiliste sündmuste alguse, mis näib siis praeguse haiguse tekitavat.  

Teie teadlik meel suunab seetõttu oma kogemuse praegusel telje ümber pöörlemisel süga-
vate neuroloogiliste sündmuste mitte ainult oleviku-, vaid ka tuleviku- ja minevikukogemusi. 

Rakumälu saab muuta igas punktis. Praegused tõekspidamised võivad paigutada minevik-
ku uue mälestuse, nii psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt. Tulevik ei ole põhitasemetel mingil 
viisil ette määratud. See ei tähenda, nagu ei saaks tulevikku mõnikord ennustada, sest te jätka-
te praktikas sageli teatavaid võimalikkuse liine, mida võib "ette" ära näha.  
 Niisugused ennustused võivad muidugi võimalikkusi mõjutada ja praegust tõekspidamise 
liini kinnitada. Arstid on sageli kahevahel, kas rääkida lootusetult haigetele nende peatsest 
surmast. Selle üle vaieldakse palju. Mõnedel juhtudel võib niisugune ennustus surma faktiks 
muuta – kuid vastupidine ennustus võib samal ajal uuendada patsiendi tõekspidamist oma või-
messe ellu jääda.  
 Keegi küll ei sure lihtsalt seepärast, et arst talle tema surma ette ütleb. Keegi pole niivõrd 
kellegi teise tõekspidamiste meelevallas. Iga inimene teab üldiselt oma proovikive ja üldisi 
programme ning oma surma aega. Kuid ka neid otsuseid saab igal ajal "praegu" muuta – kogu 
keha saab uuendada sellisel määral, mida tavalise meditsiini mõistes pole võimalik prognoosi-
da. (Vt 624. seanssi 5. peatükis.)  
 Te valitsete oma kogemusi oma oleviku keskpunktist, kus teie tõekspidamised lõikuvad 
otseselt ühelt poolt keha ja füüsilise maailmaga ning teiselt poolt nähtamatu maailmaga, mil-
lest te ammutate oma energiat ja jõudu. See kehtib indiviidide, ühiskondade, rasside ja rahvas-
te kohta ning sotsioloogiliste, bioloogiliste ja psüühiliste tegevuste kohta.  
 Püüdke igapäevakogemustes veidi keskenduda näiliselt teisejärgulistele võimetele, mida 
te peate varjatuteks. Kui te seda järjekindlalt teete, oma kujutlusvõimet ja tahet kasutades, siis 
ilmuvad need võimed teie olevikus nähtavale. Praegused tõekspidamised programmeerivad 
teie mineviku kogemusi ümber ja muudavad neid. Möödunud, unustatud, alateadlikud tajuta-
vad sündmused mitte ainult pannakse uuel viisil kokku ja organiseeritakse uue pealkirja alla, 
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vaid minevikus (mis pole praegu tajutav) muutub ka kogu keha reaktsioon näiliselt möödunud 
sündmustele.  
 (Väga jõuliselt, kuigi mitmete pausidega:) Teie ihaldus või tõekspidamine sirutub sisuli-
selt ajas tagasi, õpetades närvidele uusi trikke. Kindlad ümberkorraldused selles minevikus 
toimuvad teie olevikus, võimaldades teil käituda täiesti uudselt.  
 Õpitud käitumine muudab seetõttu mitte ainult praegust ja tulevast, vaid ka kunagist käitu-
mist. Teie olevikule keskendunud ratsionaalse teadvuse jõud annab teile loovuse võimalusi, 
mida te hakkate alles ähmaselt mõistma. Kuid kui hakkate, saab teile pikkamööda automaat-
selt selgeks ka mitte ainult oma liigi, vaid ka teiste liikide paljumõõtmelisus. Hetk on seega 
teie mõistes loov süsteem, läbi mille teie kui mittefüüsiline mina pidevalt kujundate kehalist 
reaalsust; ja läbi selle akna maisesse eksisteerimisse te kujundate nii selle tuleviku kui ka 
mineviku.  
 Puht füüsiliselt kerkib teie mõistes mina teadvus teatavast intensiivsuse kulminatsioonist, 
milleni jõuavad aatomite ja molekulide geštaltteadvus ja keha moodustavad rakud ja organid.  
 Teile tuntud eriliselt füüsilise orientatsiooniga mina on selles mõttes reaalne, kuid ka füü-
silises mõttes on see reaalsem kui ükski selle täielik analüüs näitaks. See suunab siis keha 
tegevust ja sõltub selles suhtes neuroloogilisest tegevusest.  
 Kehalist geštalti korraldav teadvuse psüühiline struktuur sellest aga ei sõltu, nii et sina, 
mida sa koged, moodustab vaid osa sellest suuremast mina-olemusest.  
 Uneseisundite teatavate staadiumide jooksul tekitate te neuroloogilistes süsteemides lühi-
ühendusi ja tajute paljumõõtmelisi kogemusi, mida te püüate siis võimalikult tõlgendada 
ideedeks, mida saaks füüsiliselt kohaldada – seetõttu te teisendate need sageli sümboolseteks 
kujunditeks, millest teie kehasüsteem võiks aru saada ja millele ta saaks mõningal määral 
reageerida.  
 Niisuguseid konstruktsioone kasutatakse paljudel juhtudel näiteks sisemiste nägemuslike 
mudelitena. Nad sarnanevad visuaalselt sageli rakkude siseehitusega ja planeetidega. Seega 
on teie unenäokujunditel bioloogiline struktuur. Nende taga olevad kogemused viivad teid 
kontakti teie mittefüüsilise reaalsuse sügavaimate osadega ja just alateadvus tõlgendab neid 
teile äratuntavateks kujunditeks ja vormideks.  
 Samamoodi teisendab teie alateadvus teie jaoks ka muidu eristamata reaalsuserägastikust 
aktiveeritud väljad teie igapäevaelus äratuntavateks objektideks ja sündmusteks.  
 Praegu olete juurtega oma olevuslikkuses, teile on antud võimalus tajuda oma keha kaudu 
ainulaadset elukogemust. Seega, kui ma mainin võtteid, mis võimaldavad teil tajuda lisaks 
oma reaalsuse väljale ka teisi reaalsuse välju, tahan, et te mõistaksite, et neid tuleks kasutada 
selleks, et te saaksite seda olevuslikkust paremini nautida ja rikastada nii oma vaimseid kui ka 
sensuaalseid väljendusi. Teie füüsilise olemise säras on need kaks omavahel põimunud.  
Dikteerimise lõpp.  
 
 
 

655. SEANSS 
11. APRILL 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2136

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Teie närvitegevus annab seega teie teadlikele kogemustele struktuuri. Teie ole-
vuslikkuse üldised rütmid toovad teid automaatselt nii puhkuse kui ka pingsa keskendatuse 
perioodidesse.  
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 Päev ja öö moodustavad teie kogemustele raamistiku, pakkudes teadlikule meelele vaja-
likke stiimuleid ja lõdvestust ja võimaldades sündmustel korralikult assimileeruda. Nagu 
mainitud (651.-52. seansil13. peatükis), on kehakonstruktsioonil selle korralduse muutmiseks 
oma sisemised mehhanismid, millega saab töödelda ka teisi andmeid.  
 Reeglina on päevasündmustega toimetulek niigi raske, rääkimata siis järgmise nädala 
sündmustest, ning seetõttu kaob sündmuste järjestuses võimalike tegevuste reaalsus tavaliselt 
silmist. See keerulisem reaalsus on teie isikliku olevuslikkuse alatine püsivomadus. Lisaks 
sellele te eksisteerite teie mõistes olendina korduvalt. Igas teie "taaskehastumise" eksistentsis 
tekib teil võimalikkustega sama suhe. Teadliku meele olemus kehtestab igal juhul ka oma 
mina-olemuse territooriumi. See annab selge fookuse, milles võib vaadelda "praegust" tege-
vust. Need taaskehastumised on kõik samaaegsed.  
 Surm on hingele vaid üks öö. Suurem tervikolemus, millesse te kuulute, saab jälgida teie 
elu sama kergesti kui te ise oma elu päeva jooksul jälgite. Enamik teist ärkab reeglina samas 
linnas, samas majas ja samas voodis, kuid kindlasti ärkate sama inimesena ja samal sajandil. 
Tervikolemus ärkab selles suhtes iga päev erineva inimesena, erineval sajandil, iga elu tundub 
tema kogemuste tasemel nagu üks päev. Ta kannab endas kõigi nende minade mälestusi ja 
samaaegseid kogemusi.  
 Vorm on sisuliselt mittefüüsiline. Vormina näete te vaid seda osa, mis võib olla teie reaal-
suse süsteemis tegelikult aktiivne või materialiseerunud. Seega on tervikolemusel, teie mõis-
tes, nagu tulevased närvirakkude süsteemid. Rõhutage kogu seda viimast lauset.  
 Selles tohutu suures vormis sisaldub teie oma, mis on lühem, kuid mitte sellesse kadunud, 
mitte piiratud ja mitte ette määratud. Teie vorm on teie nurk universumis, mis kuulub ise teise 
sisse. Selle piires mõjutavad ühe teod ja tõekspidamised kõiki teisi.  
 Iga osa on eluliselt tähtis ja ühel või teisel moel toimub väikseima ja suurima, ämbliku-
võrgu ja ämbliku, inimese, tervikolemuse ja tähe vaheline kohene side – ja igaüks neist koob 
oma võimalikkuste võrku, millest tärkavad pidevalt teised universumid.  
  
 Missugune teie? Missugune maailm?  
 Võib tunduda, et kõigel sellel on vähe ühist teie isiklike igapäevaste kogemustega, kuid 
need on siiski omavahel tihedalt seotud, sest te võite isiklikult ja kollektiivselt luua tõepoolest 
"parima" kõigist võimalikest maailmadest.  
 Suurepärase sportlase tulemused tõendavad inimliku vormi loomupäraseid võimeid, mida 
kasutatakse vähe. Suured kunstnikud demonstreerivad oma töödega teisi inimsool tervikuna 
uinuvalt esinevaid omadusi. Need on aga siiski ühe joonega tehtud visandid. Inimsoo teile tea-
daolevas kogemuses sisalduvad kõik mudelid, mis osutaksid mõnele täielikult väljaarenenud 
inimolendile, kelles on täies ulatuses väljendunud ja teostunud loomupärased kalduvused. 
 Saaksite indiviidi, kes ilmutaks endas kõiki neid inimsoole teadaolevaid suuri võimeid, 
mis on teostunud tema oma ainulaadse meelelaadi kohaselt – kunstnik, matemaatik, sportlane, 
leiutaja – kõik loodute erakordsed omadused; emotsionaalseid reaalsusi kasutataks täies ulatu-
ses ja kõigile liigi omadustele või iseärasustele antaks täielik vabadus.  
 Tarkust ja rumalust nähtaks teineteise aspektidena. Nii religioon kui ka teadus oleksid nii-
suguses indiviidis vabad dogmade takistavast mõjust. Samamoodi, järgides omaenda koge-
muste ja omaduste "jälgi", võite avastada need "võimalikud" võimed, mis teile kuuluvad, ja 
avada mõningal määral teie jaoks füüsiliseks materialiseerimiseks avatud võimalike tegevuste 
olemust.  
 Teie praeguses kogemuses on teie võimalike minade jälgi, nii nagu igas indiviidis on mär-
ke kõigist suurtest talentidest, mida vaid vähesed nii leegitsevalt ilmutavad ja arendavad. Neid 
jälgi saab tuua teie kogemusse, et seda rikastada. Alateadlikel tasemetel toimub see niikuinii, 
sest seal te valite nende alusel oma jooksvad kogemused.  
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 Järgnev lühike peatükk on pühendatud meetoditele, mis võimaldavad teil kasutada ära 
enamaid valikuvõimalusi, millega tuua oma igapäevakogemusse seni "uinununa" püsinud 
sündmusi ja kogemusi. Need valikuvõimalused on muidugi igal üksikjuhul erinevad, kuid te 
võite haarata oma praegusesse ellu mõningaid kogemusi ja tiheda sideme omaenda võimalike 
reaalsustega.  
 Teadlikul tasemel saate seega õppida oma elu dimensioone süvendama, tõmmates sellesse 
võimalikkuse rikkalikku kangast. Peatüki lõpp ja vaheaeg.  
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Missugune teie?                       
Missugune maailm?                   

Vastata saate vaid teie.                 
Kuidas ennast piirangutest vabastada 

 
 
 
 Niisiis: Alustan järgmist peatükki.  
 15. peatükk: "Missugune teie? Missugune maailm? Vastata saate vaid teie. Kuidas ennast 
piirangutest vabastada."  
 Kuna teie isiklikke kogemusi tekitavaid alateadlikke funktsioone määravad ära teie teadli-
kud tõekspidamised, on teie esimeseks sammuks neid tõekspidamisi laiendada.  
 Selles raamatus antud mõisted on juba aidanud teil seda mingil määral teha. Teie alatead-
likus reaalsuses on olemas kõigi valimata jäänud teede ja kasutamata jäänud võimete jäljed. 
Võite pidada end eeskätt lapsevanemaks või vaadelda end eeskätt oma töökoha või elukutse 
seisukohalt. Unustage momendiks võimalikult see normaalne tuttav valgus, milles te end näe-
te, ja uurige oma mina-olemust.  
 Kirjutage üles või nimetage kõik oma teadaolevad füüsilised ja vaimsed võimed, ükskõik, 
kas need on väljaarendatud või mitte, ja kõik need kalduvused teatavate tegevuste suunas – nii 
eredalt meelde tulevad kui ka need, mida on vaid veidi kaalutud.  
 Need moodustavad mitmekesise võimalike omaduste kogumi, millest te olete valinud akti-
veerimiseks oma konkreetse põhihuvi. Neist omadustest te valite siis välja need, mida te peate 
praegu oma rangeks reaalsuseks.  
 Igaüks neist suundadest, kui seda järgida, võib teile teadaolevat eksistentsi rikastada ja 
avada teile omakorda uusi võimalikkusi, millele te pole praegu tähelepanu pööranud. Teie 
põhiline ettekujutus endast, mida olete omanud, on sulgenud teie meele suurel määral ka neile 
teistele võimalikele huvidele ja olemuslikkustele. Kui mõtlete enda mitmemõõtmelisusele, siis 
mõistate, et teile on avatud veel palju rohkem väljendus- ja teostumisvõimalusi kui te praegu 
olete kasutanud. Need võimalikud saavutused püsivad varjatutena, kuni te pole teadlikult 
otsustanud neid esile kutsuda.  
 Teie andeid, mida te endal tunnete olevat, saab arendada vaid siis, kui te otsustate seda 
teha. Puht niisugune otsus aktiveerib siis alateadlikud mehhanismid. Teil kui isiksusel on vaa-
tamata teie tervisele, rikkusele või asjaoludele rikkalik valik võimalikke kogemusi, mille seast 
valida. Peate seda teadlikult mõistma ja leidma oma elule suuna. Juba kui te ütlete: "Lähen 
kaasa kõigega, mis elu pakub," teete sellega teadliku otsuse. Kui ütlete: "Ma olen võimetu 
oma elu suunama," teete samuti tahtliku valiku – ja sel juhul piirava.  
 Kogemuse tee pole kusagil kindlalt määratud. Pole olemas mingit üht teed, millel poleks 
kõrvalteid teise juurde. Igal antud hetkel on teile alati kättesaadavad võimalike tegevuste 
süvajooned. Suur kasu võib olla teie kujutlusvõimest, mis võimaldab teid end niisugustele 
suundadele avada; te saate selle abil need esile kutsuda.  
 Kui olete vaene, olete valinud selle reaalsuse paljude võimalike seast, mis polnud vaesu-
sega seotud – ja mis on ka praegu teile avatud. Kui olete valinud haiguse, on samuti tervise 

 74



valimiseks võimalikud reaalsused valmis. Kui olete üksildane, on olemas võimalikke sõpru, 
kellega olete minevikus keeldunud kohtumast, kuid kes on kergesti kättesaadavad.  
 Te näete seega oma vaimusilmas neid võimalikke võimeid või sündmusi toimumas. Samal 
ajal toob teie soovi intensiivsus need teie kogemusse. Mina suhtes pole taas piire seatud. Või-
malikke teie'sid on sisuliselt palju. Te saate kasutada nende võimeid, nii nagu need omal viisil 
kasutavad teie omi, sest te olete kõik omavahel tihedalt seotud.  
 Peate mõistma, et te olete tõepoolest üks võimalik teie. Teie kogemus tuleneb tõekspida-
mistest. Teie närvisüsteem tingib teatava koondumise, nii et teised, teie teadlikele eeldustele 
vastupidised kogemused jäävad võimalikeks või latentseteks. Kui neid tõekspidamisi muuta, 
võib teatavates piires realiseerida suvalise võimaliku mina.  
 Niisiis – sellega lõpetan dikteerimise ja täna õhtuks on kõik. (Valjemini, naeratades:) 
Minu parimad soovid teile mõlemale ja toredat õhtut.  
 ("Head ööd, Seth. Täname sind väga." Seanss lõppes seega äkki kell 23.22.)  
 
 

656. SEANSS 
16. APRILL 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2114

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 (Naeratades:) Võimalik tekst: Peate aru saama järgnevast: iga sündmus igas teie elus oli 
"kunagi" võimalik. Te valite seega antud tegevusväljalt juhtumused, mis füüsiliselt materi-
aliseeruvad.  
 See toimub individuaalselt ja kollektiivselt. Oletame, et teie kodu täna rööviti. Eile oli see 
vargus üks arvukatest võimalikest sündmustest. Valisin selle näite sellepärast, et selles peavad 
osalema mitu inimest – ohver ja röövel. Miks rööviti teie kodu, kuid mitte naabri oma? Te 
kutsusite ühel või teisel viisil oma teadliku mõttega niisuguse sündmuse välja ja tõmbasite 
selle võimalikkusest tegelikkusesse. See sündmus tähendaks energia akumulatsiooni – teoks 
muundununa ja selle tekitavad kõrvaltõekspidamised.  
 Võite olla veendunud, et inimloomus on halb või et keegi pole teise inimese agressiivsuse 
eest kaitstud või et inimesi motiveerib peamiselt ahnus. Niisugused tõekspidamised kutsuvad 
endale ise reaalsuse esile. Kui teil on midagi väärtuslikku kaotada, olete automaatselt veendu-
nud, et keegi teine võtab teilt selle ära või teeb selleks kõik võimaliku. Te saadate omal viisil 
just niisugusele inimesele sõnumeid. Põhitasanditel on teie veendumused üsna sarnased, kuid 
üks näeb end ohvrina ja teine agressorina – see tähendab, et kumbki teist reageerib samale 
tõekspidamiste kogumile erinevalt. Kuid taolise kuriteo sooritamiseks olete te mõlemad vaja-
likud.  
 Teie mõlema tõekspidamised leiavad endale füüsilises elus õigustust ja vaid tugevnevad. 
Hirm röövlite ees meelitab röövleid kohale. Kui peate inimesi halbadeks, siis te sageli ei saa 
seda kui tõekspidamist uurida, vaid võtate seda reaalsuse seisundina.  
 Kõik teie praegused kogemused on võetud võimalikust reaalsusest. Teie elu jooksul pea-
vad kõik sündmused tulema läbi teie olevuslikkuse koos sisemiselt omase ajalise äratundmise-
ga, mis on nii suuresti seotud teie närvisüsteemiga; seega tekib tavaliselt viivitus, aeg möödub 
sel ajal, mil teie tõekspidamised kutsuvad esile materiaalse teostumise. Kui te püüate oma 
veendumusi muuta, et oma kogemust muuta, peate ka kõigepealt peatama impulsi, mille te 
nii-öelda olete juba kokku koondanud. Te muudate sõnumeid, kuid keha on juba harjunud 
ladusalt, kõhklematult reageerima teatavale tõekspidamiste kogumi1e.  
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 Toimub ühtlane stabiilne vool, milles teadlik tegevus kutsub närvisüsteemi kaudu esile 
sündmusi ja moodustub tuttav reaktsioonide mudel. Kui te teete pingutuse, et neid teadlikke 
tõekspidamisi muuta, on vajalik teatav aeg, et süsteem õpiks uue eelisolukorraga kohanema. 
Kui tõekspidamisi üleöö muuta, on selleks vaja suhteliselt vähem aega. Iga tõekspidamist 
võib pidada teatavas mõttes võimsaks jaamaks, mis tõmbab endasse võimalikkuse väljadelt 
vaid neid signaale, millele see on häälestunud, ja blokeerib kõiki teisi. Kui moodustate uue 
jaama, võib vanast veel mõne aja jooksul tulla või läbi immitseda staatilist voolu.  
 Seega saab teie suvalist võimet "selgemini kohale tuua", võimendada, ja võimalikkust 
tegelikuks muuta. Kuid te peate sellisel juhul keskenduma omadusele – mitte näiteks asja-
olule, et te pole seda seni hästi kasutanud.  
 Kunstnik loob elu jooksul oma tööde kogumi. Iga maal on lihtsalt võimalike maalide 
lõputu mitmekesisuse üks materialiseerumine, üks keskendunud esitus. Tegelikku tööd and-
mete valimisel tehakse siiski kunstniku teadliku meele tõekspidamiste alusel selle kohta, kes 
ta on, kui hea kunstnik ta on, missugune kunstnik ta on, missugust kunstialaste tõekspidamiste 
"koolkonda" ta pooldab, tema ideedest ühiskonnast ja oma kohast selles ning esteetilistest ja 
majanduslikest väärtustest, kui vaid mõningaid nimetada.  
 Sama toimub suvalise teid puudutava sündmuse materialiseerumisel. Seega loote te oma 
elu ise. Kunstnikule on sisemised kujutluspildid väga olulised. Ta püüab projitseerida neid 
oma lõuendile või papile. Jälle on igaüks ise endale kunstnik ja teie sisemised visioonid 
saavad teiste olukordade või sündmuste mudeliteks. Kunstnik kasutab õpitut ja segab oma 
värve selliselt, et anda oma maalile kunstipärast vormi. Teie vaimus olevad kujutluspildid 
tõmbavad endasse kogu emotsionaalse energia ja jõu, mis on vajalik nende kui füüsiliste 
sündmuste täitmiseks.  
 Te võite oma elu pilti igal ajal muuta, kui te vaid mõistate, et see on lihtsalt üks portree 
teist endast, mis te olete piiramatust hulgast võimalikest piltidest loonud. Teie enda võimalike 
portreede eripära iseloomustab siiski teid ja mitte kedagi teist.  
 Võimed, tugevused ja variandid, mis te võite soovida realiseerida, on teie mõistes juba 
varjatuna olemas ja on teie käsutuses. Oletame, et te olete haige ja soovite tervist. Kui te saate 
võimalikkuste olemusest aru, siis te ei pea teesklema, et te ignoreerite oma praegust olukorda. 
Selle asemel te tunnistate selle võimalikuks reaalsuseks, mis te olete füüsiliselt materialiseeri-
nud. Kui peate seda enesestmõistetavaks, alustate protsessi, mis on vajalik teistsuguse võima-
likkuse toomiseks füüsilisse kogemusse.  
 Selleks keskendute te sellele, mida te soovite, kuid tundmata vastuolu selle ja teil oleva 
vahel, sest üks ei välista teist; kumbagi nähakse tõekspidamise peegeldusena igapäevaelus. 
Kuna teie praeguse, haiguslike aspektidega imidži ülesehitamiseks kulus teatav aeg, võib ka 
selle muutmiseks veidi aega kuluda. Kuid keskendumine praegusele haiguslikule olukorrale 
vaid pikendab seda.  
 Iga seisund on sama reaalne või ebareaalne kui iga teine. Missugune teie? Missugune 
maailm? Laiemas mõttes saate valida teatava süsteemi piires, mille te olete oma olevuslikku-
sele valinud. Minevik, nagu teie sellele mõtlete, ja alateadvus, samuti teie mõistes, on vähe 
seotud teie praeguste kogemustega väljaspool teie tõekspidamisi neist. Minevik hõlmab teist 
igaühe jaoks mõningaid rõõmu-, tugevuse-, loovuse- ja hiilgusehetki, kuid ka õnnetuid, ehk 
ka meeleheitlikke, segaduse ja julmuse episoode. Teie praegused veendumused toimivad 
magnetina, aktiveerides kõiki niisuguseid mineviku küsimusi, nii õnnelikke kui ka kurbi. Te 
valite oma varasematest kogemustest kõik need sündmused, mis teie teadlikke tõekspidamisi 
kinnitavad, ja ignoreerite seega neid, mis seda ei tee; viimased võivad näida isegi olematute-
na.  
 Nagu käesolevas raamatus mainitud (näiteks 4. peatükis), lülitavad esile kerkivad mäles-
tused siis keha mehhanismid sisse, sulatades mineviku ja oleviku mingiks harmooniliseks 
pildiks kokku. See tähendab, et need tükid sobivad kokku, olgu need siis rõõmsad või mitte. 
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 Niisugune mineviku ja oleviku selles mõttes ühendamine teeb teid samasuguste tulevaste 
sündmuste suhtes ette vastuvõtlikuks, sest te olete end nende suhtes kohandanud. Muudatus 
muudab nüüd praktiliselt nii minevikku kui ka tulevikku. Teie jaoks on teie närvisüsteemi 
ülesehituse tõttu olevik ainus punkt, millest saab muuta minevikku ja tulevikku või millal 
saab sooritada tegu.  
 Ma ei räägi praegu sümboolselt. Kõige kitsamas tähenduses teie praegused reaktsioonid 
tõesti muudavad teie minevikku ja tulevikku. Keha sees toimuvad muutused. Närvisüsteemi 
ringed muutuvad ja energiad, millest te ei saa aru, otsivad uusi ühendusi teadvusest tunduvalt 
kaugemal, palju sügavamatel tasanditel.  
 Teie praegused tõekspidamised valitsevad sündmuste realiseerimist. Iga inimene kujundab 
hetk-hetkelt loovust ja kogemusi.  
 Peate aru saama, et teie olevik on punkt, kus keha ja aine kohtuvad hingega. Seepärast on 
olevik teie jõupunkt teie mõistes teie jooksvas elus. Kui te omistate minevikule rohkem jõudu, 
siis tunnete end ebaefektiivsena ja jätate end omaenda energiast ilma.  
 Harjutamiseks istuge, hoides silmad täiesti lahti, vaadates ringi ja mõistes, et käesolev 
moment on teie jõupunktiks, mille kaudu te saate mõjutada nii varasemaid kui ka tulevasi 
sündmusi.  
 Teie ees näha olev olevik koos selle vahetu füüsilise kogemusega tuleneb teiste niisuguste 
olevike toimest. Seepärast ärge laske end minevikust ega tulevikust heidutada. Teie kaasaegse 
reaalsuse soovimatuid aspekte pole vaja sugugi tulevikku projitseerida, kui te ei kasuta selleks 
oleviku jõudu, et nii teha.  
 Kui õpite sellest jõutundest praegu kinni hoidma, saate seda väga efektiivselt kasutada 
oma elu muutmiseks ükskõik missugusel viisil –  arvestades muidugi olevuslikkuse poolt teile 
kehtestatud piiranguid. Kui sünnite näiteks ilma ühe jäsemeta, ei saa te selles elus olevikus 
oma jõuga seda automaatselt regenereerida, kuigi teistes reaalsuse süsteemides on teil see jäse 
olemas. (Vt Sethi Sissejuhatust, samuti 615. seanssi 2. peatükis.)  
 Kui te saate aru printsiipidest, millest ma praegu räägin, saab alati muuta ka väliseid tingi-
musi. Haigusi, isegi näiliselt surmavaid haigusi, saab likvideerida – kuid vaid siis, kui nende 
taga olevad tõekspidamised kustutada või neid piisavalt muuta, et vallanduks küllalt palju 
nende konkreetset koondavat mõju kehale. Teie mõistes on olevik praktiliselt võttes see 
punkt, milles te valite oma füüsilise kogemuse kõigi nende sündmuste hulgast, mis võiksid 
materialiseeruda. Tõekspidamiste muutudes muutub automaatselt teie füüsiline olukord. 
Teadmiste kasvades muutub ka teie kogemus teostuvamaks. See ei tarvitse tähendada, et see 
ühtlustuks mingil viisil või et poleks tõuse ega langusi. Iga püüdlus eeldab puudujäägi tunnis-
tamist, iga väljakutse eeldab takistuse olemasolu, mida on vaja ületada. Seiklushimulisemad 
valivad sageli suuremad proovikivid ja nii võivad nende vaimus nende poolt soovitud tule-
muste ja nende praeguse staatuse vahelised vastuolud võimatutena tunduda.  
 Jõupunktiks on aga igal juhul olevik ja sellest hetkest te valite, missugune teie ja missugu-
ne maailm. Riigi kogemus on kõigi sellesse kuuluvate indiviidide valikute kumulatiivne sum-
ma, seega te mõjutate enda asjaolude valikuga kõiki teisi inimesi oma riigis ja oma maailmas.  
 Paljudes "pärismaalaste" kultuurides ei vaadelda indiviidi üldse tema vanuse seisukohalt 
ja aastate lugemist peetakse ebaoluliseks. Inimene võib tegelikult teie mõistes oma vanust ka 
mitte teada. Teil kõigil – ühtviisi nii noortel, keskealistel kui ka vanadel – oleks kasulik oma 
vanus unustada, sest teie kultuuris on selles suhtes nii palju piiravaid tõekspidamisi. Nooruse-
le keelatakse selle tarkus ja vanadusele keelatakse selle rõõmud.  
 Teeselda, et te ignoreerite oma vanust, käituda nooruslikult, sest kardate oma vanust, pole 
lahendus. (Vt 11. peatükis 644. seanssi.) Teie mõistes teie reaalsuse- ja jõupunkt on jällegi 
teie jooksvas kogemuses. Selle mõistmine võimaldaks teil suvalises vanuses kasutada omadu-
si ja teadmisi, mis "eksisteerisid" teie minevikus või "saavad eksisteerima" teie tulevikus. Teie 
vanused on võimalikud [samaaegsed].  
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 Kuigi aega teie "mõistes" sisuliselt ei eksisteeri, olete neuroloogiliselt sunnitud tajuma 
oma elu mööduvate hetkede seeriana. Loodutena te sünnite noorena ja vananete. Kuid loomad 
pole loodutena selles suhtes oma kogemustes nii piiratud. Neil pole vanas eas tõekspidamisi, 
mis nende võimed automaatselt kammitseks; seega kui nad rahule jätta, siis nad füüsiliselt 
küll surevad, nagu kõik loodud selles suhtes paratamatult surevad, kuid nad ei mandu selliselt.  
 Te ei saa näiteks aru enda ja oma koduloomade vahelisest suhtlemisest, milles nad omal 
viisil tõlgendavad teie tõekspidamisi ja reageerivad neile.* Nad peegeldavad siis teie mõtteid 
ja muutuvad haavatavateks, mida nad loomulikes tingimustes ei oleks. Nende suhe teiega on 
laiemas mõttes muidugi loomulik, kuid nende loomupärast arusaamist, et loodu jõupunkt on 
olevikus, õõnestab mõningal määral nende enda vastuvõtlikkus teie tõekspidamistele ja nende 
tõlgendamine. Väikest kassipoega koheldakse teistmoodi kui veidi vanemat kassi. Kass rea-
geerib niisugusele muutusele. Samamoodi saavad ka teie enda järeldused vanuse kohta teie 
kogemustes faktiks. Kui te saaksite vastavalt neile end veenda, et olete kümme aastat noorem 
või vanem, siis see peegelduks tõetruult teie isiklikus keskkonnas.  
 
* Vt. 10. peatükis 639. seansi materjali meie kassi Rooney elust ja surmast. Seth mainis võimalikkusi ka seoses 
Rooney'ga. 
 
 Kui oleksite kahekümnene, saaksite kasutada oma tarkust, mis teil oleks teie kujutluse 
järgi kolmekümneselt.  
 Kui olete kuuekümnene, saaksite kasutada füüsilist jõudu, millest te olete oma arvates il-
ma jäetud, kuid mis teil oli siis. Kõik see väljenduks füüsiliselt ja bioloogiliselt ka teie kehas.  
  
 Missugune teie? Missugune maailm? Kui olete üksildane, siis sellepärast, et usute oma 
üksildusse selles olevikupunktis, mida te ajaks peate. Sellest, mis teile tundub minevikuna, 
võtate te ainult need mälestused, mis teie seisundit kinnitavad, ja projitseerite need tulevikku. 
Te surute oma keha alla, sellal kui see reageerib üksinduse seisundile keemiliste ja hormo-
naalsete reaktsioonide kaudu. Te loobute ka oma tegevuspunktist olevikus.  
 Vitamiinid, parem toit, meditsiin võivad keha ajutiselt noorendada, kuid kui te ei muuda 
oma tõekspidamisi, upub see kiiresti jälle teie depressioonitunnete alla. Te peate sellisel juhul 
aru saama, et te loote endale üksinduse ise, ja otsustama muuta seda nii mõtte kui ka teoga. 
Tegu on väljapoolt tajutav mõte füüsilises liikumises.  
 Niisiis: Sellega lõpetan dikteerimise ja oodake üks hetk. Tahan teile veel mõne sõna 
öelda...  
 (23.37. Seth alustas üsna äkki mulle andmete edastamist ühe lehekülje ulatuses. See puu-
dutas minu teatavaid piiravaid suhtumisi maalimisse ja vanusesse; see oli väga läbinägev ja 
olin mõnevõrra üllatunud, kui mõistsin, et need ideed olid olnud kogu aeg minu silme ees 
olemas. Seanss lõppes kell 23.45.  
 "Ma ei mäleta eelmisest vaheajast saadik midagi," ütles Jane. Tema edastamine ja käitu-
mine olid muutunud seansi jooksul üha jõulisemaks ja sundivamaks. Nüüd tundsime end 
mõlemad lõdvestunutena, kuid aktiivsetena. Rääkisin, et peaksin minema välja õlut jooma, 
kuid arvasin siis, et on juba liiga hilja. Jane läks hetkeks transsi tagasi, sest Seth kommen-
teeris naljatades:)  
 Ma käskisin teil endid kindlaks teha (eelmisel nädalal), kuid keegi ei kuulanud mind. 
 ("Ma kuulsin seda." ütles Jane naerdes. 
  Jane'ile meeldib sõna "jõupunkt" väga. See tundus talle väga esilekutsuv. Pärast seanssi 
ta märkis mitu korda, et Seth oleks pidanud tema arvates seda käesoleva peatüki pealkirjas 
kasutama. Ta isegi arutles, kas ei tuleks seda pealkirjale lisada, kavatsemata seda päriselt 
teha...)  
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657. SEANSS 
18. APRILL 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2105

 
 
 (Jane on olnud viimastel öödel teadlik Sethilt raamatu jaoks materjali saamisest ja selle 
dikteerimisest mulle. "Ärkan segaduses," ütles ta. "See on tavaliselt edaspidine materjal, 
milleni me pole veel jõudnud, ja ma ütlen: "Noo, milles asi?" Mõnikord on see lihtsalt infor-
matsioon minu enda jaoks – kuid ma tean siiski, et on toimunud dikteerimine ning et sina oled 
märkmeid teinud. Siis ma saan aru, et see pole võimalik, sest me oleme alles voodis..." Tal on 
ka varem niisuguseid kogemusi olnud. Vt näiteks märkusi pärast 619. seanssi 4. peatükis.)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Soovin, et te paigutaksite järgneva lause leheküljel eraldi, suuremas kirjas, nii 
et see oleks esile tõstetud ja allajoonitult. 
 ("Hästi.")  
 
  

OLEVIK ON JÕUPUNKT. 
 
 
 Eeltoodud lause on käesolevas raamatus praktilises mõttes ja teie mõistes aja raames üks 
tähtsamaid lauseid. Nagu juba mainitud (653. seansil14. peatükis), realiseerite te sündmusi 
vaimu ja keha praegusest lõikepunktist, valides neid vastavalt oma tõekspidamistele võimalik-
kuste hulgast.  
 Kõik teie füüsilised, mõistuslikud ja vaimsed võimed koonduvad siis kokku "praeguse" 
kogemuse säravas keskendumises. Te pole mineviku ja varasemate veendumuste meelevallas, 
kui te just ei usu, et olete. Kui te saate oma jõust olevikus täielikult aru, siis mõistate, et selles 
punktis tegutsemine mõjutab ka minevikku, selle tõekspidamisi ja teie reaktsioone.  
 Teiste sõnadega, ma ütlen teile, et teie praegused tõekspidamised on nii-öelda nagu kogu 
isiksusele antavad juhised, mis organiseerivad ja reorganiseerivad samaaegselt varasemaid 
kogemusi vastavalt teie praegustele ettekujutustele reaalsusest.  
 Tulevikku – võimalikku tulevikku – muudetakse muidugi samamoodi. Tahapoole vaata-
mine praeguste probleemide allika leidmiseks võib tekitada teil harjumuse otsida minevikust 
ainult negatiivseid episoode ja takistada teid kogemast seda naudingu, saavutuse või edu alli-
kana (väga pingsalt).  
 Te kujundate oma varasemat elu praeguste rahulolematuste kaudu ja seetõttu tugevdate 
oma probleeme.  
 Te nagu loeksite ajalooraamatut, mis on pühendatud ainult inimkonna läbikukkumistele, 
julmustele ja vigadele, jättes arvestamata kõik selle saavutused. Selliselt võite hakata kasu-
tama oma "ajalugu", nii et see annab sellest, mis või kes te olete, väga moonutatud pildi – mis 
siis maalib ka teie praeguse olukorra.  
 Niisuguste küsimustega tegelejatel – kes uurivad pidevalt minevikku, et avastada, mis 
olevikus on valesti – jääb sageli oluline mõistmata. Nad tugevdavad selle asemel negatiivset 
kogemust, mille eest nad püüavad põgeneda. Nende probleemid tulenesid algselt just sama-
laadsest mõtlemisest. Väga paljud mitterahuldavad tingimused tekivad selle tõttu, et indiviidid 
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hakkavad oma elu erinevatel perioodidel kartma, endas kahtlema, ja hakkavad keskenduma 
"negatiivsetele" aspektidele.  
 Olukord võib olla mõnes mõttes täiesti erinev. Teatavad suhtumised võivad suuri elualasid 
mitte puudutada, teisi aga küll. Uks inimene võib olla füüsiliselt täiesti vaba ja suurepärase 
tervisega, kuid teatavate kogemuste tõttu hakata siiski kahtlema oma võimes teistega läbi saa-
da. Seega võib ta hakata vaatama oma minevikku – selle tõekspidamise osas, mida ta ei suuda 
seosesse viia – ja leida siis varasemas käitumises sellele ideele igasuguseid kinnitusi.  
 Kui ta oma mälestustes rändaks, püüdes leida selle asemel teistsuguseid tõendeid, siis ta 
avastaks selles samas minevikus juhtumeid, mil ta teistega hästi läbi sai. Teie praegused 
tõekspidamised struktureerivad mälestusi, mis teie ees praegu paradeerivad – ja teie mäles-
tused näivad siis tõekspidamisi kinnitavat.  
 Kui te püüate oma tõekspidamisi muuta, vaadake oma minevik läbi uute kontseptsioonide 
seisukohalt. Kui olete haige, tuletage meelde aega, mil te seda polnud. Otsige oma elust tõen-
deid oma tervise kohta. Juba teie elu ise on kindlaks tõendiks selle kohta, et teis peitub tervis!  
 Praeguse piiratuse peaaegu kõigil juhtudel on sellel alal üks põhiteema: indiviid on õpe-
tanud end mingitel põhjustel rõhutama "negatiivseid" aspekte.  
 Olen sageli öelnud, et tõekspidamised kutsuvad reaalsuse esile ning et üks sümptom ei 
haju lihtsalt niisama, kui pole kindlaks tehtud selle "põhjust" – kuid niisugused põhjused ula-
tuvad teie praegustest ettekujutustest põhjuse ja tagajärje kohta tunduvalt kaugemale. Need 
hõlmavad iga indiviidi isiklikke filosoofilisi väärtushinnanguid. Nende kui isikliku elu piira-
tuste näiliste põhjuste all on teisi kaugeleulatuvaid tõekspidamisi ja iga indiviid kasutab neid 
elemente oma isiklikus kogemuses nende toetamiseks. See kehtib igasuguse puuduse või 
takistuse kohta, mis on piisavalt suur, et probleemiks olla.  
 Teile on õpetatud, et te olete varasemate sündmuste meelevallas, seepärast arvate, et isik-
like raskuste allikate otsimiseks tuleb uurida minevikku, kuid – selleks, et leida, mis te seal 
valesti tegite või missuguseid vigu te tegite või kui ebapiisavad olid teie tõlgendused! Kuid 
vaatamata sellele, mis teile on õpetatud, on jõupunktiks taas olevik; ja jälle kasutatakse teie 
meenutuste struktureerimiseks teie praeguseid tõekspidamisi.  
 Neid mälestusi kasutatakse suvaliste järelduste tegemiseks, nagu näiteks statistilisi and-
meid kasutatakse. Võite jääda teel peatuma ühele-kahele meenunud sündmusele ja omistada 
neile oma praeguse käitumise põhjused. Sellisel juhul olete juba valmis oma praegusi tõeks-
pidamisi ja teguviisi muutma ning kasutama lihtsalt mineviku sündmusi või harjumusi stiimu-
li või motiivina. (Vt 616. seanssi 2. peatükis.)  
 Küsimus "Mis mul viga on?" viib teid ainult edasiste piiratuste loomisele ja olemasolevate 
tugevdamisele, kuna niisuguseid tegevusi olevikus liialdatakse ja need projitseeritakse tule-
vikku.  
  
 Missugune teie? Missugune maailm? Neile küsimustele tuleb vastata teie mõistes "prae-
gu", selle mõistmise kaudu, et teie jõupunkt on olevikus ja mitte minevikus. Teie ainus tõhus 
punkt, milles saab mingit teie maailma aspekti muuta, seisneb selles imelises hetkelises vaimu 
ja mina ühenduses neuroloogilise mõju kaudu.  
 (Pingsalt:) Seega enese vabastamiseks tülikatest piirangutest, mu armas sõber, te kujun-
date oma mineviku olevikust lähtuvalt ümber. Missugune ka poleks teie olukord, kasutage 
minevikku rikkaliku allikana, otsides sellest oma edusamme, kujundades seda ümber. Kui 
otsite sellest eksimusi, muutute pimedaks sellele, mis selles suhtes oli õiget, nii et minevik 
peegeldab ainult teie praegusi puudujääke.  
 Teised sündmused jäävad teile praktiliselt nähtamatuteks. Kuna minevik ja tulevik eksis-
teerivad sisuliselt samal ajal, konstrueerite samal ajal ohtlikult samamoodi ka oma tulevikku.  
 Inimesed võivad käia ühe psühholoogi juurest teise juurde, tegelda ühe või teise enesera-
viga, küsides alati sama: "Mis on valesti?" Küsimusest endast saab vorm, mille läbi nähakse 
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kogemust, ja see ise on üheks nii füüsiliste, psüühiliste kui ka vaimsete piiratuste peamiseks 
põhjuseks. (Vt 624. seansi 5. peatükki.) .  
 Indiviid lakkas ühel või teisel põhjusel keskendumast sellele, mis oli teatavates isiklikes 
küsimustes õiget, ja hakkas keskenduma konkreetsetele "puudustele" ja neid võimendama. 
Seega otsitakse igati heade kavatsustega mitmesuguseid lahendusi, kuid kõik need põhinevad 
eeldusel, et miski on väär.  
 Kui niisugust teguviisi jätkata, võib keskendumine negatiivsele immitseda järk-järgult ka 
teistele, varem rikkumata kogemustealadele.  
 Seega pole te oma varasemate tõekspidamiste meelevallas. Teisest küljest, mida varem te 
hakkate uutel alusel tegutsema, seda parem. Muidu te neid olevikus ei usalda. Kui olete vaene 
ja soovite rohkem raha ning püüate säilitada tõekspidamist küllusest – kuigi praeguse vaesu-
sega ikka veel vastamisi seistes – peate tegema oma reaalsuses mõne sümboolse liigutuse, mis 
näitaks, et te olete valmis muutust vastu võtma.  
 Kuigi see võib rumal tunduda, peaksite osa rahast ära andma või toimima mingil muul 
teile sobival viisil, nagu teil oleks rohkem raha kui teil füüsiliselt on. Peate reageerima oma 
uutele tõekspidamistele, et uus sõnum jõuaks neuroloogiliselt kohale. Oma tõekspidamiste 
tulemusena te tegutsete harjumuslikult teatavatel viisidel. Kui te nüüd mõningaid niisuguseid 
harjumusi tahtlikult muudate, siis jõuab ka sõnum kohale. Algatus peab tulema teilt ja olevi-
kus. Väga realistlikult tähendab see teie vaatepunkti muutmist, selle konkreetse perspektiivi 
muutmist, millega te vaatlete oma minevikku ja olevikku ning kujutlete oma tulevikku.  
 Peate otsima endast oma soovidele positiivse kogemuse mõttes tõendeid. Uurige sellelt 
seisukohalt oma minevikku. Kujutlege oma tulevikku oleviku jõupunktist. Selliselt te vähe-
malt ei kasuta minevikku oma piiratuste tugevdamiseks ega nende tulevikku projitseerimi-
seks. On täiesti loomulik, et te vastandate soovitut sellega, mis teil on, ja seda tehes on väga 
kerge julgust kaotada, kuid minevikust vigade otsimine ei aita teid. Õigesti kasutatud viis 
minutit võib aga palju kasu tuua. Keskenduge selle aja jooksul faktile, et jõupunktiks on prae-
gu. Tunnetage veidi aega kindlat fakti, et teie emotsionaalsed, vaimsed ja psüühilised võimed 
on koondatud läbi keha, ja suunake viie minuti jooksul kogu oma tähelepanu vaid sellele, 
mida te soovite. Kasutage näitlikustamist või sõnalist mõtet – ükskõik, mis teile kõige loomu-
likumana tundub; kuid ärge selle perioodi jooksul keskenduge mingitele puudustele, vaid 
ainult oma soovile.  
 Kasutage kogu oma energiat ja tähelepanu. Siis unustage see. Ärge kontrollige, kui hästi 
see toimib. Jälgige lihtsalt, et teie kavatsused oleksid selle aja jooksul selged. Siis tehke ühel 
või teisel viisil vastavalt oma konkreetsele olukorrale mõni füüsiline žest või tegu, mis on teie 
uskumuse või sooviga kooskõlas. Käituge seega vähemalt kord päevas füüsiliselt viisil, mis 
näitab, et te usute sellesse, mida te teete. See võib olla väga lihtne tegu. Kui olete üksildane ja 
tunnete end mahajäetuna, võib see seisneda lihtsalt teie naeratuses kellelegi teisele. Kui olete 
vaene, võib see seisneda niisuguses lihtsas teos nagu vajaliku kauba ostmine, mis maksab 
kaks senti rohkem kui te sellele tavaliselt kulutaksite – toimides usus, olgugi see sedavõrd 
nõrk, et need kaks senti antakse kord teile või saabuvad teie kogemusse; kuid toimides selli-
selt, nagu teil oleks rohkem kui tegelikult on.  
 Tervise osas seisneks see kord päevas selliselt käitumises, nagu teil poleks antud haigust, 
mis teil on. Kuid tõekspidamine olevikus, mida viie minuti jooksul tugevdatakse, annab koos 
niisuguse füüsilise teoga praktiliselt aukartustäratavaid tulemusi.  
 Niisugused mõjud ilmnevad aga vaid siis, kui te lakkate otsimast minevikust "vigu" ja 
tugevdamast oma negatiivseid kogemusi. Igal elualal saab kasutada samu printsiipe ja te valite 
igal neist mitmesuguste võimalike sündmuste hulgast.  
 Need teie seast, kes usuvad rohkem või vähem traditsioonilisel viisil taaskehastumist, või-
vad teha selle vea, et kasutavad või süüdistavad "varasemaid" elusid, organiseerides neid oma 
praeguste tõekspidamiste kaudu. Juba see on halb, et te usute end olevat ühe mineviku meele-
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vallas, kuid kui pidada end abituks teiste elude arvukate varasemate vigade suhtes, satute või-
matusse olukorda: teadlik tahe jäetakse tegutsemisjõust ilma. Need elud eksisteerivad sama-
aegselt. Need on teie teised väljendused, omavahelises seoses, kuid igal teadlikul minal on 
jõupunkt tema oma olevikus.  
 Just sel põhjusel kasutatakse "informatsiooni varasemast elust" praeguste isiklike sotsiaal-
sete situatsioonide tugevdamiseks – kuna need meenutused, nagu ka selle elu minevik, kons-
trueeritakse praeguse tõekspidamise kaudu.  
 Kui keegi teine, näiteks sensitiiv, annab teile niisugust informatsiooni, kaldub ta niisamuti 
käsitlema eriti neid "elusid", mis on teile praegu olulised ja – muidugi alateadlikult – struktu-
reerima neid täpselt teie tõekspidamiste järgi. See võib mitte väga ilmne olla. (Rõhutades:) 
Kui inimene usub, et ta on sisuliselt vääritu, siis ta meenutab või talle antakse kätte elusid, mis 
seda ideed kinnitavad. Kui ta arvab, et peab nüüd oma pattude eest maksma, siis see tõeks-
pidamine kutsub neist eludest esile seda kinnitavaid mälestusi; see meenutus on siis väga 
organiseeritud, jättes kõik välja, mille suhtes see ei kehti.  
 Kui inimene usub, et teda kasutatakse ära, ning et ta on maise eksisteerimise kütkeis, teda 
ei hinnata, siis ta võib saada endalt või teistelt informatsiooni, mis näitab, et teistes eludes 
teda väga austati – mis kinnitab tema tõekspidamist, et teda peetakse tähtsusetuks või veelgi 
halvemaks.  
 Need minu väited on üldised, sest iga inimene tugevdab oma tõekspidamisi omamoodi. 
Kui peate end haigeks, siis teie varasematest eludest pärinev informatsioon näitab teile väga 
tõenäoliselt, et olete sooritanud kuritegusid, mille eest te nüüd karistust kannate. Missuguse 
tausta te ka valite, leiate selles alati oma tõekspidamisele kohase kinnituse. Tõde, niivõrd kui 
seda saab väljendada, on järgmine: TE KUJUNDATE OMA REAALSUST PRAEGU, suurte 
tähtedega, hinge ja keha lõikumise kaudu ja teie mõistes olevik on teie jõupunkt.  
 Kõik teie taaskehastunud minad on sündinud kehalise olendina, nagu teie isegi. Igaühel on 
omaenda "jõupunkt" ehk järjestikused momendid, mil ta materialiseerib ka oma igapäevase 
eksisteerimise lineaarsel viisil kõigist oma võimalikkustest.  
 Nagu me selgitame ühes teises raamatus neile, kes nende küsimuste vastu huvi tunnevad, 
on kõigi nende teie ja te "taaskehastunud" minade praeguste jõupunktide vahel teatav kokku-
langevus. Raku "mälu" osas on isegi bioloogilisi seoseid. (Vt 653. seanssi 13. peatükis.) Seega 
te võite oma praeguste tõekspidamiste kaudu oma ajas ja ruumis tõmmata endasse kalduvusi 
teatavate kogemuste poole, mis on nende teistega ühised. Selles paljumõõtmelises jõupunktis 
toimib seega pidev vastastikune seos, nii et teie mõistes üks taaskehastunud mina võtab kõi-
gilt teistelt omadusi, mida ta soovib, vastavalt oma konkreetsetele lokaliseeritud tõekspida-
mistele.  
 Need minad on teie enda erinevad teisikud olevuslikkuses, kogemas kehalist reaalsust; 
kuid teie organism välistab samal ajal kogemuse samaaegsuse. See ei tähenda, nagu te ei 
saaks seda tajuda teistel tasanditel, vaid et sündmused näivad üldiselt ilmuvat seeriana.  
 Täiesti reaalses isiklikus ja inimsoo tähenduses on minevik ikka veel toimumas. Te loote 
seda oma olevikust oma tõekspidamiste järgi. Eemaldatud ussripik ei ilmu füüsiliselt uuesti. 
Mõningad süsteemid on teie olevuslikkusele aktsepteeritavad, sisemiselt omased. Kuid isegi 
raku tasandil on vabadust tunduvalt rohkem.  
 Dikteerimise lõpp.  
 (Märkus. Mul on endal niisugune tunne, et Sethi taaskehastumiste jõupunktid, rakumälu ja 
"Seth kõneleb" 5. peatükis käsitletud koordinaatpunktid on omavahel hästi seotud: "Need 
koordinaatpunktid on ühtlasi energia voolukanaliteks ja nihkekohtadeks või nähtamatuteks 
käikudeks ühest reaalsusest teise. Samuti täidavad nad transformaatori ülesannet ja toodavad 
suure jao sellest energiast, mis muudab loomise teie mõistes pidevaks... Need punktid põrku-
vad vastu – teie mõistes – aega ja ruumi... "Vt ka 593. seanssi "Seth kõneleb" Lisas.)  
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658. SEANSS 
23. APRILL 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2143

 
 
 Niisiis: Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Hüpnoosi hea demonstreerimine näitab alati selgesti, et jõupunkt on olevikus 
ning et tõekspidamised dikteerivad teie kogemuse.  
 Hüpnoosis pole midagi maagilist. Te kõik kasutate seda pidevalt. (Vt 620. seanssi 5. pea-
tükis.) Hüpnootiline sugestioon tundub nii esoteeriline vaid siis, kui sellele omistatakse konk-
reetseid protseduure ja kui see eraldatakse normaalsest elust. Struktureeritud hüpnoos või-
maldab subjektil vaid oma kontsentratsioonivõimet täielikult ära kasutada, aktiveerides sel 
teel alateadlikke mehhanisme.  
 Kui aga organiseeritud protseduurides esineb moonutusi ja praktiseerijatel vääritimõist-
misi, ilmneb see nähtus hoopis teises valguses. Subjekt nõustub aktsepteerima hüpnotiseerija 
tõekspidamisi. Kuna on olemas telepaatia (nagu kirjeldasime 3. peatükis), reageerib subjekt 
mitte ainult suulistele käsklustele, vaid ka praktiseerija väljaütlemata tõekspidamistele, "tõen-
dades" sellega muidugi hüpnotiseerija teooriat oma elukutse olemusest.  
 Hüpnoos näitab selgelt ja kontsentreeritult, mil viisil teie tõekspidamised teie käitumist 
igapäevaelus mõjutavad. Erinevad meetodid koondavad kogu teie keskendumisvõime lihtsalt 
konkreetsele alale, välistades kõik tähelepanu hajumised.  
 Teie tõekspidamised toimivad seega hüpnotisöörina. Kui antakse konkreetseid juhiseid, 
siis teie "automaatne" kogemus täidab need. Üks soovitus, mis võib sellest läbi murda, on: 
"Ma loon endale ise reaalsuse ja olevik on minu jõupunktiks." Kui teile mõne tõekspidamise 
mõjud ei meeldi, peate seda muutma, sest teid ei vabasta mingi manipuleerimine väliste tingi-
mustega. Kui te saate tõeliselt aru oma võimust tegutseda ja otsustada olevikus, siis varase-
mad sündmused ei hüpnotiseeri teid.  
 Suhtuge olevikku kui paljudest allikatest kogutud kogemuste veekogusse, millesse suubu-
vad jõed nii minevikust kui ka tulevikust. Neid jõgesid (võimalikkusi) on lõputul arvul ja oma 
kogemuste kaudu te valite nende hulgast, reguleerides nende voolu. Näiteks: kui te kesken-
dute pidevalt tõekspidamisele, et teie lapsepõlv oli hävitav ja negatiivne, siis voolavad teie 
praegusesse ellu minevikust vaid niisugused kogemused. Seega pole mõtet öelda: "Kuid mu 
elus oli nii palju hingelisi traumasid", sest see tugevdab tõekspidamist. Peate seda veendumust 
ühel või teisel moel korrigeerima või, mis veel parem, seda täielikult muutma – muidu ei pää-
se te selle tagajärgede eest kunagi. See ei tähenda enesele "valetamist"; kuid kui teile tundub, 
et teie lapsepõlves polnud mingeid rõõme, saavutusi ega naudinguid, siis te valetate endale 
praegu. Olete sel määral negatiivsele keskendunud, et kõik muu näib nähtamatu. (Vt 644. 
seanssi 11. peatükis.) Olete end olevikust hüpnotiseerinud, vaadeldes minevikku mitte oma 
kogemuste seisukohalt, vaid sellisena, nagu see näib teie praeguste tõekspidamiste valguses.  
 Olete selle ümber korraldanud. Seega, kui ma soovitan teil oma minevik ümber struktu-
reerida, ei käsi ma teil teha midagi niisugust, mida te pole juba teinud. Hüpnoos on vaid tähe-
lepanu koondamise seisund, milles te keskendute tõekspidamistele. Avalikud demonstratsioo-
nid tekitavad inimestel arvamuse, et subjekt peab jääma magama või olema täiesti lõdvestu-
nud, kuid see pole tõsi. Üheks eeltingimuseks on küll intensiivne keskendumine konkreetsete-
le saabuvatele andmetele, jättes arvestamata kõik muu. Seepärast antakse korraldused selgelt, 
asjakohaselt. Ei saada vastuolulist informatsiooni ega vastupidiseid sõnumeid.  
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 Ülearuste andmete arvestamata jätmine ja terav keskendumine on kaks kõige tähtsamat 
komponenti. Lõdvestumine võib aidata lihtsalt seepärast, et ka keha sõnumeid tuleb vaigis-
tada, et meel ei tegeleks nendega.  
 Paljusid tõekspidamisi aktsepteeriti algselt niisuguse olukorra tulemusena, ilma formaalse 
vastuvõtmiseta, kuid õigete tingimuste olemasolul. Paanika periood kiirendab koheselt kes-
kendumist. Kõik energiajõud mobiliseeritakse koheselt, tavaliselt toimub ka vähene lõdvestu-
mine.  
 Niisuguseid tõekspidamisi võidakse aga aktsepteerida ka siis, kui teadlik meel näib maga-
vat või tuhmunud, näiteks šoki perioodidel või operatsioonide ajal. Tähelepanu keskendub siis 
teravamalt ja intensiivsemalt. Üheks probleemiks on, et teadlikku ja alateadlikku meelt erista-
takse liiga spetsiifiliselt. Need kattuvad omavahel. Kui hüpnoosi kasutada õigesti, ilma sellele 
omistatavate pidulike tembutusteta, on see suurepärane meetod uute tõekspidamiste sissetoo-
miseks ja vanadest lahtisaamiseks. See kehtib aga vaid siis, kui te tunnistate oma teadliku 
meele võimu sel hetkel ja saate aru oma teadvuse võimest mobiliseerida alateadlikke reakt-
sioone.  
 Enne kui te proovite meetodit, mida ma soovitan, on ülimalt tähtis, et te saaksite mõninga-
test asjadest aru.  
 Esiteks, alateadvus ei ole käsn, mis võtab materjali valimata vastu vaatamata teie teadliku 
mina arvamusele. Kõiki tõekspidamisi ja sugestioone sõelutakse kõigepealt läbi teie teadliku 
meele ja seejärel lubatakse vaid neil, mida te aktsepteerite, tungida mina teistesse osadesse.  
 Seega ei sunnita negatiivseid tõekspidamisi teile vastu teie tahtmist peale. Teile ei saa 
midagi peale suruda, mida te teadlikult vastu ei võta. Formaalse hüpnoosi korral mängivad 
hüpnotiseerija ja subjekt mängu. Kui hüpnotiseerija käsib subjektil juhtunu unustada, siis 
inimene teeskleb, et ta unustab selle. Mõlemad usuvad antud juhul, et inimene unustab selle 
tagajärjel, ja demonstreeritakse selle tõekspidamise jõudu. Kuid sellest järeldatakse ekslikult, 
et teadlik meel on niisugustes tingimustes üldises mõttes abitu, kuid see pole tõsi.  
 Olete mingite induktsioonideta "hüpnotiseerinud" ennast kõigisse oma tõekspidamistesse. 
See tähendab lihtsalt, et olete need teadlikult aktsepteerinud, neile keskendunud, jätnud vastu-
pidised andmed kõrvale, koondanud oma huvid neile konkreetsetele punktidele ja aktiveeri-
nud vastavalt alateadlikke mehhanisme, mis materialiseerivad need veendumused siis füüsi-
lise kogemuse kaudu.  
 Formaalne hüpnoos kutsub esile vaid kiirendatud variandi sellest, mis pidevalt niigi toi-
mub. See on täiuslik näide ideaaljuhul võimalikest – kuid praktikas tavaliselt mittenähtavatest 
– kohestest tulemustest, mis tekivad, kui praegused tõekspidamised eitavad varasemaid.  
 Käsitleme järgnevalt praktilisi meetodeid, mis võimaldavad teil tõekspidamisi ja oma 
kogemust muuta. Näitame käesolevas raamatus samuti, kuidas teie individuaalsed tõekspida-
mised veavad teid rõõmude või hädade juurde. Vaatleme, mil viisil kollektiivsed tõekspidami-
sed toovad paljusid teid kokku nii suurte pidude ajal kui ka ohvrite või ellujääjatena õnnetus-
tes, mis näivad eksisteerivat teist eraldi.  
 Vaatleme kõigepealt hüpnoosi, täiesti loomuliku hüpnoosi olemust ja – mil viisil te seda 
praegu kasutate. Seejärel näete, kuidas te saate seda väga lihtsalt ja tahtlikult kasutada oma 
praeguses jõupunktis.  
 Peatüki lõpp. Ütlesin, et sellest tuleb lühike peatükk.  
 ("Jah.")  
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Loomulik hüpnoos:   
transs on transs on transs 

 
 
 
 
  
 Ja üks hetk nüüd.  
 (Paus kell 22.46.) Peatükk ...  
 (" Kuusteist," ütlesin, kui Seth-Jane kõhkles.) 
 ( Naeratades ja üha valjemini ning madalamalt:) Kuusteist, pealkirjaga: "Loomulik hüp-
noos: transs on transs on transs." Missugune reaalsus on reaalsuse taga? Kas materiaalne elu 
on hallutsinatsioon? Kas on olemas mingi konkreetne defineeritav reaalsus, millele teie oma 
on vaid varjuks?  
 Teie reaalsus ongi hallutsinatsiooni tulemus, kui te tahate sellega öelda, et see on vaid teie 
meelte poolt näidatav pilt. Teie eksisteerimist tajutakse füüsiliselt muidugi meelte kaudu. Sel-
les suhtes on kehaline elu transsi viidud elu, milles tähelepanu on koondatud suures osas läbi 
meelte tõekspidamise oma tundmuste reaalsusesse. Kuid see kogemus on siiski see imidž, 
mille reaalsus teie jaoks praegu omandab, ja seega teises mõttes on maine elu reaalsuse üks 
variant – mitte kogu reaalsus, vaid selle osa. See on iseenesest kanal, mille kaudu te tajute, 
mis on reaalsus. Selle kogemuse uurimiseks te suunate sellele oma tähelepanu ja kasutate kõi-
ki oma teisi (mittefüüsilisi) võimeid lisandite, abide, täiendustena. Te hüpnotiseerite omaenda 
närve ja oma keha rakke, sest need reageerivad vastavalt teie ootustele ja teie teadliku meele 
tõekspidamisi järgivad omal määral kõik mina osad kuni väikseima aatomi ja molekulini. Teie 
elu suursündmused, teie suhted teistega, sealhulgas pisimategi füüsiliste sündmuste harjumus-
likud toimed teie kehas – kõik see järgib teie teadlikke tõekspidamisi.  
 Kui olete haige, võite taas öelda: "Ma ei tahtnud haigeks jääda," või kui olete vaene, "Ma 
ei tahtnud vaene olla," või kui teid ei armastata, "Ma pole tahtnud üksildane olla." Kuid te ole-
te hakanud omadel põhjustel uskuma haigusesse rohkem kui tervisesse, vaesusesse rohkem 
kui küllusesse, üksildusse rohkem kui kiindumusse.  
 Võib-olla olete võtnud mõned neist ideedest üle oma vanematelt. Nende mõjud võisid teid 
ümbritseda või siis olete võib-olla mingil oma elualal tõekspidamisi vahetanud; kuid igat neist 
saab muuta, kui te kasutate olevikus oma toime jõudu. Ma ei taha öelda, et igaüks teist peab 
või peaks olema terve, rikas ja tark. Pöördun praegu vaid nende poole, kelle elus on mõjusid, 
millega nad pole rahul. Ühes mõttes seega sugestioonid, mis te endale annate, toimivad üldi-
selt tõekspidamistena, mis peegelduvad teie kogemuses.  
 Mõned teist on lihtsalt vaimult laisad. Te ei uuri teile saabuvaid andmeid teadlikult läbi. 
Paljud teist, kes tavatsevad "eitada" teiste negatiivseid sugestioone, mõeldes nende asemel 
positiivsetele, teevad seda tegelikult sellepärast, et nad on nii väga veendunud, et negatiivsed 
tõekspidamised on kasulikest võimsamad.  
 Te kõik leiate oma elust harjumuslikke mõttemalle, mida toetavad neist tulenevad teod – 
nagu tingitud käitumine – millega te pidevalt tugevdate negatiivseid aspekte, keskendute neile 
kuni vastupidiste andmete kõrvalejätmiseni ja toote need selliselt loomuliku hüpnoosi teel 
kogemusse.  
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 Paljud inimesed omistavad hüpnotiseerijale suure võimu, kuid millal iganes te omate kel-
legi teise jagamatut tähelepanu, toimite ka ise suurel määral hüpnotisöörina.  
 Kui te omate enda jagamatut tähelepanu, olete samaaegselt nii hüpnotiseerija kui ka sub-
jekt. Annate endale pidevalt hüpnoosijärgseid sugestioone, eriti kui projitseerite praegusi 
tingimusi tulevikku. Tahaksin teile selgeks teha, et see kõik järgib lihtsalt meele loomulikku 
funktsiooni ning on mõeldud hajutama teil ettekujutust hüpnoosi "maagilistest" aspektidest.  
 Kasutage seega iga päev kõige rohkem viis kuni kümme minutit soovitud uute tõekspida-
miste omandamiseks loomulikku hüpnoosi. Keskendage sel ajal oma tähelepanu võimalikult 
elavalt ühele lihtsale väitele. Korrake seda üha üle, keskendudes sellele selleks korraks. Püüd-
ke seda väidet igas võimalikus mõttes tunda – see tähendab, ärge laske tähelepanul hajuda, 
kuid kui teie meel soovib tingimata ringi liikuda, suunake selle kujundid oma väitega samasse 
kanalisse.  
 Kordamine, kas kuuldavalt või mõttes, on tähtis, sest see aktiveerib bioloogilised mudelid 
ja peegeldab neid. Ärge pingutage. Seda harjutust ei tohiks teha koos varem antud jõupunkti 
harjutusega (Vt 657. seanssi 15. peatükis.) Nad ei tohiks teineteise sisse joosta, vaid neid tu-
leks sooritada päeva jooksul eraldi aegadel.  
 Pidage selle käigus siiski meeles, et te kasutate olevikku jõumomendina uute tõekspida-
miste sissetoomiseks ning et need tõepoolest materialiseeruvad. Kui harjutus lõpeb, ärge 
sellele enam mõelge. Unustage see. Olete kasutanud kontsentreeritud kujul loomulikku hüp-
noosi.  
 Võib-olla peate oma sõnumi õigeks sõnastamiseks veidi katsetama, kuid kulub vähemalt 
kolm päeva, enne kui te saate tulemuste alusel öelda, kui efektiivne see on olnud. Vajalikuks 
võib osutuda sõnastuse muutmine. Kui väide tundub teile õige, siis jätkake. Teie tähelepanu 
peaks olema muus suhtes täiesti lõõgastunud, sest te vajate aega. Võite kogeda kohe tähele-
panuväärseid tulemusi. Kuid ka sel juhul jätkake harjutust.  
 Sisemised kanalid peavad omandama uued mudelid. See annab tunde, mis on teile indi-
viduaalseks juhiseks. Üle kümne minuti pole mõtet harjutust teha. Paljudele tundub see 
tegelikult ka raske. Kui kulutada rohkem aega, siis tugevneb lihtsalt idee sellega seotud prob-
leemidest.  
 Sellega seanss lõpeb.  
 ("Hästi.")  
 Südamlikud tervitused teile mõlemale.  
 ("Aitäh. Sulle sama. Head ööd." Lõpp kell 23.50.)  
 
 
 

659. SEANSS 
25. APRILL 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2118

 
  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Loomulik hüpnoos on alateadvuse soostumine teadliku tõekspidamisega. Kes-
kendumiste ajal, mil kõik tähelepanu hajutavad tegurid on välja jäetud, sisendatakse siis soo-
vitud mõtted (formaalse hüpnoosi korral). Normaalses elus toimuvad aga samad protsessid; 
esmase keskendumise alad reguleerivad siis teie kogemust nii bioloogiliselt kui ka vaimselt ja 
genereerivad samasuguseid tingimusi.  
 Toome lihtsa näite, kasutades lapsepõlves sisendatud positiivset tõekspidamist. Inimesele 
öeldakse, et ta on nägus, proportsionaalse kehaga ja meeldiva isiksusega. See mõte kinnistub. 
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Inimene käitub igati selle tõekspidamisega kooskõlas; kuid tuumiktõekspidamise ümber kas-
vab ka mitmesuguseid lisatõekspidamisi.  
 Tõekspidamine isiklikku väärtusesse toob endaga kaasa tõekspidamise teiste isiklikku 
väärtusesse, sest nad näitavad meie õnneseenest sõbrale end oma parimast küljest. Tema elu 
tugevdab pidevalt seda kontseptsiooni ja kuigi ta on kuidagi ähmaselt teadlik, et mõned ini-
mesed on teistest "kenamad", võimaldab tema peamine sisim kogemus tal teistes ja endas vaid 
parimat näha. See muutub üheks tugevaimaks süsteemiks, mille kaudu ta eksisteerimist näeb. 
 Sellega mitte kooskõlas olevad andmed ja stiimulid on kõrvalised küsimused, isiklikult 
mitte kehtivad, kuid ta mõistab, et teiste jaoks faktiliselt olemas. Ta ei pea ennast tõestama, 
seepärast on tal lihtsam oma kaasaegsetesse õiglaselt suhtuda.  
 Ta võib mõista, et tema võimed on mõnedel aladel ebapiisavad, kuid kuna ta usub, et on 
põhiolemuselt väärtuslik, saab ta neid vajakajäämisi aktsepteerida osana endast, ilma et ta 
tunneks neist enesele ohtu. Ta saab püüda oma seisundit parandada, ilma et ta samal ajal end 
jalust maha lööks.  
 Niisiis: Ta võib selles suhtes olla või ka mitte olla üksikjoonte poolest sama kaunis kui 
mõned teised inimesed, kes peavad end tegelikult ebameeldivaks. Tõekspidamine omaenda 
nägususse on nii tähtis, et teised reageerivad sellele samal viisil. Inimesel võib olla näiteks 
suur loomupärane ilu, kuid see ilu pole ei talle ega teistele ilmne. Inimene ei usu, et tal seda 
on, ja rikub oma tegelikke füüsilisi jooni selliselt, et nägusus muutub praktiliselt nähtamatuks.  
 Seega on teie tõekspidamised nagu hüpnootilised fookused. Te tugevdate neid pidevalt 
normaalse sisekõnega, millega te kõik tegelete.  
 See sisemine suhtlemine toimib nagu hüpnotisööri pidevad kordamised. Kuid antud juhul 
te olete ise endale hüpnotiseerija. Vähesed inimesed on keskendunud vaid ühele põhialale. 
Tavaliselt on selliseid mitu, kuid need on teie energia kasutamise viisid. Kui inimene peab 
oma väärtuslikkust enesestmõistetavaks, ei pea ta selle küsimusega töötama. Järgnevad koge-
mused saabuvad talle loomulikul teel. Paljudel oma elu aladel, millega te olete rahul, ei pea te 
pingutusi tegema. Teie teadlikud mõtted ja keskendumised annavad tulemusi, millega te olete 
rahul. Vaid nende oma elulõikude kohta, mis teis hämmeldust tekitavad, hakkate arutlema, 
milles asi – kuid ka siin toimib loomulik hüpnoos sama kergelt ja loomulikult ja teie teadlikud 
mõtted jõuavad automaatselt füüsilise viljastumiseni. Seega peate just nendel aladel mõistma, 
et olete hüpnotisöör.  
 Alateadvus võtab need teadlikult meelelt saadavad korraldused vastu.  
 Iga inimese kogemuste kohaselt on alasid, millega ta on rahul. Kui aga leiate, et olete ra-
hulolematu, kontrollige korraldusi, mis te just sellele kogemuste alale annate. Tulemused ei 
näi nüüd teie teadlikke soove järgivat. Kuid te leiate, et need vastavad siiski teie teadlikele 
tõekspidamistele, mis võivad olla hoopis teistsugused.  
 Te võite küll soovida tervist, kuid uskuda sisimas oma halba tervislikku seisundit. Võite 
soovida hingelist mõistmist, pidades samal ajal end hingeliselt väärituks ja rumalaks. Kui te 
võrdlete oma igatsust praeguse tõekspidamisega, tekib alati vastuolu. Teie tõekspidamine loob 
õiged tunded ja sellele iseloomulikud kujutlusvõime püüdlused. Kui soovite olla terve ja vas-
tandate oma soovi pidevalt praeguse veendumusega oma kehvast tervisest, siis see tõekspida-
mine ise loob sooviga vastandatuna täiendavaid probleeme. Sellisel juhul te näite soovivat 
võimatut. Soov ja tõekspidamine pole ühendatud, vaid on lahus.  
 Formaalse hüpnoosi korral lepite hüpnotiseerijaga kokku – te aktsepteerite mõneks ajaks 
tema ideid reaalsuse kohta enda ideede asemel. Kui ta ütleb teile, et teie ees seisab roosa ele-
vant, siis te näete ja usute, et see on seal, ja järgite sugestioone. Kui olete hea subjekt ja teie 
hüpnotisöör on hea praktik, võivad teie nahale villid tekkida, kui ta ütleb teile, et olete saanud 
põletuse.  
 Võite sooritada füüsilisi vägitegusid, mida te muidu peaksite võimatuks – kõik sellepärast, 
et te jätate tahtlikult mõned tõekspidamised ajutiseks kõrvale ja lubate endal hetkeks teiste 
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omi aktsepteerida. Kahjuks arvatakse vajalikuks peetava sõnamulina tõttu, et teadlik meel on 
soikunud ja selle tegevus ajutiseks katkenud. Asi on aga vastupidine. See on koondunud, 
intensiivistunud, keskendunud konkreetsele alale ja kõik teised stiimulid on välja jäetud.  
 See teadliku keskendumise intensiivsus lükkab tõkked maha ja võimaldab sõnumitel min-
na otse alateadvusesse, kus nende alusel tegutsetakse. Hüpnotiseerija oluline roll seisneb aga 
selles, et ta tegutseb autoriteedi otsese esindajana.  
 Tõekspidamisi võetakse teie mõistes algselt vastu vanematelt – see, nagu ma olen maini-
nud, on seotud imetajate kogemustega. (Vt 619. seanssi 4. peatükis.) Hüpnotiseerija tegutseb 
siis lapsevanema aseainena. Ravi läbiviimisel on inimene juba hirmul ja teie tsivilisatsiooni 
tõekspidamiste tõttu otsib ta abi mitte endalt, vaid autoriteetselt isikult.  
 Isegi primitiivsetes ühiskondades on nõidtohtrid ja teised loodusravi kasutajad mõistnud, 
et jõupunkt on olevikus, ja nad on kasutanud loomulikku hüpnoosi, et aidata teistel inimestel 
oma energiat koondada. Kõik žestid, tantsud ja muud protseduurid on šokiravi võtted, ehma-
tamaks subjekti harjumuslikest reaktsioonidest välja, nii et ta oleks sunnitud keskenduma 
praegusele hetkele. Tekkiv desorientatsioon lihtsalt raputab olemasolevaid tõekspidamisi ja 
nihutab kindlad raamistikud paigast. Hüpnotiseerija või nõidtohter või arst sisendab seejärel 
kohe tõekspidamised, mida subjekt tema arvates vajab.  
 Neile lisatakse ka lisagrupid, mis sisaldavad ravija omi mõtteid. Teie ühiskonnas kaasneb 
sellega sageli tagasikulgemine; patsiendile meenub traumeeriv sündmus minevikust ja ta elab 
selle uuesti läbi. See näib siis olevat praeguse probleemi põhjus. Kui seda aktsepteerivad nii 
hüpnotiseerija kui ka subjekt, toimub sel alal edasiminek.  
 Kui kultuurikontseptsiooni kuuluvad ka voodoo või nõidus, siis nähakse ravisituatsiooni 
selles kontekstis ja vabastatakse inimene needusest; mille arst siis oleviku jõupunkti kasutades 
tagasi pöörab.  
 Kuid ka väljaspool formaalse hüpnoosi konteksti kehtivad samad küsimused. Lubage mul 
suurima arusaamise ja kaastundega mainida, et Lääne meditsiin on omal viisil üks tsiviliseeri-
matumaid hüpnootilisi vahendeid. Kõige haritumad Lääne arstid suhtuvad äärmise nördimuse 
ja õudusega kana ohverdamisse primitiivse nõia hütis, kuid peavad täiesti teaduslikuks ja 
vältimatuks, et naine ohverdaks vähile kaks rinda. Arstid ei näe lihtsalt muud võimalust ja 
kahjuks ka mitte patsient.  
 Kaasaegne Lääne arst – tõsi küll, väga raske südamega, teatab haigele, et ta sureb peagi, 
jättes talle mulje, et tema olukord on lootusetu, kuid tunneb siiski põlgust ja pahameelt, kui 
loeb voodoo praktiseerijast, kes on mõnele süütule ohvrile needuse peale pannud.  
 Teie ajal suhtuvad meedikud primitiivsetesse kultuuridesse väga üleolevalt ja mõistavad 
karmilt hukka külaelanikud, kes on nende arvates nõidtohtrite või voodoo'ismi võimuses; kuid 
reklaami ja organisatsiooni kaudu mõjutavad ka teie arstid teie kultuuris iga inimest, et nad 
peavad kaks korda aastas laskma oma keha läbi vaadata, muidu nad võivad vähki haigestuda; 
ning et tuleb omada ravikindlustust, sest te jääte haigeks.  
 Paljudel juhtudel on kaasaegsed arstid seega saamatud nõidtohtrid, kes on oma kunsti 
unustanud – hüpnotisöörid, kes ei usu enam ravimise võimu ja kelle sugestioonid tekitavad 
teisi haigusi, mida ette diagnoositakse.  
 Teile öeldakse, mida otsida; te olete sama neetud – veelgi enam kui iga pärismaalane tillu-
keses külas, ainult et te kaotate rindu, ussripikuid ja teisi oma kehaosi. Arstid järgivad muidu-
gi omi ideid ja nad peavad oma teguviisi selles süsteemis täiesti põhjendatuks – humaanseks. 
 Meditsiini alal, nagu mitte ühelgi teisel alal, satute oma tõekspidamiste täielike tagajärge-
dega otse vastamisi, sest arstid pole mitte kõige tervemad, vaid kõige vähem terved. Nad 
langevad nende tõekspidamiste ohvriks, mida nad nii südamest toetavad. Nad keskenduvad 
mitte tervisele, vaid haigusele.  
 Võite teha vaheaja.  
 ("Aitäh.") 

 88



 (Humoorikalt:) Meie järgmine raamat on A.M.A. poolt lugemiseks soovitatava kirjanduse 
nimekirjast.  
 ("Kindel see." Seth mõtles sellega Ameerika Meedikute Assotsiatsiooni.)  
 Jäta see ka sisse.  
 (22.34. Jane'i dissotsiatsiooniseisund oli olnud suurepärane, tema edastamine kiire ja 
stabiilne. "Oo, oli see alles jõuline," ütles ta Sethi kohta. "Nüüd annab ta peale selle veel ühe 
tõeliselt hea materjali." Seoses Sethi tekstiga alates kella 22.10 tahaksime viidata lugeja jaoks 
veel mõnedele seanssidele: 616. seanss 2. peatükis;  624. seanss 5. peatükis ja 654. seanss 14. 
peatükis. Jätkasime kell 22.48.)  
 Niisiis: Teie arstid on teisiti öeldes ka ise oma tõekspidamiste süsteemi ohvrid.  
 Nad ümbritsevad end pidevalt negatiivsete sugestioonidega. Kui haigust nähakse sissetun-
gijana, mis on mina terviklikkusele ilma mingi põhjuseta peale surutud, siis inimene näib või-
metuna ja teadlik meel on vaid lisandiks. Patsient on sunnitud mõnikord ühe organi teise järel 
enda ja arsti tõekspidamistele ohverdama.  
 Õnneks on teil ka teisi, "põrandaaluseid" tõekspidamisi – kiropraktikutesse, tervislikesse 
toitudesse ja isegi šarlatanidesse. Nad kõik pakuvad mingi teise raamistiku, milles saab tervise 
alaseid probleeme lahendada. Vähemalt neil juhtudel jäetakse hävitavad ravimid andmata ja 
keha terviklikkust rohkem ei kahjustata.  
 Ka kiropraktikud on hüpnotiseerijad. Kahjuks püüavad nad meditsiini alal lugupeetust 
saavutada ja rõhutavad seetõttu oma töö "teaduslikke" aspekte ning peavad intuitiivseid ele-
mente ja loomulikku ravi tähtsusetuteks. "Šarlatanide" juurde lähevad need, kes on abitud, kes 
mõistavad teiste tõekspidamiste süsteemide ebaefektiivsust, leiavad need olevat puudulikud ja 
ei oska enam kuhugi minna. Mõned "šarlatanid" võivad olla südametunnistuseta ja ebaausad, 
kuid paljudel on siiski intuitiivne arusaamisvõime ja nad võivad "ravida" tõekspidamise kohe-
se muutmise teel. Meedikud tavatsevad öelda, et nende inimeste tõttu jäävad patsiendid õigest 
ravist ilma. Tõde on aga selles, et need patsiendid ei usu enam arstide tõekspidamiste süstee-
mi ja seetõttu arstid ei saa neid aidata.  
 Meedikule tundub kõik see ehtsa ketserlusena, sest haigust nähakse kehas alati objektiiv-
sena, seda ravitakse ja see eemaldatakse objektiivselt. Kuid kui inimene tunneb, "et tal pole 
südant", siis ei päästa teda ka kõige keerulisem südame siirdamine, kui kõigepealt ei muudeta 
seda tõekspidamist.  
 Teistel aladel inimene, kes peab end vaeseks, kaotab ükskõik kui suure summa või kasu-
tab seda valesti või investeerib ebaõnnestunult, olgu ta siis selle summa raske tööga teeninud 
või kelleltki saanud. Inimene, kes on hüpnotiseerinud ennast üksindusse, jääb üksikuks ka 
sadade sõprade ja imetlejate keskel.  
 Mida see kõik teile igapäevaelus tähendab ja kuidas te saate loomulikku hüpnoosi oma 
kogemuse parandamiseks ära kasutada?  
 Neil aladel, mille osas te olete rahulolematu, tunnete end võimetuna või oma tahet halva-
tuna või et tingimused püsivad vaatamata sellele, mida teie oma kavatsuseks peate. Kuid kui 
te pöörate tähelepanu oma täiesti teadlikele mõtetele, siis leiate, et te keskendute just neile 
negatiivsetele aspektidele, mis teid sedavõrd kohutavad. Te hüpnotiseerite end üsna efektiiv-
selt ja süvendate selliselt olukorda. Võite kohkunult küsida: "Mida ma saan teha? Ma ei hüp-
notiseeri ennast ülekaaluliseks (või üksildaseks või haigeks)." Kuid elu teistes tahkudes te 
võib-olla hüpnotiseerite endale rikkust, saavutusi, rahuldust – ja nende osas te ei kaeba. Siin 
on tegemist samade küsimustega. Toimivad samad printsiibid. Neis positiivsetes elusituatsi-
oonides te olete oma algatuses kindel. Selles pole kahtlust. Teie tõekspidamised saavad reaal-
suseks.  
 Niisiis: Mitterahuldavate aspektide osas peate mõistma järgmist: ka nende suhtes pole 
kahtlust. Olete täiesti veendunud, et olete haige või vaene või üksildane või hingeliselt tuim 
või õnnetu.  
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 Tulemused saabuvad sama kergesti ja pingutusteta. Siin kirjeldatud loomulik hüpnoos toi-
mib ühel juhul sama hästi kui teisel juhul.  
 Mida siis tuleks teha? Peate kõigepealt mõistma, et te ise olete hüpnotiseerija. Peate siin 
algatuse enda peale võtma, nagu te olete teinud teistes, oma elu positiivsetes aspektides. Mis 
ka poleks teie tõekspidamiste pealispindsed põhjused, peate ütlema:  
 

      Ma katkestan praegu mõningaks ajaks oma tõekspidamise selles küsimuses ja 
võtan tahtlikult vastu tõekspidamise, mida ma soovin omada. Teesklen, nagu oleksin 
hüpnoosi all, olles ise nii hüpnotiseerija kui ka subjekt. Selle aja jooksul on soov ja 
tõekspidamine ühesugused. Nad pole vastuolus, sest ma teen seda tahtlikult. Muudan 
selleks ajavahemikuks täielikult oma vanu tõekspidamisi. Kuigi ma istun vaikselt, 
tegutsen oma vaimusilmas selliselt, nagu oleks tõekspidamine, mida ma soovin, 
täielikult minu. 

  
 Ärge mõelge sel hetkel tulevikule, vaid ainult minevikule. Kui olete ülekaaluline, sisen-
dage seda harjutust tehes teie arvates ideaalne kaal. Kui usute, et te pole terve, kujutlege, et 
olete. Kui olete üksildane, uskuge, et teid täidab selle asemel seltsitunne. Mõistke, et te pingu-
tate niisuguste olukordade kujutlemiseks oma initsiatiivi. Siin ei saa teie normaalse olukor-
raga võrdlusi teha. Kasutage visuaalseid andmeid või sõnu – ükskõik, mis teile loomulikum 
tundub. Ja jälle vajate mitte üle kümne minuti. 
 Kui seda truult teha, siis leiate kuu aja pärast, et uued tingimused materialiseeruvad teie 
kogemuses. Teie närvisüsteem reageerib automaatselt. Alateadvus äratatakse, see rakendab 
oma suuri jõude ja toob teile uued tulemused. Ärge püüdke sellega üle pingutada, muretsedes 
näiteks kogu päeva tõekspidamiste pärast. See võib ainult panna teid vastandama olemasole-
vat sellega, mida te soovite. Kui harjutus on tehtud, unustage see. Leiate endal impulsse, mis 
saabuvad kooskõlas nende äsja sisendatud tõekspidamistega, ning siis jääb juba teie teha, et 
nende alusel tegutseda ja neid mitte ignoreerida.  
 Algatus peab tulema teilt. Te ei saa seda enne teada, kui olete harjutust proovinud. Kui teil 
on halb tervis ja teil on oma arst, siis käige parem tema juures edasi, sest te tuginete endiselt 
sellele tõekspidamiste süsteemile – kuid kasutage neid harjutusi täienduseks omaenda sise-
mise tervisetunde kujundamisel ja teie kaitsmiseks arsti võimalike negatiivsete sugestioonide 
eest. Kui teil on usku arstidesse, kasutage see tõekspidamine ära.  
 
 
 

660. SEANSS 
2. MAI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2127

 
 
 (Mõned märkused ja viited…  
 "Ausõna," ütles Jane hommikul pärast eelmise kolmapäeva seanssi, "ma vist töötasin kogu 
öö unes raamatuga – ainult et ma kuulsin mitte Sethi, vaid iseenda häält. Mõtlesin isegi, et 
peaksin üles tõusma ja püüdma materjali üles kirjutada, kuid ei uskunud siiski, et sellest 
midagi välja tuleb. Loodan ainult, et me saame kogu selle suurepärase materjali päris seans-
side ajal..." Need uneseisundi mõjud olid üllatavalt püsivad; kuigi need olid mõnevõrra 
taandunud, kui ta nendega neljapäeva öösel jälle kokku puutus, kadusid need täielikult alles 
nädala lõpuks. Üht Jane'i eelmist kogemust raamatu materjali ette kättesaamisega –  tõeks-
pidamiste sildade kohta – on kirjeldatud 644. seansil 11. peatükis. Järgmisest öisest tegele-
misest Sethi raamatuga kõneleme käesoleva seansi lõpul.  
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 Tuletasin talle meelde mõningaid teemasid, lootuses, et Seth neid käsitleb, nagu ta oli 
mõni aeg tagasi lubanud:  
 1. 1972. a. juuni suur üleujutus meie piirkonnas ja meie rollid selles; vt 613. seansi märk-
meid 1. peatükis.  
 2. Kaasasündinud defektid, millele Seth käesoleva raamatu jooksul on mõnikord viidanud. 
 Jane oli eile õhtul ESP grupis – väga aktiivne ja eriti sumari keeles rääkides ja lauldes. 
Lauludes on viimasel ajal ilmnenud uus, keerulisem dimensioon – "sõnad" ja noodid on nüüd 
sageli lühikesed ja kiired, liikudes vilkalt heliredelil üles-alla. Need meenutavad mulle kiirkõ-
net, samal ajal tundub, et Jane püüab samade häälepaeltega mitut heli või mõtet korraga eda-
si anda.  
 Seth kommenteeris grupile, et see uus areng sumari keele alal aitab Jane'il dešifreerida 
väga iidseid ja suures osas suulisi – Kõneleja "käsikirju ", mida ta mainib oma Sissejuhatu-
ses. Ta ei öelnud siiski, kuidas seda tõlget täpselt teostatakse. Lisaks märkusi Kõnelejate ja 
sumari keele kohta vt 623. seanssi 5. peatükis.)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth." )  
 Dikteerin: Niinimetatud kohanduva ja sundkäitumise vahel esineb kindel korrelatsioon.  
 Siin toimib lisaks igapäevase1e "kohandumisele" ka hüpnoosijärgne sugestioon. Niisiis: 
Vaatleme näiteks naist, kes tunneb sundi pesta kakskümmend-kolmkümmend korda päevas 
käsi. Niisuguses korduvas käitumises on kerge sundkäitumist ära tunda. Kuid kui mõne mehe 
maohaavad häirivad teda iga kord, kui ta sööb teatavaid toite, on raskem tajuda, et ka see käi-
tumine on korduv ja on sundkäitumine.  
 See on suurepärane näide selle kohta, kuidas loomulik hüpnoos võib teie organismile kah-
julikult mõjuda. Korduvad tegevused on teatavas mõttes tihedalt seotud "maagilisel" tasandil 
tõekspidamistega. Käitumine kujutab endast tavaliselt pingutusi inimese arvates teda ähvarda-
va "kurja" tagasitõrjumiseks. Kuigi korduva iseloomuga väliseid tegevusi on seega lihtne ära 
tunda, on palju raskem näha samas valguses paljusid füüsilisi sümptomeid – kuid ka siin on 
tegemist tervete korduvate reaktsioonide gruppidega teatavate stiimulite suhtes. Nende taga 
on sageli samasugune sundus. Sümptomid toimivad omal viisil sageli tegelikult korduva neu-
roloogilise rituaalina, mis peab kaitsma kannatajat millegi muu eest, mida ta veelgi rohkem 
kardab.  
 Sellepärast ongi tõekspidamiste süsteemid tervise ja haiguse küsimustes nii tähtsad. Iga 
süsteem kasutab oma varustust – žeste, ravimeid, raviprotseduure – mis on ravija ja patsiendi 
ühiste tõekspidamiste välised ilmingud.  
 Samalaadne situatsioon toimib näiteks ka heinapalaviku korral ja samuti enamiku teiste 
haiguste (ebamugavustunnete) korral.  
 Loomulik hüpnoos ja teadlikud tõekspidamised annavad alateadvusele õigeid juhiseid 
ning see mõjutab kuulekalt keha mehhanismi, nii et see reageerib tõekspidamistega kooskõlas. 
Seega te kohandate oma keha reageerima teatavatel viisidel. Seda probleemi pole muidugi 
lihtne lahendada, sest esialgne ebamugavustunde sugestioon oli iseenesest antud ühe teise 
tõekspidamise tõttu. Formaalse hüpnoosi kasutamisel Läänes võite kulgeda tagasi ja avastada, 
millal sugestioon teile esmakordselt anti.  
 Kummalgi juhul, kui ravi on efektiivne, võite oma sümptomitest loobuda, kui nii teie kui 
ka hüpnotiseerija sisimas usute seda olukorda ja nende veendumuste raamistikku.  
 Kuid selle taga on veel midagi palju enamat; sest kui te ei usu enda kui inimolendi väärtu-
sesse, siis saate lihtsalt teised sümptomid, mis tuleb kõrvaldada samal viisil, kasutades seisun-
di põhjendamiseks teisi "varasemaid" sündmusi – kui teil veab. Kui teil selles suhtes ei vea ja 
teie haigus puudutab juhtumisi teie siseorganeid, võite lõpuks hakata neid üksteise järel 
ohverdama.  
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 Kõike seda saab vältida, kui mõista, et teie jõupunkt on olevikus, nagu eelpool väitsime 
(657. seansil 15. peatükis). Te mitte ainult tegutsete oma isiklike tõekspidamiste raames, vaid 
ka kollektiivses süsteemis, mida te ühel või teisel viisil toetate. Selles organisatsioonis saab 
ravikindlustus enamikule teist vajalikuks, seega ma ei soovita teil sellest loobuda. Kuid vaat-
leme siiski seda olukorda lähemalt.  
 Te maksate ette haiguse eest, mis teil teie arvates kindlasti tekib. Te teete olevikus tuleva-
se haiguse jaoks kõik ettevalmistused ära. Panete panuse haigusele ja mitte tervisele. See on 
kõige halvemat liiki loomulik hüpnoos, kuid teie süsteemis on kindlustus tõepoolest vajalik, 
sest teie vaimne õhkkond on tõekspidamisest haiguse kohta küllastunud.  
 Paljud haigestuvad alles pärast niisuguse "kindlustuse" vormistamist – ja nende jaoks 
sümboliseerib see tegu ise haiguse aktsepteerimist. Veelgi õnnetumad on vanurite spetsiaalsed 
kindlustuspoliisid, milles on üksikasjalikult ette määratud kõik kõige stereotüüpsemad ja 
moonutatumad ettekujutused tervisest ja vanadusest. Inimeste poolt vormistatavate poliiside 
liigi ja neid tabavate haiguste vahel on suur korrelatsioon.  
 Veelgi ebasoodsamad on parimate kavatsustega antavad sugestioonid teatavates ennetava 
meditsiini valdkondades. Tahaksin siinkohal nimetada eriti kaht neist.  
 Üheks on vähialane propagandakirjandus ja televisiooni "ametlikud" teated, milles antak-
se seitse vähi ohusignaali. See muutub kahjuks meie tõekspidamiste raamistikus samuti palju-
dele peaaegu vajaduseks – eriti neile, kes varasemate üht või teist liiki kogemuste tõttu selle 
haigusega seda peaaegu irratsionaalselt kardavad. Nimetatud kirjandus ja teated toimivad 
tugevate negatiivsete sugestioonidena, sarnanedes olemuselt loomulikule hüpnoosile – nagu 
kohandamisprotsess, milles te otsite konkreetseid sümptomeid ja uurite hirmu ajel oma keha.  
 Neil, kes on selliselt juba kohanenud, võivad niisugused protseduurid vähki esile kutsuda, 
kui see ka muidu ei tekiks.  
 See ei tähenda, et need inimesed ei võiks hoopis teise haigusesse haigestuda, kuid see 
tähendab, et niisuguste meetoditega struktureeritakse ja koondatakse tõekspidamine haigu-
sesse teatavatele sümptomitele. Pole ime, et te vajate ravikindlustust! Haigus ei ole teile peale 
surutav võõrkeha, kuid kuni te seda selleks peate, te ka aktsepteerite seda sellisena. Te tunnete 
end ka sellega võitlemiseks võimetuna.  
 Teine tervishoiualane küsimus, mida ma tahan puudutada, on seotud vanuritega. Pensio-
nile jäämise mõtted järgivad üldiselt sama mudelit, sest neis peitub tõekspidamine, et teie jõud 
hakkab teatavas vanuses varem või hiljem raugema. Neid mõtteid aktsepteerivad tavaliselt 
ühtmoodi nii noored kui ka vanad. Noored hakkavad neid uskudes automaatselt oma keha ja 
meelt järk-järgult kohandama. Tulemused ei jää saabumata.  
 Eriti teie ühiskonnas, mis on nii täielikult andunud raha tagaajamisele, tekitavad niisugu-
sed tõekspidamised väga alandavaid olukordi, eriti meestele, kellel on sageli kästud võrdsus-
tada oma mehelikkust oma teenimisvõimega. Sel juhul on kerge mõista, et kui tema teenimis-
võime kaob, siis ta tunneb end kastreerituna.  
 Üldiselt öeldes need, kes propageerivad tervislikke või looduslikke toite, toetavad mõnin-
gaid samu üldisi tõekspidamisi, mis on omased teie arstidele.  
 Nad usuvad, et haigused tulenevad välistest tingimustest. Nende põhimõte on väga üldiselt 
järgmine: "Sa oled see, mida sa sööd." Mõned selle grupi esindajad pooldavad ka filosoofilisi 
ideid, mis neid kontseptsioone mõnevõrra mõõdukamaks muudavad, arvestades meele täht-
sust. Sageli antakse aga tugevaid väga negatiivse iseloomuga sugestioone, milles kõiki toidu-
aineid peale teatavate aktsepteeritavate peetakse kehale kahjulikuks ja haiguste põhjuseks. 
Inimesed hakkavad oma toitu kartma ja söömine muutub võitlusväljaks.  
 Toitudele hakatakse omistama moraalseid väärtusi, nii et mõningaid toite peetakse heaks 
ja mõningaid halvaks. Ilmuvad sümptomid ning neid peetakse üsna otseselt keelatud nime-
kirja kuuluvate toitude söömise loomulikuks tulemuseks. Selles süsteemis keha ei kahjustata 
vähemalt medikamentide segadust tekitava sortimendiga. Kuid keha võib tunda puudust väga 
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vajalikust toidust. Lisaks sellele on kogu tervise ja haiguse probleemi liialt lihtsustatud ja 
tegeldakse liialt toiduga. Te olete see, mida te mõtlete, mitte mida te sööte – ja suures osas on 
tunduvalt tähtsam see, mida te sellest mõtlete, mida te sööte.  
 Teie mõtted oma kehast, tervisest ja haigusest määravad ära, kuidas teie toitu kasutatakse 
ja kuidas teie keemilised protsessid töötlevad näiteks rasvu või süsivesikuid. Äärmiselt tähtis 
on teie suhtumine toitu valmistades.  
 Füüsiliselt on väga üldises mõttes küll tõsi, et teie keha vajab teatavaid toiduaineid. Kuid 
selles üldises mallis on palju tegevusruumi ja organismil endal on hämmastav võime kasutada 
aseaineid ja alternatiivseid aineid. Maailma parim dieet, kõigi normide järgi, ei hoia teid ter-
vena, kui te usute haigusesse.  
 Tõekspidamine tervisesse võib teil aidata "kehva" dieeti hämmastaval määral ära kasu-
tada. Kui olete veendunud, et teatav toit tekitab teil teatava haiguse, siis see nii ka juhtub. 
Näib, et teatavad vitamiinid hoiavad teatavaid haigusi ära. Tõekspidamine ise muidugi toimib 
sellepärast, et te tegutsete selles raamistikus. Lääne arst võib mõnest teisest kultuurist pärine-
vale pärismaalasest lapsele vitamiinisüste või tablette anda. Laps ei tarvitse teada, missugust 
vitamiini täpselt anti ega oma haiguse nimetust, kuid kui ta usub arsti ja Lääne meditsiini, siis 
ta tõepoolest paraneb ja ta vajab nüüd ka edaspidi vitamiine. Samuti kõik teised lapsed.  
 Ja jälle ma ei taha sellega öelda, et "ärge andke lastele vitamiine", sest see muutub teie 
raamistikus peaaegu kohustuslikuks. Avastate rohkem vitamiine, mis ravivad enamaid haigu-
si. Kuni see süsteem toimib, seda aktsepteeritakse – kuid probleem on selles, et see ei toimi 
eriti hästi.  
 Kui tunnete end halvasti ja juhtute lugema vitamiinide reklaami või raamatut nende kohta 
ning see avaldab teile muljet, saate tõepoolest kasu – vähemalt mõneks ajaks. Teie tõekspida-
mine paneb need teie suhtes toimima, kuid kui te olete endiselt kinnistunud halvale tervisele, 
siis ei jätku vitamiinide vastupidisel sugestioonil tõhusust kauaks.  
 Sama kehtib ühtmoodi nii suitsetamise kui ka narkootikumide alaste "tervishoiualaste 
ametlike teadete" kohta. Sugestioon, et suitsetamine tekitab teil vähki, on tunduvalt ohtlikum 
kui suitsetamise füüsilised tagajärjed, ning see võib tekitada vähki inimestel, kes muidu ei 
haigestuks (väga pingsalt).  
 Heade kavatsustega antavad teated heroiini, marihuaana ja LSD kohta võivad olla samuti 
kahjulikud, sest need struktureerivad juba ette kõiki narkootikumide tarvitajate võimalikke 
kogemusi. Ühest küljest viidatakse üldiselt teie kultuuris avalikult sagedastele liialdatud ohtu-
dele, mis võib narkootikumidega kaasneda, ja teisest küljest pakutakse narkootikume ravi-
meetodina. Siin muutuvad ohud justkui asjassepühendamise rituaalideks, milles tuleb sattuda 
elu kaotamisega silmitsi, enne kui teid täielikult kogukonna liikmeks võetakse. Kuid päris-
maalaste sissepühitsemise rituaalides teatakse tunduvalt paremini, mida parajasti tehakse, ja 
saadakse aru tõekspidamiste süsteemist, milles tulemus – edu – on üsna hästi kindlustatud.  
 Kõik see on seotud loomuliku hüpnoosiga.  
 Pöördume tagasi näite juurde maohaavadega mehest. Ta usub sisimas, et teatavad toidud 
panevad ta mao teataval viisil käituma. Kuid on olemas ravim, mis selle valu ära võtab. Kuni 
see mõjub, veenab see ravim teda veel enam, et tema maoprobleemi saab sel viisil leeven-
dada.  
 See muutub vastupidiseks sugestiooniks, kuid see kuulub siiski samasse hüpnootilisse 
protsessi, mis põhineb tema esialgsel tõekspidamisel haigusesse. Kuigi see annab ajutisi tule-
musi, tugevdab selle vajamise fakt tema sõltuvust sellest. Kui tema tõekspidamine oma kehva 
tervisesse takistamatult püsib, ei ole ka meditsiin enam piisavaks vastuabinõuks. Näib, et on 
lihtsalt mõistlik hoiduda toitudest, mis seda seisundit tekitavad. Kuid iga kord, kui seda teha, 
allub inimene üha enam hüpnootilisele sugestioonile.  
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 Ta usub täiesti, et ta haigestub, kui ta sööb keelatud toitu, ja seepärast ta ka haigestub. Tal 
ei tule kunagi pähe sellest tõekspidamisest loobuda – mõista, et vaid see põhjustabki kohane-
misprotsessi enesehüpnoosi kaudu.  
 Jõupunkt on olevikus. Peate seda sügavalt mõistma ning siis te saate oma elust kinni haa-
rata ja hakata loomulikku hüpnoosi igas suhtes enda kasuks kasutama. See toimib igaühel teist 
ka praegu soodsalt neil teie elu aladel, millega te olete rahul.  
 Kõigis neis olukordades on äärmiselt tähtis, et te ei suunaks oma põhitähelepanu sellele 
kogemuse alale, millega te olete kõige vähem rahul. See mõjub hüpnootilist sugestiooni 
süvendavalt. Juba oma teiste saavutuste meelde tuletamine endale mõjub iseenesest konstruk-
tiivseIt, kui ka midagi muud ei tehta. Niisugune tähelepanu koondamine positiivsetele aspek-
tidele tõmbab teie energia automaatselt murelt ära. Rahuldavate tulemuste meenutamine teis-
telt kogemuste aladelt kujundab ka teie eneseväärikuse ja jõu tunnet.  
 Millal iganes te püüate pääseda dilemmast, kontrollige, et te ei koondaks selle asemel sel-
lele dilemmale oma tähelepanu. See mõjub teisi andmeid väljatõrjuvalt ja koondab veelgi 
intensiivsemalt teie tähelepanu sellele probleemile.  
 Võtame veel ühe näite, mis on väga lihtne. Olete ülekaaluline. See on füüsiline fakt. See 
kurvastab teid, kuid te usute seda täiesti. Alustate mitmesuguseid dieete, mis kõik tuginevad 
ideele, et te olete ülekaaluline sellepärast, et sööte liiga palju.  
 Kuid selle asemel te sööte liiga palju sellepärast. et te usute end olevat ülekaalulise. Füü-
siline pilt on alati vastav, sest teie tõekspidamine liigsesse kehakaalu kohandab teie keha just 
sel viisil käituma.  
 Kõige veidram on, et teie dieedid lihtsalt süvendavad seda seisundit – kuna te peate dieeti 
sellepärast, et usute nii kindlalt oma ülekaalulisusesse.  
 Kui te oma tõekspidamist ei muuda, kasutate ka edaspidi oma toitu samal viisil – ja sööte 
liigselt. Ajutised võidud ei jää püsima. Kogu teie käitumismudel toimib vastavalt antud tuge-
vatele hüpnootilistele sugestioonidele ja siis muidugi teie välimus ja kogemus alati tugevda-
vad teie tõekspidamist.  
 Te peate seega selle tõekspidamise tahtlikult katkestama. Peate tegema käesolevas peatü-
kis antud harjutusi, kasutades teadliku pingutuse teistsuguse tõekspidamise sisendamiseks; 
kasutage loomulikku hüpnoosi sellel uuel viisil. Kui mõistate pärast käesoleva raamatu luge-
mist oma väärtust, siis see olevikus toimuv mõistmine võib eitada kõiki varasemaid väärituse-
mõtteid, mis võisid teid selle seisundini viia.  
 Sama kehtib muidugi ka siis, kui olete alakaaluline. Võite süüa mõnda aega palju, kuid 
võtta vaid mõne naela juurde, või siis leida igasuguseid vabandusi, et mitte süüa. Võite saada 
kõige rammusamat toitu, kuid ikka mitte juurde võtta. Te pole alakaaluline mitte sellepärast. 
et te ei söö piisavalt ega kasuta seda õigesti, vaid te ei söö piisavalt sellepärast, et usute end 
olevat alakaalulise.  
 Mitte mingid toidukogused pole piisavad, kui te ei muuda oma tõekspidamist. 
 Kasutage samu meetodeid nagu äsja antud ülekaaluliste kohta. Kummalgi juhul alustab 
keha kohanemist loomuliku hüpnoosi kaudu. Igapäevane käitumine ja keemiline funktsionee-
rimine hakkavad sujuvalt tõekspidamist järgima.  
 Ka siin on tegemist väärtuse tunnetega ja jõupunktiga, mida eelpool mainisime. (Vt 657. 
seanssi 15. peatükis.) Igal alal saab häid kaudseid tõendeid sel teel, kui lihtsalt oma igapäe-
vastele teadlikele mõtetele rohkem tähelepanu pöörata, sest igaüks neist on väike sugestioon, 
mis mõjutab teie käitumismudeleid ja keha mehhanisme.  
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17 
 
  

Loomulik hüpnoos, ravimine ja füüsiliste sümptomite 
ülekandmine teistele tegevustasanditele 

 
 
 (Veel üks pikk paus kell 23.49. Jane'i tempo oli äkki järsult aeglustunud. Imelik, aga tal 
kulus nüüd 17. peatüki pealkirja edastamiseks üle kuue minuti).  
 "Loomulik hüpnoos, ravimine ja füüsiliste sümptomite ülekandmine teistele tegevustasan-
ditele." See on pealkiri.  
 (23.55. Tema tempo hakkas nüüd kiirenema.) Mõned, kes on olnud aastaid haiged, para-
nevad äkki ja viskuvad siis mingisse suurde sotsiaalselt kasulikku üritusse, milles nende oma 
probleemid ununevad ja nad saavutavad uue stabiilsuse. See kujutab endast sageli sümptomite 
sümboolset ülekandmist kehast väljapoole, sotsiaalsesse süsteemi.  
 Sellega ma lõpetan. Ma tahtsin lihtsalt anda pealkirja ja üldsuuna.  
 (22.57. "Jah.")  
 Mul on Ruburtile üks väike, kuid tähtis isiklik märkus ...  
 (Sellele kulus umbes pool lehekülge ja seanss lõppes kell 00.03. Jane oli väga üllatunud, 
et 17. peatüki pealkirja edastamisele kulus nii palju aega. Ta ei osanud seda millegagi seleta-
da; transis oli ta kogenud ainult "lühikest ooteaega".  
 Käesoleva seansi alguses toodud märkuste kohta seoses Jane'i öise tööga Sethi raamatu 
kallal möödunud nädalal: samad mõjud ilmnesid uuesti, kui ta pärast käesolevat seanssi 
uinus – kuid seekord ta otsustas, et püüab teha ühe katse. "Ärgates tundsin, et mul 'olid' kõik 
need neli-viis peatükki 'tervenisti olemas', kui ma saaksin kuidagi need hetkega üles kirju-
tada," kirjutas ta järgmisel hommikul. Tõusin kell 3.15, kavatsedes kõik üles kirjutada – ja 
leidsin, et suurem osa sellest oli lihtsalt haihtunud.  
 "Selleks ajaks, kui ma laua taha jõudsin, olid kõik need mõttepeensused ja ladus viimistle-
tud proosa kadunud. Vaid mõned ideed olid veel jäänud. Ilmselt peab see materjal läbima 
seansi vormi – mis seda automaatselt teisendab..."  
 Jane'ile jäi ainult umbes lehekülg katkendlikke märkmeid ja paar võimalikku peatükkide 
pealkirja. Ka see on esilekutsuv materjal, kuigi ta ei ta, kas Seth kasutab sellest midagi ka 
raamatus: " 'Võimu peatükile ': Igal inimesel on oma 'psüühiline võimuterritoorium', mida ei 
tohi loovutada," kirjutas ta. "…ühelgi haigusel ega teisel seisundil ei ole lubatud sellesse 
tungida... Palju parem on mõelda võimust lähtudes kui teha seda puudustest lähtudes – elu, 
liikumise, kõne jne võim. Inimesed ajavad selle segi võimuga oma keskkonna või teiste üle 
ning imestavad, miks nende võim ei toimi... 
 Kuid iga inimene peab lõpuks mõistma, et ei saa loovutada võimu ühel alal, ilma et ... 
lõppkokkuvõttes ohustataks mingil määral võimu seesmist tuuma ehk psüühilist territooriumi 
... Tõekspidamine võimetusest mingil alal loob selle võimaluse ka teistel aladel – see toimib 
negatiivse sugestioonina."  
 Ja: "Peatükk inimese 'Tegelikust isiklikust reaalsusest' – tema elu isiklikest eesmärkidest 
ja keha poolt teie olevuslikkusele seatud piiridest; millega te soovite tervise, haiguse, vaesuse 
või rikkuse, võimete jne osas sündida."  
 Ja: "Usk ja tõekspidamine võivad liigutada mägesid, nagu öeldakse – kuid need võivad 
kutsuda esile ka loodusõnnetusi."  
 Arutasime Jane'iga seansile järgnenud hommikul hommikusöögi ajal eeltoodud infor-
matsiooni. See ajendas mind lugema talle ette märkmeid, mis ma kirjutasin Sethi edastamise 
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ajal alates kella 23.25 kuni 23.47 tõekspidamiste kohta seoses kehakaaluga. Pärast lõunat 
kirjutas Jane spontaanselt üles järgmisest lõigust algava materjali; ta peab seda materjali 
täienduseks Sethi enda informatsioonile kehakaalu kohta. "Seda tehes ma ei kuulnud mingit 
häält," ütles ta hiljem. "Tundsin, et need ideed sisendatakse mulle ja mina kirjutasin üles." 
See töö on lähedane Sethi esitusviisile; arvame, et see tuleneb ilmselt Jane'i eileõhtustest pin-
gutustest näha, mida ta võiks "raamatutööga" iseseisvalt teha:  
 "Neljapäeval, 3. mail 1973 pärast lõunat laua taga, Sethi raamatu kohta:  
 Dieedid on hetkeks küll välised märgid sellest, et olukord sõltub teist endast ning et te või-
te algatuse enda peale võtta; ja sellistena võivad nad olla olulised. Tavaliselt aga peetakse 
järjest ebaõnnestunud dieete, mis toimivad siis negatiivsete sugestioonide seeriana. Vastu-
panu tuleneb tõekspidamiste vastuoludest. Peate end ülekaaluliseks ja aktsepteerite seda 
reaalsusena. Abinõud kaalu vähendamiseks on seda tõekspidamist arvestades mõttetud. Need 
on 'ebareaalsed' või isegi võimatud.  
 Sama kehtib ka alakaalulisuse kohta. Sagedane kaalumine on mõlemal juhul täiendavaks 
negatiivseks stiimuliks, mis seisundit tugevdab. Püüdele süüa rohkem avaldavad kroonilised 
alakaalulised samasugust vastupanu kui tüsedad püüdele söömisest hoiduda. Tekivad mitte 
ainult need reaktsioonid, vaid rakenduvad ka vastupidised tendentsid. Keskendumine mitte-
söömisele ja sellest tulenev pinge võib põhjustada hoopis tarbimise suurenemist. Ja alakaa-
luline inimene võib tegelikult süüa seda vähem, mida enam ta püüab rohkem süüa – viimast 
peetakse alakaalulisuse alase tõekspidamise domineerimise tõttu võimatuks.  
 Kõige parem on kõigist niisugustest pingutustest loobuda, kuid alustada kohe oma tõeks-
pidamiste muutmist, nagu käesolevas peatükis õpetatud.  
 Paljud kaalust mahavõtmise grupid saavutavad ravis edu, kasvõi ajutiselt, sellepärast, et 
nad rõhutavad tõekspidamist mina väärtusesse. Kaalu kahjuks rünnatakse kui 'halba' või 
'kurja'; mängu tulevad sümboolsed moraalsed väärtushinnangud. See ravi avaldab harva 
kestvamat mõju, sest edaspidi omab iga juurdevõtmine veelgi negatiivsemat laengut.  
 Tundsin eile samuti, et Sethi Lisa – kui see on olemas – võiks käsitleda erinevate peatük-
kide märkusi; meetodeid loomuliku hüpnoosi kasutamiseks teatavatel juhtudel; tööd tõeks-
pidamistega jne.")  
 
 
 

661. SEANSS 
7. MAI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2140

 
 
 (Homme on Jane'i sünnipäev...)  
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Dikteerin: Ma ei taha öelda, et kõik sotsiaaltöötajad on ajendatud isiklikest probleemidest. 
Teisest küljest on aga täiesti tõsi, et paljud niisugused küsimused muutuvad meelemuutusega 
proovikivideks ja neid kasutatakse siis sotsiaalsete muudatuste mõjutamisel ajenditena.  
 Neil juhtudel projitseeritakse dilemma minast väljapoole ning seda vaadeldakse välise sei-
sundina, millega saab manipuleerida. Tegelikult on tegemist "maagilise" muundamisega. Seda 
ei tuleks siiski tõlgendada väitena, et kõik loovad teod tulenevad isiklikest probleemidest või 
neuroosidest. Tegelikult on asi vastupidi. Indiviid ei saa niisuguseid väljapoole projitseeritud 
probleeme tegelikult muidugi kunagi enese suhtes lahendada, sest nende allikast pole aru 
saadud.  
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 Kuna allikast pole aru saadud, ei ole mingi manipuleerimine sotsiaalses süsteemis piisa-
valt tõhus ja vastav isik näeb igas küsimuses selle probleemi kehastumist. Seetõttu jäävad 
sotsiaalse süsteemi paranemise ilmingud indiviidi tajule "nähtamatuteks" – märkamatuteks. 
Need näivad probleemiga võrreldes nii tühised.  
 Samalaadne reaktsioon tekib, kui te keskendute isiklikule haigusele ja peate siis kõiki 
paranemise nähte tähtsusetuteks, sest olete oma tähelepanu nii suurel määral negatiivsetele 
aspektidele koondanud.  
 Järsk pöördumine – suvaline pöördumine – võib inimese füüsilistest sümptomitest täie-
likult vabastada. See üldmõiste võib tähendada tugevat emotsionaalset ärritust ja värsket 
emotsionaalset sekkumist, tiheda ühenduse loomist või kuuluvustunnet. See võib olla seotud 
religiooniga, poliitikaga, kunstiga või lihtsalt armumisega.  
 Kõigis neis valdkondades see probleem, missugune ka poleks selle olemus või põhjus, 
kantakse ühel või teisel viisil "maagiliselt" üle teisele tegevuse aspektile ja projitseeritakse 
minast eemale. Nihutatakse tohutuid tõkkeid energia teelt. Inimene, kes on pidanud end hal-
vaks, võib näha nüüd hoopis maailma või teise usuga või poliitiliste veendumustega inimesi 
halbadena. Ta vabaneb ise probleemist, kuid on täiesti valmis seda teistes ründama ning peab 
seejuures ennast väga õiglaseks ja õigeks.  
 Siinkohal ma eristan niisuguse pöördumise kogemust ehtsast müstilisest arusaamisest,* 
mis võib samuti hetkega saabuda. Müstiline valgustatus ei näe aga vaenlast ja sel pole vaja-
dust olla ülbe, ründav ega end õigustav.  
 
* Eredaks näiteks selle kohta on apostel Pauluse (Saulus Tarsusest) pöördumine teel Damascusesse umbes 36. a 
pKr, paar aastat pärast Jeesuse "surma". 
 
 Armastus, nagu seda sageli kogetakse, võimaldab inimesel mõneks ajaks teiselt endale 
eneseväärikustunnet võtta ja lasta vähemalt ajutiseks teise tõekspidamisel tema headusesse 
olla ülekaalus omaenda tõekspidamistest oma väärituse kohta. Siin ma eristan jälle seda suu-
remast armastusest, milles kaks oma väärtust teadvat inimest saavad anda ja võtta.  
 Jällegi te loote oma reaalsuse ise. Kui vaatlete maailma, sotsiaalseid või poliitilisi gruppe, 
oma sõpru, oma isiklikku kogemust – kõiki neid tõmbavad teie tegevuse valda teie tõekspida-
mised. Loomulik hüpnoos, nagu eelmises peatükis selgitatud, ajendab teid leidma neid olu-
kordi, mis teie tõekspidamisi kinnitavad, ja vältima neid ohustavaid olukordi.  
 Sageli te püüate probleemi väljapoole projitseerida, et ennast vabastada. Sel juhul näib, et 
kõnealune küsimus jääb igaveseks teist väljapoole, lahenduseta ja tohututesse proportsiooni-
desse. Vaatleme selle naise olukorda, keda ma nimetan Dineeniks ja kes täna Ruburtile ühest 
läänepoolsest osariigist helistas, ja te näete üht kitsikust, millesse inimene võib sattuda.  
 Dineen on hea haridusega keskealine naine, tal on mitu täiskasvanud last, tema rahaline 
seis on hea, tal on kõik olemas, mida on võimalik raha eest osta. Kuid ta helistas Ruburtile 
peaaegu meeletuna – vajades meeleheitlikult abi, nagu ta ütles. Kuna ta on Ruburtile mitu 
korda kirjutanud, siis tema olukord oli teada. Dineen oli veendunud, et ta on ära neetud, hüp-
notiseeritud ja sattunud kellegi võimusesse.  
 Ta oli käinud ühe sensitiivi juurest teise juurde, tegelnud pealiskaudselt automaatkirjuta-
misega ja näinud vähe oma abikaasat, kes tegeles oma äriasjadega. Erinevad "sensitiivid" olid 
talle öelnud, et ta võiks olla meediumist õpetaja, ning talle oli antud mitmesuguseid sõnu ja 
võtteid "kurja" mõju eemaletõrjumiseks.  
 Ruburt tajus õigesti, et selle naise elus on algatuseks väga vaja vürtsi ja erutust. On ilmne, 
et Dineen istus kogu päeva üksi oma kaunis kodus, tal polnud midagi teha; et ta ei püüagi oma 
olukorda endale tõetruult tunnistada, vaid ootas, et teised seda tema eest teeksid, tugevdades 
sellega oma võimetuse tunnet. Ta tundis, et tal polnud hetkel mitte millegi üle võimu.  
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 See on äärmuslik loobumine, nii hingelises kui ka bioloogilises mõttes; tunnete end lõksus 
ja kohutavamas olukorras kui loom ja keelate endale tegutsemisvõime. Tagasihoitud võim ise 
kantakse sel juhul üle. Dineeni puhul anti see kellelegi teisele. Tema ei suutnud otsuseid teha, 
kuid see teine inimene suutis teda kaugelt hüpnotiseerides sundida teda tegutsema, kas ta siis 
soovis seda või mitte.  
 Kuid sellel teisel inimesel pole siiski mingit võimu, mida ei omaks Dineen. Dineen usub 
kindlalt head ja kurja; seega, olles veendunud, et ta on deemonlike jõudude meelevallas, ta 
hakkas palvetama. Kuid nagu Ruburt talle ütles, tähendasid palved iseenesest vaid nõrka 
alistumist ideele, et kurjal on sedavõrd suur võim. Need ei tuginenud mingile reaalsele tõeks-
pidamisele hea võimusse, vaid ebausktikule lootusele, et kui kurjad jõud on olemas, peavad 
olema olemas ka head.  
 Olles kuulnud automaatsetest teadetest, selgitas Ruburt talle, et need on lihtsalt alatead-
vuse allasurutud elemendid, mis on leidnud vajaliku väljapääsu. Ta soovitas Dineenil tööle 
minna, lõpetada sensitiivide külastamine ja panna maksma oma individuaalsus ja oma vastu-
tus oma tegude eest. Dineenile tundus, et teised inimesed käituvad tema suhtes veidralt, sest 
nad on kõik hüpnotiseeritud selliselt käituma. Kui keegi vaatas teda kurja pilguga, siis tulenes 
see hüpnootilisest sugestioonist. Kõik see võib mõnedele teist eksootiline tunduda ja olla teis-
tele liigagi enesestmõistetav, kuid iga kord, kui te omistate oma kogemusi välistele allikatele, 
teete tegelikult sama mis Dineen.  
 Ta tundis, et teatavad rituaalid või toidud tõrjusid seda kurja hüpnootilist sugestiooni 
eemale. Paljud teist võtavad ju vitamiine, olles veendunud, et need päästavad teid mitmesu-
gustest haigustest. Dineen käitus oma tõekspidamiste süsteemis täiesti ratsionaalselt – ja teie 
teete oma tõekspidamiste süsteemis sama.  
 Te olete haiguse reaalsuses veendunud. See võib mitte olla "teie püüdmise peal väljas" nii 
õelalt, nagu Dineeni arvates kuri teeb tema ohustamiseks pingutusi, kuid olukord on sama.  
 Kui usute, et külmetute iga kord, kui olete tõmbetuules olnud, siis te kasutate loomulikku 
hüpnoosi. Kui arvate, et peate kõigi teiste käsklusi täitma, siis olete nagu Dineen, kes usub, et 
peab tegema, mida see "hüpnotisöör" tal käsib teha. Dineen loobus vastutusest oma tegude ja 
algatuste eest, kuid kuna tegutsema ju peab, omistati põhjused kellelegi teisele. Ruburt mainis 
ka seda. Dineen palus minult nõu küsida ja Ruburt ütles ka selle kohta väga õigesti: "Peate 
õppima hakkama saama teistest sõltumata, kasutama oma tervet meelt. Peate loobuma püüd-
mast kasutada üht sümbolit teise vastu ja peate vaatama omaenda elu ja oma tõekspidamisi." 
 Te võite projitseerida oma dilemmad või oma võimalused väljapoole teistele tegevusala-
dele, kuid vaid siis, kui olete mõistnud, et te kujundate oma reaalsuse ise ning et teie jõud on 
käesolevas hetkes, sest muidu te ei suuda oma probleeme lahendada ega oma jõude õigesti 
kasutada.  
 Dineen valis hoolikalt territooriumi, kus need seiklused toimuvad. Kui lapsed olid suured, 
oli ta mõnda aega end üksikuna ja mittevajalikuna tundnud, ta oli ilma jäetud elutähtsa tege-
vuse süsteemist, milles ta oli varem pidanud oma pere eest hoolitsema. Ja seega polnud tema  
olemise suurel energial, mis enne oli ta lastele kulunud, enam väljapääsu.  
 Tema elu oli küll raske, kuid sellel olid oma põnevused. Ta on kangelanna, kes võitleb 
kosmiliste hea ja kurja jõududega, mis on piisavalt tähtsad, et keegi teine sooviks isegi teda 
oma võimuses hoida. Ka loomad otsivad stiimuleid ja tunnevad elust mõnu; seega Dineen 
väljendab selliselt vääral viisil oma olemise kindlat vajadust.  
 Ruburt soovitas talle ka konsultanti, kuid kuni Dineen pole valmis vahetama oma tõekspi-
damisi teiste suhtes, mis võimaldaksid tal omaenda võimeid teostada, jäävad tema probleemid 
alles.  
 Dineeni füüsiline tervis on aga suurepärane ja ta on väga veetlev naine. Ta ei valinud ise 
sellist olukorda, mis ohustaks tema tervist või ilu. Ta ei loonud ka abieluväliseid seksuaalsuh-
teid. Ta valis psüühilise võitlusvälja sellepärast, et ta leidis algul, et see on midagi erakordset 
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ja sisaldab igasuguseid saladusi. Kõigil seal tekkivatel probleemidel on automaatselt teatav 
lumm ja silmatorkavus. Mida enam teised samade tõekspidamistega inimesed tema kartusi 
hajutasid, seda sügavamalt ta sellesse süüvis.  
 Igal inimesel on oma nii-öelda psüühiline võimuterritoorium. Selleks on puutumatu ala, 
milles inimene soovib tingimata ülimaks jääda, teadlikuna oma ainulaadsusest ja võimetest. 
Seda psüühilist piirkonda kaitstakse iga hinna eest ja siin ollakse tõepoolest kõigi haiguste ja 
puudujääkide suhtes immuunne. Psüühhe teised osad võivad olla probleemide võitlusväljad, 
kuid inimene ei tunne end päris kriitiliselt ohustatuna, kuni see esmane territoorium püsib 
puutumatuna.  
 Seega, kuigi Dineen kõneleb meeleheitest, on ta oma vastuolude välja ise valinud. Ta 
väldib igat liiki vigasust või raskeid terviserikkeid, mis oleksid talle tunduvalt ohtlikumad. 
Teistsuguste isiksuse omadustega inimene hoiaks näiteks meele omadused rikkumata ja 
lahendaks probleemid kehaliste haiguste kaudu. Kolmas võiks valida äärmise vaesuse, projit-
seerides sellesse olukorda omaenda lahendatud vastuolud. Neljas võib valida alkoholismi.  
 Neil juhtudel võib tekkida mingi paanikatunne, kui analüüsija või sõber püüab vastuolude 
alasid vahetada. Näiteks alkohoolik tunneb oma valitud võitlusvälja hästi. Kui haige inimene 
äkki terveneb, peab ta astuma vastu dilemmadele, mida ta varem ignoreeris või mis kehastusid 
haiguses.  
 Kui Dineen jääks oma valitud raamistiku toetusest ilma, peaks ta astuma silmitsi küsimus-
tega, mis ta oli sinna projitseerinud. Kuid kui saada aru, et te kujundate oma reaalsuse ise ning 
et teie jõupunkt on olevikus, saab kõik sisemised probleemid lahendada (rõhutatult).  
 Harjumus probleemidele, mis on tõelised proovikivid, mitte silma vaadata, võib muutuda 
sõltuvuseks. Võimetusetunde ühel alal võib kanda üle teistele aladele. Kui see toimub loomu-
liku hüpnoosi teel, võidakse rünnata isegi psüühilist võimuterritooriumi. Inimene ärritub siin 
läbinisti, tunneb ohtu ja mõistab ehk esmakordselt tõekspidamise olemust ja oma kitsikust. 
Siin toimub loovas mõttes võitlus elu ja surma peale. Selle tulemuseks on mõningad imepära-
sed tervenemised või keskeas toimuvad muutused.  
 Kõik see on tihedalt seotud teie bioloogilise struktuuriga, mis on mõeldud järgima reaal-
suse teadliku meele poolset tõlgendust.  
 Nagu ma juba ütlesin, on teie mõtted reaalsus. Need mõjutavad otseselt teie keha. Näib, et 
te olete väga tsiviliseeritud rahvas, sest te paigutate oma haiged haiglatesse, et seal nende eest 
hoolitsetaks. Tegelikult te muidugi isoleerite grupi inimesi, kes on täis negatiivseid tõekspida-
misi haiguse kohta. Tõekspidamiste nakkus levib. Haiged on haiglas selgelt sellepärast, et nad 
on haiged. Selle põhimõtte alusel toimivad nii haiged kui ka nende arstid.  
 (Vt eelmise peatüki 659. seanssi, selles on antud ka muid viiteid samalaadsele materjali-
le.)  
 (Siin järgnevalt väga pingsalt:) Sünnitamisel satuvad naised samasse keskkonda. See võib 
teile väga humaanne tunduda, kuid kogu süsteem on selliselt üles ehitatud, et sünnitus ei näi 
olevat tervise, vaid haiguse tulemus.  
 Tervist puudutavad stiimulid on niisugustes organisatsioonides tegelikult blokeeritud. 
Haiged kogutakse kokku ja jäetakse ilma kõigist nende normaalsetest ja loomulikest tingimus-
test, kaasa arvatud kompenseerivad motivatsioonid, millest üksi mõnikord piisab tervise taas-
tamiseks aja jooksul.  
 See isolatsioon oleks juba ise küllalt õnnetu, ilma medikamentide kasutamiseta, mis on 
mõeldud aitamiseks, kuid sageli ilma arusaamiseta. Armastatud inimestel lubatakse haigeid 
külastada vaid teatavatel juhtudel, seega neil, kes neile kõige tugevamalt head soovivad, kes 
on neile lähedased ja kes armastavad neid, ei lasta tegelikult näidata oma loomulikku konst-
ruktiivset käitumist.  
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 Haiged pannakse praktiliselt vanglasse. Neid sunnitakse oma seisundile keskenduma. 
Kõik see kehtib lisaks muudele võimalikele ebainimlikele mõjutustele nagu ülerahvastatuse 
tingimused, inimlikust privaatsusest ilmajätmine ja sageli väärikuse eitamine.  
 Inimesed pannakse tundma, et nad on võimetud, arstide või õdede võimuses, kellel pole 
sageli aega ega energiat omada meeldivat välimust või selgitada haigele arusaadavalt tema 
seisundit. Patsient on seetõttu sunnitud oma võimutunde teistele üle kandma, mis tema häda 
veelgi süvendab; see omakorda tugevdab võimetuse tunnet, mis tema seisundi põhjustas.  
 Peale selle keelatakse loodusjõude – päikest, õhku ja maad. Tuttavlikkuse stabiilsus on 
kadunud. Teie oma tõekspidamiste kogumiga olete tõepoolest enam-vähem kohustatud ras-
kete seisundite korral haiglatesse minema. Ma ei taha siinkohal öelda, nagu paljud arstid ja 
õed ei püüaks anda tervenemise soodustamiseks oma parimat ja tervenemise juhte kindlasti 
esineb – kuid seda vaatamata süsteemile ja mitte selle pärast. Paljudel juhtudel arsti usk hai-
gesse inimesse kosutab teda ja äratab temas taas usu endasse. Patsiendi usaldus arsti vastu 
tugevdab siis kogu ravi ja ta võib siis täituda usust oma tervenemisse. Kuid nii nagu loomades 
toimuvad loomulikud raviprotsessid, on need olemas ka inimsool.  
 Haigused kujutavad endast sageli probleeme, millest teie mõistes on kõrvale hiilitud ja 
need dilemmad sisaldavad proovikive, mis peavad teid viima edasi suurematele saavutustele 
ja teostumistele. Kuna keha ja meel töötavad nii hästi koos, püüab üks neist teist ravida ja 
sageli tal see ka õnnestub, kui tal lasta omapead tegutseda. Organismil on omad tõekspida-
mised tervisesse, mis on teie poolt alateadlikud.  
 Te moodustate osa oma keskkonnast. Te kujundate seda. Kuid teid ja keskkonda kujundav 
energia virgub igaühes teist teie lõikumisel füüsilise maailmaga. Päike paneb teid naeratama. 
Naeratamine iseenesest aktiveerib meeldivaid mälestusi, neuroloogilisi seoseid, hormoonide 
mõju. See tuletab teile meelde teie olevuslikkust.  
 Vanad nõidtohtrid tegutsesid looduses, kasutades ära oma suurt ravivõimet, suunates loo-
valt oma praktilisi ja sümboolseid omadusi.  
 Oma haiglates te eraldate aga haiged nende loomulikust keskkonnast ja keelate neile sage-
li olevuslikkuse mugavusi. Emotsioonidel on vähe tegemist. Raugastunud püüavad ravilates 
oma kinnistest ruumidest põgeneda, ilmutades sellega sageli tunduvalt enam mõistlikkust kui 
neid vangistanud sugulane või ühiskond. Sest nad tunnetavad intuitiivselt vajadust olla vaba ja 
tunnevad puudust müstilisest ühendusest maaga, millest nad ilma on jäetud. (Vt 650. seanssi 
13. peatükis.)  
 Väikesed avara territooriumiga haiglad, kus kõigil peale voodihaigete on võimalus oma 
keha kasutada, oleksid praegustest tunduvalt paremad. Kuid teil kehtestatud süsteemis on 
niisugune keskkond võimalik vaid kõige rikkamatele.  
 Paljudes loomakarjades haige loom isoleerib end, et puhata mõnda aega ja ka otsida enda-
le neid looduslikke tingimusi, mis oleksid tema tervisele kõige kasulikumad. Ta käib ringi, et 
leida teatavaid taimi, või siis lamab teatavate jõgede mudas või savis. Sageli aitavad teda ka 
teised omasugused, kuid ta on vaba.  
 Kui juhtub, et tema vennad tapavad ta, siis nad ei tee seda julmusest, vaid loomupärasest 
arusaamisest, et loom ei suuda enam ilma agooniata füüsiliselt edasi eksisteerida; see on 
täiesti loomulik eutanaasia, millega soostub ka "patsient".  
 Teie ühiskonnas on niisugune loomulik surm väga raske ja seda võib võimustruktuuride 
tõttu vaevalt propageerida. Kuid kui keegi otsustab surra, siis meditsiin teda sellest enam ei 
päästa. Sügavamatel tasemetel nõuab täiesti normaalne ellujäämissoov, et inimene teie mõis-
tes varem või hiljem oma kehast lahkuks. Kui see aeg kätte jõuab, siis inimene teab seda ja 
hinge suur elujõud ei soovi enam jääda kannatava füüsilise keha kütkeisse.  
 Kuid siin hoolitseb meditsiin sageli selle eest, et kogu arenenud tehnoloogia rakendataks 
selle huvides, et sundida mina oma kehasse jääma, kui hing ja keha sooviksid loomulikul 
viisil teineteisest eralduda. Mina valmistavad surmaks ette normaalsed omavahel haakuvad 
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mehhanismid, isegi keemilised vastastikused mõjud, mis seda füüsiliselt lihtsustavad – teie 
mõistes kiirenduspuhangud, mis paiskavad inimest kergesti kehast välja. Ravimid võivad seda 
ainult takistada.  
 Teatavat liiki medikamendid võivad tõepoolest ka aidata, kuid teie haiglates antavad ravi-
mid lihtsalt uimastavad teadvuse enda arusaamisvõimet ja pärsivad keha mehhanisme, mis 
üleminekut hõlbustavad. Oma vanglates teete te muidugi sama, isoleerides ühesuguste tõeks-
pidamistega inimeste gruppe – jätate nad ilma kõigist loomulikest stiimulitest, nii et tulemu-
seks on sarnaste tõekspidamiste veel suurem levik. Te eraldate niisugused inimesed normaal-
sest kontaktist oma armastatud lähedastega ja kõigist tavalistest kasvu- või arengutingimus-
test.  
 Niisiis: Sellega meie seanss lõpeb.  
 ("Täname sind väga, Seth. Head ööd." 00.07.)  
 
 
 

662. SEANSS 
9. MAI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2140

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.")  
 Niisiis, dikteerin: Enamikul kurjategijatel on nii vanglas kui ka vabaduses olles sama ühi-
ne võimetuse tunne ja nad tunnevad seetõttu ka vimma. Sellest tulenevalt püüavad nad endale 
oma võimu tõestada ühiskonnavastaste tegudega, sageli vägivallaga.  
 Nad soovivad seega tugevad olla, uskudes samas isikliku jõu puudumisse. Neid on kohan-
datud ja nad on pealegi ka ise end kohandanud uskuma, et nad peavad kõik hüved endale kätte 
võitlema. Agressiivsus muutub ellujäämisviisiks. Kuna nad usuvad nii kindlalt teiste võimu ja 
enda suhtelisse võimetusse, tunnevad nad endas sundi sooritada agressiivseid tegusid peaaegu 
ennetavate abinõudena suurema vägivalla vastu, mis võidakse nende vastu rakendada.  
 Nad tunnevad end isoleerituna ja üksi, tunnustamata, täis raevu, mida pidevalt väljenda-
takse – paljudel, kuid mitte kõigil juhtudel – vähemtähtsate ühiskonnavastaste kuritegude 
pideva seeriana. See kehtib sõltumata sellest, kas sooritatakse ka suuremaid kuritegusid; seega 
puht agressiivsuse väljendamisest ilma arusaamiseta pole abi.  
 Kurjategijate jaoks ja nende tõekspidamiste süsteemides omab agressiivsus positiivset 
väärtust. Sellest saab ellujäämise tingimus. Paljud teised omadused, mis võivad niisugust 
käitumist pehmendada, on minimeeritud, ja võivad neile ohtlikena tunduda. Nad usuvad – 
 (21.52. Telefon hakkas helisema.)  
 Tehke, nagu soovite.  
 (Vastasin telefonile, sellal kui Jane tuli transist välja. Kõne oli talle, New York City's ela-
valt naistuttavalt. Tegemist oli ka ametiasjadega ja seetõttu kestis kõne kuni kella 22.47. Me 
ei jätkanud enam seanssi. Seetõttu tuli sellest üks lühemaid üldse, kuigi ma mäletan [täpse-
malt kontrollimata] üht veel lühemat, spontaanset seanssi mitu aastat tagasi esimesel jõulu-
pühal.  
 Siinkohal on sobiv kirjeldada Jane'il hiljuti esinenud "psühhedeelset kogemust" teadvuse 
muundunud seisundiga, nagu ta seda nimetas. Aeg: reedel, 11. mail umbes kell 00.30. Koht: 
meie lemmik-tantsulokaali ees, mõni kvartal meie korterist edasi mööda Water Streeti.  
 Niipea kui me uksest välja astusime, hakkas Jane rääkima sooja öö taevalikust ilust. Kõn-
disime oma auto poole. Kerge vihmasadu oli hiljuti lakanud ja kõik näis kui pestud ja uuen-
datud, seega kulus mul mitu minutit, enne kui mõistsin, et tema tajud ulatusid tõepoolest 
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sellest värskest ilmest kaugemale. Ta hakkas aeg-ajalt peatuma, väljendades hüüatustega 
vaimustust kogu meie ümbruse üle, mis oli meile muidugi väga tuttav: sööstvad autod, täna-
vatuled ja neoonreklaamid, hooned ise, oma kaldatanuni varjus selle kaubanduskeskuse taga, 
kust me just olime lahkunud, vaikselt veerev Chemungi jõgi. 
 "Mind haaras äkki rõõm," kirjutas Jane järgmisel hommikul. "Öö värvid peaaegu naelu-
tasid mind paigale – need olid nii erksad, hõõguvad ja toreduslikud. See oli esimene kord, mil 
mul tekkis niisugune kogemus väljas, jalutades: leidsin, et mu keha liikus kiiremini, kergemi-
ni, vabamalt. See oli hetkega tekkinud kogemus. Olin nii rõõmus, et ei jäänud mõnda aega 
magama. Hiljem kahetsesin, et ma ei palunud Robil autoga ringi sõita, et seda pikendada, 
kuid kummalegi meist ei tulnud siis pähe seda teha..."  
 Märkmeid Jane'i teistest kogemustest teadvuse muundunud seisundiga vt 645. seansil 11. 
peatükis ja 653. seansil 13. peatükis.)  
 
 
 

663. SEANSS 
14. MAI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2109

 
 
 Tere õhtust.  
 ("Tere õhtust, Seth.") 
 Niisiis, dikteerin. Lükkan Ruburti lokid tagasi ...  
 (Jane lükkas Sethina oma juuksed kummagi kõrva taha. Need olid langenud ette iga kord, 
kui ta oma pead langetas.)  
 Seetõttu te isoleerite oma kriminaalse elemendi keskkonda, kus neile keelatakse igasugune 
kompensatsioon. Kogu vangla süsteem – oma trellidega – tuletab süüdimõistetule pidevalt 
tema olukorda meelde ja tugevdab tema esialgset probleemi.  
 Ta jäetakse igasugusest normaal-sest kodusest elust ilma; ja lisaks üldisele keskendumi-
sele antud probleemile hoitakse kõik teised stiimulid sihikindlalt minimaalsetena. Vanglaülem 
ja valvurid pooldavad sama tõekspidamiste kogumit kui nende vangid – jõu ja võimu ideed 
rõhutatakse mõlemal poolel ja kumbki pool peab teist oma vaenlaseks.  
 Valvurid on kindlad, et vangistatud on inimsoo jätised ning et neid tuleb iga hinna eest 
alla suruda. Mõlemad pooled aktsepteerivad inimese agressiivsust ja vägivalda kui ellujäämis-
viisi. Vangide energiat kasutatakse tavaliselt igavate, ohutute ülesannete täitmiseks, kuigi pal-
judes karistusasutustes püütakse mõningal määral läbi viia ka kutseõpet.  
 Kuid nii vangid kui ka ametnikud peavad enesestmõistetavaks, et enamik praegustest 
vangidest pöördub ikka ja jälle trellide taha tagasi. Vangistatud projitseerivad oma isiklikud 
probleemid väljapoole, ühiskonnale. Ühiskond vastab neile sama "teenega". Samamoodi ka 
indiviidid peavad sageli teatavaid omadusi kriminaalseteks või halbadeks ja püüavad need 
osad oma tegevuse teistest valdkondadest isoleerida. Sageli on see seotud võimuga või selle 
puudumisega ja kummagi olukorraga kaasnevate hoiakutega.  
 Tuletage meelde raamatus eelpool mainitud Augustuse juhtumit. (Vt 6. peatükki ja 633. 
seanssi 8. peatükis.) Augustus tundis end võimetuna, vaadeldes võimu agressiivsuse ja 
vägivalla seisukohalt, ja isoleeris seetõttu oma selle osa endast ja projitseeris selle "teiseks 
minaks". Ta sai ilmutada võimu vaid siis, kui see teine mina tegutsema hakkas. Kuna aga 
tema põhikontseptsioonis oli agressiivsus samastatud võimuga, tähendas tegutsemisjõud 
automaatselt jõudu olla agressiivne. Ja siin võrdsustati agressiivsust vägivallaga.  
 See oli omamoodi probleemi ülekandmine erilaadsel viisil. Teadvusega olenditel on vaja-
dus tegutseda ja tegevust kontrolli all hoida ülimalt tähtis. Seetõttu Augustus lõi tegelikult 
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enesest võimupositsiooni, millest lähtudes ta sai vähemalt mõnda aega tegutseda. Ta pidi 
teesklema amneesiat, et enese eest seda mehhanismi varjata. Kui võimu võrdsustatakse vägi-
vallaga, siis te peate vajalikuks oma käitumises normaalset agressiivsust reguleerida; ja pida-
des võimu vägivaldseks, te teataval määral kardate tegutseda. Siis peate ka headust ja võime-
tust mõnevõrra sünonüümseteks ja võrdsustate võimu kurjaga. Kuna te ei soovi endas nii-
sugust "kurja" tunnistada, võite suunata selle väljapoole ja selle mingile teisele alale üle 
kanda.  
 Ühiskonna seisukohalt võidakse see projitseerida kurjategijale, riigi seisukohalt välis-
riigile. Indiviid võib omistada niisuguse võimu tööandjale, ametiühingule või muule ühis-
konna segmendile. Missuguse ala te ka ei valiks, tunnete end aga alati suhteliselt nõrgana 
võrreldes selle jõuga, mille te olete väljapoole projitseerinud. Te kohtate aga oma loovutatud 
võimu alati, kui satute olukorda, kus tunnete end nõrgana võrreldes teid hirmutava teise 
inimese või olukorraga.  
 Võim ei seisne sisuliselt üleolekus millegi suhtes. On näiteks olemas armastuse võim ja 
võime armastada. Mõlemad tähendavad suurt mõju ja elujõudu ning agressiivset tõuget, mil 
pole vägivallaga midagi ühist. Kuid paljudel inimestel on ometi füüsilised sümptomid või nad 
kannatavad ebameeldivate olukordade all sellepärast, et nad kardavad kasutada omaenda mõ-
juvõimu ja võrdsustavad võimu agressiivsusega – st vägivallaga. (Vt 634. seanss 8. peatükis.)  
 Niisugused tunded kutsuvad esile kunstliku süütunde. (Žestikuleerides:) Inimene, kes kõi-
ge valjuhäälsemalt surmanuhtlust nõuab, tunneb, et tegelikult tuleks teda ennast surma mõista, 
maksmaks selle suure agressiivsuse (vägivalla) eest temas, mida ta ei julge väljendada. 
 Hukatav kurjategija või mõrvar sureb seega igas oma ühiskonna liikmes peituva "kurja" 
eest ja sel teel toimub maagiline ülekandmine.  
 Armastuse panevad liikuma kõik loomuliku agressiivsuse elemendid ja see on võimas; 
kuid kuna te olete hea ja kurja selliselt eraldanud, näib armastus nõrgana ja vägivald tugeva-
na. See peegeldub teie tegevuse paljudel tasanditel. "Saatanast" saab näiteks kuri ja võimas 
kuju. (Rõhutatult:) Vihkamist nähakse armastusest tunduvalt tõhusamana. Teie ühiskonnas 
õpetatakse meest kehastama agressiivsust neis ühiskonnavastastes suhtumistes, mida ta nor-
maalselt ei saa demonstreerida. Kriminaalne meel väljendab neid tema eest, sellest ka ühis-
konna poolsete suhturniste kahemõttelisus, sest veendumustest taganejaid sageli romantisee-
ritakse.  
 Detektiiv ja tema poolt jälitatav kurjategija kannavad sama maski erinevaid variante. Nii-
suguseid ideid järgides hakkate lõpuks selliselt eraldama, et haiged, kes on võimetud, isolee-
ritakse; kurjategijad hoitakse koos; ja vanureid hoitakse neile mõeldud asutustes või kultuuri-
listes getodes. Kõik see on seotud isiklike probleemide ülekandmistega ja tõekspidamiste 
kogumitega.  
 Kriminaalne element esindab indiviidi enda agressiivsusi, mida ta kardab ja endale ei 
tunnista. Need hirmud peituvad indiviidis endas ja need inimesed, kes neid sotsiaalselt väljen-
davad, vangistatakse. Vägivaldsete inimeste sunniviisiline vangistamine põhjustab sageli 
mässe ja normaalse agressiivsuse sulgemine endasse kutsub sageli esile psühholoogilisi mässe 
ja füüsiliste sümptomite väljendumist.  
 Kõigil juhtudel tehakse vähe pingutusi kõige aluseks olevatest probleemidest arusaami-
seks ja sotsiaalsed segregatsioonid nii-öelda vaid tõstavad pinget, nii et ühesuguste tõekspida-
mistega inimesi hoitakse situatsioonides, mis algpõhjusi vaid alaliseks muudavad.  
 Haiged loovutavad sageli enese teadmata oma võime tervena käituda arstidele. Arstid 
võtavad selle mandaadi vastu, sest neil on samad tõekspidamised, seega meedikud vajavad 
patsiente sama hädasti kui haiged haiglaid. Teie mõistes ühiskond ei saa normaalse agressiiv-
suse olemusest aru ja peab seda vägivaldseks. Vanglad ja politseijaoskonnad vajavad kurja-
tegijaid samamoodi kui kurjategijad vajavad neid, sest nad töötavad samas tõekspidamiste 
süsteemis. Kumbki peab vägivalda käitumis- ja ellujäämisviisiks. Kui te ei saa aru, et te loote 
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ise endale reaalsuse, võite omistada kõik head tulemused isikustatud jumalale ja vajate soovi-
matu reaalsuse seletamiseks saatana olemasolu. Seega vajavad praeguse Lääne ühiskonna 
kirikud peale jumala ka saatanat.  
 Loomulik agressiivsus on lihtsalt tegutsemisvõime.  
 Teie oma suhtumine neis küsimustes räägib teile üsna palju endast ja mõjutab teie isiklik-
ku reaalsust.  
 Kui samastate võimu noorusega, siis te isoleerite vanurid, kandes neile üle oma loovutatud 
võimetuse, ja nad näivad teie heaolu ohustavat. Kui olete nõus seisukohaga, et vägivald on 
võim, siis te karistate kurjategijat suure kättemaksuhimuga, sest te peate elu võimuvõitluseks 
ja keskendute vägivallategudele, mille kohta loete. See võib tuua niisugused aspektid teie 
isiklikku ellu, nii et te kohtate ise vägivalda – mis teie veendumust veelgi süvendab. Kui 
soostute põhiideega, et kuri on heast võimsam, siis kannavad teie heateod teie oma raamistiku 
tõttu vähe vilja; te omistate neile nii vähe mõjuvõimu.  
 Nende veendumustega on seotud paljud lisatõekspidamised. Need kõik võivad toimida 
selliselt, et te ise keelate endale oma võimete kasutamise – ja see omakorda ajendab teid neid 
väljapoole, teistele projitseerima.  
 Kui aktsepteerite näiteks ideed, et teadmine on "halb", siis kõik teie õppimispingutused on 
selle tõekspidamise tõttu asjatud või tekitavad teile palju ebamugavust. Te ei usalda mingeid 
teadmisi, mis teile kergesti kätte tulevad, sest te tunnete, et peate igasuguse tarkuse omanda-
mise eest maksma, pattu kahetsema. Piibli põhialuste tõlgendamised viivad sageli niisugustele 
järeldustele, nii et teadmise enda poole pürgimine, mis on sisemiselt omane bioloogiline 
ajend, muutub tabualuseks tegevuseks.  
 Siis peate tarkuse teistele projitseerima ja sellest endas loobuma, muidu tekib isiklike vää-
rtuste dilemma.  
 Mungad, preestrid ja usuorganisatsioonid on aegade jooksul ülejäänud inimkonnast segre-
geerunud. Neid on vaheldumisi austatud ja kardetud, armastatud ja vihatud. Nende teadmisi 
on kadestatud ja nende vastu on ometi tuntud ebausklikku aukartust.  
 Voodoo-nõiad ja ravitsejad, nõidtohtrid ja preestrid on kõik alati austatud olnud, kuid nen-
de võimu ja teadmiste pärast tuntakse nende vastu ka teatavat hirmu. Nii ravija kui ka needja 
kehastavad paljude inimeste jaoks teadmiste võimu. Neile, kes vagade fundamentaalsete idee-
dega tegelevad, on religioosne võim midagi hirmutavat. Normaalne agressiivsus, mida peetak-
se kurjaks, seetõttu segregeeritakse minas – ja seda nähakse kõikjal ka väljaspool.  
 Mõned indiviidid jagavad kunstlikult osadeks oma elud, kus teatavatel aladel on ohutu, 
kuid teistel aladel ohtlik tegutseda. Kui näiteks peate rikkust halvaks, röövite endalt automaat-
selt igasuguse võime, mis võiks teile rikkust tuua. Talente, mida peetakse iseenesest heaks, 
võib pärssida ainuüksi asjaolu, et nende teostamine võib tuua rahalises mõttes edu.  
 Teie tõekspidamised mõjutavad seega väga oluliselt seda, kuidas te isikliku mõjuvõimuga 
toime tulete.  
 Teie isikliku energia kasutamine viib teid tihedasse kontakti teie oma energiaallikaga. 
Tervenemisega kaasnevad suured loomuliku agressiivsuse energia- ja kasvuhood ning elujõu 
koondumine. Mida võimetumana te ennast tunnete, seda vähem te suudate oma ravivõimeid 
kasutada. Sel juhul olete sunnitud projitseerima need väljapoole, arstile, ravijale või mõnele 
välisele jõule. Kui teie enda usk arsti "toimib" ja teid ravitakse sümptomitest terveks, siis te 
saate füüsiliselt leevenduse, kuid see võib veelgi rikkuda teie enda usku endasse. Kui te ei tee 
tõhusaid katseid oma probleeme lahendada, siis sümptomid ilmuvad lihtsalt uuel viisil taas ja 
algab sama protsess. Võite kaotada usu oma arsti, kuid säilitada siiski usalduse arstide vastu 
üldse ja joosta ühe juurest teise juurde.  
 Kuid kehal on oma terviklikkus ja haigus on sageli lihtsalt loomulik märk tasakaalutusest, 
füüsiline sõnum, mida te peate kuulda võtma ja millele vastavalt seesmised kohandamised 
teostama.  
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 Kui need korrigeerimised teostatakse alati väljastpoolt, satub keha sisemiselt omane 
kokkukuuluvus ohtu ja selle lähedane seos meelega ähmastub. Peale selle tuhmuvad ka selle 
loomulikud ravivõimed. "Väliste" vahendite asemel aktiveeruvad seesmiselt omased reaktsi-
oonide vallandajad.  
 Inimese usk kandub üha enam üle mõnele välisele jõule. See tähendab tavaliselt, et enese 
küsitlemiseks vajalikeks sisedialoogideks ei jää aega ja eneseravi, mis võiks muidu toimuda, 
kutsutakse esile usu kaudu kellessegi teise. See võib aga kesta vaid senikaua.  
 Käsitlen siin peamiselt Lääne kultuuri. Mõnedes teistes tsivilisatsioonides ja eriti teie 
mõistes minevikus tegutsesid nõidtohtrid kõigile vastuvõetavas looduse kontekstis. Nõid-
tohter algatas looduslikud jõud oma patsiendi eest, kes näis momendil seda mitte suutvat, ning 
viis patsiendi siis tema allika juurde tagasi ja taaselustas tema uinunud võimutunde. See ongi 
füüsilise elu allikas – võimu ja mõju tunne. Kui inimene tunneb end teie mõistes võimetuna, 
siis ta sureb.  
 Jõupunkt on jälle olevikus, siis kui teie mittefüüsiline mina sulab kehalise reaalsusega 
kokku. Ainuüksi selle fakti tunnistamine võib teie elule uue jõu anda.  
 Teie kui liik olete oma mõistes arengustaadiumis. Sellesse kogemusse kuulub ka loomulik 
võlutus välistest sündmustest. Teie teadvusel on kujunemas välja omadused, mis on omamoo-
di teile isiklikult ainulaadsed, nagu ka teie keskkond. Tugev koondumine on sellele vajalikuks 
täienduseks, sest te osalete õppeprotsessis, milles uuritakse kõiki sellele olukorrale sisemiselt 
omaseid elemente.  
 Kogu selle ettevõtmise jooksul olete te aga unenäoseisundis, alati seotud reaalsusega, mil-
lest pärineb teie füüsiline kogemus. Nii nagu teie ajast aru saate, saate te lõpuks oma sisemise 
arusaamise oma füüsilise minaga kokku sulatada ja kujundada teadlikult oma maailma. Nii-
sugused raamatud nagu käesolev peavad teid just selles abistama.  
 Mida rohkem te hakkate tegelema keeruliste füüsiliste organismidega, seda enam energiat 
te projitseerite väljapoole ja seda enam võluvad teid "välised" ilmingud. See oli – ja on – 
iseenesest loomulik õppimismeetod. Teie sisemine elu teisendatakse kehaliseks reaalsuseks. 
Nii nagu teie seda tajute ja sellega seondute, tekivad teil küsimused selle päritolu ja siis selle 
tähenduse kohta.  
 See viib teid tagasi enda juurde ja teie enda võimete tunnistamise juurde. Seda, mida teie 
praegu alateadlikult loote, loob teie liik teadlikult. Teadvuse piiritud võimed individualiseeru-
vad, koonduvad konkreetsele reaalsusele, mis hakkab siis laienema. Teie endi ajalikud loo-
mingud täiustavad võimeid, millega te neid tegite. Oma loomiste käigus te õpite. Füüsiliselt 
suunatav meel kasutab suurimaid võimu- ja jõuallikaid koos loovuse piiramatute aspektidega, 
nii et iga füüsiline päev on tõepoolest absoluutselt ainulaadne. Te ei saa seega loota, et mõni 
osa teie keskkonnast jääb staatiliseks, teie keha seisund on pidevalt voolamises ja muutumi-
ses.  
 Teie sotsiaalne süsteem, alates suurimast linnast väikseima taluni, rikkaimatest rajoonidest 
vaeseimate getodeni, kloostritest vanglateni, peegeldab individuaalse mina sisemist olukorda 
ja teist igaühe isiklikke tõekspidamisi.  
 Kui te kasutate jõupunkti õigesti (nagu kirjeldatud 657. seansil 15. peatükis), tunnete mit-
tefüüsilise energia teisendumist tegelikuks isiklikuks jõuks teie lõikumise kaudu kehaga. Te 
saate siis seda jõudu teadlikult, sihikindlalt kasutada oma isikliku kogemuse muutmiseks ja 
seega sotsiaalse süsteemi vähemalt osaliseks muutmiseks. Niisugused harjutused aitavad teie 
teadvuse arengule kaasa ja toovad teile kasu ka muus mõttes, kuigi te seda ehk ei aimagi. 
Soostumine omaenda võimuga voolab automaatselt läbi teie kogemuse, aktiveerides ka teie 
unenäoelu ja andes teie ärkveloleku reaalsusele täiendava hoo. Te ei pea enam oma võimu-
tunnet teistele üle kandma. Kõik käesolevas raamatus eelpool antud harjutused on aga vaid 
eeltingimused; need on vajalikud selleks, et te saaksite aru, kuidas jõupunkti tuleb kasutada. 
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Isiklike tunnete tunnistamine ja tõekspidamiste läbitöötamine – kõik see avardab teie arusaa-
mist endast.  
 Kui te näiteks vihkate üht oma vanematest, siis te ei saa oma jõupunkti abil talle öelda, et 
te hoopis armastate teda. Varasemad kogemused aitavad teil vihkamise põhjust leida.  
 Te ei saa kasutada jõupunkti kellegi teise üle kontrolli omandamiseks, sest teie oma 
tõekspidamised viivad teid automaatselt lõksu. Te peate aga igal juhul olema oma võimust 
teadlik ja uskuma, et olete seda väärt. Paljud käesoleva raamatu eelnevad peatükid on kirju-
tatud just selleks, et teid oma väärtuses veenda. Teil on kästud kogeda oma tundeid ja mitte 
neid eitada, seega te ei tohi kasutada jõupunkti selleks, et püüda oma emotsioonide reaalsust 
mingil hetkel väärata.  
 Kuna te saate aru loomuliku hüpnoosi olemusest, ei tunne te enam vajadust genereerida 
uusi negatiivseid tundeid. Teie pärsituste koormus langeb. Kuna te usaldate end rohkem, 
väljendate oma tundeid loomulikult ja nende allasurumine ei kutsu enam esile plahvatuslikke 
reaktsioone. Nad tulevad ja lähevad. Jõu kanal avaneb selgemini. Väga oluline on tähelepanu 
pööramine teie oma teadvuse voole. Ainuüksi see aitab teil näha, missugustel aladel te eitate 
impulsse või annate endale juhiseid, mis viivad võimetuseni.  
 Jõupunkti harjutus on mõeldud teile oma energia ja selle suunamise võime tutvustamiseks. 
Loomuliku hüpnoosi harjutused (antud eelmises peatükis) võimaldavad teil seda jõudu tõhu-
samalt suunata ja koondada.  
 Igaüks teist peab lähtuma omaenda reaalsuse punktist. Muud võimalust ei ole. Kui tunne-
te, et olete täis raevu, ei ole mõtet öelda: "Ma olen täidetud rahuga" ning jääda tulemusi oota-
ma. Te ainult lämmatate oma tundeid ja pärsite oma energiat ja jõudu. Kui olete raevunud, 
lööge vastu patja ja kogege seda viha, kuid ilma vägivallata teiste suhtes. Töötage see läbi, 
kuni füüsiliselt väsite. Kui te seda ausalt teete, jõuavad teieni viha põhjused ja need on sageli 
üsna ilmsed. Te lihtsalt ei tahtnud neid tunnistada.  
 Peaaegu kõigil [sedalaadi] juhtudel näitavad teie tunded teie võimetusetunnet, sest te olete 
delegeerinud oma jõu mõnele olukorrale või isikule ja oma pingutus on teile seetõttu tühisena 
tundunud. Kasutage siis jõupunkti ja tundke omaenda olemise energiat läbi oma kogemuse 
voogamas. Teadmine teie oma jõust vabastab teid kõigist hirmudest ja seega kogu raevust.  
 (Valjemini:) Seansi lõpp.  
 ("Hästi") 
 (Südamest:) Toredat õhtut siis teile mõlemale – teie ja meie jõupunktis.  
 ("Aitäh, Seth. Head ööd."  
 23.59. Jane'i transid olid olnud kogu seansi jooksul ühtlaselt sügavad, tema edastamised 
tugevad, stabiilsed ja asjalikud.  
 Ta ütles mulle, et Seth hakkab varsti rääkima meie tõekspidamiste mõjudest meie kesk-
konnale, seletades, kuidas meie inimsoo vaimne kliima mõjutab meie välist "ilma". Ta kavat-
seb kasutada oma materjali lähtepunktina 1972. a juulis toimunud suure üleujutuse kohalikke 
aspekte, sest me olime seda õnnetust siin Elmiras isiklikult kogenud. [Vt. märkusi 613. seansi 
juurde 1. peatükis.] Jane lisas, et Seth ütleb, et meie liik on harjunud pidama end väljaspool 
loodust olevaks – isegi sel määral, et oleme juba unustanud, et moodustame tegelikult ühe osa 
sellest.)  
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664. SEANSS 
21. MAI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2130

 
 
 Niisiis, dikteerin: Iga inimese ja tema ühiskonna vahel toimub pidev vastastikune mõju; 
iga konkreetse tsivilisatsiooni jaotused ja iseärasused on sellesse kuuluvate inimeste üldiste 
omaduste, omavaheliste suhete ja endasse suhtumise täiuslikuks väliseks väljenduseks.  
 Välised mõõtmed on sisemiste isiklike mõõtmete täpsed koopiad. Saavutused, sõjad, 
probleemid ja institutsioonid on kõik "sündmuse järgsed" – see tähendab, et need on sisemise 
eksistentsi mõjud väljapoole. Vesi muutub teatavates tingimustes jääks. Samamoodi võivad 
ka sisemised sündmused ilmuda füüsilisse reaalsusse esialgsest hoopis teistsuguses vormis.  
 Loodutena te moodustate osa loodusest. Mõtete, tunnete ja tõekspidamiste muutumine 
füüsilisteks, objektiivselt tajutavateks nähtusteks on sama loomulik kui näiteks vee muutumi-
ne jääks või tõugu muutumine liblikaks. Tõekspidamiste, mõtete ja tunnete ülekandmise 
kaudu te mitte ainult kujundate oma tsivilisatsioonide ja sotsiaalsete institutsioonide struk-
tuuri; selle loomuliku vahetuse käigus te aitate ka väga intiimsetel tasanditel kaasa füüsilise 
keskkonna enda "psüühilisele valmistamisele" koos kogu selle suure laiahaardelise mitme-
kesisusega, kuid siiski tsüklilise stabiilsusega.  
 Ravijad võivad tantsida vihmatantsu. Nad saavad aru looduse kõigi osade vahelisest sise-
miselt omasest seosest. Teid õpetatakse uskuma, et usk võib panna mägesid liikuma, kuid 
paljudel teist osutub äärmiselt raskeks aktsepteerida omaenda suhet keskkonnaga. Teie tõeks-
pidamised (sageli vastupidiselt teie soovidele) põhjustavad sõdu. Teie tunded esindavad nende 
taga olevat sisemist reaalsust, mida te peate puht looduslikuks nähtuseks, nagu seda on ilm.  
 Loodusõnnetusi, näiteks maavärinad või üleujutused, ei sooritata teatavate loodusjõudude 
poolt looduse teiste osade vastu. Teie tunnetel on looduses sama palju kehtivust kui tõusul ja 
mõõnal ning neil on omamoodi külgetõmme – vaim liigutab tõepoolest mateeriat. Sõrmusega 
manipuleerimise seansil, kontrollitud tingimustes, saab kõige lihtsamini demonstreerida vai-
mu suurepärast võimet avaldada mateeriale vastastikust mõju. Te kõik osalete iga tormi, iga 
uue kevade, iga üleujutuse, maavärina ja suvise vihma loomises.  
 Sõda on üks looduslike sündmuste liik, mis kutsutakse esile tunnete ja tõekspidamiste vas-
tastikuse toimega ühel tasemel. Loodusõnnetus on samalaadne nähtus, kuid teisel tasemel. 
Teie osa neis tunnetes ja tõekspidamistes asetab teid neis sündmustes teie oma "loomulikule" 
kohale.  
 Peatüki lõpp.  
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Sisemised ja välised tormid.               
Loov "hävitamine".                      

Päeva pikkus ja bioloogial                
põhineva teadvuse loomulik ulatus  

 
 
 
 Järgmine peatükk [Kaheksateist]: "Sisemised ja välised tormid. Loov 'hävitamine'. Päeva 
pikkus ja bioloogial põhineva teadvuse loomulik ulatus"  
 ("Kas see kõik peab olema pealkirjas?")  
 Teie reaalsus eksisteerib sõltumatult teie füüsilise orientatsiooniga teadvusest, kuid kuna 
te olete loodu, tuleb teie teadlikolemist tõlgendada teie närvisüsteemi ja kehalise elusolemise 
kaudu. Tegelikult on olemas erinevat liiki mälusid, nii et vajaduse korral saate õige infor-
matsiooni kohe leida. Muid andmeid võite teadlikult harva vajada, kuid need peavad olema 
mina teadlikele osadele alati kättesaadavad. Bioloogiliselt on teie füüsilise orientatsiooniga 
teadvuse ulatus ja maht otseselt seotud teie päevade ja ööde pikkusega ning muidugi ka aasta-
aegadega. Füüsiliselt toimuvad mõtte tekkimisel keemilised vastastikmõjud ja meenutused 
sõidavad kemikaalide sujuval vool. Teie planeet oma täpse ööpäevagraafikuga sünnitaks sel-
les mõttes kindlasti olendi teadvuse, mis sellega ainulaadselt sobiks. Ehk teisiti öeldes, öö ja 
päev esindavad teie teadvuse sisemisi loomupäraseid rütme, mis on füüsiliselt materialiseeru-
nud loodusnähtuste kaudu, sest te pole veel võimelised tajuma päevade pikemat kestust. Teie 
närvisüsteemil oleks väga raske rütmis, kus päev pikeneks näiteks kolme-neljakordseks.  
 Teie keha ja teie teadvuse rütmid järgivad teie planeedi rütme. Planeet ise koosneb aato-
mitest ja molekulidest, millel igaühel on aga omamoodi teadvus; ja nende loomuse vormis ja 
ühiskoostöös toimuvas ülesehituses kujuneb füüsiline struktuur – teadvusest.  
 Selle kujunemise jooksul toimus teie mõistes sisemise ja välise reaalsuse vahel pidev vas-
tastikune toime. Tunnete, tundmuste, mina olen-tunde, kontseptsioonide ja tõekspidamiste 
kasvuga paralleelselt toimus loomaliikide ja mineraalide ning taimede sellest tulenevate välis-
te ilmingute esilekerkimine; koos nendega hakkasid arenema täiendavad närvistruktuurid ja 
tekkisid täpsed füüsilised moodustised, näiteks mäed, orud mered jne, mis olid nende alal-
hoidmiseks vajalikud.  
 Laiemas mõttes toimuvad kõik need sündmused samaaegselt. Kuid selleks, et oleks liht-
sam aru saada, ma räägin teie ajast lähtudes.  
 Teie tunded moodustavad sama loomuliku osa keskkonnast kui puud. Need avaldavad il-
male olulist mõju. Seoseid võib leida näiteks isegi epilepsia ja maavärinate vahel, mille puhul 
saavad kokku suur energia ja ebastabiilsus, mõjutades maakera füüsilisi omadusi.  
 Tehke vaheaeg.  
 (22.55. Seth väitis juba 613. seansil 1. peatükis: "Teie tunnetel on elektromagnetiline 
reaalsus, mis kerkib väljapoole, mõjutades atmosfääri ennast," kuid siis me pöörasime niisu-
guste ideede kaastähendustele vähe tähelepanu. Jätkasime kell 23.06.)  
 Tõekspidamisi moodustavad eneseteadlikud meeled, samuti nagu teisel tasandil hooneid 
ehitatakse.  
 Tõekspidamised suunavad, genereerivad, koondavad ja rakmestavad tundeid. Tundeid 
võib selles suhtes võrrelda mägede, järvede ja jõgedega. Ideed ja tõekspidamised tekitavad 
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neid selgelt inimese poolt loodud struktuure, mille moodustajateks on olnud eneseteadlikud 
meeled ja ookeanisuurune hulk omavahel seotud sotsiaalseid sündmusi.  
 Tunded sõltuvad ikkagi teie närvisüsteemist ja selle mõjust füüsilisele reaalsusele. Loom 
tunneb, kuid ei usu. Teie tunnetel koos nende keemiliste vastastikmõjudega on lisaks nende 
subjektiivsele reaalsusele teie jaoks ka elektromagnetilised omadused, nii nagu ka teie mõte-
tel. Kuid teie kehad peavad end vabastama keemilistest ülejääkidest samamoodi kui maa peab 
vabastama end liigsest veest. On olemas nn viirastuslikke kemikaale – need on normaalsete 
kemikaalide aspektid, mida te pole seni tajunud ja kus jõutakse teatavate lävedeni, milles 
kemikaalid muutuvad puht elektromagnetilisteks omadusteks ja vabaneb energia, mis mõjutab 
otseselt füüsilist atmosfääri.  
 Nii nagu teie keha on pidevas voolavuses ja keemilistes vastastikmõjudes, nii on seda ka 
atmosfäär, mis peegeldab teisel tasandil kõiki kehas eksisteerivaid psüühilisi, keemilisi ja 
elektromagnetilisi omadusi.  
 Verevoolul teie soontes ja tuule hoovusel on vähe erinevusi, välja arvatud, et üks näib 
toimuvat teie sees ja teine väljaspool. Mõlemad on aga sama vastastikuse seose ja liikumise 
ilmingud. Teie planeedil on sama palju keha kui teil endal. Teie veri järgib teatavaid ette-
nähtud mudeleid ja samuti ka tuul. Selles mõttes te olete maa keha sees. Samal ajal kui teie 
keha rakud mõjutavad seda, mõjutab ka teie keha maa üldisemat keha. Ilm peegeldab tõetruult 
igas piirkonnas olevate inimeste tundeid. Ilma üldised tsüklid järgivad emotsioonide sügava-
maid sisemisi rütme.  
 Maavärina piirkonnas olijaid tõmbab neisse paikadesse nende loomupärane arusaamine 
hämmastavast seosest väliste asjaolude ja nende oma väga isiklike vaimsete ja emotsionaal-
sete mudelite vahel.  
 Siin võite leida suure energiaga indiviide; nad on ebastabiilse, "ülearu" temperamentse 
loomusega ja neil on suured loovuse ja innovatsiooni võimed. Nad vajavad tugevat stiimulit 
või kokkupõrget reaalsusega, mille suhtes end aga võitluseks vastandada. Sotsiaalsete situat-
sioonide suhtes on nad väga kärsitud ja ebatavaliselt vitaalsed. Niisugused indiviidid tegut-
sevad suure intensiivsusega ja eritavad kollektiivselt ülemäärasel hulgal nn viirastuslikke 
kemikaale.  
 Niisugused emotsionaalsed mittefüüsilised omadused on ebastabiilsed ja mõjutavad maa-
kera struktuuri sügavat elektromagnetilist terviklikkust. Maavärinaid on muidugi olnud ka 
inimtühjades paikades, kuid nende päritolu peitub kõigil juhtudel mitte välistes, vaid vaimse-
tes omadustes. Maavärinad seonduvad väga sageli suurte sotsiaalsete muutuste või rahutuste 
aegadega ja niisugustest paikadest saavad alguse nihkejooned, mis projitseeruvad sealt välja-
poole. Need võivad siis mõjutada üldiselt inimtühja piirkonda mõnel teisel kontinendil või 
saarel või kutsuda esile tõusulaine teisel pool maakera, nii nagu rabandus võib mõjutada esi-
algsest kahjustusest kaugele jäävat kehaosa.  
 Tundmiseks pole vaja omada eneseteadlikku meelt ja "minevikus" esindasid maavärinad 
liikide tunnetemudeleid samamoodi – ebastabiilseid teadvuseseisundeid, mis iseenesest alga-
tasid loodusnähtusi, muutes veelgi teadvuse seisundit ja ka liikide tingimusi.  
 Teadvus on teie mõistes mateeriaga lahutamatult ühendatud ja kõik selle kogemused 
materialiseeruvad füüsiliselt selle vastastikmõju kaudu. Näiteks äikese ja psüühiliste tormide 
vahel on suured korrelatsioonid, samuti mõtte ja tunde ebastabiilsete elektromagnetiliste 
omaduste vahel, aju võime vahel nendega toime tulla ja selle vajaduse vahel ülearusest 
vabaneda. Te ei reageeri lihtsalt ilmale. Te aitate seda kujundada, õhu sissehingamise ja selle 
taas väljasaatmise teel. Aju on elektromagnetiliste suhete pesa, millest te ei saa aru. See on 
teatud mõttes kontrollile alluv torm.  
 Sellest tärkavad ideed, mis on sama looduslikud kui välk. Kui välk tabab maad, siis see 
muudab seda. On ka muutusi, mis tekivad teie mõtete mõju kaudu atmosfäärile. Suur üldine 
sisemine usaldus, millega te sündisite, moodustab füüsilist maakera hõlmava usaldusväärsuse 
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aluse. Teie keha elab maakeras, nii nagu teie elate oma kehas. Te sündisite usuga oma eksis-
teerimisse, mis suunas automaatselt teie isikliku kehalise mina õiget funktsioneerimist. See 
andis teile vajalikud stabiliseerivad omadused, mille peal teie teadvus saaks mängida ja mille 
kaudu see saaks tõhusalt ja loovalt toimida. Väikseimalgi aatomil on omalaadne sisemiselt 
omane terviklikkus, millel põhinevad kõik selle ülesehitused ja muudatused, nii et üldiselt on 
maa kehas olemas vormiline kestvus.  
 Kuid koos kõige sellega on alati ka muutumine, nii nagu aja kogemisel lineaarselt iga 
sündmus peab mõne teise "välja lööma". Teie koondumise tähenduses kulub igale sündmusele 
"teatav aeg". Te teate, et toimub palju sündmusi, mida te teadlikult ei taju, vaid millest olete 
teistelt kuulnud. Teie mõistes on muutus seega ilmne. Keha muutub. 
 Nagu ma ütlesin, võib ebamugavustundel, haigusel olla loov alus (620. seansil 4. peatü-
kis). Ja sama loov alus võib olla ka maavärinal või loodusõnnetusel.  
 Teisal, peale teadlike tasandite, lihtsalt loodutena olete te ähvardavatest tormidest, üleuju-
tustest, tornaadodest, maavärinatest jne vägagi teadlikud.  
 Keha ise püüab kinni paljusid vihjeid ja märke – muutusi õhurõhus, magnetilises orien-
tatsioonis tasakaalu osas, väga väikesi elektrilisi eristusi, millest nahk ise on teadlik. Sellel 
tasandil keha valmistatakse sageli loodusõnnetuste suhtes ette. Luuakse kaitseabinõud. 
 Toimivad aga ka paljud täiendavad tegurid, mis on seotud iga antud isikliku reaktsiooniga. 
Siin tulevad mängu teised psühholoogilised tingimused. Inimesed elavad maavärina-ohtlikes 
piirkondades selge teadliku teadmisega sellest. Olenemata sellest, mida nad võivad öelda, 
neile meeldivad pidevad stiimulid ja erutused; juba nende asjaolude väga etteaimamatu ise-
loom virgutab neid tegutsema. Siin kehtib palju erinevaid suhtumisi ja iseärasusi, nii et raske 
on üldistusi teha, kuid alati on põhjusi, miks teatav indiviid osaleb hukatuslikus loodusõnne-
tuses.  
 Paljudel juhtudel toimub eelnevalt asjaolude teadvustamise lähedane mõistmine. Teistel 
juhtudel keha etteteadmine peegeldub unenägudes ja muudab igapäevaelu selliselt, et inimene 
pääseb. Mõned muudavad oma plaane ja lahkuvad linnast päev enne õnnetust. Teised jäävad. 
 Miski sellest pole juhuslik. Alateadlik materjal lastakse teadvusesse nende tõekspidamiste 
järgi, mis indiviid omab enda, oma reaalsuse ja oma koha kohta selles. Keegi ei saa õnnetuses 
surma, kui ta pole seda ise soovinud. Alati toimub siiski mõningane teadlik äratundmine, 
kuigi indiviid võib endaga peitust mängida ja teeselda, et seda pole. Isegi loomad tunnetavad 
oma surma ette ja inimene pole sellel tasandil teistsugune.  

Need, kes soovivad, võivad niisuguse sündmuse alateadliku etteteadmise ära kasutada – 
end päästa ja otsustada mitte osaleda. Kui nad ei usu niisuguseid endeid ja jätavad end ilma 
teadlikust teadmisest, uskudes edasi oma üldisesse turvalisusesse, siis nad tegutsevad alatead-
likult, teadmata oma tegude põhjusi. Teised võivad sattuda loodusõnnetusse oma põhjustel. 

Psüühiliselt, vaimselt ja füüsiliselt kuuluvad nad sellesse sündmusesse sama palju kui 
näiteks vesi, mis üleujutuse ajal läbi linna vuhiseb. Nad kasutavad füüsilist katastroofi ära 
samamoodi kui indiviid kasutaks mõnda sümptomit proovikivina, arenguvõimalusena või 
arusaamiseks – kuid nemad valivad loodusõnnetuse, nii nagu nad valivad ka oma sümptomid. 
Seega nad on raamistikust teadlikud. Seda ei suruta neile peale. 

Nad ei tarvitse niisugust informatsiooni teadlikult aktsepteerida, kuid kui nad oskaksid en-
nast uurida, siis nad avastaksid, et nende tõekspidamised moodustavad kokkuvõttes just antud 
liiki olukorra. Indiviid võib kasutada rasket haigust elu ja surma jõududega väga lähedase 
kontakti saavutamiseks, kriisi algatamiseks mobiliseerimaks varjatud ellujäämisinstinkte, 
suurte vastuolude eredaks kujutamiseks ja kogu oma jõu koondamiseks. Seega võib indiviid 
teadlikult või alateadlikult katastroofi ära kasutada.  

(Südamlikult:) Seansi lõpp.  
("Aitäh.")  
Minu parimad tervitused teile mõlemale; ja me jõuame ka teie üleujutuse juurde.  
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("Tore. Head ööd, Seth.") 
 
 
 

665. SEANSS 
23. MAI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2141

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Niisiis, dikteerin: Jälle pole midagi juhuslikku. Keegi ei sure mingitel asjaoludel, kui ta ei 

ole valmis surema. See kehtib surma kohta nii muudes olukordades kui ka loodusõnnetustes. 
Suremisviisi ja samuti -aja dikteerib teie oma valik. Me käsitleme praegu teie tõekspida-

misi nagu te neid selles elus tunnete ja jätame tõekspidamiste võimalikud läbiimmitsemised 
teistest eksistentsidest ühte hilisemasse peatükki. Kuid missuguseid tõekspidamisi te ka ei 
aktsepteeriks ja missugusel põhjusel, on teie jõupunkt siiski olevikus. 

Palju tähtsam on saada aru sellest, kui hakata liigselt muretsema "varasemate põhjuste" 
labürindi pärast, sest te võite negatiivsesse käsitlusviisi niivõrd süveneda, et unustate, et neid 
tõekspidamisi saab olevikus muuta. Teil on mitmesugustel põhjustel tõekspidamised, mida te 
saate igal ajal muuta. Paljud inimesed surevad näiteks noorelt sellepärast, et nad usuvad nii 
kindlalt, et vanaduses hing degradeerub ja keha saab solvangu osaliseks. Nad ei taha niisu-
gustes tingimustes elada, nagu nemad neid usuvad olevat. Mõned eelistavad täiesti siiralt sur-
ra olukorras, mis teistele tunduks äärmiselt kohutav – pühituna minema tormitsevatest ooke-
anilainetest või muljutuna maavärina tagajärjel või pekstuna orkaani tuultest. 

Aeglane surm haiglas või haigusekogemus oleksid samadele inimestele mõeldamatud. See 
on osaliselt seotud temperamendiga ja täiesti normaalsete individuaalsete erinevuste ja eelis-
tustega. Palju enam inimolendeid on neid ähvardavast surmast teadlikud kui üldiselt arvatak-
se. Nad teavad, kuid teesklevad siiski, et nad ei tea, kuid need, kes surevad loodusõnnetustes, 
valivad ise selle kogemuse – draama, isegi õuduse, mis siis toimub. Nad eelistavad lahkuda 
füüsilisest elust tajupahvatusega, võideldes oma elu eest, riskeerides, "heideldes" ja mitte alis-
tuvalt.  

Loodusõnnetustel on suur valla päästetud jõudude, inimese valitsuse alt pääseva looduse 
virgutav energia ja nad tuletavad inimesele nende omaduste tõttu meelde inimese oma psüüh-
het; sest nii sügavad sündmused hõlmavad omal viisil alati loovuse sündi, tõustes isegi maa-
põuest, kujundades ümber maa ja inimeste elud.  

Individuaalsed reaktsioonid järgivad seda sisemiselt omast teadmist, sest kuigi inimene 
kardab vallapäästetud loodusjõude ja püüab end nende eest kaitsta, ta ka naudib neid ja sa-
mastab end samal ajal nendega. Mida "tsiviliseeritumaks" inimene muutub, seda enam tema 
sotsiaalsed süsteemid ja praktikad eraldavad teda lähedastest suhetest loodusega – ja seda 
enam on loodusõnnetusi, sest sisimas ta tunnetab oma suurt vajadust samastuda loodusega; ta 
ise manab selle maavärinateks, tornaadodeks ja üleujutusteks, et ta saaks taas tunda mitte 
ainult nende, vaid ka enda energiat.  

Nii nagu seda ei suuda miski muu, seab suur kohtumine loodusjõudude täie energiaga ini-
mese silmitsi uskumatu jõuga, millest ta ise pärineb.  

Paljude inimeste jaoks on loodusõnnetus esimeseks isiklikuks kogemuseks olevuslikkuse 
ja planeedi seose reaalsete külgedega. Neil tingimustel inimesed, kes ei tunne end kuhugi 
kuuluvana, ei ühessegi struktuuri ega perekonda ega riiki, võivad saada silmapilkselt aru oma 
seltsimehelikkusest maakeraga, oma kohast sellel ja selle energiast; seda suhet äkki tunneta-
des tunnevad nad ka oma mõjuvõimu.  
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Mässud täidavad hoopis teistsugusel tasemel sageli sama otstarvet, mille puhul energia 
vallandumine, ükskõik mis põhjusel, tekitab grupis inimestes äratundmise, et eksisteerib väga 
kontsentreeritud vitaalsus. Varem nad ehk ei olnud seda oma elus leidnud.  

See äratundmine võib ajendada – ja sageli ajendabki – neid haarama oma energia järele ja 
kasutama seda tugevalt ja loovalt. Loodusõnnetus ja mäss on mõlemad energiavannid, vaata-
mata oma ilmsetele kõrvaltähendustele omamoodi mõjusad ja äärmiselt positiivsed. Teie 
mõistes see ei õigusta näiteks mässude algatajaid, sest nad tegutsevad teadlike tõekspidamiste 
süsteemis, milles vägivald sigitab vägivalda. Kuid ka siin kehtivad individuaalsed erinevused. 
Mässude õhutajad otsivad sageli võimalusi ilmutada energiat, mida nad endal ei usu olevat. 
Nad süütavad ja algatavad psühholoogilisi tulekahjusid ning on tulemustest sama jahmunud 
kui iga tulekahjude süütaja. Kui nad saaksid aru endas peituvast jõust ja energiast ning saaksid 
seda kogeda, siis nad niisugust taktikat ei vajaks.  

Nii nagu inimkonna probleemid võidakse läbi töötada paljudel tasanditel, mässu või loo-
dusõnnetuse või mõlema kombinatsiooni kaudu, olenevalt olukorra intensiivsusest psühho-
loogilisel tasemel; ja nii nagu füüsilised sümptomid võivad olla appihüüded ja palved ära-
tundmiseks, nii võivad ka riigi või maailma ühe osa elanikud kasutada loodusõnnetusi teistelt 
osadelt abi saamiseks.  

Paljusid mässe on muidugi täiesti teadlikult õhutatud. Tuhanded või miljonid indiviidid ei 
otsusta muidugi teadlikult samamoodi orkaani või üleujutust või maavärinat esile kutsuda. 
Kõigepealt nad ei pea seda sellel tasemel ka võimalikuks. Kuigi teadlikel tõekspidamistel on 
niisugustel juhtudel oma roll, tehakse individuaalselt "sisemine töö" ära sama alateadlikult kui 
keha tekitab füüsilisi sümptomeid. Sageli näib, et sümptomid tekitatakse kehale, nii nagu 
loodusõnnetus näib külastavat maakera keha. Äkilisi haigestumisi peetakse hirmutavateks ja 
etteaimamatuteks ning kannatajat näiteks viiruse ohvrina. Äkilisi keeristorme ja maavärinaid 
nähakse samas valguses, õhuvoolude ja temperatuuri tulemusena või nihkejoonte tulemusena 
viiruste asemel. Mõlemal on aga sisuliselt samad põhjused.  

Seega on "maakera haigustel" sama palju põhjusi kui kehalistel haigustel. Mõningal mää-
ral võib sama väita ka sõdade kohta, kui pidada sõda väikeseks nakkuseks; maailmasõda oleks 
nagu kollektiivne haigus. Sõda õpetab teid lõpuks elu austama. Loodusõnnetused tuletavad 
teile meelde, et te ei saa oma planeeti ega oma olevuslikkust ignoreerida. Samal ajal loovad 
niisugused kogemused ise kontakti teie olemise sügavaimate energiatega – isegi kui neid 
kasutatakse "hävitavalt".  

Loodusõnnetused tekitatakse rohkem emotsioonide kui tõekspidamiste tasemel, kuigi 
tõekspidamistel on oluline roll, sest nemad ju emotsioone üldse genereerivadki.  

Inimmasside üldine emotsionaalne tonaalsus või tunnete tasand tekitab läbi nende kehade 
seoste keskkonnaga välised füüsilised tingimused, mis algatavad niisuguse loomuliku energia 
rünnaku. (Seth kirjeldab tundetoone 1. peatükis 613. seansil.) Olenevalt masside emotsionaal-
setest tingimustest moodustuvad füüsiliselt mitmesugused ekstsessid; need heidetakse siis eri-
neval kujul atmosfääri. Varem (eelmisel seansil) mainitud viirastuslikud kemikaalid omavad 
siin oma rolli, samuti emotsioonide elektromagnetilised omadused. Ojas olev kivi jagab vee-
voolu selliselt, et see voolab paratamatult ümber takistuse. Teie emotsioonid on täiesti sama 
reaalsed kui kivid. Teie kollektiivsed tunded mõjutavad energia voolu ja nende jõudu – loo-
dusnähtuse mõttes – võib näha täiesti selgelt äikese ajal, mis on tormi kogevate inimeste sise-
mise emotsionaalse seisundi kohaliku materialiseerumise ilmumine väljapoole.  

Kuna teie teadlikud tõekspidamised määravad teie kehalise seisundi ja kuna teie keha hoi-
takse alal alateadlikul tasemel (kuigi kooskõlas teie tõekspidamistega), tulenevad loodusõnne-
tused tõekspidamistest, mis kutsuvad esile emotsionaalseid seisundeid, mis muunduvad siis 
automaatselt välisteks atmosfääritingimusteks.  

Seega te käsitlete vastavalt oma tõekspidamistele füüsilist dilemmat selliselt, nagu see 
selles mõttes ilmneb. Te reageerite individuaalselt, pidades silmas oma eesmärke. Teie oma 
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ainulaadsed ja väga isiklikud tõekspidamised aitavad esile kutsuda üldist emotsionaalset sei-
sundit. Emotsionaalse energia bassein, kuhu teie emotsioonid voolavad, koosneb endiselt 
erinevatest laengutest, kuid üldiselt öeldes vastavad kõigi osalejate individuaalsed panused 
selgele ja arusaadavale mudelile, mis annab tormile hoogu ja suunda, varustades teda laengu 
ja jõuga.  

Nagu käesolevas raamatus juba mainitud, osalesid Ruburt ja Joseph mõlemad üleujutuses 
(juunis 1972) ja ma kasutan seda juhtumit ning seda konkreetset piirkonda seetõttu näitena, 
kuigi üleujutus ise oli tunduvalt kaugeleulatuvam.  

Kohapeal omati mõningaid üldisi tõekspidamisi: Elmira piirkonnas oli majanduslik de-
pressioon ja seda peeti New Yorgi osariigi päravooluks, kuid olukord polnud siiski nii halb, et 
oleks saadud kriisiabi. Tööstusettevõtteid oli mujale üle viidud. Inimesed olid tööta; endised 
elatisvõimalused oli välja juuritud. Puudus kohalik innustav juhtkond ja mitmesugused erine-
vat liiki indiviidid tundsid end ebamugavalt, rõhutuna ja vastu seina surutuna.  

Linnade rekonstrueerimise projektid lõhkusid vaestel kodud ja hävitasid endised väljaku-
junenud naabruskonnad. See tõi sageli kaasa sotsiaalseid jagunemisi, sest vaesunute hulka 
kuulusid mustanahalised ja valgete "alamklass". Linnanõukogudes istusid aga jõukamad ja 
kõrvale tõrjutud vaestele ei olnud uued struktuurid jõukohased. Mitmesuguste manipulatsi-
oonidega, mis kõik toimusid varjatult, hoiti neid "parematest" rajoonidest eemal.  

Rikkad ja jõukad tundsid end ohustatuna, sest nad olid modernsust ja progressi taotledes 
status quod muutnud ja vallandanud sel teel hädasolijate energia. Keskklass liikus linnast väl-
ja äärelinnadesse, mis muutis maksude tasakaalu ja pani linna kaupmehed kannatama. Paik-
konnal polnud erilist oma piirkonna ühtsustunnet ega üldist eneseuhkust kultuurilise või 
loodusliku üksusena.  

Oli mõningaid rassilisi pingeid, vihjeid ähvardavatele mässudele, mis jäid puhkemata. 
Väga võimekas linnapea, kes oli mõnda aega ametis olnud, sai valimistel lüüa. Mängu tuli 
poliitika ja seda paljudel põhjustel, mida käesolevas pole vajalik arutada. Poliitilise orien-
tatsiooniga inimesed tundsid, et neil pole õiget pidepunkti, seega ei saanud loota tõhusale 
suhtlemisele föderaalvalitsusega. Selles osas võimetusetunne kasvas.  

Kultuuriliselt polnud piirkonnal oma mina-olemust, kuigi see oli alati taotlenud mingit 
iseloomulikku väljendusvõimalust. Riiklikke summasid nähti liikumas neist mööda teistesse 
sektoritesse, kus oli sügavam majanduslik depressioon. Inimestel olid oma isiklikud unistused 
ja lootused ning kollektiivselt kujutasid need endast nägemust piirkonna täiustamiseks mitme-
tel tasanditel. Samal ajal kasvas aga pettumusetunne. Noored ja vanad, traditsioonilised ja 
mittetraditsioonilised pidasid omavahel väikesi lahinguid, kus näiteks isad väljendasid oma 
vastumeelsust pikajuukseliste noormeeste vastu linna pargis – väga tühised intsidendid, kuid 
need näitasid siiski väärtushinnangute lõhenemisi ja põlvkondade vahelisi arusaamatusi. 

Samad probleemid esinesid ühel või teisel määral kõigis piirkondades (Idarannikul), mida 
see konkreetne üleujutus otseselt puudutas.  

Teie piirkond oli depressioonis, kuid mitte nii tõsises kriisiolukorras, et saada suuri föde-
raalsummasid, ja lootusetusetundega kaasnes sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste suur 
ebastabiilsus.  

Üleujutuse asemel oleksid võinud puhkeda ka hukatuslikud sotsiaalsed murrangud. Iseära-
like, ainulaadsete ja iseloomulike tunnete tonaalsuste esinemise tõttu vallandati aga tekkinud 
emotsionaalsed pinged automaatselt muundatutena atmosfääri. Loodusõnnetus andis palju 
vastuseid. Sealsamas lähedal, otse [Elmira] ärirajooni südames, oli näiteks [Chemungi] jõgi. 

Kõik see puudutas taas ka muid alasid, mida üleujutus kahjustas. Nii nagu mõned päris-
maalased tantsivad vihmatantse ja kutsuvad teadlikult vihma välja, suunates tahtlikult alatead-
likke jõude, nii ka neis erinevates paikades olnud inimesed tegid sama täiesti automaatselt, 
olemata teadlikud protsessidest, millised sellega kaasnevad.  
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Nad panid seega pilvede seemned kasvama alateadliku tahtluse kaudu ja bioloogiliselt 
toimivate emotsionaalsete seisundite spontaanse vallandamise kaudu, nii et ülemäärased hor-
monaalsed ja keemilised reaktsioonid mõjutasid otseselt atmosfääri.  

Veidi varem olid kohalikud usuorganisatsioonid kavatsenud korraldada massilise ärkami-
se uuele elule. Ühe populaarse usugrupi pooldajad panid end kirja ja sündmusele tehti juba 
üsna palju reklaami. Ja ka see polnud juhuslik. See oli fundamentaalsete usutunnistuste püüe 
lahendada probleemid teisel tasandil, religioosse samastumise, pöördumise ja entusiasmi juur-
devoolu kaudu.  

Nende plaanide aluseks olnud tõekspidamised ei olnud aga elanikkonna kollektiivsete 
tõekspidamistega korrelatsioonis ja see katse seetõttu ebaõnnestus. Programm tugines aga küll 
eelaimusel üleujutuse kohta. Ristiretk jäigi toimumata, sest üleujutus hirmutas uussünni orga-
niseerijad ära.  

Paljud usklikud ütlesid, et üleujutus oli Jumala tahe sellel tasandil või et inimesi karistati 
nende üleastumiste eest. Üleujutus oligi omamoodi religioosne sündmus, sest see ühendas 
usklikega erinevaid inimeste gruppe – kellel polnud just alati kõige humanistlikumad kavatsu-
sed. Veidral moel see ka isoleeris teatava osa inimestest ja tõi nende kimbatuse nähtavale sel-
liselt, nagu seda ei suudaks ükski mäss.  

See ka alandas mõningaid, jättes nad kasvõi hetkeks ilma ühiskondliku positsiooni ja vara-
de mugavusest ning viis nad silmitsi teiste, erineva taustaga inimestega, kellega nad muidu 
poleks tutvunud.  

Taolised kriisid toovad reaalsuspilte rambivalgusesse, kus varem varjatud asjaolud on äkki 
liigagi nähtavad. Vaesed paljudel juhtudel pääsesid, sest enamik vanadest individuaalmajadest 
ja korterelamutest jäi alles, kuid uued rantšo-stiilis majad (ühekorruselised, garaažiga) ei pan-
nud vee pealetungile vastu. Kolledž [Elmira Kolledž] leidis oma ukse ees küll paljusid kõigest 
ilmajäänud hädalisi. Naised, kellel polnud elus rohkem eesmärki kui bridži mängida, pidid 
võitlema oma elu eest oma puudusttundvate õdede kõrval. Paljud vaesed, kes kaotasid oma 
kodu, avastasid endas enese hämmastuseks liidriomadusi.  

Kesklinna osa nägi oma sisemist, alati teada olnud, kuid varjatud kimbatust füüsiliselt ma-
terialiseerumas. See oli peaaegu varemates ja vajas hädasti abi. Linnavalitsus pidi äkki astuma 
vastu reaalsusele, millel oli koosolekusaalidega vähe ühist. Kriis ühendas inimesi. Lootuse-
tusetunne oli avalikuks tulnud ja kõigile nähtav ning seetõttu sai hakata tegutsema.  

Oli vanu inimesi, koormatud negatiivsete tõekspidamistega vanuse kohta, kes avastasid 
ellujäämise ergutusel suure vitaalsuse ja edasisi eesmärke. Oli inimesi, keda oli pimestanud ja 
eksiteele viinud tõekspidamine asjade ülimasse tähtsusesse ja kes leidsid, et nad on kõigest 
ilma jäänud. Nad mõistsid omandi suhtelist tähtsusetust ja tundsid endas liigatamas vabadust, 
mida nad polnud oma noorusest saadik kogenud.  

Selle piirkonna varjatud "haigus" oli kõigile selgelt näha. Inimesed tulid kõikjalt ümbrus-
konnast appi. Seltsimehelikkus jättis kordki sotsiaalsed süsteemid arvestamata. Enesestmõis-
tetavaks peetud eksisteerimismudelid olid ühe päevaga väga tõhusalt ära lõigatud. Iga inimene 
nägi ühel või teisel määral end selges isiklikus suhtes oma senise elu olemusega ja tunnetas 
oma hõimlust kogukonnaga. Kuid veelgi enam, iga inimolend tundis looduse kestvat energiat 
ja talle tuletati meelde, kuigi üleujutuse näilises etteaimamatuses, normaalse elu aluseks ole-
vat suurt püsivat stabiilsust.  

Vee võim tekitas igas inimeses äratundmise oma sõltuvusest loodusest ja pani teda kaht-
lema väärtustes, mida nii kaua oli enesestmõistetavateks peetud. Niisugune kriis sunnib iga 
inimest automaatselt uurima väärtushinnanguid, tegema kiireid valikuid, mis aitavad tal ära 
tunda asju, mille suhtes ta oli varem pime olnud.  

Üleujutus seega materialiseeris füüsiliselt piirkonna sisemised probleemid ja vallandas 
samal ajal energiad, mis olid olnud lootusetuse kütkeis.  
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Sellele piirkonnale koondus nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt tähelepanu, tõmmates sel teel 
sellele juurde ka muud energiat. Igal osalenud indiviidil olid osalemiseks omad põhjused ja 
igaüks töötas kollektiivselt loodud raamistiku kaudu läbi oma isiklikud eesmärgid ja dilem-
mad.  

Paljud varasemad tõekspidamised purunesid hetke reaalsuses tükkideks. Arvukates indi-
viidides vallandusid kaua varjul olnud algatamis- ja mõjujõud. Sellesse piirkonda suunati 
koheselt föderaalsummad, sellesse lõiku pöörati rambivalgus. Paljud üksildased inimesed olid 
sunnitud või pigem sundisid end ise olukorda, kus neil oli hädavajalik teistega suhelda. Kuna 
see pole käesoleva raamatu põhiteema, siis ma ei hakka sellega seotud viise ja vahendeid 
sügavamalt käsitlema.  

Kuid antud juhul on tähtis Ruburti ja Josephi kogemus seoses üleujutuse olukorraga, sest 
nende osalus on kehtiv ka paljude teiste suhtes.  

Niisiis (naeratades ja valjemini): Seansi lõpp. Südamlikud tervitused teile mõlemale ja 
toredat õhtut.  

("Aitäh, Seth. Väga hea – jääme seda informatsiooni ootama.")  
 
 
 

666. SEANSS 
28. MAI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2131

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.") 
(Naeratades:) Kas soovite nüüd teada, miks te jäite üleujutuse ajal (oma korterisse) paiga-

le?  
("Jah, väga.")  
– Ja miski sellest ei tohiks teie jaoks salapärane olla. Põhjused ja harjumused olid kõik 

täiesti teadlikult kättesaadavad.  
Niisiis, dikteerin: Ruburt ja Joseph (nagu Seth meid Jane'iga nimetab) on alati näinud 

ennast looduse ja universumiga üks-üheses seoses. Nad on individuaalselt motiveeritud ja 
mõnes mõttes üksi. Nad hoiduvad suurtest gruppidest eemale.  

Kuid paljudele oli siiski üllatav, et need kaks jäid üleujutuse ajal siia. Mõnedele tundus 
see päris hulljulge. Ühes mõttes olid Ruburt ja Joseph siiski selleks täiesti valmis. Pärast Siga-
de lahte olid nad hoidnud väikeses sahvris toiduvarusid, vanades veinikannudes puhast vett, 
pannud valmis küünlaid ja transistorraadio. Kuid nad ei "otsinud" õnnetust.*  
 
* Seth ei öelnud, et meil oli varuks ka väikesekaliibriline vintpüss (millest pole ikka veel tulistatud) ja veidi 
medikamente... 1961. a aprillis maabus grupp Kuuba põgenikke Kuuba Bahia de Coehinoses (Sigade lahes), et 
teha ebaõnnestunud katse Fidel Castro režiimi kukutada. Sellele järgnes 1962. a oktoobris Ameerika Ühend-
riikide ja Venemaa vaheline konfrontatsioon viimase rakettide paigutamise üle Kuubasse ja jälle oli tundunud, et 
mõttekas on üht-teist varuks hoida. 

 
Enne kui Ruburt hakkas meediumina tegutsema, kirjutas ta [lühi]romaani "Bundu ",** mis 

käsitles olukorda pärast aatomipommi hävitustööd. Selleks ta luges palju ellujäämiseks vaja-
like tingimuste kohta. Hiljem, Sigade lahe ajal, ostetigi vajalikud varud. Majapidamises olid 
niisugused harjumused, et seda korda hoiti peaaegu automaatselt endastmõistetavalt alal. Alati 
oli küünlaid ja toitu ning vett varuks. Neid varusid ei loodud rõhutatult. Kui aga tekkis üleuju-
tus, leidsid Ruburt ja Joseph, et nad on vähemalt selles suhtes valmis vajaduse korral välise 
abita hakkama saama.  
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** Avaldatud ajakirjas The Magazine of Fantasy and Science Fiction, märts, 1958.  
 
Kõik see oli seotud varasemate teadlike otsustega ja reageerimisega olukordadele, mida 

teie mõistes üleujutuse ajal enam ei eksisteerinud. Kuid reageerimise mudel oli selge. Nad 
olid otsustanud suvalisele suurele kriisile koos oma territooriumil vastu astuda.  

Tõekspidamised, mille ajel nad otsustasid jääda, polnud selles suhtes muutunud. Üks-
ühese osaluse tunne loodusega toimis siin tugevalt; nad riskisid seega individuaalsel alusel. 
Nad olid harjunud ka töötama üksi, isegi koos olles. Oma kunstitaotlustes ja meediumitöös 
harjusid nad teineteist usaldama. Nad olid kunagi ka vabas õhus ööbinud ja vähemalt ühel 
korral väga primitiivsetes tingimustes (Kalifornias, Bajas).  

See süvendas veelgi nende lähedusetunnet loodusega ja arendas neis kalduvust sellega 
kaasa minna, pigem selle kontekstis ellu jääda kui sellega võidelda. Niisuguse tõekspidamiste 
kogumiga, suhtumiste ja taustaga oli nende otsus jääda vägagi etteaimatav.  

Nad teadsid, et nende majal oli ka neljas korrus. Seepärast kavatsesid nad vajaduse korral 
meie käsikirjad, Ruburti kirjutised ja Josephi maalid ülakorrusele viia. Siin oli tegemist ka 
muude asjaoludega. Ühest küljest nad elasid (ja me elame ka praegu) kolmandal korrusel. 
Kriis muutis paljud nende suhtumised kriitiliselt teadlikuks. Olukord kujunes nii tõsiseks, et 
mõnda aega nad tõepoolest kartsid oma elu pärast.  

Neil vähestel hetkedel nägid nad oma elusituatsiooni selgelt ja eredalt ning sümboolselt 
fookusesse seatuna; sest nad olid isoleeritud, peaaegu kümne jala kõrgune veetase oli kiiresti 
tõusmas ja kandis endaga lõhnavaid aure, mis võisid olla süttivad. Nad polnud ühelegi ameti-
isikule oma kohalejäämise otsusest teatanud, vaid olid hoopis kõik kardinad ette tõmmanud, 
et teised poleks nende kohalolekust teadlikud. Hetkel, mil nad hirmu tundsid, oli väljastpoolt 
võimatu abi saada.  

Helikopterid ei saanud maanduda. Nad leidsid end omaette Sethi materjaliga, oma maali-
dega ja Ruburti teiste käsikirjadega. Nad olid kasutanud kerget enesehüpnoosi, et saada end 
rahulikuks ja võimalikku paanikat vähendada. Kuid just Joseph soovitas Ruburtil "hääles-
tuda", avastamaks, mida võiks nende olukorra kohta isiklikult teada saada.  

Oma teadmise ja loomulaadi tõttu olid nad hakanud juba kaarte mängima – et oma tead-
likku tähelepanu kõrvale juhtida – ja jooma veini, aitamaks pinget vähendada. Ruburt läks siis 
muundunud teadvuseseisundisse ja nägi täiesti õigesti nende olukorda ette. Vaid kvartali kau-
gusel langeb sild kokku, kuid nemad on väljaspool ohtu, kui nad ei satu paanikasse ega püüa 
lahkuda.  

Kriis jõuab lõpule kella viieks, kuigi uudistesaadetes sellest veel aru ei saada. Niipea, kui 
edastati seda informatsiooni, tundsid mõlemad end kergemalt ja vähemalt ähvardanud oht 
kadus.  

Neil jäi üle vaid jälgida füüsilist nähtust, pidades küll silmas vee tõusu, kuid sisemise 
turvalisusetundega. Ruburt vajas seda kogemust selleks, et saada juurde usku oma võimetesse. 
Mõlemad vajasid kindlustunnet, et need võimed on loomulikud ning et neid saab kasutada 
isiklikes suhetes loodusega. Ruburt leidis ka, et ta on pannud end olukorda, milles ta oli füüsi-
lise manipulatsiooni tähtsust alahinnanud. Nii Ruburt kui ka Joseph on aga väga vaimsed 
inimesed ja nad otsisid seetõttu seda kohtumist materiaalsete nähtustega ja lahendasid selle 
probleemi vastavalt oma tõekspidamistele.  

Need, kellel on palju usku gruppidesse ja kes töötavad eeskätt teistega, lahkusid kohe oma 
kodudest, et leida lohutust oma naabrite seltsist. Ruburt ja Joseph avastasid oma suhtumise 
kriisiolukorda, mis tõi selgelt esile nende psüühilise seisundi. Nad hakkasid arutlema, miks 
nad eelistasid üleujutusele üksi vastu astuda.  

Teises suhtes muutusid üleujutuse veed aja veteks ja nähtusliku maailma möödumise 
veteks.  
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Vaatamata kõigile loomulikele isiklikele probleemidele olid nad asetunud teatavale seisu-
kohale. Vesi taandus, nagu Ruburt oli ennustanud. Nad olid sunnitud tagajärgedega silmitsi 
astuma. Joseph aitas füüsiliselt kaasa, kui teised üürnikud oma korteritesse tagasi pöördusid. 
Ta töötas selle täiesti füüsilise töö kallal. Ruburt ja Joseph avasid teistele oma kaks korterit. 
Ühele abielupaarile anti peavarju ühes korteris ning Ruburt ja Joseph mahutasid end teise. 
Siin leidsid nad end igapäevases lähedases kontaktis teistega, neile harjumatul viisil. Just see 
olukord andis neile tähtsaid arusaamisi, mis olid neile väärtuslikud. See näitas neile samuti, et 
endi omavahelise suhte kaudu nad suhtlesid siiski ka teistega.  

Lühikese aja jooksul pärast vee taandumist anti raadiost erutatud soovitusi: seati sisse klii-
nikud ja elanikkonnale teatati, et tehakse kohustuslikke teetanuse süste.  

Ruburt "häälestus" jälle, muutis oma teadvuseseisundit ja tal kästi neist loobuda. Ka Jo-
seph ei pidanud süste saama. Anti alateadlikke teadmisi ja kummagi keha seisundi ülevaated. 
Mõlemad olid väljaspool ohtu, kui nad ei saa süste. Ruburt ja Joseph käitusid antud juhul 
otseses vastuolus ametlike raadioteadetega ja jäid endale kindlaks vaatamata sellele, et teised 
nende vahetus ümbruses kiirustasid meditsiinipunktidesse. Nad panid oma elu kaalule. Juba 
tunni aja pärast muutusid raadioteated täielikult; inimestele öeldi, et nad ei vaja süste ning et 
kaitsesüstimised võivad tegelikult tõsiseid reaktsioone esile kutsuda.  

Ruburt ja Joseph said sellest taas vajalikku kindlust, mida muudel aladel kasutada. Neile 
said nende elutingimused liigagi paljude ja isiklike aspektide osas selgeks. Neile ei meeldinud 
elada nädalaid külmas, vettinud keskkonnas. Nad ei oodanud kõiki sellega kaasnevaid eba-
mugavusi, kuid olid siiski omadel põhjustel otsustanud üleujutuse kaasa teha.  

Vaid paar päeva enne seda juhtumit oli Ruburtile pakutud Baltimore'is televisioonitööd ja 
ta oli sellest keeldunud.* Nende auto jäi vee alla. Ruburti grupist saadav sissetulek jäi tulema-
ta, kuid need kõrvalmõjud valiti täies kooskõlas Ruburti ja Josephi teadlike tõekspidamiste, 
harjumuste ja praktilise eluga.  
 
* Jane ütles talle helistanud programmijuhile: "Kahju, aga ma ei saa teie saatesse tulla. Mul on väga kindel 
tunne, et ma peaksin praegu neil päevil tingimata Elmiras olema." Ja ta oli üsna intrigeeritud, kui kuulis end seda 
ütlemas ... 

 
Sama kehtis ka kõigi teiste osalenute kohta. Sümboolsel tasandil kujutas üleujutus endast 

muidugi vana mahapesemist, alateadlike jõudude hoogsat võimu ja energiat ning uue sündi 
selle tagajärjel. Tõsi on, et teie ühiskond seob teid sageli väiklaste pahandustega ja probleemi-
dega, mis teie jõude täielikult esile ei too; õnnetused on sageli kokkupuuted loodusega, milles 
te saate kogeda oma mina-olemuste suurt jõudu ja ulatust olukorras, kus teid on viidud äärmu-
seni.  

Väga materialistlikus ühiskonnas on kuluka kodu ja muude materiaalsete omandite kaota-
mine suure praktilise ja sümboolse iseloomuga sündmus. Paljud inimesed seetõttu otsisid seda 
kogemust. Paljud leidsid end ka käitumas kangelaslikkusega, mille olemasolust nad polnud 
varem teadlikud.  

Ka sõda on olnud sageli oma dramaatilisuse, erutuse ja kuuluvustundega emotsionaalseks 
stiimuliks ja pääsemiseks neile, kes on tundnud end üksi, võimetuna ja isolatsioonis.  

Ka näiteks tulekahju naabruskonnas täidab sama otstarvet, samuti lokaalsed või piirkond-
likud õnnetused. Teie teadliku meele iseloom nõuab muutusi ja dramaatilist tähendust, võimu-
tunnet ja püüdlusi, mille suhtes individuaalset suunda vaagida. Ideaalsel juhul "täiuslik" ühis-
kond annab need omadused sellega, et ergutab iga indiviidi oma potentsiaali täielikult ära 
kasutama, nautima oma proovikive ja kanduma edasi selle suure loomuliku erutusega, mis 
tekib, püüdes oma ainulaadsel viisil oma loomevõimeid arendada.  

Kui niisugused võimalused puuduvad, tekivad mässud, sõjad ja loodusõnnetused. Võimu-
tunne on iga olendi õigus. Räägin siin jälle võimust kui võimest tegutseda loovalt ja mõnin-
gase efektiivsusega. Liiga kaua ketis hoitud koer muutub tigedaks. Kui inimene usub, et tema 
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tegudel pole väärtust, siis ta otsib olukordi, kus ta kasutab oma tegutsemisjõudu, sageli muret-
semata selle üle, kas sellel teol on konstruktiivsed või negatiivsed tagajärjed.  

Te ei saa tegutseda positiivselt, kui teil pole võimalust tegutseda.  
Sel juhul te ei saa aru oma energia olemusest ega oma võimest seda suunata. Näiteks 

torme või tornaadosid kutsuvad esile vihased inimesed, täpselt nagu sõdugi. Need on lihtsalt 
sama nähtuse erinevad variandid.  

Üleujutus oli maakerale projitseeritud kollektiivne psüühiline sümptom. Kõik selles osale-
nud mitte ainult valisid täiesti loomulikult selle olukorra, vaid aitasid kaasa ka "tervendamise" 
protsessile, mis kestab veel praegugi (enam kui üksteist kuud hiljem). Kuid te ei saa end maa-
kerast ja selle seisundist eraldada, samamoodi nagu te ei saa end eraldada oma kehadest.  

Kuigi see ei tarvitse teile nii tunduda, on need kõik loovad ja samuti korrigeerivad protses-
sid. Te tunnete instinktiivselt suurt seost oma individuaalsete subjektiivsete tujude ja ilma 
vahel, kuid arvate, et see tähendab, nagu te reageeriksite välistele füüsilistele sündmustele, 
mis eksisteerivad teist täiesti iseseisvalt. Vaevalt see nii on.  

Te kolite riigi ühest piirkonnast teise sellepärast, et teie olete muutunud ja teid tõmbab 
seetõttu teiste samalaadsete tõekspidamiste ja vajadustega inimeste poole, seega täiesti teist-
suguste looduslike situatsioonide poole. Te aitate siis põlistada seda "iseloomulikku" kliimat, 
millesse te rändate.  

(Jõuliselt ja naeratusega:) Punkt, ja tehke vaheaeg.  
(23.23)  
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19 
 
  

Energia koondamine, tõekspidamised ja oleviku jõupunkt  
 
 

(23.36) Järgmine peatükk [Üheksateistkümnes]: "Energia koondamine, tõekspidamised ja 
oleviku jõupunkt."  

Energia koondamine järgib teie tõekspidamisi. Paljud tõekspidamised, iseenesest üldsegi 
mitte negatiivsed, viivad liigselt rõhutatuna kindlasti negatiivsete tulemusteni.  

See materjal on väga oluline paljude jaoks, kes leiavad end situatsioonidest, mis neid ei 
rahulda. Ma kasutan Ruburtit näitena mitmetel kaalutlustel. Paljud teist kalduvad uskuma, et 
inimesel, kel on taolised võimed nagu Ruburtil, ei ole probleeme ega väljakutseid. Ruburt on 
sageli öelnud: "Mõned minu kirjasaatjatest peavad mind täiesti terveks, rikkaks ja targaks 
ning loomulikult väljapool kõiki inimlikke tundmusi seisvaks," ja ta ei eksi.  

Paljud teist otsivad sellist staatilist laadi õndsa "rahu" seisundit, kus kõik küsimused saak-
sid vastatud ning kõik probleemid lahendatud. Mõned teist arvavad, et see teostub kuidagi 
imepäraselt. Kui te tunnistaksite oma enda olemise jõudu, siis teaksite, et see püüdleb ikka 
suuremasse loovuse ja kogemuse valdkonda, millele on omased uued väljakutsed – kõikide 
probleemide jaoks on olemas väljakutsed.  

Ruburt alustas teatud uskumuste ja ideedega, mis äärmustesse kaldudes üksnes piiravaks 
muutusid. (Vaata 645. seanssi 11. peatükis.) Oma kogemustes võivad paljud teist keskenduda 
teatud alale niisuguse energiaga, et jätavad teised arvestamata, pidades neid piiranguteks. 

Ruburti seisund on seotud situatsiooniga selles elus. Mõned teist keskenduvad eksistentsi 
füüsilistele külgedele, mis iseenesest on üsna seaduspärane, kuid jätab kõrvale teised tähtsad 
elemendid. Kui üldisemalt rääkida, siis selline üksikutele aladele keskendumine võib terve elu 
situatsiooni keeruliseks muuta. Kui taaskehastumist silmas pidada, siis teete te nii-öelda eel-
valiku, et kontsentreerida oma tähelepanu teatud aladele rohkem kui teistele; te võite valida 
endale keha, mis ei toimi normaalselt, või mõistuse, mis ei vasta sellele, mida normaalseks 
peetakse.  

Sellepärast ei saa te sünniaegse olukorraga oma valikule vastavalt manipuleerida. Kui te 
olete otsustanud olukorra kasuks, kus on tegemist mõne elundi kriitilise puudulikkuse või 
eluvõimetusega ning olete sündinud näiteks raske haigusega, siis sellises kontekstis te seda 
kehalist olukorda ka kogete. Ka selle jaoks on oma põhjus ning see peitub neis vaimuannetes, 
mis te oma püüdluste jaoks lahtiseks ning vabaks jätnud olete.  

Kõik eksistentsid on samaaegsed. Loovuse piirides on teatud asjad võimalikud ja teatud 
asjad ei ole. Te ei saa taastekitada ega kasvatada uut ihuliiget. Te saate parandada ennast 
"parandamatust" haigusest, kui taipate, et teie jõupunkt on olevikus.  

Milline iganes teie olukord ka poleks, olete ise selle mingil põhjusel valinud. Kui see toob 
kaasa olukorra, mida füüsilistes tingimustes muuta ei saa, siis olete selle üles seadnud kui 
raamistiku, mille abil suurendada ja kasutada teisi võimeid kontsentreeritud vormis. Kõige 
olulisem pole mitte kontsentreeruda kalduvustele, vaid püüelda oma võimete poole, kuna teie 
isiksuse suured energiad saavad juhitud neile teedele.  

Niisiis: See on edastamise lõpp.  
(Lõpp kell 00.05.)  
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667. SEANSS 
30. MAI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2126

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.") 
Dikteerin: Ruburt töötas sellel pärastlõunal teadvuse muundustega. Samal ajal mängis tal 

tasakesi raadio. Rock-muusika programmi katkestas teadaanne, mis puudutas autode võidu-
sõitu Indianapolises (57. Indianapolise 500-miili võidusõit). Üks autojuht oli juba tõsiselt 
vigastatud (esmaspäeval); ja selle ning karmi ilma tõttu (teisipäeval) edasi lükatud võidusõit 
algas lõpuks täna.  

Asi edenes, ka ülekanne raadiost jätkus, ning Ruburt sai teada, et oli toimunud veel üks 
väga tõsine õnnetus. Sealjuures hukkus üks mees – mitte autojuht – sündmuskohale kiirustava 
kiirabiauto tõttu. Ohver oli siiski võidusõiduga seotud.  

(Ta oli meeskonnaliige. Hilisem märkus: selles õnnetuses olnud autojuht suri veidi üle kuu 
hiljem.)  

Kui Ruburt "normaalse" teadvuse tagasi sai, oli ta väga üllatunud sellise suure õnnetuse 
ning kogu olukorra üle, millesse need inimesed end ise panevad. (Muide, muundunud tead-
vuseseisunditega töötades jätab ta sageli raadio mängima ja kasutab seda juhatuspunktina.)  

Osa materjali viimases peatükis peaks selgitama selle raamistiku aluseid, millesse vägi-
vald on nii-öelda sisse ehitatud, ja muutub tõepoolest väljakutsuvaks kontekstiks, läbi mille 
reaalsust tajuda. Kuigi situatsioon kuulub hädaohtlike hulka, pole see asjaosalistele peale 
surutud, vaid on ikkagi nende endi poolt valitud. Teataval määral on samal viisil valitud kogu 
elu kontekstid, mis kõrvalseisjale võivad näida arusaamatud, hulljulged või koguni hullumeel-
sed.  

Need inimea organiseerimised võivad sisaldada alates sünnimomendist väga drastilisi füü-
silisi puudeid. Kõrvalt vaadates tundub võimatu, et keegi ise valib omale sellise tausta, väga 
piiratud või isegi piinarikka situatsiooni, milles elada. Sellest seisukohast lähtudes pole sünni-
traumadel ega ükskõik millistel eluaegsetel haiguste mingit mõtet.  

Te võite nüüd öelda, et keegi ei alusta võistlust vigastusega, aga ilmselt ei ole asi selles. 
Indiviidid on sageli valinud taolised situatsioonid nimelt ajendiks ja just nii on toiminud pal-
jud silmapaistvad inimesed. See ei tähenda aga seda, et vigastused on möödapääsmatud. 
Kohe, kui indiviid taipab oma jõupunkti olevikus, ei vaja ta enese proovile panekuks ei takis-
tusi ega keskendumist tema arvates ainuõigele sihile.  

Te elate mitut elu üheaegselt. Te mõtlete neist tihti kui taaskehastuslikest eksistentsidest, 
ikka üks teise järele. Kui te olete tõsiselt haige ja usute, et sümptomite põhjused on eelmises 
elus ja te peate "need ära kannatama", siis te ei mõista, et teie jõupunkt on olevikus ning te ei 
usu paranemise võimalikkusesse.  

Ning isegi niinimetatud ravimatuid haigusi saab ravida, kui need ei eelda taastekitamist, 
mis olevuslikkuse kontekstis ei ole võimalik.  

Teie puhul on ükskõik millised kaasasündinud puuded valitud enne seda elu. Seda tehakse 
mitmesugustel põhjustel (just nagu inimesed otsustavad olla selles elus haiged, hoolimata sel-
le kestvusest). See tähendab, on üles seatud teatud psüühiline raamistik, mille abil indiviid 
otsustab "ette" läbi kogeda tervet elusituatsiooni. Mõnesugust informatsiooni selle kohta on 
antud minu teistes kirjutistes.*  
 
* Vaata "Sethi materjali" ja "Seth kõneleb". Meil on kogutud selle kohta märkimisväärset avaldamata materjali. 

 120



Isik, kes mitme eksistentsiga rõhutas intellektuaalset teostust, võib teadlikult valida elu, 
kus mentaalsed võimed varju jäävad ja otsustava tähtsuse saavad emotsioonid, mida ta "vare-
malt" tagasi oli tõrjunud.  

Kuna kõik eksistentsid on samaaegsed, tähendab see lihtsalt seda, et ta rõhutab selles elus 
teatud aspekte – teiste kulul, ütleksite teie – ja loob juhatusraamistiku, mis võib tunduda piira-
vana. Teisest küljest võib asjaga seotud isiksus näha seda jällegi hoopis kui väga tasuvat ja 
avardavat kogemust, kus emotsioonidele võimaldatakse tavalisest rohkem vabadusi. Iseloo-
mulik on, et mõned isiksused eelistavad elukogemusi, milledes teostus ja areng toimuvad 
aste-astmelt, teised aga nõuavad suuri kontraste. Viimati mainitud isik võib ühes elus olla 
armetult vaene, teises üli-rikas, intellektuaalne gigant ning suurepärane sportlane järgmises ja 
siis täielik invaliid. Individuaalsed erinevused toimivad siis vastavalt valitud elu situatsiooni-
dele.  

Paljudel juhtudel – nagu näiteks raske vaimse alaarenguga laste puhul – langeb kogu asja-
ga leppimise raskus pigem perekonnale kui haigele perekonnaliikmele. Kuid siiski, kõikidel 
juhtudel on eelnevalt valitud mitte ainult vanemad, vaid ka lapsed.  

Sellises situatsioonis on teostused saavutatavad vanemate vaatepunktidest lähtuvalt. Kõi-
gile selliste tingimustega seotud asjaosalistele on alati võimalikud tavatud loomingulised ja 
arenemise võimalused. Sellepärast see raamistik valitud saigi. Sama kehtib ka näilike tragöö-
diate kohta nagu õnnetused või rasked haigused, mis igal ajal juhtuda võivad.  

(Väga toonitatult) Näiteks individuaalsel alusel kujutab tõsine haigus eriti kõrgel määral 
intensiivset fookuse kohandamist, milles tavalise kogemuse antud aspekt on tahtlikult välja 
jäetud või tagasi tõrjutud; elu enda konteksti peab siis teisi liine mööda suurendama. Umbes 
samamoodi kehtib see ka nende kohta, kes on sündinud äärmisse vaesusse või näiliselt väga 
õnnetutesse pere situatsioonidesse. Elu väljakutse on juba probleemile endale loomupärane 
ning sellest lähtuv. Tavaliselt, kuigi mitte alati, tuleneb isiklik saavutus just täpselt antud ras-
kustest (kavatsetult).  

See saavutus ei pea olema seotud näiteks mõne silmapaistva kunstiteose või leiutisega ega 
poliitilise juhikohaga, kuigi see võib seda olla. Edukas tegevus kujutab endast sageli väljakut-
set isiksuse poolt, kes seab selle üldise kogemuse rikastamiseks psühholoogilise loovuse tingi-
mustesse. Kes on asjaga seotud, nagu perekond, lepivad "varasema" situatsiooniga. Eriti 
vaimse või füüsilise sünnipuude puhul, võtab puudega isik sageli selle rolli omaks mitte ainult 
isiklike põhjuste pärast; ta valib selle osa ka pere kui terviku jaoks.  

Seetõttu võivad leida väga intelligentsed vanemad end koos alaarenenud lapsega. Kui nad 
asetavad suurt rõhku intellektile emotsioonide arvel, siis võib laps mõjuda neile emotsionaalse 
spontaansusega, mida nad endis nii väga pelgavad.  

Te võite vaheaja teha.  
(22.15. Kummalisel kombel, hoolimata sügavast transist, ja materjali hulgast, mille ta 

vastu võttis, mäletas Jane üht rida – Sethi märkust tema raadio kasutamisest juhatuspunktina, 
kui ta teadvuse seisunditega töötab. Seda endastmõistetavat asjaolu polnud kumbki meist tai-
banud.  

Jane jätab ka kirjutades raadio mängima. Nüüd naljatleb ta, et ta peab seda kasutama kui 
"reaalsuste vahelist ohutusköit". Jätkame kell 22.47 sama süvenenult kui ennegi.)  

Kaasasündinud viga on silmnähtav ning loob teatud tingimused, mida ei saa ignoreerida.  
Ka paljud tavalised haigused seovad teatud määrani perekonda. Haige isiku arvamused 

muutuvad alati kõige tähtsamateks. Teiste pereliikmete poolne leplikkus ümbritseb grupi situ-
atsiooni.  

Mõistke nüüd, et sama asi rakendub ka ebatavaliste saavutuste puhul. Sel puhul dominee-
rib saavutuste autori arvamus ning sellele lisaks võib ta toimida oma pereliikmete või temaga 
tihedalt seotud grupi teostumata püüdluste teostajana. Sellistel vastastikustel suhetel on alati 
omad põhjused.  
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Paljudel suurtel sotsiaalse iseloomuga kontrastidel on ühe sugune seesmine mõte. Ühed 
suured indiviidide grupid valivad teatud elusituatsiooni, kus valitseb näiteks vaesus ja haigu-
sed, teised maailma (või ka ühe rahvuse) piirkonnad aga kasutavad kõrgtehnoloogilisi hüve-
sid, elades jõukuses ja heaolus. Eraldi võttes on igal isikul selliste olude valikul väga isiklik 
põhjus. Kuid teistel tasemetel, keskendudes vaesuse ja jõukuse erinevustele ning teaduslikele 
saavutustele või nende puudumisele, on vastandid selgelt eristatavad. Kui tehnoloogilist prog-
ressi järgida, sellele keskenduda, saavad automaatselt nähtavaks selle head ja halvad küljed. 

Rahvus, kes sellise kursi poole püüdleb, sarnaneb isikule, kes järgib põhiliselt seda, mida 
teie läänelike arusaamade järgi võiks kirjeldada kui "objektiivset, mehelikku", väljapoole 
suunatud teed. Teie riigis on rõhutatud teatud väärtusi, eriti vahetus möödanikus. Neid järgiti 
teiste arvel nii isiklikel kui en masse põhjustel. Ülejäänud maailm leppis sellise olukorraga 
ning selle üksikud osad võtsid täiesti erineva suuna, nii et teie kogemuses paistaks globaal-
ühiskond kaleidoskoobina, millel on erinevad fookused ning sellest tulenev.  

Palju väiksemas ulatuses ja vähemal määral avalduvad samad tendentsid hõimude, linna-
de, perekondade või gruppide puhul ning sellisest jagatud kogemusest õpivad ning edenevad 
kõik indiviidid.  

See-eest võib üks indiviid otsustada suure talendi kasuks, mille läbi tegelikkust tajuda 
ning kõigile oma kogemustele keskenduda. Seda saab kasutada võimsa fookusena, kuid siiski 
võib see sageli oma loomuse tõttu välistada teisi kogemusi, mis ülejäänud indiviidide meelest 
päris tavalised on. Mõned suurte võimetega kunstnikud võivad loobuda intellektuaalsest küp-
susest, kasutades sünnipäraseid emotsionaalseid võimeid niisuguse määra ja intensiivsusega, 
et vaimse arutlemise võime jääb suures osas tahaplaanile. Ilma mõistusliku valgustuseta 
võivad emotsionaalsed elemendid osutuda nii kohmakateks, et kunstnik, oma spontaansete 
väljaelamiste tõttu, ei ole võimeline mingisugusteks lähedasteks ja kestvateks suhteks. Sest 
mõistus ja emotsioonid on loomulikud paarid.  

Keegi teine võib otsustada jälle keskenduda intellektuaalsetele saavutustele ja seda niisu-
guse määrani, mis välistab tõelise läheduse ning kuigi ta on võimeline aktsepteerima kestvat 
suhet, ei koge ta sellist emotsionaalset rikkust, mida teised võivad saada palju lühemast kok-
kupuutest. Sellepärast valib igaüks teist – teie mõistes juba ette – teatud raamistiku, millele 
toetudes selle elu võitlusi pidada. See kehtib nii individuaalselt kui kollektiivselt.  

Need, kes usuvad taaskehastumisse, küsivad kindlasti: "Aga möödunud elu tõekspidami-
sed? Ja kui ma ka unustan idee süütundest, kas olen ma siis kohustatud karma seadusi järgi-
ma?" (Vaata 614. seanssi 2. peatükis.)  

Kuna kõik on samaaegne, võivad teie praegused tõekspidamised eelnevaid muuta, kas siis 
selle või "eelmise" elu omasid. Eksistentsid on lahtiste otstega. Kuid ma saan aru, et teie aru-
saamadega aja kulgemisest ning sellest tuleneva põhjuse ja tagajärje seosest, on teil praegu 
seda väga raske mõista. Kuid siiski saavad teie olendi staatuse võimete piirides teie praegused 
tõekspidamised muuta teie kogemust, te võite ümber kujundada oma "taaskehastumisliku 
mineviku" täpselt samuti nagu te saate kujundada ümber mineviku selles elus (seda on selgi-
tatud 657. – 658. seansil 15. peatükis.)  

(Žestikuleerides:) Lehekülje keskele:  

Jõupunkt on olevikus. 
 

See kogetud olevik kujutab samuti teie psüühilist proovikivi kõigi teie eelnevate eksistent-
side jaoks. Teadvuslikult olete te teadlikud vaid osadest sündmustest ning palju rohkemast 
alateadlikult, mida te ühel või teisel moel teadvustama õpite.  
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Sama lugu on kõigi teie teiste "taaskehastumislike minadega". Nad on teadlikud teie tead-
vuse kogemustest alateadlikult, sama alateadlikult nagu teie nende kogemustest.  

Sellest hoolimata on koosmõju pidev ning kõigi puhul loominguline. Teie lähenete nende 
teadmistele nii nagu nemad teie omadele ning loomulikult käib see ka isikute kohta, keda te 
tulevikus olevaks loete. Teie käsutuses on tohutu informatsiooni ja kogemuste allikas, kuid 
seda saab kasutada vaid vastavuses teie praeguste teadlike tõekspidamistega. Kui te mõistate, 
et jõupunkt on praeguses hetkes, saate oma käsutusse ammendamatu võimete ning energia 
allika.  
 
 
 

668. SEANSS 
6. JUUNI 1973 

NELJAPÄEVAL KELL 2112

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin. (Aeglaselt:) Te peaksite meeles pidama, et algused ja lõpud on reaalsed üksnes 

teie oma kolmemõõtmelise süsteemi siseselt.  
Teie olemise energia eksisteerib siiski väljaspool teie süsteemi ning avaldab sellele mõju – 

kui teie väljendeid kasutada, siis – mõnes teatud aja ja ruumi punktis füüsiliselt "ellu ärgates". 
Teie enda kõrgem energia kastab end aegruumi kontiinuumisse, nagu teie sellest aru saate. 
Kui ta nii toimib, muutub see kogemus füüsiliseks. Selle süsteemi siseselt tekitab ta siis elu-
joone. Kui te mõtlete taaskehastumise terminites, siis paistab, et osa joonestikke eksisteerivad 
enne teisi, kuid kogu "kaardistik" eksisteerib üheaegselt, koos kõigi individuaalsete elujoonte-
ga.  

Kuna kõik need kõrvalharud või elujooned pärinevad teie tervikolemusest, on nad seotud 
nii psühholoogiliselt kui ka elektromagnetilise energia mudeli mõttes. Mõelge selle analoogia 
üle – oletades, et te tõepoolest olete paljumõõtmelised, saate te ühekorraga tajuda ainult nii-
palju oma isiklikest kogemustest füüsilise olevuslikkuse omaduste tõttu; kolmemõõtmeline 
süsteem mugandab kõik automaatselt enne-ja-pärast efektiks.  

Ütleme, et te eksisteerite ühe-aegselt seitsmel erineval sajandil. Siiski tõkestavad teie hari-
likud ajaliku olendi kogemusmudelid ükskõik millist kõikehaaravat vaatevälja kõigile neile 
eludele loodud olendina.  

Ning jällegi on nii, et teie olemise energia avaldab kolmemõõtmelisele süsteemile mõju, 
ütleme seitsmes [hetke]punktis.* Kõigis neis punktides, mis tunduvad isoleeritud olevat, 
kogetakse elu. Aga kohe nende lõikepunktide taga on rohkemal või vähemal määral unitaarset 
ja üldist arusaamist terviklikkusest, mis nende kohal "liugleb". See kujutab paljumõõtmelist 
tervikolemust, kes on ühtlasi lahus ja samas ka osa omaette elujoontest. Te võite elada näiteks 
seitsmeteistkümnendal sajandil. Teie jaoks võib tunduda, et see elu on minevikus, lõpetatud. 
Te võite uskuda, et teie praegune eksistents, koos kõigi oma võimaluste ja väljakutsetega, on 
selle eelmise elu tulemus, ja siiski eksisteerivad nad samaaegselt. Seitsmeteistkümnes sajand 
ei ole surnud. Te järgite ajaloo üheliinilist mudelit, võttes ainult teatud tegevusi kui reaalsust 
ning samastute nendega nii täielikult, et suudate tajuda ainult neid. Kuid ometi leiavad aset ka 
teistsugused sündmused, mis on samasuguse väärtusega, kui need, mille kasuks te otsustanud 
olete ning niiviisi ka läbi kogete.  
 
* Esmakordselt arutles Seth oma "hetkepunktide" teooria üle neljal seansil 1965. a aprillis ja mais taaskehas-
tumise ja unenäo-universumiga seoses. 152. seansil märkis ta: "Tervikmina, mille osa Ruburt on, on äärmiselt 
elastne. Selle tervikmina erinevad osad ulatuvad välja- ning sissepoole palju elastsemalt kui enamus teisi. [See] 
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ümbritseb palju rohkem hetkepunkte samaaegselt..." Nendest ühe läbi – lisas Seth väga lihtsustatud seletuse – 
võiks ta siseneda Jane'i "ülemeelelise arusaamise" piiridesse. 
 

Teie taaskehastumislikel minadel on samapalju võimalikke elusid kui teil. Teie tõekspida-
mised ja tegevus teie olevikus muudavad "nende" kogemusi, samuti kui igaüks neist, oma 
olevikus, muudab teie omi. Kui te hakkate nägema neid taaskehastumislikke minasid ühe 
tervikolemusena, muutub see päris loomulikuks. Tervikmina muudetakse kõigi selle arusaa-
made poolt.  

Iga osa tervikolemusest on ainulaadne ja sõltumatu ning määratleb oma tõekspidamiste 
kaudu, mida ta oma vahetu elusituatsiooni mõjudena aktsepteerib. Kõige imelisem on see, et 
tegelikult on iga teadvus, hoolimata tema tasemest, tema ise ja mitte keegi teine, isegi siis kui 
vastastikmõju lõpmatutel väljadel võib ta olla osake teisest – nii nagu linn on osa riigist või 
indiviid perekonna osa.  

Nii nagu teie isiksust mõistate, valib isik endale võimed ning elu väljakutsed. Nii on ole-
vikus igal isikul piiramatu võimalus ammutada tervikolemuse energiat ning kõigi selle osade 
tõekspidamisi ja jõudu. Rääkimata sellest, et iga inimene omab latentsel kujul neid võimeid, 
mida ilmutavad suured kunstnikud ja sportlased, riigimehed ja filosoofid. Olevuslikkuse staa-
tuse siseselt on võimetel väga laiad piirid, need võivad olla harva kasutatud, kuid nad on ligi 
praktiliste ideaalidena, mida saab selle süsteemi siseselt väljendada. Täpselt samuti omab iga 
indiviid latentsel kujul oma tervikolemuse võimeid. Ka need on praktilisteks ideaalideks, kuid 
teises kontekstis, kuna teil on vaja tegeleda ka teiste sajandite ning ühe eksistentsi asemel mit-
metega.  

Te paistate sageli silma situatsioonides, mis teil füüsilisel tasandil täiesti tähelepandama-
tuks jäävad. Siiski toimivad need saavutused teie oleviku fookuse kaudu ja kuna te olete füü-
siliselt teadlikud ainult ühest sündmuste võimalikust liinist, siis paljude unenäosündmuste 
tähendus jääb teie eest varjatuks. Kuid unes töötate te sama väärtuslikult kui päeva ajal ning 
unenäoseisundis puutute kokku ja olete vastastikmõjus oma taaskehastumislike minadega.  

Tegelikult sooviksin ma, et te peaksite neid samaaegseteks minadeks. Unenäo-olukorras 
toimub teie mina teiste osadega väga ulatuslik informatsioonivahetus. Teie füüsiline aju 
muundab sellised andmed automaatselt ajalikesse terminitesse, nii et paljud teie märkimis-
väärsetest meeldejäänud unenäokogemustest on meenutades tegelikult juba tõlgendused. 
Vastasel juhul oleksid nad teie jaoks täiesti arusaamatud.  

Paljudel juhtudel rändate te unenäo-olukorras väljaspool kolmemõõtmelist reaalsust, kuid 
meenutades peavad kogemused olema füüsilistes terminites, sest muidu ei saa teil olla neist 
mingit mälestust. Te pange tähele, isegi teie unenäod peavad läbima selle punkti olevikus –  
vaimu lõikepunkti kehaga. Unenäo-olukord kujutab avatud kanalit, läbi mille transtsendeeri-
takse materiaalset ümbrust. Teatud unenäoseisundites toimub ajus veel avastamatuid ja veid-
raid muutusi, mida võib sõna tõsises mõttes kirjeldada kiirendusena, mis tõukab teadvuse 
temale tavalisest aegruumi kontiinuumist teistesse reaalsustesse, kust ta pärit on.  

Need täidavad ühtsuse punktide otstarvet, milles kohtuvad kõik erinevad samaaegsed 
minad, ning füüsilises mõttes on siia segatud teatud sesoonsed rütmid.  

Täpselt samuti, nagu teie kosmoselaevad peavad ootama Kuule sõiduks kõige sobivamat 
olukorda, on ka energia käsitamine seotud sarnase olukorraga. Kui praktiliselt võtta, siis 
tähendab see seda, et selliste unenäoseisundis ühenduste pidamise jaoks on sobivamad ja eba-
sobivamad ajad. Isiklikus mõttes on tihti tegemist valgustuse ja ootamatult soodsate lahendus-
tega. En masse vihjavad need suurtele ajaloolistele muutustele.  

Sellised vastastikused vaheldumised kujutavad endast perioode, mil vaim ja keha kohtu-
vad kõige soodsamatel asjaoludel. On individuaalseid eripärasid ja siiski massiliselt mustreid. 
Isikliku mina energia tuleneb pidevalt tervikolemusest. Sellepärast on ainult üksainus vaimu 
lõikumine kehaga, kuid see toimub vähemalt konstantse seeriana, nagu teie seda mõistate. 
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Energia tunnusjoonte tõttu, nagu need kolmemõõtmelisele süsteemile mõjuvad, esineb fluktu-
atsioon – mis kogu aeg teie olevikuga seotud on.  

Sellised tsüklid sulavad teatud punktides kokku, nii et iga kahe tuhande aastase vahemiku 
järel on teil kõigil aladel väga suured muutused. Teiste põhjuste tõttu ning vähemas kontekstis 
on kahekümne viie aastases perioodis äärmiselt tähelepanuväärne augustikuu. Selle sees on 
individuaalselt tähtis seitsme aastane periood. Sellised on need lihtsad rütmid, mis kujutavad 
vaimu tohutut mõju, kui see keha ning ajaga lõikub.  

Füüsilises mõttes on tõusud ja mõõnad ning geograafilised aspektid asjaga seotud, kuid 
need on "efektid", millel on tegemist sellise energia kõverdumisega, mille teadvus on korras-
tatud. Sellised rütmid peegelduvad üksikasjaliku täpsusega teisel moel. Iga öö seitsmes une-
nägu on kõige tähtsam – mitte (valjemalt, naeratades), et keegi neid loeks, ja ütleme, et ma 
naljatasin.  

Isiksuse kõige suuremad võimed võivad tihti füüsiliselt väljendust leida, kuid siiski vaid 
tänu kindlatele rütmidele, mida ei ole mõistetud. Teatavas mõttes võite te öelda, et tervikole-
muse energia on hajutatud, väljub teatud nurga all aegruumi kontiinuumist ning põrkab alati 
tagasi. Kuid energia on enesega alati kontaktis, ka siis kui ta füüsilise eksistentsi peale mõjub.  

Teie mõistete järgi võib öelda, et energia hoovab tagasi unenäoseisundis, kuid see peab 
läbima alati selle, mida te peate aknaks olevikku.  

Selline energia tagasipõrkumine iseendasse on unenäoseisundi mõte, millesse on kätketud 
põhiliselt mittefüüsiline kogemus, mida siis aju abil unenäona tõlgendatakse. Kuid teie süga-
vaimad unenäod sisaldavad eneses siiski mittemateriaalseid arusaamasid. Kuigi te võite oma 
unenägu selgelt mäletada, on see siiski juba füüsilise aju tõlgendus. Nii siseneb informatsioon 
teie olevikku, kus ta ilmestab bioloogiliselt ja vaimselt teie elu.  

See on ka teie uskumuste kohaselt automaatselt transformeeritud, et sellel teie jaoks vähe-
malt mingi mõte oleks. Energia terminite kohaselt võite oma minasid ette kujutada osakestena 
ja oma kogemusi lainetena, mis hoovavad läbi nende ning pakuvad igaühele neist aistinguid. 
Kui te olete füüsilises vormis, siis olete te osake. Osakese vorm määratleb teie kogemuse, kui 
lainetus seda läbib, kuid teie kõrgemat reaalsust ei saa selliste piiratud terminite abil väljen-
dada.  

Võite vahet pidada.  
(22.55. Jällegi on Jane'i edastamine olnud kindel ja jõuline. "Ma tõesti ei mäleta, mida 

ma rääkisin," ütleb ta mulle, "kuid siiski tunnen, et selle materjaliga oleme me läinud kauge-
male, kui kunagi varem. Kui füüsikud sellest aru saaksid, põhjustaks see teaduses pöörde. 
Ükskõik kui piiratud me inimestena ka oleksime, tundub mulle, et Sethi abil oleme me puudu-
tanud mõningaid ideid, mis on eluliselt tähtsad..."  

Sadu oli just lõppenud ning oli väga niiske. Soovides veidi vaheldust, läks Jane vaheajal 
lühikesele jalutuskäigule. Jätkame kell 23.24.)  

Niisiis: Kui teil on oma rakettide ja kosmoselaevade Kuule saatmiseks osa momente sood-
samad kui teised, on olemas ka kõrgperioodid mina ja hinge (või tervikolemuse) ühtimiseks – 
millal ühendusepidamine läheb kõige paremini.  

Kõik see toimub teie oleviku akna kaudu. Kui jälle energia mõistetes rääkida, siis teie ter-
vikolemuse vitaalsus formeerib kolmemõõtmelisele reaalsusele mõjudes osakese, kes te het-
kel olete. Kuid seda osakest kallutatakse rütmilise mustri järgi ka Maalt eemale. Sama toimub 
ka teie mina teiste osadega aegruumi kontiinuumi teistes punktides, kuid teatud intervallide 
järel te, nii-öelda, kohtute. Teie igaühe "olevik" saab laetud, võimalustega täidetud, ning teie 
tervikolemus, mis ise on teadvuslik energia, rikastatakse samuti erinevate kogemustega tema 
enda "mineviku" kombineeritud ning suurendatud jõu poolt.  

Haripunktid moodustatakse seetõttu iga mina seesmiselt. Need haripunktid toimivad kül-
getõmbajatena, mis avatud kujul lasevad tervikolemuse suurendatud jõul läbi voolata. See 
võib tunduda korrapäratu energiana, kuid selle analoogiks võib tuua päikeseplekid. Psühho-
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loogiliselt toimub suur käärimine ning sageli suunduvad asjasse segatud indiviidid uutele ala-
dele.  

Eraviisiliselt toimub see siis, kui inimesed saavad teadlikuks suurest valgustatusest, kui 
nad langetavad suuri otsuseid ning kogevad suurt kindlust. Praegu on selline aeg sotsiaalses 
mõttes silmapiiril. See võib ilmneda rahututena näivate perioodidena, kust hakkab ähmaselt 
paistma uus loovus. Siis saabuvad teie organisatsioonide suhtes suured planetaarsed muutu-
sed, kuid need peegeldavad vaid isiklikku seesmist valgustatust, mis füüsiliselt materialisee-
rub. (Tugevamalt:) Te ei usalda küllaldaselt oma seesmisi minasid ega taipa loova fermendi 
käärimist. Kui te seda suudaksite, säästaksite ennast suurtest segadustest.  

Ma kõnelen teie mõlema jaoks isiklikult ning selle raamatu tarvis: teie oleviku iga punkt 
pakub võimalust suurteks loovateks muudatusteks, kuid arvestades eelpool räägitud rütme, on 
teatud tsüklites muudatusi kergem esile kutsuda.  

(Järsult:) Edastamine on läbi, seanss on lõppenud. Soovin teile mõlemale kõige paremat.  
("Head ööd, Seth. Suur tänu sulle." Kell 23.40.)  

 
 
  

669. SEANSS 
11. JUUNI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2140

 
 

No tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin: Kuna tegevuse- ja jõupunkt on teie olevikus, nagu teie seda mõistate, on iga 

päev nagu teatud aken, mille erinevatest ruutudest võib avaneda palju väljavaateid.  
Iga päeva akent võib avada või sulgeda, aga raamitud on need teie praeguse psühholoogi-

lise kogemusega. Isegi kui see on suletud, paistab valgus sellest läbi, valgustades teie igapäe-
vast elu. Miniatuursel kujul on igasse päeva peidetud – omal moel – võti teie kõigi samaaeg-
sete eksistentside jaoks. Oleviku mina ei eksisteeri isolatsioonis.  

Ükskõik millise kahekümne nelja tunnise perioodi siseselt ilmuvad teie kõikide teiste 
kogemuste märgid ja aspektid nende oma moel. Igaühel teist oma praeguses minas on teie 
teiste mina-olemuste aspektid – mõned võib-olla silmnähtavalt ja teised vaevu märgatavalt. 
Ühele elule koondatud võimeid võib näiteks praegu enda omaks pidada, kuid mitte kuritarvi-
tada.  

Ebamäärased ihalused mingite saavutuste järele võivad olla tõendiks, et selleks vajalikud 
tunnused on olemas, kuid selles minas, mida te tunnete, välja arendamata. Kahekümne nelja 
tunnine periood kujutab omapärasel moel üheaegselt nii tervet eluiga, kui ka paljusid elusid. 
Sümboolselt on selles teie jaoks ka "surm" olemas, kui teie füüsiliselt häälestatud teadvus 
jõuab nende stiimulite osas lõpule, millega ta saaks mugavalt ilma puhkuseta tegeleda. Seega 
jõuate te oma füüsilise surma puhul punktini, kus teie maiselt häälestatud teadvus ei saa eda-
sisi andmeid ilma "pikema puhkuseta" kasutada ega organiseerida neid loovalt mõtestatud 
tervikusse – ajalistes terminites.  

Selletõttu on iga uus päev nii-öelda kehastumine ja seda mitte ainult sümboolselt – kuna 
hinge lõikumise kaudu kehaga peegeldab iga mina igapäevaselt oma "taaskehastumislikke" 
või samaaegseid minasid.  

Sama käib ka selle kohta, mida te kujutate praktilisemal tasandil olevat, kuna igas päevas 
on olemas ka vastused olemasolevatele probleemidele. Kui te olete teadlikud mõnest prob-
leemist (väljakutsest), siis võite seetõttu olla ka kindlad, et lahendus on sealsamas koos teiega, 
kus probleemgi. (Rõhutatult:) Lahendus on lihtsalt probleemi teiseks pooleks, millele te pole 
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keskendunud. Võivad olla isegi ilmsed vihjed, mis suunas te peaksite liikuma – need võivad 
juba teie kogemusteski sisalduda, kuid jäävad teadvustamata, kuna te olete probleemist nii-
võrd haaratud.  

See käib kõikide dilemmade kohta.  
Kuigi te olete indiviidid ning teil on vaba tahe, olete te ühtlasi ka ühe teise mina osa. Prae-

gu te lihtsalt ei samasta end teie suurema minaga. Teil on teile ainuomased iseloomujooned. 
Ka teie suuremal minal on tema omapära, kuid siiski peitub siin see, mida teie nimetate pere-
sarnasuseks ning nii valitegi teie ja teie teised minad üldiselt sarnased väljakutsed, mis sest, et 
erineval viisil.  

Omal moel on teie paljumõõtmelise olendi teised osad kogemustega seotud ja sarnanevad 
mõneti teie omadega, kuigi väljaspool situatsiooni võivad olla täiesti erinevad. Nende prog-
ress jääb hetkepunkti aknas latentseks – hetkepunktis, mis on lihtsalt ristumine teile tuntud 
reaalsusega.  

Ja teie samaaegsete minade seiklused tekivad teie enda teadvusesse väikeste lisandustena, 
nagu uitmõtted, unelmad või seosetud pildid, vahest isegi kui ootamatud intuitsioonid. Neid 
saab nii ligi tõmmata kui ka eemale lükata, et mõista oma hetke probleeme.  
Kõik eelpool nimetatu ei tähenda seda, et teil peaks tingimata olema taaskehastumisliku 
informatsiooni üleuputus, pidev "eelmiste" elude intuitiivne äratundmine või tegemist mõne 
muu sissetungiva iseloomuga teabega. See tähendab vaid seda, et selline informatsioon ilmub 
teie ellu automaatselt ja intiimsel moel, teie oma arusaamise raamistikku peidetuna, läbides 
takistamatult isegi teie teadlikud mõtted. Paljud kunstnikud maalivad alateadlikult oma sama-
aegsete minade portreesid.* Paljudele emadele tundub vahetevahel, et nad on oma võsukestest 
nooremad või kutsuvad oma lapsi teiste nimedega. Impulsid, mis sunnivad teid tegutsema 
alal, millega te ei ole varem tegelenud, võivad tõepoolest olla sõnumiteks teie enda olemise 
teistelt osadelt.  
 
* Mulle tundub, et ka mina olen selline kunstnik. Sama asja kohta võite lugeda raamatust "Seth kõneleb" 20. 
peatüki 582. seansist. Ma võin öelda, et see algas siis, kui 1963. aastal said alguse need seansid, mil ma mõistsin, 
et mu seesmised modellid on sama tõelised kui need, kes füüsilisel kujul minu ees istuvad. Ma olin tõepoolest ka 
enne selgeid visioone näinud, kuid minu varasemad õpingud ning töö kommertsliku kunstnikuna, mis algas 
1939. aastal New York City's, sundisid mind arvama, et kunstnik peab tegelema ainult sellega, mida ta objek-
tiivselt "näha" suudab.  

Palju aastaid ei mõelnud ma sellele, et kooli ajal joonistasin ma väga meelsasti ja sundimatult oma kol-
lasesse märkmikusse "väljamõeldud" inimesi ja kohti ...  

 
Tegelikult ei ole sellisel kujul nagu teie seda ette kujutate, aega lihtsalt olemas, on vaid 

olevik, milles kõik aset leiab. Rakkude sees on olemas imeväärne kondenseeritud informat-
sioon, mida teadlased ei suuda tajuda, kuna see eksisteerib väljapool füüsiliste instrumentide 
vaatevälja. Rakuline taipamine peidab endas teie mõistes tohutut arusaamist võimalikkustest 
ning toimib nende võrdlemisel ning toimet arvestades järelikult ka muudetud kujul – välkkii-
relt.  

Füüsiliselt häälestatud teadvus, mis on teie praeguses hetkes, ei ole võimeline tegelema 
selliste hämmastavate võimalikkustega ja samaaegselt alal hoidma identsustunnet, ja siiski on 
teie igapäevastes mõtetes olemas teadvuse trassid, mis on selliste teadmiste psühholoogilised 
tunnistajad.  

Harilikult te oma kujutlusi ei usalda, arvates, et tegemist on nähtusega, millel pole tõsias-
jadega midagi ühist. Nii loote te kunstlikult olukorra, kus peab üldised piirjooned tõmbama. 
Kui teil on liiga elav kujutlusvõime, võite te näiteks olla raskustes füüsilise eluga toimetule-
mises. See käib siiski ainult selle kultuurilise keskkonna kohta, kus te praegu toimite. Algu-
päraselt, ja teie aja mõistete järgi, oli see just kujutlusvõime, mis teid teistest olenditest oma-
moodi eraldas, võimaldades teil oma meeles luua ettekujutusi, et neid "hiljem" laiendada.  
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Kuna te nüüd oma kujutlusvõimes niivõrd kahtlete, ei mõista te ka tähelepanuväärseid 
tõendeid, mida see pakub, nii loova väljenduse kui probleemide lahendamise mõttes. Paljud 
üsna tõesed taaskehastumislikud meenutused võtavad kujutluse vormi, kuid te ei usalda neid. 
Oma kujutusvõime abil oleks teil päris lihtsalt võimalik lahendada suur osa oma probleemi-
dest.  

Sageli pikendate te selle abil tahtmatult "negatiivset" olukorda, kui mõtlete kõige peale, 
mis te oleksite võinud valesti teha. Ometi võiksite seda kasutada väga konstruktiivselt, muutes 
minevikku, olevikku ja tulevikku. Et seda olevikus rakendada, kujutlege end sundimatult olu-
korda, kus te olete õnnelik. See võib alguses väga mõttetu tunduda. Kui te olete elatanud, 
vaene ning üksik, siis võib tunduda ääretult naeruväärsena kujutleda end kahekümnese, jõuka 
ning sõprade ja imetlejate poolt ümbritsetuna.  

Ja kui te pärast sellist meeldivat järelekatsumist võrdlete uuesti oma olukorda sellega, 
kuhu te end kujutlesite, siis võite tõepoolest tunda end veel halvemini kui enne. Te hakkate 
mõistma, et selline kujutlusmaailm tõepoolest eksisteerib – kuid mitte selles faktide maailmas, 
mis teile teada on. Siiski, vastavalt teie vabaduse astmele, noorendab selline järeleproovimine 
automaatselt mingil määral teie keha, meelt ja vaimu ning viib teid lähemale kõigele, mida 
teile tuntud faktide maailmas võib sellega kõrvutada (rõhutatult).  

Kui vanust nüüd näitena kasutada, siis võib teile tunduda, et te olete teatud vanuses, et teie 
subjektiivse kogemuse kohaselt peab see olema tähtsaim ja ükskõik, milline see vanus ka 
pole, olete te mingi määrani teistsuguse vanuse kogemuste ees suletud. Kuid ometi olete te 
mõnedes samaaegsetes eksistentsides väga noor ja teistes väga vana. Osa teie füüsilistest 
rakkudest on verivärsked, võib öelda, et uue elu regenereerimine toimub füüsiliselt teie sees. 
Teie arusaamade kohaselt vastab see tõele isegi veel pärast surma, kui teie juuksed ning 
küüned kasvamist jätkavad. Proovige siis praegu, sellena, kes te olete, samastuda teie sees-
mise pidevalt uue elava energiaga (suure pingega) ning mõistke, et te olete kõigil tasanditel 
bioloogiliselt ja psühholoogiliselt seotud selle teie enda suurema mina-olemusega.  

Hoolimata teie praegusest olukorrast peituvad vastused teie endi püüdlustes ning võime-
tes. Sageli hoidute või takistate oma kogemuste teatud aspekte, et kasutada teisi – kättesaada-
vate kasutamine vabastab teid automaatselt tõketest teistel aladel.  

Võivad esineda ka sellised füüsilised asjaolud nagu kaasasündinud vead, mida ei saa muu-
ta, ja kus kogemuse peab suunama tavalistest erinevatele radadele, ja isegi siis avavad need 
loomuanded ja iseloomujooned, mis on kättesaadavad, väljavaated kogemustele ning saavu-
tustele.  

Kui te kasutate oma kujutlusvõimet sellisel kombel, nagu olen soovitanud, sihikindlalt ja 
mängeldes, peate endale aru andma, et nii-öelda realistlikult võttes võivad kujutluse ja fakti 
vahel olla väga suured lahknevused. Oma reaalsuses võiksite seda endastmõistetavaks pidada. 
Ja siiski juhib tihti see vabalt uitav, "kohtlane" ning ebareaalsena tunduv kujutlusvõime teie 
probleemide jaoks üpris praktiliste lahendusteni, sest kui see katse on põhjalik, vabastab see 
teid automaatselt neist piirangutest, mida te enesestmõistetavaks peate.  

Isegi siis, kui ei ole näha otsest lahendust, hakkab noorendamine iseenesest suunama teid 
õigesse suunda. Kui te juhtute olema näiteks õnnetus abielus olev naine, võiksite te kujutleda 
end hakatuseks peene kosilase seltsi. Niisiis: Sir Galahadi ei pruugi ilmuda, kuid kui olete 
harjutuse põhjalikult omandanud, hakkate seal, kus enne tundsite end tõrjutu, vääritu ning 
alaväärtuslikuna, tundma automaatselt, et olete armastatud ning seetõttu ka armastust vääriv 
ning armastusväärne. See tunne – olla armastatud – muudab teie reaalsuse, tõmmates armas-
tuse teie poole. Te käitute armununa. Teie abikaasa võib avastada, et teie iseloomujooned on 
kõige meeldivamat laadi ning võib ka ise muutuda.  

Teisel juhul võite te kütkestada teist meest ning teha lõpu abieluga, mis on oma otstarbe 
igati ammendanud, leides ühtlasi muutuseks ajendi ning põhjuse. Kuna teie kujutlusvõime on 
aega-ületav, on see teie oma mina-olemuse üks kõige suurematest proovikividest.  
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Loomulikult, et olla võimeline tõhusateks ettevõtmisteks, peate te oskama selget vahet 
teha kujutlusmaailma ning füüsilise fakti-maailma vahel. Füüsiline reaalsus ei voola välja 
kujutlusvõimest, vaid järgib teie tõekspidamiste rada.  

Kasutage sellessamas katses tõhusa muutuse põhjustamiseks ükskõik millisel alal tõekspi-
damisi ning siis laske oma kujutlusvõime samadele radadele vabaks. Selline harjutus saadab 
automaatselt isegi rohkem korda, avades vastuvõtu akna ning lastes mina teiste osade tead-
mistel ning kogemustel siseneda. Kui see valgus ning energia läbi voolab, värvub ta teie oma 
psühholoogilise reaalsuse karva, nagu päikesekiired läbi värvilise klaasi teevad. Selle mõte on 
lihtsalt selles, et teisemõõtmeline informatsioon ilmub sageli väga tavalisena, vaistliku eelai-
muse, ootamatu idee või mingi lahenduse kujul, mis on teile juba pähe turgatanud, kuid mida 
ei ole rakendatud.  

Teie rakkude mitmemõõtmelised teadmised ei ole harilikult teadvuse tasandil kättesaada-
vad, samuti ei saa nad seda teie jaoks psühholoogilistesse terminitesse tõlkida. Selline töö 
kujutlusvõimega toimib päästiku rollis, tuues ometi teieni informatsiooni teie kõrgema reaal-
suse teistelt tasanditelt ning keskendades selle teie hetkeprobleemile. Siis võtab ta juba teie 
oma kogemusele vastava kuju.  

Selline kogemus muudab võimalikkust juba iseenesest loovalt, kuna te ei ela enam koos 
selle probleemiga kui muutumatult konkreetse reaalsusega. See on psühholoogiline ning psüü-
hiline ajend, mis muudab neid teateid, mida te harjumuspäraselt oma kehale ning selle rakuli-
sele ülesehitusele saadate. Sellisel juhul manipuleerite te loominguliselt kogemuse mitmel 
kihil.  

Võtke või need kaks näidet, mis ma tõin: vanem isik, kes kujutleb end noorena, reaktivee-
rib sellise harjutuse käigus teatud hormonaalseid ja keemilisi muutusi, muutudes nooremaks; 
ning naine, kes end tõrjutuna tunneb saavutab sama tulemuse, kui kujutleb, et teda armasta-
takse.  

Selline harjutus aktiveerib ka mina-siseselt kõik selle alateadlikud, kuid sama väärtuslikud 
kogemused, tõmmates teiste samaaegsete elude poolt samaseid episoode. Ühes eksistentsis on 
see vanem isik noor ja tõrjutud naine tõepoolest armastatud. Selliseid alateadlikke reaalsusi 
saab esile kutsuda kujutlusvõime kasutamise abil. Iga päev kujutab endast akent igasse ellu. 

Te võite nüüd vahet pidada või kui soovite, siis lõpetame seansi.  
("Me peaksime siis vahet. 23.59.")  
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20 
 
  

Unenäomaastikud, füüsiline maailm,                                 
võimalikkused ja teie igapäevakogemused 

 
 
 Niisiis: Üks hetk, palun ...  

(Sosinal:) Kahekümnes peatükk: "Unenäomaastikud, füüsiline maailm, võimalikkused ja 
teie igapäevakogemused."  

Kuna te olete füüsilised olendid, peavad isegi teie unenäod saama tõlgitud läbi teie keha 
reaalsuse. Nii üleüldiselt kui ka nende meetodite kaudu, mida mina kirjeldanud olen, aitate te 
kujundada füüsilist reaalsust, milles siiski iga kogemus jääb ainulaadseks.  

Samal kombel kujundate te kõik ka üleüldist unenäomaailma, kus on mõningane üldine 
ühtivus, kuid milles iga kogemus on algupärane. Unenäomaailmal, nagu füüsiliselgi, on oma 
ulatuspiirkond. Ärgates reaalsusesse, läheb enne aega, kui tõekspidamised näivalt materiali-
seeruvad. Lõpmatutest võimalikest tegudest võib füüsiliselt, reeglina, kogeda ainult ühte. 

Unenäomaailm toimib loova olukorrana, kus võimalikud ettevõtmised hetkeliselt materi-
aliseeruvad ja esitatakse tegelikul või sümboolsel kujul. Nendest valite te siis füüsiliseks väl-
jendamiseks kõige sobivama. Unenägudel on ka teisi olulisi põhjuseid, kuid praegu piirdume 
me antud teema ning unenäomaastikega.  

Ainult sellepärast, et te paistate ootavat, et unenäokogemused sarnaneksid igapäevasele 
elule, peate te paljusid unenägusid kaootilisteks. Näiteks puu ju ei muutu paabulinnuks. Kui 
teil selline asi unenäost meelde jääb, siis tundub see teile hommikul mõttetuna.  

Nüüd aitab. Lõpetame oma seansi.  
("Hea küll. Head ööd, Seth.") 
(Seanss lõppes kell 00.23. Sethi varasemaid tähelepanekuid unenägude, nende sümbolite 

ning ravi, painajate ravi jne kohta vaadake 10. peatüki 639.-641. seanssidest.)  
 
 
 

670. SEANSS 
13. JUUNI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2125

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Alustame dikteerimisega: Teie meeleolud ning emotsioonid on suurima liikuvusega une-

näo-olukorras. Ühel hetkel võite te tunduda, et olete maasse kasvanud nagu puu ja järgmises 
kogete end imeilusa paabulinnuna. Sellisel juhul tajutegi puu muutumist linnuks. 

Teie emotsioonid on vabad tavaliste igapäevaste füüsiliste sündmuste külgetõmbest ning 
moodustavad sageli oma maastikud, kasutades unenägusid loovate vahendajatena. Ma olen 
kunagi selgitanud seda suurt vastastikust sidet, mis eksisteerib teie tunnete ja tõekspidamiste 
ning näiteks sellise füüsilise olukorra nagu ilma vahel. (Vaata 18. peatükki.) Umbes sama-
moodi on teil oma osa ka unenäomaastike loomises. Ka see on teie tunnete ning tõekspida-
miste erineva tasandi tulemus, ning kuigi see ei ole füüsilistes terminites tajutav – esitatud 
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koos teie planeedi mägede ja kontinentidega, mida teie mõõteriistadega uurida saaks – on sel 
olemas väljendus sama tõelistes terminites.  

See kõik ei tähenda, et unenägusid saab mingite [üldiste] sümbolite abil dešifreerida. See, 
et te kujundate ning kogete oma igapäevast elu oma isiklike tunnete ning tõekspidamiste kau-
du, laieneb ka unenäoreaalsusele.  

Seal ärkavad teie mõtted ja tunded siiski "silmapilkselt" ellu, tärgates üksteise järel ning 
puhkevad õitsele. Unenäomaailm eksisteerib ka loomulikult energia kujul, kuid lihtsalt sel-
listes piirides, mis füüsiliselt tajutavad pole. Väga suure osa oma sisemisest loovast tööst ning 
planeerimisest sooritate te sellel tasemel. Une ning ärkveloleku kogemuse vahel peab olema 
mingi selge piir, lihtsalt selleks, et te saaksite toimida ka kitsalt oma igapäevasele elule kes-
kendudes.  

Kuid siiski pole olemas mingit erilist põhjust nii suurele eraldamisele, mis praegu ärkvel-
oleku ning unenäoelu vahel eksisteerib. Nagu ma juba varemgi olen märkinud (näiteks 13. 
peatüki 652. seansil), sellise jaotuse on põhiliselt põhjustanud teie üldised ning isiklikud 
tõekspidamised reaalsuse olemusest, ning inimesed on omandanud harjumuse eraldada "ob-
jektiivsed" asjad subjektiivsetest.  

Kui te olete otsustanud oma ümbruskonnaga manipuleerida, siis eraldate te end sellest. Ja 
kuna te olete selle üks osa, siis sunnib ka see asjaolu teid ennast oma subjektiivsest reaalsusest 
eraldama. Oma huvides on täiesti võimalik oma normaalset teadvuslikku "mina" unenäosei-
sundisse viia. Kui te seda teete, mõistate, et nii unes olev "mina" kui ärkvel olev "mina" on 
üks ja seesama, kuid nad on tegutsemas täiesti erinevas ümbruskonnas. Niimoodi võite tund-
ma õppida selliseid kogemuse ja teadmiste valdkondi, mis teile siiani tundmatud on. Saate 
omandada paindliku ning laiendatud arusaamise oma olemisest ning avada suhtluskanalid, 
mis teie ärkveloleku ja unenäoreaalsuste vahel on. See kõik tähendab seda, et te olete siis 
palju enam võimelised kasutama alateadlikke teadmisi ja ühtlasi tutvustama alateadvust teie 
praeguse psüühilise olikorraga.  

Selline protseduur võib teid viia kontakti selle tarkusega, mida te siiani enda eest varjanud 
olete, aidata teil ühtlustada kogu oma elu olukorda ning suunata oma energia igapäevastele 
praktilistele toimingutele. Isegi sellise julgustüki katsetamine toob kasu, kuna see eeldab  
teadvusliku minapoolset paindlikku suhtumist.  

Kui te kardate oma unenägusid, siis kardate te iseennast.  
Nii nagu kogu teie praegune olukord koos kõigi väljakutsete, rõõmude ja probleemidega 

väljendub kokkusurutud vormis igas teie päevas, võib seda kõike laiendada ka teie elule. Iga-
öised unenäod kannavad hoolt teie loovuse rikkaliku voodi eest. Kasutage seda suurt küllust 
ja te ei leia mitte probleeme vaid nende lahendusi.  

Ometi vajab teie teadvuslik meel füüsilises mõttes mõnda aega enne kui ta tunnustab, 
mõistab või oskab hinnata unenägude poolt pakutavat. See võib muudetud kujul teieni ka 
hiljem jõuda, kas siis eelaimuse, intuitsiooni või äkilise tegutsemissoovina. Kui te iseennast ei 
usalda, võite te neid ajendeid mitte tähele panna ning nende pakutavatest lahendustest ilma 
jääda.  

Valgustatud teadlik meel on selliste sõnumite tarvis alati erksalt tähelepanelik. Te võite 
astuda ka sammu edasi, unenäoseisundisse endasse, püüeldes teatud unenägude, teatud lahen-
duste poole ning lühendades sellega nii-öelda ajategurit, mis teisel moel võib keeruliseks 
osutuda.  
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671. SEANSS 
21. JUUNI 1973 

NELJAPÄEVAL KELL 2058

 
 

Niisiis: Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin: Üldiselt võib öelda, et kui te ei usu, et olete võimelised unenäoseisundis tead-

vuslikkust saavutama, muutub see saavutus suhteliselt võimatuks. See ei käi siis kokku teie 
arusaamaga reaalsusest ning takistab seetõttu vajalikku avanemist ning vastuvõttu.  

Kuigi suure osa teie unenägude tegevusalast kujundavad teie tõekspidamised, on selles 
osalised ka teised alad, lihtsalt seetõttu, et teie tähelepanu on füüsilisele reaalsusele suunatud 
ainult ähmaselt, mitte akuutselt.  

Kordan veel – mõtetel ja ideedel on ka oma elektromagnetiline alus. Ärkvel olles proovite 
oma ideed järele faktide maailmas. Faktid on loomulikult ainult kokkulepitud fiktsioonid, 
kuid ideedel peab olema mõtestatus ning nad peavad sobima kokkulepitud "loosse".  

(Kui ma seansi järelepärimiseks katkestasin, ütles Seth, et tahab siinkohas kasutada kind-
lasti sõna "fiktsioon ".)  

Unenäoseisundis saate te endale lubada väga suurt vabadust, proovides palju plastilisemas 
raamistikus järele teatud ideesid ning tõekspidamisi. Unenäoseisundis võite seepärast hetkeli-
selt aktsepteerida uusi tõekspidamisi ning ainult intellektuaalne või emotsionaalne teostus 
võib "hiljem" aset leida. Teadlik meel ise on unenäo-olukorras palju leebem ning mänglevam. 
Sellist suurt leplikkust saab ta lubada sellepärast, kuna mõistab väga selgelt, et ei pea koheselt 
teooriat igapäevaelu kontekstis läbi proovima. Ta suunab hea meelega pilgu sisemise mina 
kogemuste alale, et uurida, mida ta võiks oma kasutuseks leida, umbes samuti nagu maade-
avastaja uuelt maalt maavarasid otsib.  

Maiselt häälestatud teadvus peab tegutsema aegruumi kontekstis, kuna ainult sellises 
raamistikus on ta võimeline sündmusi selgelt tajuma. Teadvus, mis on unenäoseisundis, 
ignoreerib suurel määral aegruumi suhteid, kuid baseerub ometi kindlalt keha materiaalsel 
mehhanismil. Sellisel juhul on võimalik unenägusid füüsiliselt kogeda. Te tajute end jooks-
mas, rääkimas, söömas – täiesti füüsilistes tegevustes, ainult et samal ajal lamab teie keha 
voodis. 

Orientatsioon seisneb selles, et andmete tajumine on väga ere, kuid siiski ähmase nurga alt 
saadud. Teisisõnu, enamikes unenägudes tajutakse ning tõlgendatakse asju kehalise elu valgu-
ses. Selliselt jäävad enamus unenägusid ka meelde.  

Sinna hulka ei kuulu unenäod, mida vaid haru-harva mäletatakse, milledes puudub teie 
teadvuse tavaline side orienteeritusega füüsilisele elule. Kujundid sellel kujul, milleks te neid 
peate, baseeruvad teie enda neuroloogilisel struktuuril ning sellel, kuidas te neid tõlgendate. 
Kui te kujutate ette näiteks surmajärgset elu, toimivad teie ettekujutuse järgi kõik aistingud, 
ehkki võib-olla mittemateriaalses kehas. Tajumine ilma kujunditeta tundub selles kontekstis 
võimatuna. Kuid unenägudes satute te siiski sellisesse arusaamisseisundisse, mis on taolisest 
asjade tajumisest üpris eraldiseisev. Kujundite kui sellistega, ei ole tegemist, kuigi hiljem 
võivad nad ümbertõlkimise eesmärgil alateadlikult loodud saada. Sellises olukorras jõuate te 
lähemale arusaamisele, mida kujutab endast teie teadvus, kui sel puudub üldse füüsiline orien-
tatsioon.  

Oma igapäevases elus võite saada ootamatult teada midagi, teadmata kuidas see juhtus, 
ilma mingi konkreetse kujundi või taju muljeta. Teadmine lihtsalt "tuli". Sellisel juhul on 
tegemist lähenemisega teie oma teadvuse kindlatele teadmistele, siis kui teadvus ei ole mõju-
tatud mitte mingi tavalise meele ärrituse poolt. See lihtsalt teab. Kui olete sellistes teatud 
unenäoseisundites, teate te täpselt samal moel. Te kogete seda, et ei ole kehaga seotud.  
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Sellist laadi teadlikkus unenäo-olukorras võib teie elu sõna otseses mõttes uueks muuta, 
kuigi selle algupärane mõju unustatakse ning kogu sündmus tõlgitakse tavaliselt enne ärka-
mist kujundite keelde. Selliseid unenäosündmusi võib nimetada põhiolemise kogemiseks. 
Nende ajal rändab mina või teadvus sõna otseses mõttes oma energia allikale. Ühel teistsugu-
sel tasandil valdavad aatomid täpselt samasugust teadmist.  

Võib tunduda, et sellistel arusaamadel ei ole teie igapäevaeluga eriti midagi ühist, eriti 
seetõttu, et neid nii harva mäletatakse ja ka siis vaid ümbertõlgitud kujul. Kuid siiski varusta-
vad just need teid lisaenergiaga – ja just siis, kui te seda kõige enam vajate. 

Stressiperioodidel hülgab füüsiliselt häälestatud teadvus silmapilkselt oma tavalise orien-
tatsiooni ning kukutab end algusesse tagasi oma olemise allikasse, ja ta teab, et seal ta taastub 
ning sünnib tõepoolest uuesti.  

Te võite nüüd vaheaja teha.  
(21.40. Jane rääkis, et ta oli Sethi poolt kell 21.04 dikteeritud väljendit "faktid on ainult 

kokkulepitud fiktsioonid..." just sellel pärastlõunal kasutanud, kui töötas oma teoreetilise töö 
"Aspektipsühholoogia" kallal. Jätkame kell 21.56)  

Kui te olete füüsiliselt seotud, peate te oma kogemusi tõlgendama meellikult, isegi une-
nägudes. Aeg-ajalt võib teie teadvus teistele aladele laieneda, kuid siis peavad sündmused 
mingil moel materiaalselt tõlgitud saama.  

Ärkveloleku elus tajute te vaid teatut osa sündmustest, mis langevad kokku teie aegruumi 
kontiinuumiga. Unenägudes saate te avarama pilguga vaadata. Te võite näiteks näha objekte, 
mis teie ajas, ükskõik millises ruumiosas aset leiavad, nii minevikus, olevikus, kui ka tulevi-
kus. Harilikult loetakse selline unenägu mõttetute hulka, kuna teie "faktide tasandil" ei saa 
mineviku, oleviku ja tuleviku objektid üheaegsalt samas ruumis ilmuda.  

(Väga rõhutatult:) Ruum ei ole mingil juhtumil samasugune või identne. See ainult pais-
tab teile sellisena.  

Ruum kiirendab ennast sellisel moel, mis jääb väljapoole teie arusaamist. Te ei ole sellis-
tele sagedustele häälestatud. Iga punkt ruumis on ühtlasi ka punktiks sellele, mida te ajaks 
peate, ukseavaks, mida te avama ei ole õppinud.*  
 
* Sethil on analoogset materjali selle kohta raamatu "Seth kõneleb" 20. peatüki 582. seansis: "See, mida te ajana 
tajute, on teie süsteemi sissetungivate teiste sündmuste osakesed, mida sageli ruumis liikumisena tõlgendatak-
se..." Selles seansis ja ka 581. sisalduvad mõned täiendavad andmed Sethi elektromagnetilise energia (EE) 
üksuste, nende erineva kiiruse ja selle kohta, et meie tõlgendame neid kui sündmusi, unenäosündmusi, ajas 
liikumist jne. 

 
Umbes samasugusel moel on ukseava ka teie aju, mis annab teie meele tegevusele algtõu-

ke. Siis on enamasti aju piirkondade aktiveerimise ja meele mittemateriaalse tegevuse põhjus-
tamise eest suuresti vastutavad teie tõekspidamised.  

Füüsiline keskendatus varustab teid suurejoonelise reaalsusega, tahtliku ja kohandatuga. 
Kuigi need ei ole unenäotegevuste jaoks, olete te siiski ülekantud mõttes sinna suletud ning ei 
julge katsetada uusi mõisteid ega intuitiivset mõistmist, hoolimata sellest, et reaalsus kivist 
voodina tunduda võib.  

Unenäo-olukord pakub teile eeltingimusi, kus tööhüpoteese saab loovalt kujundada ning 
mänglevas taustas järele proovida. Siiski kujutavad unenäod, mis teile meenuvad ja paljud 
lahenduse leidnud probleemid ainult unenäotegevuse pindmist kihti. Iseendale unenägudesse 
järgnemine on lummav katse. Seal, unenäo taustas olete võimeline tajuma oma teadvuse tööd. 
Et nii toimida, peate te uskuma oma olemise terviklikkusesse. Kui te ei usalda oma ärkvel-
oleku mina, ei usalda te ka oma unenäo mina ning teie unenäomaastikud osutuvad ähvarda-
vateks. Kui te arvate, et unenäod on ebameeldivad, siis nad sellised ka on ehk parimal juhul 
mäletate ainult ähvardavaid unenäojuhtumusi.  
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Kui te usute, et te und ei näe, siis hoolimata sellest, et te takistate selle mäletamist – näete 
te siiski und. Need rikkad kogemused ei kao teie teadlikust elust teie tõekspidamiste pärast. 

Teie unenäod on privaatsed, samuti kui ärkveloleku elugi ning ikkagi on suur hulk nii 
ärkveloleku kui unenäo kogemusi, kus iga indiviid leiab oma koha ning aktsepteerib sündmusi 
või lükkab neid tagasi. Teie mõistes lahendavad inimesed unenäo-olukorras igal antud "aja-
hetkel" üheaegselt probleeme ning need lahendused materialiseeruvad füüsiliselt. Kuna une-
näoseisundis on sõltuvus ajast ja ruumist väiksem, on ka üleüldine perspektiiv avaram. Paljud 
lahendused, mis lühiajaliselt, kui need on füüsiliselt aktiveeritud – kehvadena näida võivad, 
tunduvad pikaajalises perspektiivis väga loovatena.  

Inimkond kasutab niisiis nii isiklikult kui en masse unenägude maailma eeltöö harjutus-
väljakuna. Nendest "fantaseeritud" reaalsustest ja võimalikest unenäosündmustest tulenevad 
teie tõe ja vale maailma kõik füüsiliselt tunnustatud faktid.  

(Sethi materjali kohta võimalikkustest vaata 14. peatükist.)  
Võimalikud sündmused, mis on kogetud unenäolaadselt ja mis teistel reaalsusaladel on 

üpris põhjendatud, võivad näiteks teie maailmas valeks osutuda, samal ajal kui samalaadne 
sündmus, mis on füüsiliselt aktualiseeritud, osutub tõeks. 

Oma sõjad te võitlete, võidate ja kaotate kõigepealt unenäomaailmas ning teie ajaloo füü-
siline esitus järgib seda mööda võimalikkuse üht kitsast rada. Olles kas ühel või teisel poolel, 
te kas kaotasite või võitsite selle sõja. Teie napivõitu (humoorika sosinaga) sündmustest 
arusaamise tõttu saab näiteks lahingul olla ainult üks kindel tagajärg. Siin on tegemist teatud 
kindlate faktidega – sinna võitlusesse on segatud väga palju inimesi, see toimub kindlal ajal ja 
kindlas kohas, see kulmineerub konkreetseks võiduks. Ajalukku lähevad rahuläbirääkimised, 
kuid need toimuvad palju suuremas ulatuses kui te ühes väikses dimensioonis või nurgakeses 
ette oskate kujutada ning haaravad enda alla ajast ja ruumist nii palju, et ületavad teie arusaa-
mise.  

Niinimetatud algne lahing leiab aset unenäotasandil; siis otsustab inimkond isiklikult ja en 
masse, millised osad sellest ta füüsiliselt toime paneb. Isegi sellistel tingimustel on ilmne, et 
sageli jääb võitja kaotajaks.  

Sündmus tervikuna ületab kõik õiged või valed otsustused. Terviksündmus, koos kõigi 
võimalikkustega, ei mahu kuidagi teie praeguse taju raamidesse.  

Ma kordan, et unenägudes töötate te erinevate võimaluste kallal ning langetate otsuse, 
milline neist füüsiliselt "ilmseks faktiks" saab. Selles osas on teil nii individuaalsena kui terve 
inimkonnana suur vabadus. Iga inimene kujundab niimoodi oma saatuse ning langetab – sel-
list unenäo informatsiooni üpris teadvuslikult kasutades – otsuse, millised episoodid ta füüsi-
liselt materialiseerib ning läbi kogeb.  

Oma unenägudest tunnustate te sellist informatsiooni, mis teie ärkvel teadvuse tõekspida-
mistega üldjoontes kokku sobib. Nagu juba varemgi mainitud, eksisteerivad ka vastastikmõ-
jud, kus uued tõekspidamised nii-öelda proovile pannakse. Selles suhtes ei ole te mitte mingis 
mõttes oma unenägude meelevallas.  

Te ei ole mõistnud ärkveloleku ning unenäokogemuste vahelist suurt sulle-mulle põhimõ-
tet. Teid on õpetatud uskuma, et nende kahe vahel on kunstlik barjäär, mida tegelikult ei 
eksisteeri. Kui te enne magamajäämist sisendate endale, te saate oma probleemidele lahendu-
sed, olete te suurel määral ja automaatselt hakanud oma une teadmisi kasutama ning hakanud 
paotama ust suurema loovuse poole.  

Te võite vahet pidada.  
(22.47 kuni 23.05.)  
Niisiis: Mul on teile üks teade. Või siis jätkan dikteerimist.  
("Kuulame hea meelega teadet..." Seth püüdis mind lõksu. Ma tahtsin, et töö raamatu 

kallal jätkuks, kuid olin samas kindel, et tema ootamatu kõrvalepõige on ka väga huvipakkuv. 
See oli umbes taoline: mitmel leheküljel arutles ta minu ema kogemuste ning tema kõrge ea 
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valikuvõimaluste üle. Ema Butts'i keeruline perekondlik situatsioon ei ole lahenenud, kuid me 
otsustasime Jane'iga Sethi informatsiooni üldistatumaid osi kasutada. Me arvame, et sellest 
oleks kasu ka teistele, kes vanemate inimestega seotud on.  

Alljärgneva psüühilise aktseleratsiooniga seotud lisamaterjali võite leida 13. peatüki 650. 
seansist. Selles peatükis kommenteerib Seth ühtlasi ka ajupoolkerade tööd.)  

...Su ema elab praegu läbi vaimset ja intuitiivset aktseleratsiooni, sealjuures tagasihoitud 
ärrituste tulva. Ta tajub võimalikkusi küllaltki selgelt, kuid ajab need füüsilise faktimaailmaga 
segamini. Seda tehakse vaid siis, kui ta füüsiline töö viiakse lõpule; mitte siis, kui näiteks, 
desorientatsioon tema ükskõik milliseid hädavajalikke füüsilisi kavatsusi segada saab.  

Siin on tegemist kindlate materiaalsete muudatustega. Sisse on lülitatud need ajuosad, 
mida füüsilisele elule teravalt keskendumiseks ei kasutata, samuti nagu nad on sisselülitatud 
lapsepõlves ning teatud ajal noorukieas. Muutused vallandatakse igas isikus individuaalselt.  

Ma ütlesin, et võimalikkused realiseeruvad (14. peatüki 653. seansil) ...ning äkitselt on ta 
avatud (kujutletud) sündmustele kui tegelikkusele. Kuna te olete aegruumiliselt orienteeritud, 
siis tema silmapilkselt füüsilise reaalsusena mõistetud teostumus põhjustab lünki selles, mida 
te normaalseks kogemuseks peate.  

Ta peab sellised sündmused teie ajaseerias läbi kogema, mujale nad ei sobi. Ma ei anna 
teile seda materjali mitte ainult sinu isikliku huvitatuse vaid selle üldise rakendatavuse tõttu. 
Võimalikkustest kinni haaramine võimaldab su emal hinnata oma füüsilise elu tingimusi ning 
ette valmistuda nii-öelda oma järgmiseks seikluseks.  

Tema tegelikud ettevõtmised on kogu perele õppemudeliteks. Näivusest hoolimata ei ole 
tegemist tema muljete nürinemisega, vaid infusiooniga. Keskendumisraskused tulenevad sel-
lest, kuid ta on siis keskendunud kusagile mujale.  

Tema soov iseseisvusele on taasergastatakse ning see viib lõpuks selleni, et ta tahab üldi-
selt perest lahkuda – mitte rippuda oma "poiste" küljes (minu kahe venna ja minu) – ning 
toimib tema osas ka arengu ajendina, mida ta varemalt pole taibanud.  

Ta soovib lõpuks oma kehast sõltumatuks saada, kuid pole mitte heidutatud, vaid võitleb 
oma vabanemise eest. Ja enamgi veel... Mõneti on vastuvõetav, et pere kohtleb teda kui last, 
kuna see kihutab teda iseseisvusele samal kombel kui last, kes soovib suureks kasvada ning 
kodunt lahkuda. Nii suureneb su ema iseseisvus. Omal kombel soovib ta vabaks saada oma 
elu majast, mille ta sõna otseses mõttes ise teinud on, teha uus katse... alustada uuesti. Teis-
melise meelest oleksid tema tähelepanekud igati õigustatud. Ka tema soovib uut elu alustada.  

(Elavalt:) Selle kohta kõik. Ma loodan, et sa said natukene meelerahu. Te võite oma 
äranägemise järgi kas seansi lõpetada või vaheaja teha.  

("Ma arvan, et siis me vist lõpetame selle.")  
Minu parimad soovid teile mõlemale ning head õhtut.  
("Tänan sind, Seth. Head ööd." Kell 00.33.)  

 
 
 

672. SEANSS 
25. JUUNI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2127

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin: Praegusel hetkel on inimkonnal väga väike arusaamine unenägude sisemisest 

maailmast, tema enda kohast selles või selle mõjust tema igapäevasele teadlikule elule.  
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Suur osa teie väga võimsatest teadvuse aspektidest on töös just siis, kui teile tundub, et te 
olete suhteliselt teadvusetud ning füüsilises reaalsuses magavad. Teie praeguse aja tajumise 
kogemuse kontekstis on teil võimatu tegeleda sellise tohutu kättesaadava materjalihulgaga. Et 
teie ülispetsiifilisel alal adekvaatselt toimida, peab hetkeliselt assimileerima peaaegu lõpmatu 
informatsioonihulga, arvestama võimalikkusi ning hoidma teatud tasakaalu, millest teil praegu 
aimugi ei ole.  

Teie teadvus on võimeline sellisteks vägitükkideks latentsel kujul, kuid seda ei saa ette 
võtta teie teadvuse selle osaga, mis on tugevalt seotud aegruumi sidemetega. Teie peate oma 
teadlikuks meeleks seda, mis tegeleb igapäevase elu "faktidega". Siis vormib ta reaalsuse koh-
ta tõekspidamisi ning neid kasutatakse unenäo-olukordades nii-öelda peamise mõõdupuuna, 
mis ajendab just teatud mõningate võimalike probleemide üleskerkimist.  

Unenäo-olukorras kasutate te oma tõekspidamisi prožektoritena, otsides teisi sündmusi, 
mis sobiksid kokku teie ettekujutusega reaalsusest. Teie veendumused aitavad teil välja sõe-
luda võimalikke toiminguid – mis ilmuvad loomulikult unenägude kujul – sellistest toimin-
gutest, mis teisse ei puutu.  

Kuna te ei ole üksnes füüsilisele keskendunud olendid, toimivad ka teised väljundid. Teie 
sees on olemas teadmiste kogum teie terviklikust olemisest. See informatsioon ei saa teie 
teadvuses, mis on füüsilise ajuga seotud, mingil terviklikul kujul ilmsiks. Paljumõõtmelist 
reaalsust lihtsalt ei saa väljendada. Unenäoseisundis, kui teadvus on füüsiliste huvidega vaid 
ähmases seoses, võib heita põgusa pilgu paljumõõtmelisele minale, mis ilmub unenäo kujutis-
tes ja fantaasiates, väljendades sümboolselt teie kõrgemat eksistentsi.  

Kui teadlikud tõekspidamised teile suurt ängi põhjustavad, võib sellest allikast soodsaid 
tõekspidamisi ammutada. Teie olemine, teie mina ehk kõrgem teadvus, lõikub nii ruumi kui 
ajaga, ta sünnib lihasse samaaegselt mitmetes [hetke]"punktides". (Vaata 19. peatüki 668. 
seanssi.) Teie kutsuksite iga sellist sukeldumist kolmemõõtmelisse eksistentsi eluks omaette 
minaga. Teie just ühed sellised oletegi.  

Iga mina peab end ajalises mõttes kogema. Kuid iga mina on ühtlasi üks osa oma kõrge-
mast olemisest, osa energiast, millest ta pidevalt ammutab. Unenägudes pulseerub teie energia 
tagasi selle olemise poole, kes te olete.  

Võib öelda, et te uitate igal ööl edasi-tagasi läbi atmosfääri ning nende sisenemispunktide, 
millest te teadlikud ei ole. Une ajal te rändate tõepoolest jälle neil mõõtmatuil vahemaadel, 
mis sünni ja surma vahele jäävad. Nii nagu te oma teadvust mõistate, ületab see enda järje-
pidevuse arusaamad väga kiirelt. See kõik on seotud energia ning teadvuse pulseerimisega, 
ning teatud moel sellega, kuidas sellest mõtlete nagu teie elu on teisest perspektiivist jälgitud 
valguskiire näiva "pikkusega". 

Allapoole neid unenägusid, mida te mäletate, jäävad sellised teadvuse kogemused, mis 
ilmnevad aeg-ajalt ning moonutatud kujul. Need väljendavad mittemateriaalsel kujul vahe-
korda teie oma olemusega. Seal olete te regenereeritud ning küllaltki vaba kõigist teadvus-
likest tõekspidamistest. Sellel tasandil formeeruvad individuaalsed ja üldised ideaalid.  

See tegevus toimub harilikult tavalise unenäo pinna aluselt. Palju vähemal määral toimub 
see kogu aeg, kuna kujutab endast alust, millel teie praegune teadvus tegutseb.  

See füüsiline reaalsus, kuhu te sünnite, ei ole kaugeltki nii materiaalne, ettemääratud ning 
kindlapiiriline kui see tundub. On hoopis ohtrate ristumistega väli. Teie teadvus peab olema 
keskendatud ühele teatud sagedusele, et see võiks palju väiksema tihedusega mateeriat üldse 
tajuda. Unes lainetab teie teadvus pingete tegevusraadiuste vahel, hoovates sõna otseses mõt-
tes sisse-välja füüsilis-materiaalsetesse rühmitustesse, formeerudes plastilisematest "eel-mate-
riaalsetest" (sidekriipsuga) seisunditest sellesse lõplikku kujusse, mille mateeria teie maailmas 
võtab. See sama käib ka sündmuste kohta, milledest osad füüsilises mõttes kristalliseeruvad ja 
teised mitte. Teie olemise sügavamad kihid on teie ainuomastest kavatsustest ja eesmärkidest 
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teadlikud. Alateadlikult on teil seega teie mõistes nagu kavandite kogu mingite kindlat liiki 
füüsiliste reaalsuste materialiseerimiseks. Teie ise olete arhitekt.  

Siiski eksisteerib kontrolli- ning tasakaalusüsteem, nii et teatud unenägudes saate te neist 
kavanditest teadlikuks. Nad võivad läbi terve elu ilmuda teatud laadi korduvate unenägudena 
– valgustavate unenägudena, ning isegi kui te neid ei mäleta, ärkate te kindlamate või äkitselt 
selginenud kavatsustega.  

(Mõtlikult) Kui te tegelete oma tõekspidamistega, jõudke selgusele, mida te unenäoolukor-
rast tegelikult mõtlete, sest kui te sellesse usaldusega suhtute, võib see teadvuse teadliku koos-
töö tõttu saada teie kõige suuremaks liitlaseks.  

Kui te soovite mingit väidet tõestada, sisendage endale, et teete seda unenäoseisundis. 
Seal saate vabalt kõnelda kõigiga, kes muidu teid väldiksid. Sellel tasandil leiavad aset paljud 
leppimised. Paluge lahendust ükskõik millisele probleemile ja te saate selle, kuid te peate 
usaldama iseennast ning õppima oma unenägusid tõlgendama. Selleks ei ole teist moodust kui 
võtta kätte ning asuda tööle oma unenägudega, sest see äratab teie intuitiivsed võimed ning 
pakub teile vajalikud teadmised.  

Järelikult saavutavad teie unenäos väärtustatud tõekspidamised suurema praktilise efek-
tiivsuse.  

Peatüki lõpp.  
(Märkus: Need, keda huvitab materjal teadvuse hoovamisest, peaksid lugema raamatust 

"Seth kõneleb" järgmisi seansse: 16. peatükist 567. seanssi aatomite faasidest meie süsteemi- 
siseselt ja -väliselt; 19. peatüki 576. seanssi alternatiivsetest olevikest; ning Lisast 23. juuni 
1970 ESP kursuse seanssi meie praeguse reaalsuse organiseerimisest. Seth konstateerib seal 
järgmist: "Kuid on fakt, et mateeria on tahke ainult siis, kui te usute, et see nii on...")  
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21 
 
  

Jaatamine, armastus, tunnustamine ja eitamine  
 
 

Nüüd andke meile parajalt aega.  
(22.45. Kuid Jane, nagu Sethgi, pidas ainult mõõduka pausi. Ta läitis sigareti ning rüüpas 

õlut. Ta istus suletud silmadega ja kiikus edasi-tagasi, hoides üht jalga meie vahel oleva koh-
vilaua äärel.)  

Kahekümne esimene peatükk: "Jaatamine, armastus, tunnustamine ja eitamine." See on 
pealkiri.  

Niisiis: Jaatamine (affirmation – inglise k – tõlkija.) tähendab seda, kui te ütlete iseendale 
ja oma juhitavale elule "jah" ning aktsepteerite oma unikaalset isiksust.  

Selline jaatamine tähendab, et te deklareerite oma individuaalsust. Jaatamine tähendab, et 
te võtate omaks elu, mis on teie ning mis läbi teie voogab. Iseenda jaatamine on üks teie kõige 
suurematest jõududest. Te võite aeg-ajalt õigustatult teatud osa oma kogemustest eitada, tu-
gevdades samal ajal oma elujõudu. Te ei ole kohustatud "jah" ütlema teid tõsiselt häirivatele 
inimestele, asjadele või sündmustele. Jaatamine ei tähenda teie tundeid arvestamata süütuil-
meliselt kõige aktsepteerimist, millega kokku puutute. Bioloogiliselt tähendab jaatamine ter-
vist. Teie elate oma elu edasi, mõistes, et kujundate oma kogemusi, toetudes kindlalt oma 
võimele nii toimida.  

Jaatamine ei tähenda seljatoele nõjatumist ning lausumist: "Mina ei saa midagi teha. Kõik 
on Saatuse poolt määratud ja mis peab juhtuma, see ka juhtub." Jaatamine põhineb arusaamal, 
et mitte ükski teadvus pole teie omaga sarnane, et teie võimed on ainuomased ainult teile ja 
mitte kellelegi teisele. See on teie individuaalsuse aktsepteerimine lihas. Üldiselt on see vaim-
ne, psüühiline ja bioloogiline paratamatus ning kujutab teie ainulaadse terviklikkuse hinda-
mist teie poolt.  

(Lõbusalt:) Üks aatom võib iseenda eest hoolt kanda, kuid omavahel sarnanevad nad mõ-
neti kodustatud loomadele; kui nad on ühinenud keha bioloogiliseks pereks, muutuvad nad 
teatud määral teie majapidamise sõbralikeks kassideks või koerteks.  

Loomad võtavad üle oma peremehe iseloomujooni. Rakud on väga vastuvõtlikud teie 
käitumisviisile ning tõekspidamistele. Kui te jaatate oma füüsilise olemise õigsust, aitate te 
sellega oma füüsilise keha rakke ning organeid, ning kohtlete neid enese teadmata sõbralikult. 
Kui te oma füüsilist loomust ei usalda, siis te ka kiirgate seda tundmust, ükskõik milliseid ter-
vislikke protseduure te ka ette ei võtaks. Rakud ja organid teavad, et te ei usalda neid, täpselt 
samuti nagu ka loomad. Teatud mõttes loote te endale vaenulikke antikehasid, lihtsalt seetõt-
tu, et te ei kinnita oma füüsilise loomuse õigsust nii nagu ta ruumis ja ajas eksisteerib.  

Oma unikaalsust võite te väga edukalt kinnitada ka siis, kui te "ei" ütlete.  
Individuaalsus garanteerib teile õiguse iseseisvateks otsusteks. Teie mõistes tähendab see 

vabadust öelda "jah" või "ei". Järelikult olles alati kõigega nõus, võib väga hästi tähendada 
seda, et te eitate oma isiksust.  

"Ma vihkan." Isik, kes ütleb "ma vihkan", teadustab vähemalt, et tal on "mina", kes on 
võimeline vihkama. See, kes ütleb, "mul ei ole mingit õigust vihata", ei julge oma isiksusele 
näkku vaadata.  

Mees või naine, kes tunneb viha, mõistab ühtlasi ka erinevusi selle emotsiooni ning ar-
mastuse vahel. Olendi mina mitmetähenduslikkused, erinevused, samasused ning selle jaata-
mine võimaldab emotsiooni vaba voogamise. Paljud ei tunnista nende tunnete kogemust, mida 
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nad negatiivseteks peavad. Nad proovivad "jaatada" seda, mida peavad positiivseks tundeks. 
Nad ei luba end oma olevuslikkuse mõõtmetesse ning teeseldes, et nad ei tunne seda, mida 
tunnevad, eitavad nad oma kogemuse terviklikkust.  

Emotsioonid järgivad tõekspidamisi. Nad on loomulikud pidevalt muutlikud tundeseisun-
did, milledest igaüks energia ning tegevuse vaba vooluga järgmisesse suundub – värvikate, 
rikkalike, ergavate toonidega, lisades teadvuse kvaliteedile mitmekesisust. Isiksuse selliseid 
seisundeid võib võrrelda vaid värvidega, heleda ja tumedaga, energia tugevate mudelitega, 
mis alati liikumist kujutavad, elu ning mitmekesisusega.  

Nende tagasilükkamine on kasutu. Nad on üheks abinõuks läbi mille füüsiliselt häälesta-
tud teadvus ennast tunda saab. Nad ei ole destruktiivsed. Ei ole nii, et üks emotsioon on hea ja 
teine halb.  

Emotsioonid lihtsalt on. Nad on energiaga täidetud teadvuse jõu elemendid. Kui nad on 
üksi jäetud, sulavad nad loomuse võimsate voogudega ühte. Te ei saa ilma tõkkeid üles sead-
mata ühte emotsiooni jaatada ning teist eitada. Te proovite peita oma negatiivseteks peetud 
tundeid oma mõistuse kolikambritesse, nagu vanasti nõdrameelseid sugulasi peideti. Ja kõike 
seda sellepärast, et te ei usalda oma kehaliku individuaalsuse aspekte.  

Jaatamine tähendab oma hinge aktsepteerimist sellisena, nagu see teie olevuslikkuses ilm-
neb. Ma olen seda ka varem öelnud (7., 9. jne peatükis), et te ei saa eitada oma olevuslikkust, 
ilma et eitaksite ka oma hinge ega eitada oma hinge, ilma et eitaksite ka oma olevuslikkust. 

Sellega on meie seanss lõppenud.  
("Suur tänu sulle.")  

 
 
 

673. SEANSS 
27. JUUNI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2138

 
 

Niisiis, dikteerin: Omaette jäetuna ei ole vihal pikka kestvust.  
Sageli on ta suguluses armastusega, kuna vihkaja on oma viha objektisse sügavalt kiindu-

nud. See võib olla ka suhtlemismeetodiks, kuid kunagi ei ole see pidevalt püsivaks seisundiks 
ning allub automaatselt muutusele kui tema kallal ei nokitseta.  

Kui te usute, et viha on midagi valet ja kurja ning tabate end siis kedagi vihkamas, võite te 
katsuda seda emotsiooni tõkestada või enda vastu pöörata – märatsedes pigem enda kui kelle-
gi teise vastu. Teisalt võite ka teeselda, et seda tunnet pole olemas ning sel juhul tõkestate te 
massiivse energia ega saa seda teistel eesmärkidel kasutada.  

Oma loomulikus olekus on vihal jõuliselt ergutav iseloom, mis põhjustab muutust ning 
tegutsemist. Hoolimata sellest, mida teile on räägitud, ei ajenda viha vägivallale. Nagu selles 
raamatus juba varem on käsitletud, võib vägivalla põhjuseks saada sageli sissejuurdunud jõue-
tuse tunne. (Vaata 17. peatüki 662.-663. seanssi.) 

Paljudel, kes ootamatult saadavad korda kohutavad kuriteod, äkkmõrvaritel, kes põhjusta-
vad isegi massilisi hukkumisi, on seljataga kuulekas ning kombekas möödanik, neid on 
peetud tegelikult käitumise poolest eeskujulikeks. Nende olemuses salati kõik agressiivsed 
elemendid maha ning kõike, mis viitas hetkelise1e vihale, peeti pahaks ning valeks. 
Lõpptulemusena osutus sellise isiku jaoks raskeks väljendada kõige tavalisemat eitust ehk 
minna vastuollu tavaliste kommete ja respekti koodeksiga. Niipea kui küsimuse all on eri-
meelsuste avaldamine, ei suuda nad oma kaaslastega suhelda isegi nii nagu, ütleme, loomad 
seda teevad.  
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Psühholoogilises mõttes saab neid vabastada ainult massiivne plahvatus. Nad tunnevad 
end nii jõuetuna, et see lisandub nende raskustele – ning püüavad end vabastada jõulise vägi-
valla abil. Mõned sellised indiviidid, näiteks eeskujulikud pojad, kes oma vanematele isegi 
harva vastu vaidlesid, saadeti äkitselt sõjaväljale ning anti lahinguolukorras kõigile sellistele 
tunnetele vabad käed. Ma toetun põhiliselt kahele viimasele sõjale (Korea sõjale 1950-53 ja 
Vietnami sõjale 1964-73), mitte Teisele maailmasõjale.  

Nendes sõdades saab agressiivsuse valla päästa ning siiski koodeksit järgida. Kuid ikkagi 
olid need isikud silmitsi oma vägivalla, allasurutud viha ning agressiivsuse poolt põhjustatud 
õudustega. Nähes nii veriseid tulemusi, muutus nende hirm isegi suuremaks, neid hirmutas 
rohkem see, mida nad mõtlesid sellest kohutavast energiast, mis tundus neid vahest tapma 
sundivat.  

Koju tagasi pöördudes muutus käitumismudel jälle tsiviilelule kohaseks ning nad kammit-
sesid end jälle nii tugevalt kui suutsid. Paljud tundusid ülikombekad. Oma emotsioonide 
väljendamise "luksust" ei keelatud isegi liialdatud kujul, ning vastukaaluks kasvas jõuetuse 
tunne.  

Me ei pühenda seda peatükki sõjale. Kuid on siiski paar asja, millel tahaksime peatuda. Ka 
rahvaid ajendab sõda alustama jõuetuse tunne. Sellel on vähe ühist nende "tegeliku" olukorra-
ga maailmas või jõuga, mida teised neile omistavad, vaid ainult üldise jõuetuse tundega – 
hoolimata vahest isegi nende domineeriva seisundiga maailmas.  

Omal moel on mul isegi kahju, et siin pole koht Teise maailmasõja (1939-45) üle aruta-
miseks, kuna ka selle põhjustas jõuetuse tunne, mis puhkes tohutu ulatusega veresaunaks. 
Äsjamainitud isikute puhul oli tegemist täpselt samasuguse isikliku kursi järgimisega.  

Laskumata üksikasjadesse, tahan ma lihtsalt märkida, et Ühendriikides tehti üldrahvalikult 
suuri jõupingutusi selle nimel, et suunata ajateenijate energia nende kojusaabumisel teistele 
aladele. Paljud, kes läksid sõtta jõuetuse tundega, said pärast selle lõppu soodustusi – pree-
miate, hariduse ja teiste hüvede näol, mida neil enne polnud olnud. Nende oma silmis pakuti 
neile vahendeid jõuetusest lahti saamiseks. Samuti võeti neid kodus vastu kui kangelasi, ning 
kuigi paljud olid pettekujutlustest vabanenud, oli veteranide vastuvõtt riigi üldise meeleolu 
poolest väga soodne.  

Ma räägin nüüd üldiselt kõne all olevast sõjast, sest kuigi kindlasti oli erandeid, õppisid 
siiski enamus meestest oma kogemustest midagi. Nad pöördusid vägivalla-idee vastu, ning 
mõistsid lahingute ajal igaüks omal kombel oma tunnete isiklikku psühholoogilist mitme-
tähenduslikkust.  

Poliitikud kinnitasid neile, et see jääb viimaseks sõjaks ning asja iroonia on selles, et ena-
mus vormikandjatest uskus seda. (Mina, Robert Butts, olin üks neist uskujaist.) Vale ei muu-
tunud tõeks, kuid lähenes sellele, sest hoolimata endiste ajateenijate ebaõnnestumisest tõid 
nad ilmale lapsed, kes ei lähe sõtta meelsasti, vaid pärivad selle põhjuste üle.  

Nende jaoks, kes järgmisesse kahesse, väiksema ulatusega sõtta läksid, oli see kummalisel 
kombel seetõttu isegi veel raskem, kuna maa ei pooldanud kumbagi. Võitlejate suhtes väljen-
dus kogu jõuetuse tunne täpselt samamoodi, seekord küll väiksema ulatusega veresaunas, kuid 
moraalikoodeks ise oli vankuma löödud. Tollast tunnete vabakslaskmist ei aktsepteeritud 
enam niimoodi kui varem, isegi lihtrahva hulgas mitte. Viimase sõja ajal (Vietnamis), oli maa 
sama palju selle vastu, kui selle poolt ning meeste jõuetustunnet tugevdati pärast sõja lõppu. 
Sellega võib põhjendada tagasipöördunud ajateenijate vägivallategusid.*  
 
* Sethile toetudes võib öelda, jõuetuse tunne mängib vägivalla suhtes väga suurt rolli – just surmaga lõppevate 
juhtumite puhul – nende Ameerika ajateenijate hulgas, kes on kunagi sõjavangis olnud. Valitsuse uurimus näitab, 
et näiteks nende puhul, keda hoiti Teise Maailmasõja ja Korea sõja ajal Kaug-Idas vangis, on 40%-l ajavahemi-
kus 1945-54 surma põhjuseks kas mõrv, enesetapp või õnnetusjuhtum.  

Vietnami sõja kohta: pärast 1973. a jaanuari relvarahu vabastati üle 500 Ameerika sõjavangi põhja-Vietna-
mist. Võimulolijad kardavad nüüd, et suur hulk nendest meestest arvavad, et nende kannatused on olnud mõtte-
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tud, kuna sõda on Ameerika Ühendriikides nii ebapopulaarne. Nende hulgas on esinenud enesetappe (nagu 
näiteks juulikuus) ning paljud on vangist vabanemise järel vähemalt ajutise stressi all kannatanud.  

 
Kui viha omaette jätta, ei ajenda see vägivallale. Vihkamine tekitab jõu tunde ning ajen-

dab suhtlemisele ning tegutsemisele. Teie mõistetes rajaneb see loomulikule raevule ning 
loomade puhul viiks see otsesele kokkupõrkele, kus kehahoiak, liikumine ning muu ründe-
asendi rituaal on hoiatava iseloomuga. Vastane võib lihtsalt taganeda. Sellega võib kaasneda 
urisemine ja möirgamine.  

Jõudu näidatakse efektiivselt; kuid sümboolselt. Sedalaadi kokkupõrked loomade vahel on 
harvad, kuna kõnealused loomad oleksid eelnevalt pidanud ignoreerima või läbima mitmed 
väiksemad raevu või initsiatsiooni võitluseid, mis kõik on positsioonide selgitamise ning vägi-
valla eest hoiatamise ülesannetes.  

Veel üks väike vahemärkus: Kristuse ütlus teise põse ette keeramisest (näiteks Matteuse 
5,39) ei olnud mitte vägivalla aktsepteerimine, vaid psühholoogiliselt jõuline meetod selle 
ärahoidmiseks. Sümboolselt kujutas see looma kumeraks punsutamist oma vaenlase ees (Jane 
patsutas Sethina oma kõhtu). See vahemärkus oli mõeldud sümboolsena. Teatud tasandil oli 
see lüüasaamise märk, millega kaasnes triumf ning lahendus. See ei olnud mõeldud märtri 
alandliku ütlusena: "Löö mind veelkord," vaid kujutas endast bioloogiliselt sobilikku otsust, 
keha keele kasutamist. Üks hetk, palun... (Õrnalt:) See tuletab ründajale väga teravmeelsel 
moel meelde meellike loomade "vanu" kommunikatiivseid kehaasendeid.  

Niisiis: Ka armastus on väga suureks tegevusele ajendajaks ning kasutab energia-düna-
moid.  

Te võite nüüd vahet pidada.  
(22.35. Sel väga lämbel õhtul oli Jane sügavas transis. Nüüd rääkis ta mulle, et selle raa-

matu jaoks Teise maailmasõja kohta andmeid vahendades, oli ta üpris selgelt tunnetanud ühte 
teist, vaikivat Sethi kanalit.  

Sel teisel oli tegemist ainult Teise maailmasõjaga, rääkis Jane mõnevõrra üllatunult, ning 
sisaldas hämmastavalt täielikku informatsiooni selle sõja tekke ning selle individuaalsete, 
rassiliste ning taaskehastuslike aspektide kohta nii nagu erinevate rahvuste esindajad seda 
kogesid, ükskõik, kas nad olid sellesse otseselt segatud või mitte. See informatsioon arvestas 
isegi nende tagajärgedega, mis tulenesid pärastsõjaaegsest tehnoloogia intensiivsest kasuta-
misest maailma riikide poolt. "Kõik see tuli selle kaudu." Jane viitas oma vasakpoolsele ala-
kehale. Ta kirjeldas vist kümmekond minutit sellele materjalile omaseid kategooriaid ning 
mainis korduvalt, et sooviks selle ülestähendust omavat. Kuigi need andmed olid kättesaada-
val, ei soovinud me sellepärast tööd raamatu kallal edasi lükata.  

See, et ta oli teadlik sellest "võimalikust" kanalist, meenutas mulle, et ta oli kogenud 
midagi samalaadset ka 18. peatüki 666. seansi ajal. Kuid nüüd, [nagu ka siis] kui ma küsisin, 
kuidas saab ta samaaegselt raamatu dikteerimisega võtta Sethilt vastu subjektiivset informat-
siooni voogu, ei osanud ta seda seletada. Vaata ka 2. peatüki 616. seanssi, mil ta esmakord-
selt kanalite rohkusega kokku puutus. Jätkame kell 23.01.)  

Niisiis: Nii armastus kui viha rajanevad mõlemad teie kogemuses enesemääratlusel. Te ei 
hakka ei armastama ega vihkama isikuid, kellega te üldse samastuda ei suuda. Nad jätavad 
teid suhteliselt ükskõikseks. Nad ei kutsu teis esile sügavaid tundeid.  

Vihkamine on seotud alati valulise armastusest eraldatuse tundega, mis võib olla ideali-
seeritud. Isik, kes on teile vastumeelne, ärritab teid alati, kuna ta ei ela vastavalt teie ootustele. 
Mida suuremad on teie ootused, seda suuremad paistavad nendest tulenevad erimeelsused. 
Kui te vihkate oma vanemat, siis kindlasti sellepärast, et te ootate samasugust armastust. Isik, 
kellelt te ei oota mitte midagi, ei tekita kunagi teis sellist meelekibedust.  

Ja nii on vihkamine kummalisel kombel abinõu armastuse juurde tagasipöördumiseks; ja 
omaette jäetuna ning väljendatuna peitub ta tähendus selle erinevuse väljendamises, mis jääb 
tegeliku olukorra ning ootuste vahele.  
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Seetõttu võib armastus väga hästi viha sisaldada. Vihkamine saab armastust sisaldada ning 
olla selle poolt juhitud, eriti idealiseeritud armastuse poolt. Te "vihkate" seda, mis eraldab teid 
armastatud objektist. Täpselt samal põhjusel, millepärast objekti armastatakse, võib ta muutu-
da väga vastumeelseks, kui ootused ei täitu. Te võite armastada oma vanemat ning kui tundub, 
et vanem ei vasta teie armastusele ning teie ootustele võite te sama vanemat "vihata" selle 
sama armastuse tõttu, mis teid suurematele ootustele juhib. Vihkamise mõte peitub teie 
armastuse tagasisaamises. Ta peab juhtima teid suhtlema, oma tundeid selgitama – nii-öelda 
õhku puhastama, ning teid armastuse objektile lähemale viima. Vihkamine ei ole niisiis 
armastuse eitamine, vaid püüdlus seda taas leida ning teid eraldavate asjaolude valulik ära-
tundmine.  

Kui te mõistate armastuse olemust, olete te võimeline ka vihatundeid aktsepteerima. Jaata-
mine võib sisaldada selliste tugevate emotsioonide väljendamist. Üks hetk, palun...  

(Paus. Ma haigutasin, ning Seth tabas mind sellelt.) 
( Humoorikalt:) Ma mõtlesin, et see peaks sind huvitama.  
("See huvitabki. Tõesti.") 
Dogmad või mõttemustrid, mis käsivad teil oma tunnetest kõrgemale tõusta, võivad eksi-

tada teid – nad võivad teie mõistes isegi mõneti ohtlikud olla. Need teooriad baseeruvad aru-
saamadel, et inimese emotsionaalne loomus on mingit moodi loomupäraselt lõhestav, madal 
ja vale ning hinge kujutatakse alati rahuliku, "täiusliku", passiivse ning tundetuna. Lubatud on 
ainult kõrgeim, õnnis teadlikkus. Ja siiski on hing üle kogu energia, loovuse ning tegevuse 
allika, mis väljendab elus oma iseloomulikke jooni just pidevalt muutuvate emotsioonide abil.  

Kui te usaldate oma tundeid, juhivad need teid müstilise arusaamise psühholoogilistesse ja 
vaimsetesse seisunditesse, rahusse ja rahumeelsusesse. Kui te järgite oma tundeid, juhivad 
need teid sügavate tõdedeni, kuid nii nagu pole päeva ilma ilmastikuta, ei saa ka teil olla füü-
silist mina ilma emotsioonideta.  

Isiklikes suhetes võite te tunda kellegi vastu tohutu suurt armastust, ning siiski tunnete te 
vihkamist, kui satute erinevustele, mida te pahaks panete, armastuse tõttu, mida tunnete.  

(Kui ma teksti üle vaatasin, lausus Seth vastuseks mu küsimusele:)  
Kui soovid, võid eelmises lauses lõpetada sõnaga "tuntakse". Kuid ka eelmine variant on 

hea.  
(Rahulikult:) Samal kombel on võimalik suures mastaabis armastada oma kaasinimesi, 

ning vihata neid vahel, kuna tundub, et sageli nad selle armastuseni ei küüni. Kui te tunnete 
inimkonna vastu raevu, siis sellepärast, et te armastate teda. Järelikult tähendab viha olemas-
olu eitamine armastuse eitamist. Mitte sellepärast, et need kaks tunnet on vastandid. Vaid 
sellepärast, et neil on erinevad aspektid ning neid kogetakse erinevalt. Mingil määral soovite 
te samastuda nendega, kelle vastu on teil sügavad tunded. Te ei armasta kedagi lihtsalt selle-
pärast, et seostate end osaliselt teisega. Sageli te armastate teist indiviidi selletõttu, et saate 
tema abil heita pilgu oma "idealiseeritud" minale.  

Armastatu toob teist esile parima. Tema silmis näete, kes te olla võiksite. Teise armastuses 
te tunnetate oma potentsiaali. See ei tähenda, et armastatud isikuna te avaldute ainult oma ide-
aliseeritud minana, sest olete ühtlasi võimeline nägema ka teise, armastatu isiku potentsiaalset 
idealiseeritud mina. Sellist omapärast laadi nägemisvõimet saavad jagada asjassepühendatud 
– olgu nad siis naine ja mees või vanem ja laps. Selline vaatenurk on täiesti võimeline vahet 
tegema praktilise ja ideaalse vahel, nii et armastuse kõrgperioodidel võib näiteks sobimatus-
test lihtsalt mööda vaadata ning pidada neid suhteliselt tähtsusetuteks.  

Armastus on loomulikult pidevas muutumises. Ei ole olemas mingit [pidevat] sügavat vas-
tastikust kiindumust, mis kaks inimest alatiseks endasse haarab. Armastus, kui emotsioon on 
mobiilne ning võib väga kergelt muutuda raevuks või vihkamiseks ja jälle tagasi.  

Siiski võib armastus olla kogemuste hulgas ülekaalus, hoolimata sellest, et ta pole staati-
line; ja kui nii, siis on alati ka ideaal silme ees ning ka pahameel, mille põhjustab tegelikkuse 
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ja ideaali loomulik erinevus. On täiskasvanuid, kes hakkavad värisema, kui mõni nende lastest 
ütleb, "Ma vihkan sind". Ning lapsed saavad harilikult ruttu teada, et nad ei tohi nii siirad olla. 
Laps mõtleb sellega tegelikult, "Ma armastan sind. Miks sa minu vastu nii kuri oled?" Või, 
"Mis seisab sinu ja selle armastuse vahel, mida ma sinu vastu tunnen?"  

Lapse vastuolulisus baseerub tema kindlal arusaamisel oma armastusest. Vanem, keda on 
õpetatud, et vihkamine on vale, ei oska seda probleemi lahendada. Karistamine üksnes suu-
rendab lapse probleemi. Kui vanem näitab hirmu välja, õpetab ta lapse seda viha kartma ja 
vihkama seda, millest vägev lapsevanem tagasi kohkub. Noor laps aga peab unustama selle 
instinktiivse taipamise ning eirama vihkamise ja armastuse vahelist sidet.  

Sageli on teid õpetatud mitte ainult oma viha sõnaliselt väljendama, vaid ka räägitud, et 
vihaga mõeldud mõtted on sama halvad kui samasugused teod.  

Te satute sellisesse olukorda, et tunnete end süüdlasena isegi siis, kui ainult mõtlete, et 
vihkate kedagi. Te katsute selliseid mõtteid iseenda eest varjata. See võib teil nii hästi õnnes-
tuda, et te sõna otseses mõttes ei teagi, mida te teadvuslikul tasandil tunnete. Emotsioonid on 
loomulikult olemas, kuid jäävad teile nähtamatuks, kuna te kardate neile otsa vaadata. Te 
olete sellisel määral end oma reaalsusest lahutanud ning oma armastuse tunnetest lahti öelnud. 
Selliseid eitatud emotsionaalseid seisundeid saab teistele üle kanda – sõjaolukorras vaenlasele 
või ka naabrile. Isegi kui te sümboolset vaenlast vihkate, tunnete te ühtlasi ka sügavat kiindu-
must.  

Vihaköidik ühendab teid, kuid algupäraselt baseerus see armastusel. Sellisel juhul te siiski 
liialdate ning suurendate kõiki lahknevusi ideaalist ning keskendute põhiliselt nendele. Igal 
üksikjuhtumil on see kõik teile teadvuslikult kättesaadav. See eeldab vaid siirast ning kindlat 
soovi oma tunnetes ning tõekspidamistes selgusele jõuda. Isegi teie vihkamisega täidetud fan-
taasiad pööravad üksijäetuna teid lepituse poole ning vabastavad armastustunde.  

Fantaasiad, mis on seotud lapsevanema või lapse peksmisega, isegi surnuks peksmisega, 
viivad – kui neid järgida – teid pisarsilmil armastuse ja üksteisemõistmise juurde.  

Nii: Ma lõpetan nüüd meie seansi. Minu parimad soovid teile mõlemale ning head õhtut. 
("Tänan, Seth. Head ööd.") 
(Hilisem märkus. Võrreldes selle seansi informatsiooni mõnede Sethi varasemate aastate 
materjaliga, kirjutas Jane märkuse, mille siinkohal avaldame:  
"Nendes või ükskõik millistes teistes raamutu lõikudes, mis puudutavad viha, on Seth 

läinud meie emotsionaalse elu sügavamasse olemusse kui kunagi varem. Näiteks on ta oma 
varasemates kommentaarides viha kohta pidanud arvestama seansil viibijate arusaamisvõi-
mega. Selline juhus on kirjas näiteks" Sethi materjali" 248. leheküljel, mil vastuseks ühe mu 
ESP kursuse õpilase avaldusele toetub Seth traditsioonilisele käsitlusele vihast. Siis vastas ta 
järgmiselt: 'Vihkamisele pole mingit õigustust... Kui sa nead kedagi, nead sa iseennast ning 
needus tuleb sinu peale tagasi.' Seda vastust peab hindama eelneva keskustelu valguses, kus 
õpilane püüdis õigustada vägivalda rahu saavutamise vahendina. Sethi peamine eesmärk oli 
selle kontseptsiooni ümberlükkamine.  

Selles raamatus juhatab Seth lugejad hea ja kurja tavapärastest ideedest kaugemale, aru-
saamise uue raamistiku poole. Kuid isegi neis sügavamates arusaamistes ei leia viha õigeks 
tunnistamist, sest ainult selle siiras tunnistamine juhib indiviidi jälle tagasi armastuse juurde, 
millel see tegelikult rajaneb.  

Sõna "needmine" kasutades ei viita Seth vandumisele, vaid oma vihkamise teise vastu suu-
namisele. Kuni isik iseendas ja oma emotsioonides selgusele jõuab, pöördub vihkamine tema 
juurde tagasi, kuna see kuulub selle juurde, kes vihkab ja mitte kellelegi teisele. Varasemad 
juhendid emotsioonidega tegelemise kohta 11. peatükis pakkusid raamistikku, milles saab 
vihas selgusele jõuda ja seda mõista. Selles kontekstis on samuti tähtis Sethi sagedane meel-
detuletus, et normaalse agressiivsuse väljendamine hoiab ära viha kuhjumise vihkamiseks.")  
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674. SEANSS 
2. JUULI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2123

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.") 
(Mahlaka huumoriga, tumedad silmad pärani:) Teie heasoovlik kosmiline autor alustab 

nüüd oma dikteerimisega.  
("Tore.")  
Jaatamine tähendab teie enda imepärase komplitseerituse aktsepteerimist. See tähendab 

oma loomusele "jah"-sõna andmist. See tähendab, et lepite oma reaalsusega kui kehas olev 
vaim. Teie oma komplitseerituse raamistikus on teil õigus teatud olukordadele "ei" öelda, oma 
soove väljendada, oma tundeid avaldada.  

Kui te nii toimite, saab teie igavese reaalsuse vägevates voogudes ja hoovustes alguse 
armastuse ja loovuse ringlus, mis teid kandma hakkab. Jaatamine on enese aktsepteerimine 
praeguses olukorras, isikuna, kes te olete. Sellise aktsepteerimise jooksul võite te avastada 
ebasoovitavaid omadusi või tüütuid harjumusi. Te ei peaks hellitama lootust, et olete "täius-
lik". Nagu juba varemalt mainitud, eeldab teie täiuslikkuse mõistmine sellist saavutuste taset, 
kust edasi pole enam kusagile areneda ja sellist taset ei ole lihtsalt olemas. (Vaata näiteks 5. 
peatüki 626. seanssi.)  

"Armasta oma ligimest nagu iseennast." Pöörake see ümber ning öelge, "Armasta ennast 
nagu te ligimest armastate", kuna te näete tihti headust teistes ning ei näe seda iseendas. 
Paljud inimesed arvavad, et selles, mida nad alandlikkuseks peavad, peitub suur väärtus ning 
püha vooruslikkus. Selletõttu tundub eneseuhkus patuna ning sellise vaatenurga all on mina 
tõeline jaatamine võimatu. Tõeline eneseuhkus on oma ühtsuse ja väärtuse armuküllane 
tunnustamine. Tõeline alandlikkus rajaneb sellisel südamlikul iseenesest lugupidamisel, pluss 
mõistmisel, et elate universumis, kus kõigil teistel olenditel on samasugune vaieldamatu 
individuaalsus ning eneseväärikus.  

Võlts alandlikkus ütleb, et te pole midagi väärt. Selle all peitub harilikult moonutatud, 
ülespuhutud ja mahasalatud eneseuhkus, sest ükski mees ega naine ei suuda tegelikult aktsep-
teerida teooriat, mis eitab isiklikku eneseväärikust.  

Võlts alandlikkus võib ajendada teid teiste väärtust maha tegema, sest kui te ei tunnista 
iseenese väärtust, ei suuda te seda näha ka kelleski teises. Tõeline eneseuhkus laseb teil tajuda 
teie kaasinimeste ühtsust ning võimaldab teil osutada neile abi nende jõuvarude kasutamisel. 
Paljud inimesed teevad teiste abistamisest suure show, julgustades neid näiteks endalt toetust 
otsima. Nad peavad seda üpris pühaks, vooruslikuks ettevõtmiseks. Kuid selle asemel ei lase 
nad teistel inimestel mõista ning kasutada nende endi jõutagavarasid ning võimeid.  

Hoolimata sellest, mida teile on räägitud, ei ole eneseohverdamises mingit voorust. Esi-
teks on see võimatu. Mina kasvab ning areneb. Seda ei saa hävitada. Tavaliselt seisneb enese-
ohverdamine selles, et heidetakse enda koorem teise kanda ja jäetakse see nende vastutusele.  

Kui ema ütleb oma lapsele, "Ma loobusin sinu nimel oma elust", on see mõttetus. Põhi-
mõtteliselt usub selline ema – ükskõik, mida ta ka räägiks –, et tal pole eriti palju pakkuda 
ning "loobumine" annab talle sellise elu, mida ta on soovinud.  

Laps, kes ütleb, "Ma loobusin oma elust oma vanemate nimel ning pühendasin ennast 
nende eest hoolitsemisele", mõtleb sellega, "Ma kartsin oma elu elada ning kartsin ka neil 
nende elu elada lasta. Ning "loobudes" oma elust, leidsin sellise elu, mida soovisin."  
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Armastus ei nõua ohvriandi. Need, kes kardavad iseenda olemust jaatada, pelgavad lasta 
ka teistel oma elu elada. Te ei aita oma lapsi sellega, et hoiate neid enda külge aheldatuna, ega 
aita ka oma vanemaid, kui rõhutate nende abitustunnet. Kui te järgite sundimatult ja siiralt 
seda harilikku suhtlemise eesmärki, mis teile juba olevuslikkuse läbi antud on, lahendab see 
paljud teie probleemid. Ainult surutusseisundis lävimine võib vägivalda põhjustada. Kõikjal 
teis on armastuse loomulik jõud ning suhtlemise tavaliste meetodite eesmärk on lähendada 
teid teie kaaslastele.  

Armastage ennast ning ärge keelake endale õiglast austust ja te saate teistega väga hästi 
läbi. Kui te olete öelnud "ei" või midagi tagasi tõrjunud, siis olete seda alati teinud sellepärast, 
et hetke olukord – või kavandatud olukord – ei vasta teie meele või tunnete poolsele ideaalile. 
Kui teie täiuslikkuse ideed ei ole liiga paindumatud, siis täidab harilik eitus üpris praktilist 
eesmärki. Kuid kunagi ärge eitage oma praegust reaalsust sellepärast, et see ei kannata võrd-
lust mõne idealiseeritud täiuslikkusega.  

Täiuslikkus ei ole olemine, kuna kogu olemine on pidevas muutumisseisundis. See ei 
tähenda, et kogu olemine on täiuslikuks muutumise seisundis, küll on ta aga üha rohkem 
iseendaks muutumise seisundis. Kõik teised emotsioonid baseeruvad armastusel ja on sellega 
ühel või teisel moel seotud ning selle juurde tagasipöördumise ja on selle võimekuse laienda-
mise meetoditeks.  

Ning kuna sellele omistatakse nii palju erinevaid tõlgendusi ning selle nimel saadetakse 
sageli korda nii palju eksimusi, olen ma terves selles raamatus teadlikult hoidunud kasutamast 
sõna "armastus".  

Kõigepealt peate te suutma ennast armastada, alles siis suudate teist armastada.  
Kui te suudate ennast aktsepteerida ning olla rõõmsameelselt see, kes te olete, teostate te 

oma vaimuanded ning juba lihtsalt teie juuresolek võib teisi õnnelikuks teha. Ei ole võimalik 
ennast vihata ning kedagi teist armastada. See on võimatu. Selle asemel kannate te need oma-
dused, mida te endale ei omista, kellelegi teisele, austate neid silmakirjalikult ning vihkate 
teist inimest sellepärast, et ta neid omab. Kuigi te väidate, et armastate teist inimest, püüate te 
tegelikult tema olemise tegelikku aluspõhja õõnestada.  

Kui te armastate teisi, siis austate nende sisemist vabadust ega nõua argpükslikult, et nad 
kogu aeg teie juures viibivad. Armastust ei saa jaotada. Ei ole põhimõttelist erinevust armas-
tusel lapse ja vanema, vanema ja lapse, naise ja mehe või venna ja õe vahel. On ainult armas-
tuse ja kogu armastuse jaatamise erinevad väljendused ning iseloomustused. Armastus saab 
aktsepteerida kõrvalekaldumisi ideaalist, ilma seda hukka mõistmata. Armastus ei hakka 
võrdlema oma armastatu tegelikku staatust sellega, mida on idealiseeritud kujul võimalik 
tajuda.  

Sellisel kujul vaadeldakse potentsiaalset tegelikkusena ning tegeliku ja ideaalse vormi 
vahel ei ole vasturääkivast, kuna nad eksisteerivad koos.  

Niisiis: Vahel võib teile tunduda, et te vihkate inimkonda. Inimesed – individuaalsed olen-
did, kellega te planeedil koos elate, võivad teile tunduda nõdrameelsetena. Te võite kiruda 
nende rumalat käitumist, verejanulisi kombeid ja küündimatuid ning lühinägelikke meetodeid, 
millega nad oma probleeme lahendada tavatsevad. Kõik see toetub teie idealiseeritud arusaa-
male, missugune inimkond olla võiks – teiste sõnadega, teie armastusele kaasinimeste vastu. 
Kuid kui te liialt keskendute sellistele kõrvalekalletele, mis kaugeltki idüllilised pole, võite te 
armastuse silmist kaotada.  

Kui teile tundub, et teie viha inimkonna vastu on haripunktis, seisate te tegelikult armastu-
se dilemma ees. Te võrdlete inimkonda oma idealiseeritud kontseptsiooniga sellest. Sellisel 
juhul kaotate te silmist asjasse puutuvad tegelikud inimesed.  

Te asetate armastuse sellisele tasandile, et eraldate end oma tunnetest ega mõista, et teie 
rahulolematus rajaneb just neil armastustunnetel. Teie kiindumus ei ulatunud teie kogemuses 
iseenda tasemele, sest te eitasite selle tunde mõju, kuna kartsite, et armastatu – antud juhul 
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inimkond tervikuna – sinnamaani ei küüni. Sellepärast keskendusite erinevustele ideaalist. 
Kui te oleksite selle asemel lasknud vabaks armastuse tunde, mis teie rahulolematuse taga 
tegelikult seisab, oleks juba ainuüksi see võimaldanud teil näha inimkonna armastusväärseid 
jooni, mis praegusel juhul teie eest suurel määral varjatuks jäävad.  

Niisiis: Pole midagi ülespuhutumat, kui võlts alandlikkus.  
Paljud inimesed, kes peavad end tõe otsijateks ja vaimseteks inimesteks, on sellised. Väga 

sageli kasutavad nad enda väljendamiseks religioosseid väljendeid. Nad lausuvad, "Ma ei ole 
midagi muud, kui Jumala vaim, mis minu kaudu tegutseb ja kui ma teen midagi head, siis on 
see Jumala vaimust, aga mitte minust endast", või, "Mina ise ei ole millekski suuteline. Ainult 
Jumala vägi on millekski suuteline."  

(Tungival toonil:) Nii: Selle järgi te olete Jumala väe ilming. Te ei ole jõuetu. Vastupidi. 
Teie olemuse läbi tugevneb Jumala vägi, kuna teie olete osake sellest, mis Tema on. Te ei ole 
mitte lihtsalt mingi tähtsusetu põrmutükike, mille läbi Tema on otsustanud Ennast ilmutada. 

Te olete Tema teie osas. Te olete sama tõeline kui Tema on.  
Kui te olete Jumala osa, siis on Tema ühtlasi ka osa teist ning oma väärtuse eitamine viib 

lõppeks ka Tema salgamiseni. Mulle ei meeldi tähistada Jumalat sõna "Tema" abil, kuna Kõik 
Mis On, on algupäraks mitte ainult kõigile sugudele vaid ka kõigile reaalsustele, milledes teie 
mõistes soolisust ei eksisteeri.  

Kui keha tantsib, siis selle spontaanne liikumine on jaatamine. Paljud kirikuskäijad, kes 
peavad end eeskujulikeks usklikeks, ei saa armastuse olemusest ega jaatamisest aru nii hästi 
kui mõned baarikülastajad, kes ülistavad oma keha loomust ning naudivad spontaanset trans-
tsendeerumist, kui ühinevad oma olemuse liikumisega.  

Tõeline religioon ei ole mahasuruv, nii nagu pole seda elugi. Kristus rääkis oma ajastu 
kontekstis, kasutades teatud ajalooperioodi inimestele arusaadavat sümboolikat ja sõnavara.  

(Arvatakse, et Jeesus Kristus sündis 8. ja 5. aasta vahel eKr ning suri 29. või 30. aastal 
pKr.)  

Ta alustas nende tõekspidamistest ning püüdis nende teadmiste taset kasutades juhtida 
neid vabamatele arusaamistele.  

Iga uue tõlkega on Piibel oma tähendust muutnud, ta on tõlgendatud ajastute keelde. 
Kristus rääkis headest ja kurjadest vaimudest sellepärast, et neil oli inimeste tõekspidamistes 
oma koht. (Samal teemal vaata 12. peatüki 647. seanssi.) Nende tõekspidamistele vastavalt 
näitas ta neile, et "kurjad" vaimud on võidetavad; kuid need olid sel ajal sümbolid, mida ini-
mesed pidasid tegelikkuseks – mõnikord päris "harilikud" haigused ja inimlikud seisundid.  

Ka see sama ütlus, "Armasta oma ligimest nagu iseennast" (Matteuse 19,19; Markuse 
12.31), oli tegelikult irooniline avaldus, kuna selleaegses ühiskonnas ei armastanud ükski ini-
mene oma ligimest, vaid suhtus temasse äärmiselt kahtlustavalt. Niimoodi on kaduma läinud 
ka suur osa Kristuse huumorist.  

Mäejutlusest on fraasi (mis tähendab) "...ja tasased pärivad maa" (Matteus 5,5), täiesti 
vääralt tõlgendatud.  

Kristus mõtles sellega, "Te kujundate ise oma tegelikkust. Need, kes mõtlevad rahumõt-
teid, leiavad end sõja ning tülide eest kaitstuna. Nad jäävad nende poolt puudutamata. Nemad 
pääsevad ning pärivad tõepoolest maa."  

Rahumõtted, eriti keset kaost, vajavad suurt energiat. Inimesed, kes suudavad ignoreerida 
füüsilist sõda ning mõtlevad kaalutletult rahumõtteid, saavutavad võidu – kuid teie mõistes on 
sõna "tasane" omandanud selgrootuse, küündimatuse, jõuetuse varjundi. Kristuse ajal tähen-
das väljend tasastest, kes maa pärivad, jõuküllast jaatamise, armastuse ja rahu kasutamist.  

Nagu ma juba raamatus "Seth kõneleb" olen maininud, oli Kristuse tervikolemus liiga 
suur, et seda saaks üks inimene kanda, ükskõik mis ajal, nii et inimest, keda te Kristuseks pea-
te, ei löödud risti. (Vaata 21. ja 22. peatükki raamatust "Seth kõneleb".)  
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Ega olnud asjasse segatud siis ka idee eneseohverdusest. Müüt muutus palju "ehtsamaks" 
kui tegelik sündmus, mis on muidugi paljude oluliste ajalooliste sündmuste puhul tavaline. 
Kuid isegi müüti moonutati. Jumal ei ohverdanud oma armastatud poega sellega, et laskis tal 
kehastuda. Kristuse tervikolemus soovis sündida aja ja ruumi maailma, et hoides ühendust 
kahe loomuse vahel, teenida teejuhina ning tõlkida teatud tõed füüsilisse olukorda.  

Igaüks teist jääb pärast surma elama. Inimene, kes risti löödi, teadis seda kahtlemata ega 
ohverdanud midagi.  

("Raamatus" Seth kõneleb" ütlesid sa, et Juudas astus samme, et olla asemikuks, kes 
Kristuse asemel risti löödaks – ")  

See "asemik" oli isik, kes oli ilmselt eksiteele viidud, kuid teadis oma pettekujutluses, et 
iga isik tõuseb üles. Ta võttis selle enda peale, et muutuda selle teadmise sümboliks.  

Inimest, keda Kristuseks kutsuti, ei löödud risti. Kogu selles draamas üldse ei ole nii väga 
oluline, mis teie mõistes aset leidis ja mis mitte – kuna fakte ületab ja loob kõrgem reaalsus. 
Teil on olemas vaba tahe. Te võite seda draamat tõlgendada nagu soovite. See anti teile. Selle 
suur loov jõud eksisteerib ka praegu ning te näete seda omal moel, muutes isegi oma sümboo-
likat, kui teie tõekspidamised muutuvad. Kuid selle peamine idee on kinnitada, et füüsiline 
olend, mina, keda te tunnete, ei hävi surmaga. See ilmneb isegi neis moonutustes. Kristuse 
antud Jumal-Isa kontseptsioon, oli tõepoolest "uus testament". Jumalat kujutati meessoost ole-
vana selle ajastu mõtteviisi tõttu, kuid peale selle ütles Kristuse isiksus: ".. .Jumala riik on teie 
sees (hulgas)" (Luuka 17,21). 

Teatud moel oli Kristuse isiksus teadvuse evolutsiooni ilmutuseks, juhtides inimkonda 
oma ajastu vägivalla kontseptsioonidest eemale ning muutes nende seni ülekaalus olnud käitu-
mist.  

Ajalises mõttes – teie peate seda evolutsiooniks – oli ilmnev teadvus jõudnud sellisesse 
punkti, kus hakkas nautima vahetegemist ja erinevusi niivõrd, et isegi väikesele geograafilise-
le alale tekkis arvukalt erinevaid gruppe, kultuseid ja rahvaid, kes kõik uhkusega oma eripära 
ning väärtust teistele tõestada püüdsid. Algul vajas inimese ilmnev teadvus vabadust enda 
hajutamiseks, teistsuguseks muutumiseks, et rajada erinevatele iseloomujoontele baas ja tuua 
esile isikupärasust. Kuid Kristuse ajal olid ühtsuse mõned printsiibid juba möödapääsmatud, 
et kogu see mitmekesisus saaks selle kaudu kogeda ka ühtsuse mõtet ning tunda selle üks-
meelt.  

Kristus oli inimese ilmneva teadvuse sümbol, kes kandis endas teadmist inimese potentsi-
aalist. Tema sõnum pidi ulatuma aegade taha, kuid sellist tõlgendust kohtab harva.  

Kristus kasutas sellele ajale omaseid tähendamissõnu (mida võib leida kõigis neljas evan-
geeliumis). Preestreid kasutas ta võimu sümbolina (Matteuse 21,23-27). Ta muutis vee veiniks 
(Johannese 2,1-11) ja siiski unustavad paljud, kes endid piisavalt pühaks loevad, et Kristus 
pidutses sealsamas pulmas, ning peavad iga alkohoolset jooki pahaks. 

Tema "seltsis" prostituutide (Luuka 7,33-50) ja vaestega ning tema jüngreid ei saa kuidagi 
pidada linnaisadeks. Kuid siiski muretsevad paljud, kes end usuinimesteks peavad, esmalt just 
auväärsuse pärast. Kristus kasutas omaaegset rahvakeelt ja tal oli kombeks kõnelda avalikult 
nii kivistunud vaadete kui ka templite vastu, mis pretendeerisid pühalike teadmiste varaaida 
nimele, kuid keskendusid selle asemel rahale ning prestiižikusele (Markuse 11,15-18). Kuid 
paljud, kes end Kristuse järgijateks peavad, pöörduvad nende hüljatute vastu, keda tema ise 
vendadeks ja õdedeks pidas.  

Ta jaatas indiviidi reaalsust, mis jääb väljapoole igasugust organisatsiooni, ehkki mõistis, 
et mingisugune süsteem on hädavajalik. Kogu tema sõnum seisnes selles, et väline maailm on 
sisemise maailma ilminguks, et "Jumala riik" on lihaks saanud.  

Osa evangeeliume, mis sel ajal inimeste poolt teistes maades kirja pandi ja kujutavad 
Kristuse tundmatut elu, episoode, mida Piiblis pole antud, on tõepoolest kaduma läinud. Need 
moodustavad küllaltki eraldiseisva teadmiste raamistiku, mis olid vastuvõetavad inimestele, 
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kellel olid teistsugused tõekspidamised kui selle aja juutidel. Ilmutused anti edasi teisel moel, 
kuid jällegi peegeldasid need mina jaatamist ja selle füüsilise surma järgset eksistentsi. Alati 
rõhutati armastust. 

Üks olemasolevaist evangeeliumidest on järeletehtud – see tähendab, ta kirjutati pärast 
teisi ning sündmused on segi paisatud, et ilmneks, nagu toimuksid need hoopis teistsuguses 
konteksti kui tegelikult. Sellest hoolimata on Kristuse sõnum jaatava iseloomuga.  

(Kui ma küsival pilgul talle otsa vaatasin, peatus endiselt transis viibiv Jane hetkeks. "Ma 
tahtsin küsida, milline evangeelium on järeletehtud, sest kindlasti hakkame me selle kohta 
kirju saama.") 

See ei ole ei Markuse ega Johannese oma. Teatud põhjustel ei soovi ma praegu üksikasja-
lisemaks minna.  

(" Hea küll", vastasin natukene rahulolematult.)  
Mingil ajal ühendas Kristus inimeste teadvused, sellisel viisil, mis ulatus ajalukku. Kristu-

se teadvus ei olnud isoleeritud. Nüüd räägin ma teie mõistetes. Sellest tulenevalt tõi seesama 
teadvus ilmale kõik teie religioonid; kõik need erinevad raamistikud, mille läbi said erinevate 
ajastute inimesed end väljendada ja areneda. Kõigil juhtudel said religioonid alguse ülekaalus 
olevatest tõekspidamistest, väljendusid ajale vastavalt ning avardusid siis. Praegu kujutab see 
inimese vaimse poole evolutsiooni. Kui inimkond arenes ja muutus, olid psüühilise ja vaimse 
elu idee-raamistikud kaugelt suurema tähtsusega kui füüsilised aspektid.  

(Äkitselt tugevamini:) Sellega lõpetame seansi. Minu parimad soovid teile mõlemale ning 
head õhtut.  

("Suur tänu, Seth. Oli ülimalt huvitav. Head õhtut.") 
(Lõpp kell 00.02. Pärast seanssi tegi Jane väikese katse. Ma rääkisin talle niipalju kui 

teadsin evangeeliumidest ja panin ette, et ta prooviks meelteülesel teel kindlaks teha, kas 
"järeletehtud" evangeelium on Matteuse või Luuka oma. Jane ütles kohe, ilma suurema pin-
gutuseta, et see on Matteuse oma. Ta ei osanud öelda, miks ta selle vastuse andis ja ta ei 
püüdnud ka enamat välja uurida – samuti ütles ta, et tema seisukoht pole ei Sethilt ega Sethi 
kaudu saadud vastus. Üldiselt arvatakse, et Markuse evangeelium on esimesena kirjutatud. 

Kõik järgnevad andmed on ligikaudsed: paljud Piibli uurijad arvavad, et evangeeliumid 
on koostatud aastatel 60-100 pKr, tublisti pärast Kristuse surma 29. või 30. aastal pKr. Mit-
mete nüüdisaegsete väidete ning teatud tõendite põhjal kaldutakse Markuse evangeeliumi 
paigutama varasemasse aega, 35. aastasse pKr – mis loomulikult on Kristuse eluajale palju 
ligemal.)  
 
 
 

675. SEANSS 
4. JUULI 1973 

KOLMAPÄEVAL KELL 2220

 
 

(Sel õhtupoolikul olime Jane'iga sõitnud Elmira ümbruskonnas mööda mägist ja väga 
lopsakat maakonda. Päikesepaisteline päev oli olnud võrratu. Meie elutuba oli väga soe, 
kuigi me alustasime oma seanssi kell 21.25. Kõik aknad olid avatud. Umbes kvartali kaugu-
selt kostis väljakutsuvalt ilutulestiku rakettide ragin.  

Seansi algust oodates hakkas Jane sisenema teadvuse transtsendentsesse või kõrgendatud 
seisundisse. Ma hakkasin tema läbielamisi kirja panema, kuid jätsin mõned tema kirjeldustest 
vahele, kuna ta rääkis liiga kiiresti. Tema käed omandasid sametise, mõnusa "sisemise siledu-
se". Siis tundis ta neid tuttavaid "hiigelnägusid", mis meie universumisse piilusid – ja nad olid 
üpris nostalgilised, naeris ta. [Vaata 13. peatüki 653. seansi ulatuslikke märkusi, mis kirjel-
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davad tema muundunud tajumise erinevaid seisundeid eelmise aasta 2. aprillil. Ühel sellistest 
vaheaegadest tajus ta hiiglasi meie maailma äärel seismas.] Nüüd, ütles Jane, võib nende 
vaatlejate ulatuslikust vaatepunktist näha "korraga kõike, mis meie maailmas toimub, Kali-
forniast kuni Venemaani – nii nagu astronaudid meie peale alla vaatavad..."  

"Ma tulen parem seansi juurde tagasi; kuid ma olen millegi jälil," jätkas ta rahulolevalt. 
Ta istus sirgelt oma kiiktoolis, kuulatades, kontakte otsides. "Ma tunnen oma kõhus sellist 
võbinat, nagu siis, kui kuulen autot nurga tagant keeramas. Ning need ilutulestiku raketid 
tunduvad kui "kirvendus" õhus, mis igas suunas laiali paiskub ... Oo, see sekelduste võlu – see 
toimetab kuidagi mu pea ja kõrvade sees. Ning kui ma nüüd õlut valasin, tundsin hetkeks seda 
tunnet, et olen ka ise hiiglaslike mõõtmetega.  

Kui ma end Seth-Kahele häälestan,* muutun ma suuremaks – suurenevad mu tajumise 
võimed, et seda kogemust vastu võtta... Just praegu tunnen ma, et kui ma silmad sulen, on 
maa, kogu maakera, minu pea sees. Seda mõistab alles siis, kui silmad sulgeda. Ma soovin, et 
oskaksin seda sõnastada; kuid te peate mõistma, et sündmused, mis toimuvad väljapool keha, 
on samad sündmused, mis keha sees toimuvad – selle neuronite toimimine ja kogu keemiline 
tegevus... ning kuna sisemine ja välimine on nii kaunilt sünkroniseeritud, klapib kõik alati 
kokku."  
 
* Jane räägib vahetevahel Seth-Kahe isiksusena; ning see kontseptsioon on seotud hiigelmõõtmete nähtusega. 

Raamat "Seth kõneleb" sisaldab lisamaterjali Seth-Kahe kohta. 589. seansil räägib Seth sellest osaliselt: 
"...minu ning selle isiksuse vahel on samalaadne ühendus nagu see, mis Ruburti ja minu vahel eksisteerib. Kuid 
teie arusaamade kohaselt on Seth-Kaks minu reaalsusest palju rohkem eraldunud kui mina Ruburti omast olen. 
Kui te soovite, võite Seth-Kahte kujutleda, kui minu tuleviku osakest, kuid siiski on asi palju komplitseeritum."  

 
 
"OO, loomulikult!" hüüatab ta. "Kui teie peas midagi sureb, näiteks rakk, sureb ka välis-

pidises maailmas midagi: mingi putukas või isik. Selles on mingi hetkeline korrelatsioon, 
mida ma ei oska lahti rääkida. Uue sünniga on sama lugu. Ilutulestiku raketid teevad sama-
sugust häält nagu sündmused, mis teie kehas toimuvad. Sellepärast ongi Sethil õigus – välis-
pidine sündmus on sisemine sündmus. Kuid ma pean seansi juurde tagasi pöörduma..."  

"Seal väljas on fantastiline rikkalikkus." Jane noogutab avatud akna suunas. "Aastaaega-
de vaheldumise ja mõttepikkuste vahel on selline fantastiline korrelatsioon, mida keegi aima-
tagi ei oska. Mõtted jätavad sisemisele tasandile jälgi. Te võiksite teha oma mõtete graafikuid 
ning need kattuksid täpselt aastaaegade vaheldumise, tõusude-mõõnade ja Kuu faasidega. 
Kuid kõik need asjad, mis tunduvad olevat välispidised, väljendavad tegelikult teie keha 
rütme."  

22.05. "Ma sooviksin seanssi alustada, kuid see on niivõrd tore – see tekitab niivõrd hea 
tunde! Aga ma teen ühe sigareti, ning pöördun tagasi Sethi juurde." Mõningase pingutusega 
rahunes Jane tasapisi maha. Kuid samas jäi ta kindlaks, et tänaõhtustel ilmutustel oli oma 
kindel mõte. Ning varsti me mõistsime, et nii see tõepoolest oli.  

"Just praegu tunnen ma enda ümber SUURT SETHI," naeris ta, "ning ma püüan teda 
kuidagi seansi mõõtmetesse saada. Kui ma teda sellisena edastaksin, oleks ta hääl nii vali, et 
varjutaks kogu maailmas kõik muu. Ma saan muidugi aru, et see on võrdlus... Ning nüüd 
tunnen ma – nii selgelt, et tahan selle ära mainida –, et mu jalad kasvavad põrandast läbi 
ning pea lae suunas..."  

Ta vajus suletud silmadega oma kiiktoolis tahapoole. Nagu märguande peale lõi värske 
tuulepuhang aknakardinad liikvele, paberilehed toas hakkasid sahinal liikuma, ilutulestiku 
rakettide tasased plahvatused muutusid äkitselt valjemaks. Elutuba muutus meeldivalt jaheda-
maks – ning Jane'il õnnestus lõpuks Seth vastuvõetavatesse mõõtmetesse tuua. Ta võttis oma 
prillid eest ära.)  

Tere õhtust.  
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("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin: Jaatamine tähendab siis teie enda unikaalse individuaalsuse armastusväärset 

aktsepteerimist. See võib hõlmata ka eitamist, kui te oma vaadete selgemaks tajumiseks ja 
väljakujundamiseks teiste nägemusi ning dogmasid omaks ei võta.  

Selline jaatamine juhib teid teie enda sisemiste avastusteni ja tõmbab teie olemise süga-
vaimatest osadest välja iseäralikku informatsiooni, kogemusi või teile vajalikku tajumist. 
Enda armastav aktsepteerimine võimaldab teil rännata läbi tõekspidamiste nii nagu ratsutak-
site vaheldusrikkal maastikul. Mida rohkem teie tõekspidamised teid oma võimeid kasutama 
julgustavad, seda jaatavam see on.  

Ruburti taju on täna õhtul väga suures osas muundunud, ning see on üks teatud laadi näide 
nii jaatamisest kui eitamisest. Ta on alati rõhutanud oma unikaalseid loovaid ja intuitiivseid 
protsesse. Niiviisi toimides, eitas ta paljusid seisukohti, milledesse teised usuvad. Ta aktsep-
teerib seisukohta, et iga teadvus saab olla mingit laadi lähedases kontaktis kogemuste ja reaal-
sustega, mida harilikult ei tajuta, vaid ignoreeritakse.  

Ta teadis, et isegi füüsilises maailmas on palju erinevaid kogemisviise ja lükkas sellepä-
rast tagasi kõik kontseptsioonid, mis teisiti väitsid. Just see tõekspidamine lasi tal kasutada 
neid võimeid ning kui lihased muutuvad treenides üha elastsemateks, toimub sama ka psüühi-
liste ja intuitiivsete jõududega.  

Jalad jooksevad ja hüppavad üle maapinna. Nad ei suuda iseseisvalt tõlgendada seda 
reaalsust, mis nende all on. Jalad ei ole teadlikud sipelgatest, keda nad lömastavad. Nad 
võivad vahet teha murul, kõnniteel ja sõiduteel, kuid jalale jääb kättesaamatuks murule või 
sipelgale omase individuaalse elu aistimine, mis seisneb nende oma reaalsuses ning puudutab 
ainult neid asju, mis on seotud jalastaatusega.  

Kuid meel saab jalgade läbielamisi tõlgendada ja ettekujutuse abil võib neid andmeid 
kasutades ka mingi määrani tajuda sipelga olukorda. Aga kui näiteks meel ringi tormab ja 
jookseb, on ajul mõnikord suuri raskusi selle toimingute tõlgendamisel, kuna harilikult tege-
leb see teiste reaalsustega ainult sel määral, kui need talle mõju avaldavad.  

Niisiis: Ruburti meel on teistest reaalsustest palju rohkem teadlik kui tema aju, kuid ta 
usub teadvuslikult enda ja oma tajude kõrgemasse reaalsusesse. Ka ajus valitseb see usk, ning 
avab end sellega niipalju kui võimalik meele ettevõtmistele. Kuna ta seda teeb, saab teatud 
intuitiivseid ja "intellektuaalselt avaraid" kogemusi mõningal määral ka füüsiliselt tunda. 
Teadmist tõlgendatakse siis keha aistingute muutuste läbi, mis lisab sellele olulise kehalise 
omakstunnistamise. Sellistel juhtumitel peegelduvad kõrgemad vaimsed ja meelteülesed 
tegevused keha kogemustes ning loovad soodsa ühtsuse.  

Siin kasutasin ma väljendit "avar" meele ja intuitsiooni tegevuste kohta, mis eksisteerivad 
olekus, mida teie kutsuksite tegevuse kiirendatud ulatuseks. Normaalne intellekt, mis on ori-
enteeritud üheselt tõekspidamiste kaudu ühefookuselise tajumise paratamatusele, on piiratud.  

Mina kindlakujuline jaatamine võimaldab ajul häälestuda sellistesse avaramaisse tajumise 
meetodeisse, mis meelele iseloomulikud on. Et sellist laadi kinnitamine eelnevalt toimuma 
peab, selleks on väga kindlad põhjused. Aju (ja kogu füüsilise süsteemi) ülesanne on teie 
füüsilise elu kindlustamine ja teie reaalsuse kohta käivate teadlike tõekspidamiste järgimine. 
Teie tõekspidamiste ja teie tegude vahel on alati harmooniliselt ühtlustav seotus. Osa inimesi 
tunnevad end ühel alal äärmiselt kindlalt ning on teistel aladel kartlikud. Selleks ajaks, kui 
keskendutakse ühtedele, võib teisi elu aspekte mitte arvestada või isegi nad ümber lükata. 
Tõekspidamiste muutumise protsessi ajal liigub indiviid väga targalt ja nupukalt sellistel ala-
del, kus ta end kindlana tunneb. Te ei kasuta oma avarat meelt enne, kui pole sisemiselt selle 
reaalsust jaatanud ega enne, kui olete valmis tegelema lisaandmetega, mis seejärel teatud osas 
teadvusele kättesaadavaks muutuvad. Kuid avar meel tegutseb teie olevuslikkusele vastavalt; 
teie arusaamise kohaselt kujutab see endast teadvuse latentseid võimeid, mis saavad enam-
vähem normaalselt funktsioneerida.  
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On olemas loomupärased bioloogilised struktuurid, mis selliste sõnumite vastuvõtmiseks 
aktiveeruvad ja need on kogu aeg kuulunud teie kui liigi füüsilise olemuse juurde. Neid ei saa 
isikulisel alusel vallandada enne, kui teie oma tõekspidamised võimaldavad teil tajuda oma 
kogemuse mitmemõõtmelisi kihte – või vähemalt seda võimalust aktsepteerida.  

Nagu Ruburti tänaõhtune episood näitas, saavutavad isegi normaalsed tajumismuljed tea-
tud mitmemõõtmelisuse, niisuguse rikkalikkuse, mida sõnadega on peaaegu võimatu väljen-
dada. See eeldab juba automaatselt bioloogilist õppeprotsessi, kus meeli saab kasutada vaba-
mal, sügavamal moel. Kuigi sellised juhtumid ei ole pidevad, on nad küllalt sagedased selleks, 
et muuta tavalist kogemust. Rikkalikkus ulatub kaugemale.  

Te ei pea ilmtingimata teadma midagi niinimetatud meelteülestest asjadest. Paljud indivii-
did kasutavad avarat meelt ja selle tajusid, peavad seda loomulikuks ega saa aru, kui erinevad 
on nende tajumised teiste omadest.  

Ruburt tahtis järgneva materjali kohta selgust saada. Füsioloogiliselt kannate te endas oma 
evolutsiooni jäänuseid – jäänuk-organeid ning teisi atribuute, millest on ammu loobutud. 
Proovi minuga kaasa mõelda.  

("Jah.")  
Samamoodi kannate te endas ka struktuure, mida te veel täielikult ei kasuta; need organid 

osutavad – teie mõistes – tuleviku evolutsiooni suunas. Avara meele kasutamine hõlmab neid. 
Läbi kõikide ajastute on indiviidid kogenud sellist teistlaadi teadlikkust, kuigi mitte kunagi 
selle täielikul kujul.  

Kogemus avara meelega lahendab kõik näivad konfliktid, mis esinevad teistel tasanditel 
intellekti ja intuitsiooni vahel. Nii suures osas, kui võimalik, tõlgendab füüsiline organism 
seda ühtsust asjade tajumise uue segu kaudu, et informatsioon materiaalsel kujul mõistetav 
oleks.  

Indiviid võib oma elu jooksul häälestuda avara-meele operatsioonidesse kaks või kolm 
korda, ilma ise seda taipamata, saades kogemusi, mis hiljem raskesti tõlgendatavaks osutuvad. 
Siia puutuv jaatamine on transtsendentne, kus isik jaatab oma lihalist reaalsust ning samal ajal 
tunnistab oma sõltumatust sellest (naerab) – ja mõistab, et need mõlemad olukorrad eksistee-
rivad samaaegselt. Leiab aset duaalne tajumine, milles avar meel on aktiveeritud. "Aktiveeri-
tuse" all mõtlen ma seda, et füüsiline organism on [avara meele] eksistentsist äkitselt teadlik. 

Te võite nüüd vaheaja teha.  
(23.14. Jane'i transs oli enamuse ajast edukalt kulgenud. "Kuid mul oli kohutavalt tege-

mist seanssi lülitumisega," rääkis ta, "kuna mul oli nii palju sekeldamist nende helidega. Ma 
olen selle üle õnnelik, kuigi..." Tema muundunud teadvuseseisundis viibimine kestis veel. "Ise-
gi praegu tundub mu hääl mulle imelisena ning käed väga vedelatena, peaaegu veena..." 

Tuul oli vaibunud. Ei olnud enam kuulda ilutulestikku, kostis vaid ühtlast liikluskära. Ma 
tegin Jane'ile pähklivõidega võileiva, kasutades selleks täisteraleiba. Kui ta võileiva võttis, 
lausus ta ühte kohta jõllitades: "See on umbes sama nagu peaks valima, kas lüüa hambad või-
leiba või seda hoidvasse kätte või hoopis põlve, millel see käsi lebab – ja mitte sellepärast, et 
oled segaduses, vaid sellepärast, et kõik on üks ja seesama. Kui sa sinnamaani jõuad, seisad 
sa silmitsi teadvuslike valikute tegemisega.  

Teda kütkestas väga leiva struktuur, see, kuidas ta seda oma suus tundis. "Kui ma selle 
leiva tükkideks teen", lausus ta, "olen ma teadlik, et see tekitab heli, mida ma ei kuule, ning 
ma asendan selle just praegu ümber nurga pöörduva auto heliga. Ma tunnen mu kurgust alla 
mineva leiva ning liikluse vahel tugevat vastastikust suhet..."  

Jätkame väga rahulikult kell 23.51.)  
Niisiis: Kui te oma ajalistes mõistetes kasutate avarat meelt põhjalikult ja täielikult, rikas-

tab see tohutult inimkonna mõõtmeid, viies keha suuremasse harmooniasse, kui praegu üldse 
võimalik.  
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Neuroloogilisel baasil on olemas vabastamata, latentsed päästikud, mida saab sisse lüli-
tada, ja siis saab muuta teie praktilisi kogemusi ajaga. Teie arusaamise kohaselt on siis inim-
kond niivõrd erinev, et see võib teile lausa teisena tunduda. Nagu Ruburt juba ükskord vihjas, 
on teie (kaasaegne) kommunikatsioonisüsteem juba laiendanud informatsiooni kättesaadavuse 
hulka isiklikule teadlikule meelele antud ajahetkes, ja seda ainult füüsilisel tasandil.  

Te peate oskama kasutada ning omandada informatsiooni, mis siis on kättesaadavad teiste 
asupaikade sündmuste kohta, millest ükski tavaline eelnenud sajandite indiviid teadlik pole 
olnud. Sündmused kaugetes kohtades saavad siis kättesaadavateks teadmisteks. Sündmuse ja 
sellest teadasaamise vahel olevad ajaintervallid lühendatakse, kuigi sündmus võib toimuda 
teisel pool maakera.  

Reaktiivlennukitega reisimine paiskab segi teie arusaamise ja kogemuse ajast, ning muu-
dab sellega teie kontseptsiooni sellest. Kuid teie keha mehhanismide sees on kasutamata ning 
tundmatud päästikud, mis lubaksid teil inimkonnana teadvuslikult kasutada kõrgemat arusaa-
ma ajast, täpselt samuti nagu te praegu kasutate kõrgemat arusaama ruumist.  

Väga piiratuIt ja kobamisi võite sellest aimu saada arvuteid kasutades, kui püüate hinnata 
"tuleviku väljavaateid" ning oma võimalustele vastavalt toimida. Meel saab sellega arvutiga 
võrreldes palju paremini hakkama. Kui see usub sellesse, siis aktiveeruvad kindlad aju osad. 
Aju saab üha rohkem teadlikuks meele teadmistest ja tulevikusündmuste võimalused tehakse 
teadvuslikult kättesaadavaks.  

Siis peab aju hakkama seda informatsiooni liigitama, et füüsiliselt häälestatud mehhanism 
oleks suuteline kindlalt oma ajalikku olevikku säilitama. Kui inimene ilmutas esmakordselt 
mõtlemises viivitust, mida selles raamatus varemalt käsitletud on (vaata 9. peatüki 635.-36. 
seanssi), koges ta algul suurt segadust ja õppis alles siis vahet tegema eredal minevikusünd-
musel ja äsjakogetul. Arenev teadvus pidi selliseid eristusi praktilistel põhjustel tegema. Et 
ära kasutada võimalikke tulevikusündmusi, on füüsiline aju sunnitud oma funktsioone laien-
dama ning samal ajal hoidma indiviidi selgetes suhetes praeguse jõuhetkega, ja kehalise tege-
likkusega. Jaatamine hõlmab alati teie jõu tunnustamist olevikus. Kõrgemas mõttes tähendab 
eitamine selle jõu loovutamist. Jaatamine seevastu tähendab rahuldumist teie võimetega vai-
muna lihas, et luua oma olevuslikkuse füüsiline reaalsus.  

Niisiis saate te minevikku muutes muuta oma olevikku või muuta oma olevikku tulevi-
kust. (Vaata 14. peatüki 653.-54. seanssi.) Kuid isegi need menetlused peavad aset leidma teie 
praktiliselt-kogetud olevikus. Paljud inimesed on aeg-ajalt muutnud oma praegust käitumist 
vastavalt oma võimaliku "tuleviku" mina soovitustele, saamata seda kunagi teada.  

Oletage, et noorukina on teil kindel eesmärk, mille suunas te töötate. Teie kavatsused, 
kujutlused, soovid ja sihikindlus võtavad meelteülese jõu kuju, mis projekteerub nii-öelda 
teist ettepoole. Te saadate enda oma oleviku reaalsuse paika, mida peate tulevikuks.  

Niisiis: Ütleme, et teatud olukorras peate te mingeid otsuseid langetama ega tea missugu-
ses suunas edasi liikuda. Te võite tunnetada, et kaldute oma eesmärgist ohtlikult kõrvale, kuid 
tahate siiski mingil muul põhjusel just nii toimida. Kas siis unenäos või unistades võite oma 
vaimus kuulda ootamatult häält, mis käsib teil oma algupärast tahtmist edasi arendada. Te 
võite sama informatsiooni saada ka teisel moel – kas läbi suure pingutuse või nägemuse või 
lihtsalt teades äkitselt, mida ette võtta. See kõik toimub teie olevikus.  

Teisisõnu, teie mina, mille te tulevikku olete suunanud, saadab teile kinnitusi võimalikust 
reaalsusest, mida te siiani olete võimelised looma. See suunatud mina tegutseb siiski oma ole-
vikust, ning ühel ilusal päeval teie tulevikus võite leida end nostalgiliselt meenutamas hetke 
oma minevikust, mil te kõhklesite ja olite kahevahel, kuid valisite siiski õige tee.  

Te võite mõelda: "Ma olen rõõmus, et seda tegin", või "Teades kõike, mida praegu tean, 
olen ma väga õnnelik, et sellise otsuse langetasin ." Ning sel hetkel te oletegi see tuleviku 
mina, kes "ükskord" teie isikut minevikus julgustas. Võimalik tulevik on praktilise oleviku 
poolt kinni püütud.  
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Selline juhtum on võimalik, kui suunate oma varakult jaatatud mina tulevikku. Samal 
kombel saab teie mina aktsepteerimine ja teie oma terviklikkus, igal oleviku hetkel, muuta 
teie minevikku ning tulevikku.  

(Jõuliselt:) Peatüki lõpp.  
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Jaatamine, oma elu praktiline parandamine                                    
ja tõekspidamiste uus kujundamine 

 
 
 

(Ootamatult kell 00.25:) Uus peatükk [kahekümne teine]: "Jaatamine, oma elu praktiline 
parandamine ja tõekspidamiste uus kujundamine."  

Seansi lõpp.  
("Hea küll.")  
(Lõbusalt): Ma püüan anda teile järgmise peatüki pealkirja juba eelmise seansi lõpus, et 

Ruburt teaks, mis mul plaanis on. See annab talle kindlust juurde. Kõike head teile selleks 
õhtuks.  

("Suur tänu sulle, Seth. Head ööd.") 
(Seansi lõpp kell 00.28. Jane muundunud taju kestis edasi.)  

 
 
 

676. SEANSS 
9. JUULI 1973 

ESMASPÄEVAL KELL 2132

 
  

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin: Kui te suhtute iseendasse lugupidamisega, siis on teil usk oma valitud sihti.  
Te aktsepteerite oma praegust olukorda – ükskõik milline see ka poleks – selle valitud sihi 

osana, ning mõistate, et selle kaudu saate te kõik teile vajalikud loovad põhiteadmised. Olles 
see, kes te olete ning uskudes oma terviklikkusesse, olete te automaatselt teistele abiks. Pole 
mingit kasu sisendada endale: "Ma olen lugupeetud isik. Ma usun endasse ja oma terviklikku-
sesse", kui te samal ajal pelgate oma emotsioone ning ärritute iga kord, kui tabate end sellelt, 
mida peate meele negatiivseks meelelaadiks.  

Nii nagu armunud oskavad näha "ideaali" oma armastatus, olles samas teadlikud ideaalist 
kõrvalekaldumistest ja erinevustest, nii võite ka teie end armastades aru saada, et see, mida te 
ebatäiuslikkuseks peate, on tegelikult kobamine täiuslikuks saamise suunas. Ei ole võimalik 
ennast armastada ning vihata samal ajal neid emotsioone, mis teis voogavad, sest kuigi te ise 
ei ole emotsioon, samastute te nendega nii sageli, et vihates neid, vihkate te iseennast.  

Kasutage oma teadlikku meelt ning selle loogikat. Kui avastate, et tunnete end väärituna, 
siis ärge püüdke sellele tundele lisada lihtsalt rohkem positiivset usku. Uurige selle asemel 
välja selle esimese tõekspidamise põhjused. Kui te pole enne nii talitanud, siis kirjutage üles 
tunded, mida iseenda suhtes tunnete. Olge täiesti aus. Missugune oleks teie suhtumine, kui 
keegi teine sellise nimekirjaga teie juurde tuleks?  

Uurige üleskirjutatut. Saage aru, et asjasse on segatud ka tõekspidamised. Selles on suur 
vahe, kas arvate, et olete vääritu või olete seda tõepoolest. 

Seejärel koostage nimekiri oma võimetest ning saavutustest. See võiks sisaldada selliseid 
asju nagu hea läbisaamine teistega, meeldiv välimus, looduse- ja loomaarmastus, head puu-
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sepa- või koka oskused. Kõik oskused ja saavutused peavad sama ausalt kirja pandud saama, 
nagu te hetk tagasi "puudused" panite.  

Ei ole olemas inimest, kellel poleks kas nii- või naasuguseid loovaid võimeid, saavutusi 
ning imelisi iseloomujooni, ja kui te neid näpunäiteid järgite, avastate, et olete tõepoolest 
lugupidamistvääriv indiviid.  

Kui avastate, et olete meeleolus, kus tunnete end alaväärtuslikuna, silmitsege seda teist 
nimekirja, kus on kirjas teie võimed ja saavutused. Ning sisendage endale oma positiivseid 
väärtusi, millele on toeks teie isiklik eneseanalüüs. Te võite öelda, "Aga ma tean, et mul on 
suurepäraseid võimeid, mida ma ei kasuta. Kui ma võrdlen end teistega, olen ma küündimatu. 
Mis kasu on mõnest üksikust harilikust saavutusest, millega igaüks võib hakkama saada, mis 
pole mingiski mõttes unikaalsed? Kindlasti on mulle saatuse poolt rohkem ette nähtud. Ma ei 
oska ainult oma tahtmist väljendada."  

Kõigepealt peate aru saama, et on mõttetu võrrelda oma unikaalsust teistega, sest sellisel 
juhul püüaksite matkida nende omadusi ja eitate sel viisil oma imeväärset olemist ning kujut-
lust. Kui te kord hakkate end teistega võrdlema, siis ei ole sel lõppu. Te võite alati leida kelle-
gi, kes teist mingil alal andekam on ning olete pidevalt rahulolematu. Selle asemel toetuge 
oma tõekspidamistele ja pidage enesestmõistetavaks, et tähtis on teie elu. Võtke see kõige 
aluseks. Ärge kiusake end sellega, et pole saavutanud mingit kõrget ideaali, vaid hakake kasu-
tama neid võimeid, mida te kõige paremini kasutada oskate ning mõistke, et neis peitub teie 
isiklik eneseteostus.  

Igasugune abi, mida te saate teistele osutada, tuleb teie enda – ja mitte kellegi teise – ise-
loomujoonte loova kasutamise kaudu. Ärge ärrituge enda peale, kui avastate, et olete oma elu 
negatiivsetel tulemustel peatuma jäänud. Selle asemel proovige eesmärgikindlalt enda käest 
teada saada, miks te nii toimite. Ning vastus leiab teid ise üles.  

Teadmised olgu teile sillaks. Laske ükskõik millistel emotsioonidel tulla. Kui te seda sii-
ralt teete, siis alaväärsus-ning masendustunded ilmuvad ja kaovad, muutudes iseenesest. Nad 
võivad teid isegi ärritada ning tüütuks muutuda ja te lasete neil sellepärast vabalt ilmuda. Siis-
ki hoiduge end automaatselt veenmast, et need on halvad, ning püüdke seda "positiivse" 
tõekspidamise plaastriga ravida.  

Heitke enda üle nalja – mitte õelat nalja, vaid heatahtlikku huumorit kasutades. Ülim tõsi-
dus sobib siis, kui tekib loomulikult ega ole pealesunnitud. Kuid kui see kaua kestab, võib see 
muutuda ülespuhutuks.  

Kui te lubate endal ikka enam ja enam tutvuda oma tõekspidamistega, saata te neid kasu-
tama hakata. On rumal proovida võidelda oma negatiivseteks arvatud tõekspidamistega või 
karta neid. Nad ei ole salapärased jõud. Te võite avastada, et paljusid neist saab mõnikord 
headel eesmärkidel kasutada ning olete neid lihtsalt üle tähtsustanud. Neid ei pea mitte eita-
ma, vaid pigem ümber korraldama.  

Mõned tõekspidamised võivad teie elu teatud perioodidel teid väga hästi teenida. Kuid 
kuna te ei ole neid uurinud, võite te neid endaga kanda ka pärast seda, kui nende eesmärk juba 
täidetud on ning siis võivad nad hakata tööle teie vastu.  

Näiteks paljud lapsed usuvad millalgi, et nende vanemad on kõikvõimsad – väga tarvilik 
usk lapse kindlustunde jaoks. Noorukiks sirgununa avastab seesama järelkasv suure šokina, et 
nende vanemad on päris tavalised ekslikud inimesed ja siis saavutab ülekaalu teistsugune 
veendumus: usk, et vanem põlvkond on küündimatu ning alaväärtuslik ja need, kes maailma 
asju otsustavad, karmid ning tundetud.  

Paljud noorukiikka jõudnud arvavad, et vanem põlvkond on kõik valesti teinud. Kuid sel-
line tõekspidamine vabastab nad lapselikust arusaamast, et vanematel inimestel on alati õigus, 
et nad on eksimatud ning see võimaldab neil isiklike- ja maailmaprobleemidega maadlema 
hakata.  
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Mõneks ajaks tunnevad värsked täiskasvanud, et nad on võitmatud, isegi kõrgemal oma 
staatuse piire; kuid see usk varustab nad selle jõu ning energiaga, mida nad vajavad oma elu 
alustamise ja kogu oma maailma kujundamise jaoks. Kuid materiaalses mõttes peavad siiski 
kõik varem või hiljem mõistma mitte üksnes väljakutseid, vaid ka olevuslikkuse teisi erilisi 
jooni, kus sellistest üldsõnalistest tõekspidamistest üldiselt mingit kasu ei ole.  

Kui te ka neljakümne aastasena usute ikka veel oma vanemate eksimatusesse, on see idee 
juba ületanud selle staadiumi, kus ta teile kasulik oli. Kasutades selles raamatus tutvustatud 
meetodeid, peate te leidma selle usu põhjused, kuna muidu takistab see teil iseseisvuse saavu-
tamist ja oma elu kujundamist. Kui te olete viiekümnene ning ikka kindel, et vanem põlvkond 
on küündimatu, kiirelt raugastuv, vaimult nõder ja manduva psüühikaga, siis olete ikka veel 
selle tõekspidamise küüsis, mille järgi vanem generatsioon on saamatu ning loote endale 
negatiivseid eelarvamusi. Ja kui te veel viiekümneselt usute, et noorus on elu kõige suure-
pärasem ja tegusam aeg, on tulemus loomulikult sama.  

Noor inimene, kes on mingil alal andekas, võib arvata, et ta on selle tõttu kõigist teistest 
parem. Mingiks ajaks võib see asjaomasele isikule kasuks olla – annab vajaliku tõuke kasvuks 
ning hädavajaliku iseseisvuse selle ande arendamiseks. Aastaid hiljem võib sama isik avas-
tada, et see sama tõekspidamine on oma aja ära elanud, kuna eitab väga tähtsat sulle-mulle 
emotsiooni oma kaasaegsete suhtes, või on teistmoodi takistavaks muutunud.  

Noorele emale võib tunduda, et tema laps on tähtsam kui ta abikaasa, ning tänu asjaolude-
le aitab see arvamus tal lapsele vajalikku tähelepanu osutada – kuid kui see tõekspidamine 
kestab ka siis, kui laps on suuremaks kasvanud, võib see suureks takistuseks saada. Kogu nai-
se täiskasvanuelu võib sellise idee järgi kulgema hakata, kui ta ei hakka oma meeles toimuvat 
uurima. Tõekspidamine, millel on kahekümne aastase naise jaoks positiivne mõju, ei pea 
samamoodi mõjuma neljakümnesele naisele, kes võib näiteks ikka veel pöörata oma lastele 
suuremat tähelepanu kui oma mehele.  

Paljud teie tõekspidamised on loomulikult kultuurist tulenenud, kuid te olete aktsepteeri-
nud neid, mida olete oma eesmärkide saavutamisel kasutanud. Reeglina peavad teie ühiskon-
nas mehed end loogiliselt mõtlevateks ja naisi peetakse intuitiivseteks. Naised, kes praegu 
püüavad oma õiguste eest seista, langevad sageli samasse püünisesse, kuid vastupidisel moel 
– nad proovivad eitada nende arvates väheväärtuslikke intuitiivseid elemente nende arvates 
ülema loogilise mõtlemise ees.  

Niisiis kujundavad teatud perioodidel teie elu kindlad tõekspidamised. Te kasvate palju-
dest neist üle. Kui te seda teete, muutub sisemine struktuur, kuid te ei pea argpükslikult alis-
tuma "iganenud" tõekspidamistele, kui te ükskord nad ära tunnete.  

"Ma tunnen end nii halvasti, kuna mu ema vihkas mind", või "Ma tunnen end nii alaväär-
tuslikuna, kuna olin lapsena kidur ja väeti." Te võite oma tõekspidamist uurides avastada, et 
sellistest episoodidest võrsub alaväärtuslikkus. Nüüd oleneb ainult teist, kas te saate täiskas-
vanuna oma tõekspidamistega hakkama ning mõistate, et ema, kes oma last vihkab, on juba 
niikuinii raskustes ning, et selline viha räägib palju rohkem ema, kui tema järeltulija kohta. 
Teie asi on aru saada, et olete nüüd täiskasvanud isik, mitte laps, keda millekski sundima 
peab.  

(23.01) See paiguta ülejäänust eraldi:  

Jõupunkt on olevikus. 
 

See ei ole minevikus, kui te just ei otsusta orjalikult leppida iganenud tõekspidamistega, 
mis teid enam aidata ei saa.  
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Kui te arvasite, et olite alaväärtuslik sellepärast, et olite kidur ja väeti, siis kahtlemata 
kasutasite te seda mingil moel oma huvides ära. Te peate seda tunnistama. Leidke üles need 
eesmärgid. Võibolla tegite selle hiljem tasa – saite atleediks, või kasutasite seda ajendina oma 
tee leidmiseks. Kui teie ema vihkas teid, võisite seda kasutada iseseisvuse kättevõitmisel, mis 
andis teile vabanduse või mooduse selle saavutamiseks; kuid kõigil juhtudel kujundate te ise 
oma reaalsuse ja seepärast nõustute sellega.  

Paljud inimesed, kes mulle kirjutavad, tunnevad, et neil on ebatavalised meelteülesed või 
kirjanduslikud võimed, või tunnevad nad vastupandamatut soovi teisi aidata. Nad võrdlevad 
vahetpidamata oma tegemisi sellega, mida nad arvavad olevat võimelised tegema, kuid sageli 
ei tee midagi, et alustada nende endi võimete arendamist.  

Nad soovivad kirjutada näiteks suuri filosoofilisi teooriaid, tõmbamata võib-olla kriipsugi 
pliiatsiga paberile, või omamata enda vastu küllaldast usaldust. Osa soovivad TERVET 
MAAILMA AIDATA – suurte tähtedega – kuid ainult mõtlevad sellest soovist, ilma et proo-
viks seda kõike ka praktiliselt ellu viia. Nende mõtteline ideaal kasvab nii suureks, et nad 
pettuvad alati oma saavutustes; ja siiski kardavad nad sellega isegi algust teha.  

Kui nad oma unikaalsust armastusväärselt teadvustaksid, aitaks juba see neil alustada nei-
le omasel viisil oma võimete rakendamise ja oma praeguse olukorra tunnistamisega. See ei 
tähenda siiski ideaali materialiseerumist. See on vaid suuna seadmine. Kuid seda suunda võib 
leida vaid siis, kui kasutate seda, mida te teate, et teil praegu on ning lepite oma võimaluste ja 
võimetega ning rakendades neid oleviku jõu läbi.  
 
 

 
677. SEANSS 

11. JUULI 1973 
KOLMAPÄEVAL KELL 2136

 
 

Tere õhtust.  
("Tere õhtust, Seth.")  
Dikteerin: Loomulikult ei ole midagi halba selles, et palute teistelt abi, kui tunnete, et seda 

vajate ning sellest on vahel väga palju abi.  
Kuid on ka selliseid, kes teistelt abiotsimisest endale harjumuse kujundavad, kasutades 

seda siiski vaid vastutusest kõrvalehoidmise vahendina. Spetsiifiliste füüsiliste probleemide 
puhul peaksite abi otsima neil aladel, milles teil vähe teadmisi on. Kuid paljud inimesed otsi-
vad oma ümbritsevate – sensitiivide, arstide, psühhiaatrite, preestrite, vaimulike, sõprade – 
käest lahendusi üldistele elu situatsioonidele, ning talitades nii, eitavad nad omi enesemõist-
mise ning arengu võimeid.  

Teie hariduslike traditsioonide tõttu õpetatakse indiviididele oma sisemist mina ettevaatli-
kult vältima, nagu juba varemalt märgitud sai (vaata näiteks 2. peatüki 614. seanssi). Ning 
kahjuks otsib tavaline mees või naine oma isiklikele probleemidele lahendusi väljaspool mina, 
kust seda kõige vähem leida saab. Kui te kasutate selles raamatus pakutud meetodeid, õpite te 
ennast palju lähedamalt tundma kui enne, ning olete rohkem valmis oma isikliku reaalsusega 
tegelema. Juba ainult teadmine, et te ise kujundate oma reaalsust, saab vabastada teid mõnest 
piiravast arusaamast, mis teid minevikus tagasi on tõmmanud. Siis saate te oma tõekspidamisi 
loovalt uurida, avastada nende ja teie kogemuste vahelisi vastastikuseid seoseid. Juba ainuüksi 
teadlik teadmine vabastab teie sisemises minas intuitiivsed vastukajad, nii et saate unenägude, 
impulsside ja tavaliste mõttemustrite kaudu abistavat informatsiooni.  
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Kui te jaatate oma olemise armulikkust, siis nõrgendab see automaatselt sellele vasturää-
kivaid tõekspidamisi. Te olete võimeline oma kogemuses hoidma tasakaalu "ideaalse mina" 
kujutluse ja kõigi teiste vahel, mis sellest loomulikul kujul kõrvale kalduvad.  

Te alustate sealt, kus olete ning hakkate rõõmsameelselt neid omadusi, mis teil praegu on, 
laiendama, eeldamata seda, et nad peavad näima õilmitsevatena. Te armastate iseennast ning 
teil ei ole mingeid raskusi oma ligimese armastamisega. See ei tähenda, et te ei tohi olla tead-
lik lahkuminekutest teie armastatud ideaalkujust. Ning veelkord, see ei tähenda, et te peate 
pidevalt naeratama, vaid seda, et te jaatate oma väärtust ja meeldivust oma olevuslikkuse pii-
rides.  

Niipea, kui te hakkate võrdlema seda, kes te olete mõne idealiseeritud kujutlusega iseen-
dast, tunnete te automaatselt süütunnet. Kuni te veel tegelete oma tõekspidamistega, võib selle 
süütunde esile kutsuda kõige tähtsusetum episood või iseloomujoon. Oleks väga kasulik, kui 
te koostaksite nimekirja nendest tegudest või juhtumistest, mis teid süütundega täidavad. 
Harilikult saate te nende algupära üpris lihtsalt kindlaks teha varase lapsepõlve tõekspidamis-
test – mõned teie kaitseks heasoovliku lapsevanema poolt sisendatuna – või täiskasvanuea 
võhiklikkusest põhjustatuna. Kuid lagedale tooduna lahenevad paljud neist veel enne, kui te 
asjast aru saate.  

Kui te jaatate oma õigsust universumis, siis olete te automaatselt ja lihtsalt teistega koos-
töös kui osa oma loomusest. Kui te olete teie ise, aitate te teistel sedasama olla. Te ei kadesta 
võimeid, mida te ei oma ja saate neid sel kombel teistes avameelselt ergutada. Kuna te tunnus-
tate oma unikaalsust, ei ole teil vaja teiste üle domineerida ega nende ees lömitada.  

Alustama peate te enda usaldamisega. Ma soovitan, et te teeksite seda praegu. Kui te nii ei 
talita, jääte alati oma väärtust teistelt otsima ega ole kunagi rahul. Te hakkate alati teistelt 
küsima, mida peaksite ette võtma ning olete samal ajal nende peale, kellelt sellist abi ootate, 
haavunud. Teile tundub, et nende kogemused on väärtuslikud ja teie omad mitte. Ja te tunnete 
oma küündimatust.  

Te ärritute oma elu negatiivsete aspektide ja teiste inimeste kogemuste positiivsete poolte 
peale. Te olete paljumõõtmeline isiksus. Uskuge oma loomuse imelisusse. Ärge jaotage oma 
elu kaheks – füüsiliseks ja vaimseks, sest vaimne pool räägib füüsilise häälega ja materiaalne 
keha on vaimne looming.  

Ärge asetage gurude, vaimulike, preestrite, teadlaste, psühhiaatrite, oma sõprade – ega 
minu – sõnu oma olemise tunnetest kõrgemale. Te saate teistelt palju õppida, kuid sügavai-
mad teadmised peavad tulema teie endi seest. Teie oma teadvus on selles reaalsuses, mida 
põhiliselt peale teie ei saa keegi teine kogeda, mis on ainulaadne ja tõlkimatu, millel on oma 
tähendus, mis järgib endale sobivat teed.  

Te jagate oma eksistentsi teistega, kes elavad omal moel läbi omi teekondi, ning seega on 
teil ühine reis. Olge enda ja oma kaaslaste vastu lahke.  

Ka mina rändan. Neid kogemusi ja teadmisi, mida mina oman, püüan ma Ruburti ja 
Josephi kaudu –, kes on osa minust teie ajas ja ruumis – teile edasi anda. Kuid nii nagu mina 
olen ma ise nii on ka nemad nad ise.  

Te võite vahet pidada.  
(22.17. Jane'i transs oli olnud hea, edastamine ühtlane ja küllaltki rahulik. "Tead ", lau-

sus ta, "ma arvasin, et see raamat võtab rohkem aega, kuid nüüd on mul selline kummaliselt 
nostalgiline tunne, et Seth hakkab sellega varsti lõpule jõudma. See ajab mulle judinad peale. 
Ma ei tea, kuidas sinuga on", naerab ta, "kuid mina tahaksin, et see veel viis peatükki sisal-
daks... Sama tundsin ma raamatu "Seth kõneleb" ajal. Lõpp tuleb alati mulle ehmatusena. 
"Rääkisin talle, et arvasin, et Seth lõpetab raamatu tänase õhtuga. Tegin nalja, et võiksime 
paluda talt tema järgmise raamatu pealkirja. "Oh ta on neid siiamaani täis topitud," patsutas 
Jane oma pealage.  
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Märkus, mis puudutab vahetult enne vaheaega saadud materjali: 19. peatükis arutleb Seth 
taaskehastumise üle üldises mõttes, kuid selles raamatus on ta väga vähe puudutanud oma 
meelteülest "ühendust" Jane'i ja minuga. Selliste sidemete kohta on andmeid siin-seal raama-
tutes "Sethi materjal" ja "Seth kõneleb" [vaata viimase Lisast 595. seanssi], ja meil on vähe-
sel määral ka avaldamata materjali. Kuid et õppida tundma näiteks meisse kolmesse puutuvat 
taaskehastumise hargnemist, läheks vaja eraldi raamatut...  

Jätkame kell 22.37)  
Niisiis, dikteerin: Ruburti oma usk enda teadvuse olemusse põhjustas need seansid.  
Ruburt ja Joseph on mõlemad uurinud loovuse olemust ning mõlemad on otsinud juba 

varasest east saadik vastuseid – kuid eelkõige on nad usaldanud oma olemise saatust ja armu-
lisust.  

Nad võivad olla tundnud, et on aeg-ajalt sihi kaotanud. Teatud perioodidel on neil olnud 
raskusi, mil nad on unustanud hetketi oma püüdlused, ning siiski on nende tõekspidamised 
endast nii individuaalselt kui ka ühiselt olnud küllalt tugevad, et pakkuda neile nende praegust 
reaalsust.  

Paljud kirjasaatjad soovivad arendada ning kasutada samu võimeid, kuid nende kirjadest 
ilmneb, et nende tõekspidamised ei luba neil oma sisemist mina küllaldaselt usaldada. Ei saa 
oma olemist kartes loota, et rändate läbi selle ja õpite tundma selle dimensioone. Kõigepealt 
peate astuma oma mina-olemuse jaatamise pisikese sammu. See jaatamine päästab valla need 
omadused, mis teil on ning avab uute kogemuste avarused. Need on ja need peavad olema teie 
omad. Kui te palute näiteks teistel oma unenägusid tõlgendada, lükkate te sellega automaatselt 
oma võimete teostamise sammukese võrra eemale. Kui te küsite kelleltki teiselt oma elu sihti, 
siis varjate te mingil määral enda eest mõistmist, et teil on see olemas. Ilma sellise teadlikku-
seta ei aita teid mingid muud meetodid.  

Niisiis: Kui otse öelda, siis see raamat ei sisalda esoteerilisi juhendeid, et aidata teid selles, 
mida te kujutlete vaimse arengu või meelteülese ekspertiisina. See on vaid ettevalmistus kõi-
gile, kes soovivad kasutada oma olemuslikkust kui üht raamistikku, mille kaudu tajuda ning 
kogeda teisi reaalsusi.  

Nagu ma ka varem olen maininud, ei muutu te oma keha eitamisega vaimsemaks. (Vaata 
7. peatükki.) Te elate nimelt seda elu! Usaldage seda elu, mis teist läbi hoovab. Niimoodi toi-
mides, annavad teised reaalsused endast teada. Nad lisavad teie praegusele reaalsusele mõõdet 
ja sügavust.  

Ülejäänust eraldi:  
 
 

Te kujundate oma reaalsuse ise – 
ükskõik, kus te ka rändaks 

või millisest dimensioonist te end ka ei leiaks. 
 

 
Enne kui te asute teistele teadvuse rännakutele, saage aru, et teie tõekspidamised järgne-

vad teile ning kujundavad teie reaalsuse seal täpselt samamoodi, kui siin. Kui te usute deemo-
neid, siis te kohtate neid – siin elus vaenlastena ja teistel teadvuse aladel kui kuradeid või 
"kurje vaime".  

Kui te kardate oma emotsioone ning usute, et nad on valed, siis "meelteüleste" eksperi-
mentidega katsetades võite arvata, et olete kurjadest vaimudest vaevatud. Teie allasurutud 
tunded paistavad teile deemonitena. Te kardate neid omaks tunnistada ja kujutlete siis, et nad 
kuuluvad kehatule vaimule. Järelikult on ääretult tähtis, et te saaksite aru, et kõik tunded on 
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tõeliselt süütud, sest nad kõik juhivad teid – kui te neid ei takista, vaid järgite – tagasi armas-
tuse reaalsusesse.  

Ärge uskuge kedagi, kes väidab, et te olete paheline või süüdi oma loomuse või füüsilise 
eksistentsi või mingi muu sarnase dogma tõttu. Ärge minge kellegagi, kes ütleb, et te peate 
pattu kahetsema, ükskõik kuidas. Usaldage selle asemel oma olemise spontaansust ja seda elu, 
mis on teie oma. Kui teile ei meeldi teie asupaik, siis uurige oma tõekspidamisi. Tooge nad 
valguse kätte. Teis ei ole midagi, mida peaksite kartma.  

Teistest eraldi:  
 

Minu elu on minu oma ja mina ise kujundan seda. 
 

 
Öelge seda endale sageli. Looge endale oma elu praegu, kasutades selleks oma tõekspida-

misi, nii nagu kunstnik värve kasutab. Pole olemas seisundit, mida te muuta ei saaks, väljaar-
vatud sellised vältimatud füüsilised olukorrad – mis on aktsepteeritud sünniga olevuslikkuses 
valdkonda – nagu puuduv organ või elundi talitluse puudulikkus.  

Kui teid haiguse või elu situatsiooni tõttu haarab enesehaletsus, näidake üles initsiatiivi. 
Vaadake oma tõekspidamistele julgelt näkku ning leidke üles raskuste põhjus. 

(Pingelisemalt:) Ma räägin sisemise vitaalsusega, mis sisaldub loomupäraselt igas minu 
lugejas, sisemise teadmisega, mis samuti neile kuulub.  

Ma lõpetan selle raamatu öeldes seda, mida olen ka varemalt öelnud: Teile on antud juma-
late and; te loote vastavalt oma tõekspidamistele oma reaalsust; see loovenergia, mis teie maa-
ilma kujundab, on teie oma; minal ei ole mingeid piiranguid, peale nende, mida te usute tal 
olevat.  

Mina olen Seth. Ma ütlen oma nime rõõmuga, kuigi nimed ei ole olulised. Ja öelge ka teie 
kõik igal hommikul oma nimi jaatavalt.  

Te loote omale elu läbi oma olemise sisemise jõu, mille allikas on teie sees ning siiski 
väljaspool seda mina, mida te tunnete. Kasutage neid loovaid võimeid mõistliku vabadusega. 
Austage ennast ning liikuge läbi oma olemise jumalikkuse.  

Raamatu lõpp.  
 

(23.14. "Tänan sind. Ma arvan, et see on väga hea," laususin mina. Jane-Seth põrnitses 
mind tõsiselt.)  

Teil mõlemal on omad rändamised ees – teie olemise tõusvad ja vajuvad lained. Ruburt 
peab ühenduse looma ja tuleb veel teisigi minu raamatuid – ja sinu ning tema raamatuid – 
ning läheb veel sajandeid, enne kui me tõeliselt alustame seda, mis tundub juba alanud olevat. 

Seansi lõpp.  
("Suur tänu, Seth. Head ööd.")  
(23.16. Jane'i raamatu viimase osa edastamine oli olnud enamuse ajast ühtlane ning kin-

del nagu harilikult. Nagu ta mitmel korral märkis, oli ta nii üllatanud kui ka natuke nukker, et 
Sethi osa selles suures ettevõtmises lõpule oli jõudnud. Nädal tagasi oli Jane lõpetanud ka 
Sissejuhatuse esimese mustandi, nii et see asi oli ka liikumas. Tal ei olnud ka mingit tunnet, et 
Seth võiks Lisa teha, nagu me juhuslikult oletanud olime.  

" – kuid ma ei suuda uskuda, et see läbi sai!" lausus ta jälle. "Nii palju, kui kogu see asi 
minusse puutub, läks see pingutuseta. Tundus, et see lihtsalt tuli minu kaudu, sel ajal kui ma 
teiste asjadega tegelesin..." Kuigi see on osaliselt tõsi, ei ole ta arvestanud oma sügavat emo-
tsionaalset ja intellektuaalset pingutust, mil ta viimase kümne kuu jooksul raamatuga seotud 
oli – ehk pärast seda, kui Seth pidevat dikteerimist alustas, 11. septembril 1972, pärast troo-
pilise tormi Agnese põhjustatud suurt üleujutust.  
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Jane oli oma ESP kursusega praktiliselt kogu selle valmimise aja jooksul igal nädalal 
raamatu kallal töötanud ning ta oli seda ka üksinda lugenud. Ja siiski kuulutas ta: "Nüüd, kui 
mul on see tervikuna käes, tahan ma terve selle asja läbi uurida." Ma ütlesin, et pean tema 
tööd hästi õnnestunuks.  

Hilisem märkus koos mõnede viidetega: Sethi lõpumärkus Jane'i teiste raamatute kohta 
osutus päris täpseks. Juba sellel ajal, kui me valmistasime seda käsikirja trükiks ette, sõlmiti 
leping veel kahe tema raamatu – "Hinge ja sureliku mina dialoogid ajas" ["Dialogues of the 
Soul and Mortal Self in Time"] – avaldamiseks kirjastuses "Prentice-Hall". Osa mõlemast on 
käsitletud ka nendes peatükkides ning Jane arutleb nende üle ka oma Sissejuhatuses. Mina 
hakkan mõlemat illustreerima.  

"Dialooge", luuleraamatut, on kirjeldatud 10. peatüki 639. seansil. "Aspektipsühholoo-
giat", Jane'i enda teoreetilist uurimust meelteülestest ilmingutest, on teiste seas mainitud 3. 
peatüki 618. seansil. See sai alguse tema "Seiklused teadvuses" ["Adventures in Conscious-
ness"] kirjutistest, mida on nimetatud raamatu "Seth kõneleb" 22. peatükis ning ühendab ka 
seda materjali.)  
 
 
 
 
 

AUTORIST 
 

Jane Roberts kasvas üles Saratoga Springs'is ja õppis Skidmore'i Kolledžis. Tema luule, 
lühijuttude, novellide, lastekirjanduse ja metafüüsiliste kirjutiste kõrval on erakordse popu-
laarsuse omandanud "Sethi materjal", "Seth kõneleb", "Isikliku reaalsuse olemus", "Psüühhe 
olemus" ja "Seiklused teadvuses". Roberts suri 1984. a. Tema abikaasa Robert Butts on 
kunstnik ja elab Elmiras, New Yorgi osariigis.  
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Sethi praktiline elufilosoofia ei ole suunatud ainult igapäevaelus edukale 
toimetulekule, vaid ka vaimsele valgustatusele. Samas ei jaga ta füüsilise tasandi 
elu maiseks ja vaimseks pooleks nagu meie, inimesed, seda tihti kaldume 
tegema. Sethi kommentaaridest meie mitmete ellu-suhtumiste ja eluvaldkondade 
kohta hoovab värskust ning tema originaalsed vaatepunktid hämmastavad 
lugejaid. 
 

Ärge asetage gurude, vaimulike, preestrite, teadlaste, psühhi-
aatrite, oma sõprade – ega minu – sõnu oma olemise tunnetest 
kõrgemale. Te saate teistelt palju õppida, kuid sügavaimad 
teadmised peavad tulema teie endi seest. Teie oma teadvus on 
selles reaalsuses, mida põhiliselt peale teie ei saa keegi teine 
kogeda, mis on ainulaadne ja tõlkimatu, millel on oma tähendus, 
mis järgib endale sobivat teed. 
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