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Suhted taaskehastustes
550. SEANSS
28. SEPTEMBER 1970
ESMASPÄEVAL KELL 2135
(7. kuni 19. septembrini olime Jane'iga raadio- ja televisiooniringreisil seitsmes linnas, et
reklaamida Jane'i raamatut "Sethi materjal". Me leidsime selle kogemuse väga innustava ja
hariva; Seth rääkis Bostonis televisioonis ja teda võeti väga hästi vastu.
Meie tagasijõudmisest saadik on toimunud 2 seanssi – küsimused-vastused ja muude asjade arutamine seoses ringreisiga. Nüüd, kui need küsimused olid lahendatud, oli Jane valmis,
et Seth saaks oma raamatu kallal tööd jätkata.
Seansil viibisid ka Carl ja Sue Watkins. Sue tõi kaasa hulga küsimusi, mille me lisasime
teistele, mis olid juba kogunenud.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Ja tere õhtust minu reisivatele sõpradele. Me alustame oma järgmist peatükki pealkirjaga
"Suhted taaskehastustes."
Niisiis: Kogu oma taaskehastusliku kogemuse vältel avardate te oma teadvust, oma ideid,
oma tajumist, oma väärtusi. Te rebite end lahti omandatud piirangutest ja kasvate vaimselt
sedamööda, kuidas õpite astuma välja piiravatest mõttemallidest ja dogmadest.
Teie õppimise tempo sõltub täiesti teist endist. Piiratud, dogmaatilised või jäigad hea ja
kurja mõisted võivad teid tagasi hoida. Liiga kitsapiirilised ideed eksistentsi olemusest võivad
teid läbi mitmete elude jälitada, kui te ise ei tee valikut hakata vaimselt ja psüühiliselt paindlikuks.
Sellised jäigad ideed võivad olla teile nagu ohelik, mis paneb teid ringiratast jooksma
nagu kutsika lühikese keti otsas. Sellisel juhul võib olla, et leiate end rea olemasolude vältel
võitlemas hea ja kurja mõistetega, joostes mööda segaduse, kahtluste ja rahutuse ringjoont.
Teie sõpru ja tuttavaid häirivad samad probleemid, kuna te tõmbate enda poole samasuguste probleemidega inimesi. Ma ütlen teile veel üks kord, et paljud teie hea ja kurja mõisted
on ülimal määral moonutatud ja heidavad varju kogu teie arusaamisele reaalsuse iseloomu
kohta.
Kui te tekitate oma meeles süütunde, siis on see teie jaoks reaalne ja teil tuleb see läbi töötada. Kuid paljud teist moodustavad süütundeid ka piisava põhjuseta ja siis koormate te ennast
selliste tunnetega täiesti ilmaasjata. Tundub, nagu eksisteeriks teie tegevuse mõõtmes tohutu
sortiment igasugust kurjust. Ma ütlen teile, et see, kes vihkab mingit pahet, lihtsalt loob selle
asemel enda jaoks teise pahe.
Niisiis: Teie vaatepunktist lähtudes on teil sageli raske tajuda, et kõik sündmused töötavad
loovuse suunas või usaldada omaenda iseloomu spontaanset loovust. Teie süsteemis on tapmine kõlbeline kuritegu, kuid tapmine kui karistus ainult lisab esialgsele eksitusele juurde.
Keegi väga tuntud isik, kes rajas kord ühe kiriku – võib isegi öelda, terve tsivilisatsiooni –
ütles: "Kui teid lüüakse vastu üht põske, pöörake ette teine." Tuleks siiski mõista selle märku-
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se esialgset tähendust. Te peaksite pöörama teise põse, sest te taipate, et ründaja ründab vaid
iseennast.
Siis olete te vaba ja ülalnimetatud reaktsioon on hea. Kui te pöörate teise põse ette ilma
selle arusaamiseta ja tunnete end solvatuna, või kui pöörate teise põse ette, tundes sealjuures
võltsvaga üleolekut, siis sellisel juhul on see reaktsioon küll kõike muud kui rahuldav.
See kõik kehtib teie taaskehastuslikes olemasoludes tekkivates inimsuhetes ja loomulikult
ka teie igapäevastes kogemustes. Kui te vihkate kedagi, võib see vihkamine siduda teid tema
külge nii mitmeks eluks, kui te lasete sel vihkamisel enda üle võitu saada. Nii praeguses kui
ka kõikides teistes olemasoludes tõmbate te enda poole just neid omadusi, millele te oma
tähelepanu koondate. Kui teid puudutab teravalt ebaõiglus, mille ohvriks arvate olevat end
langenud, siis tõmbate te sellega sarnaseid kogemusi järjest juurde ja kui selline asi pikemat
aega jätkub, siis peegeldub see teie järgmises olemasolus. Tõsi küll, elude vahel on "aega"
arusaamiseks ja mõtisklemiseks.
Need, kes ei kasuta selliseid võimalusi praeguses elus, ei tee seda sageli ka siis, kui see on
läbi. Teadvus avardub ja loob ka edaspidi. See teeb kõik mis tema võimuses, et seda teha. Ei
ole olemas midagi, mis sunniks teid neid asju mõistma või nendega kokku puutuma väljaspool teid ennast.
Seega on kasutu öelda: "Kui see elu on möödas, siis vaatan ma tagasi oma kogemustele ja
parandan oma käitumist." See on, nagu ütleks noor mees: "Kui ma saan vanaks ja lähen
pensionile, siis hakkan kasutama neid võimeid, mida ma praegu ei arenda." Te loote praegu
oma "järgmise" elu jaoks lavapilti. Mõtted, mida te mõtlete täna, saavad ühel või teisel viisil
teie järgmise olemasolu ehitusmaterjaliks. Kahjuks ei ole olemas mingit võlusõna, mis teeks
teid targaks, täidaks teid arusaamise ja kaastundega ja avardaks teie teadvust.
Vastus leidub teie mõtetes ja igapäevases kogemuses. Kõik edusammud selles elus, kõik
võimed on välja töötatud mineviku kogemuses. Need kuuluvad õigusega teile. Teie nägite
vaeva, et neid välja arendada. Kui te vaatate enda ümber: oma sugulasi, tuttavaid või töökaaslasi, siis näete te samuti, milline inimene te olete, sest teie sügav, sisemine sarnasus tõmbas
teid nende poole, samavõrra kui neid teie poole.
Kui jälgite ühe kuu jooksul mitu korda päevas 5 minuti jooksul oma mõtteid, saate täiesti
korraliku ettekujutuse sellest, missuguse elu olete te siiamaani enda jaoks järgmises olemasolus korraldanud. Kui see, mida te näete, ei meeldi teile, siis tuleks teil hakata muutma oma
mõtete ja tunnete laadi.
Nagu hiljem selles raamatus näete, on seda täiesti võimalik teha. Reeglina ei saa öelda, et
teil tuleb igas järgmises elus üha uuesti kohata neid, keda varem tundsite; kuid ometi on eelnimetatud külgetõmbe tõttu asjalugu sageli just nii.
Te võisite sündida oma praegusesse perekonda paljudel põhjustel. Pärast surma võite te
avastada palju tugevamaid emotsionaalseid seoseid mõne isikuga oma möödunud elust. Kui
olete näiteks abielus ja teil ei ole oma abikaasaga erilist vastastikust mõistmist, võite te selle
asemel leida oma mineviku abikaasa end ootamas.
Sageli moodustavad erinevate gruppide liikmed – sõjaliste, kiriklike, jahimeeste seltside
liikmed teises elus perekonnasuhteid, mille raamides nad siis vanu probleeme uutmoodi läbi
töötavad. Perekondi tuleb vaadelda kui psüühilisi tervikuid; neil on subjektiivne identsus, millest ükski grupi liige ei pruugi olla teadlik.
Perekondadel on oma alateadlikud eesmärgid, kuigi perekonna üksikliikmed võivad neid
sihte teadvuse tasandil mitte teadvustada. Sellised grupid on kokku pandud nii-öelda varem,
füüsiliste olemasolude vahepeal. Sageli saavad neli või viis indiviidi endile mingi ülesande ja
määravad erinevatele liikmetele erinevad rollid, mida mängida. Füüsilises olemasolus töötatakse need rollid siis läbi.
Sisemine mina on selliste perekondlike tervikute varjatud mehhanismidest alati teadlik.
Need, kes on olnud emotsionaalsete sidemetega tugevalt seotud, eelistavad sageli jääda kas
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tihedalt või nõrgemalt seotud füüsilistesse suhetesse, mis jätkuvad läbi paljude elude. Siiski
soositakse alati ka uusi suhteid, kuna teil on sisse programmeeritud taaskehastuslikud "perekonnad". Paljud nendest moodustavad füüsilisi organisatsioone, mis on tegelikult sisemiste
grupeeringute väljendused.
Ma rääkisin varem paindumatust hea ja kurja mõistest. On ainult üks võimalus selle probleemi vältimiseks. Ainult tõeline kiindumus ja armastus viivad arusaamisele headusest ning
ainult need omadused aitavad eemaldada ekslikke ja moonutavaid kurjuse mõisteid.
On lihtne tõde, et niikaua, kui te usute kurjusesse, on see teie süsteemis tõeline ja teie
jaoks väljendab see end alati. Seega näib teie usk olevat ülimal määral õigustatud. Kui te
kannate seda arusaamist läbi järgnevate põlvkondade, läbi taaskehastuste, siis suurendate te
selle reaalsust veelgi.
Ma tahaksin heita pisut valgust sellele, mida ma tahan sellega öelda. Kõigepealt: armastus
sisaldab alati vabadust. Kui üks inimene ütleb, et ta armastab teid, kuid ei taha teile jätta teie
vabadust, siis hakkate teda sageli vihkama. Kuid tema sõnad panevad teid arvama, et teil pole
selliseks tundeks õigust. Sedalaadi tunnete piinav pinge võib järgmistes eludes samalaadseid
segaseid tundeid esile kutsuda.
Kui te vihkate kurjust, siis olge selle sõnaga ettevaatlik. Vihkamine piirab. See kitsendab
teie tajumist. See on nagu must klaas, mis varjutab kogu teie kogemuse. Te leiate sellisel
juhul üha rohkem asju, mida vihata ja toote need vihkamise objektid omaenda kogemusse.
Niisiis: Näiteks, kui te vihkate üht lapsevanemat, on teil väga lihtne vihata kõiki lapsevanemaid, kuna te näete neis ja kannate neile üle selle algse pahategija tunnusjooned. Järgnevates eludes võib juhtuda, et teid tõmbab jälle perekonda, kus leiate end samade emotsioonide
keskel, sest probleemiks on emotsioonid ja mitte need elemendid, mis näivad neid esile kutsuvat.
Kui vihkate haigust, siis võite luua endale elu, mis on haigustest täidetud, kuna teie vihkamine on selle külge tõmmanud. Selle asemel, kui te tunnete ...
Niisiis: Kui te avardate oma arusaamist armastusest, tervisest ja olemasolust, siis tõmbate
selles elus ja teistes eludes neid omadusi külge; ma kordan veel, see on nii, kuna te keskendute nende peale. Põlvkond, kes vihkab sõda, (Jane vaatas Carli otsa) ei too kaasa rahu.
Põlvkond, kes armastab rahu, toob rahu.
Suremine vihates – ükskõik mis eesmärki, inimest või põhjust – on väga suureks takistuseks. Teil on praegusel hetkel olemas igasuguseid võimalusi luua isiklikku kogemust meeldivamaks ja oma maailma muuta.
Järgmises elus hakkate te tegutsema nende suhtumiste baasil, mis teil praegu olemas on.
Kui säilitada vihatunnet, mis teie sees praegu võimutseb, on väga tõenäoline, et te jätkate seda
ka hiljem. Kuid ka need tõe, intuitsiooni, armastuse, rõõmu, loovuse ja saavutuse sädemed,
milleni te olete praegu jõudnud, hakkavad teie heaks töötama ka siis, nagu praegugi.
See on ainus tõelisus. Need on olemasolu ainsad tõelised alused. Nagu Ruburt kord ütles,
oleks rumal tormi peale viha kanda, selle poole rusikat raputada ja seda needa. On mõttetu
tormi isikustada, suhtuda sellesse kui deemonisse, keskenduda selle hävitavale mõjule või
loodusnähtustele, mis teile hävitavatena näivad.
Vormi muutumine ei ole hävitav. Tormi plahvatuslik energia on vägagi loov. Teadvus ei
kao ära. Torm on loovuse osa. Te vaatlete seda omaenda vaatepunktist ja ometi näeb üks tormis loovuse lõpmatut tsüklit ja teine isikustab seda kui kuradi kätetööd.
Kõigi oma elude vältel tõlgendate te reaalsust, mida näete, endale ainuomasel viisil ning
see viis mõjutab teid ja omakorda teisi inimesi. Inimene, kes vihkab, seab endale sellega vastavad raamid. Ta suhtub reaalsuse olemusse eelarvamustega, vastavalt omaenda piiratud arusaamisele.
Ma rõhutan selles taaskehastumise peatükis vihkamise küsimust ikka ja jälle, kuna selle
tulemused võivad olla niivõrd hävitavad. Inimene, kes vihkab, arvab alati, et tal on õigus. Ta
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ei vihka kunagi midagi, mille kohta ta arvab, et see on hea. Seega usub ta, et ta on oma vihkamises õiglane, kuid vihkamine ise nõuab sellise inimese endale, see järgib teda läbi tema
elude, kuni inimene ükskord õpib, et ainus hävitav jõud on vihkamine ise.
Nüüd võite teha vaheaja. Alustage oma lobisemist, mina kuulan.
("Olgu nii.")
Kas sa said sellest materjalist aru?
("Muidugi. Miks sa seda küsid?")
Sest sina oled minu kõige esimene lugeja.
(22.51. Tuli vaheaeg. Sue ja Carl naersid. Jane'i tempo oli olnud enamuse ajast kiire.
Jätkame kell 23.08 samamoodi.)
Niisiis: Ma ei tahaks kuidagi teie arendavat vestlust katkestada. Pidage meeles, millest te
rääkisite, siis võite hiljem samast kohast jätkata. Aga nüüd jätkame dikteerimist.
Ma tahan teile selgeks teha, et vihates vihkamist ei ole samuti võimalik midagi saavutada.
Te langete jälle samasse lõksu.
On vaja põhilist usaldust elujõu olemusse, usku sellesse, et kõik kogemuse elemendid
kasutatakse ära suurema hea eesmärgi nimel, ükskõik, kas te suudate tajuda või mitte, kuidas
"kurjus" muutub loovuseks. See, mida te armastate, on alati teie kogemuse osa nii selles elus
kui ka teistes.
Kõige olulisem, mida tuleb meeles pidada on see, et ühegi elu kogemus ei ole teile peale
sunnitud. See moodustub vastavalt teie enda tunnetele ja veendumustele. (Jane andis Sethina
seda materjali edasi väga elavalt ja kiiresti.) See, kui suur on armastuse ja loovuse jõud ja
energia, on näha juba faktist, et te olete olemas. See on tõde, mida nii sageli unustatakse – et
teadvus ja olemasolu [kombinatsioon] üha jätkub ja sulatab endasse kõik elemendid, mis näivad teile nii hävitavatena.
Vihkamine on tõepoolest võimas jõud, kui sellesse uskuda, ja ometi, te võite vihata elu,
kuid teie eksistents jätkub ikkagi. Te olete igaüks määranud kohtumisi, mis on teil meelest
läinud. Need lepiti kokku enne seda kui te sellesse eksistentsi sündisite. Paljudel juhtudel olid
sõbrad, kes teil siin tekivad, teile lähedased ammu enne seda, kui te neid praeguses elus kohtasite.
See ei tähenda sugugi, et igaüks teie praegustest tutvustest on teile varem tuttav olnud. Ja
hoopiski ei tähenda see, et sama tüütuks muutunud plaati mängitakse üha uuesti ja uuesti läbi,
kuna iga kohtumine on omamoodi uus. Pidades meeles, mida rääkisin perekondadest, saage
aru, et ka külad ja linnad võivad koosneda nende linnade ja külade asukatest minevikus, kes,
olles nüüd varustatud uute kogemuste ja tagapõhjaga, katsetavad grupina erinevaid eksperimente.
Mõnikord on ka selliseid variatsioone, kus mõne linna asukad võivad olla juba kord elanud, näiteks 1632. aastal ühes pisikeses Iirimaa külas. Praegu võivad nad kõik näiteks elada
ühes Idaho linnakeses.
Mõned, kelle soov oli Vanast Maailmast Uude Maailma ümber kolida, võivad nüüd uuesti
sündida Ameerikas. Teil tuleb samuti meeles pidada, et teie võimed mineviku eludest on teie
käsutuses. Informatsiooni selle kohta antakse teile sageli unenäoseisundis ja on olemas teatud
tervikkogemuse tüüpi unenägusid, nii-öelda juurunenägusid, mille kaudu mineviku elude tuttavad omavahel praegu sidet peavad.
Sellistes unenägudes antakse edasi üldist massilist teavet, mida üksikisikud kasutavad nii,
nagu nad seda ise paremaks peavad. Pannakse maha üldised arenguplaanid, näiteks otsustavad
ühe linna elanikud oma saatuse üle. Mõned eelistavad alati sündida mingi grupi liikmena –
teiste sõnadega, nad sünnivad uuesti koos oma endiste kaasaegsetega, kuna teised, kellele
sellised ettevõtmised ei meeldi, pöörduvad tagasi rohkem eraldatuna.
See kõik on psühholoogilise tunde küsimus. Mõned isikud tunnevad, et neil on kergem ja
kindlam töötada koos teistega. Kujundlikkuse mõttes võiks võtta näiteks poisi, kes teeb koos
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oma lasteaia rühmaga läbi kogu õpiaja, kuni kõrgkoolini välja. Taaskehastudes eelistaks ta
pöörduda tagasi koos oma kaaslastega. Mõni teine liiguks võib-olla ühest koolist teise, üksi ja
suhteliselt vabamana, kuid selle eest rohkem riskides ja ilma selle mugava turvalise raamistiku toetuseta, mille teised endale valisid.
Igal üksikjuhul on otsustajaks isik ise, tehes valiku mitte ainult iga järgneva elu, selle aja,
keskkonna ja ajaloolise perioodi, vaid ka selle üldise laadi ja tegevusmeetodite kohta. Seega
on taaskehastumiseks samapalju erinevaid mooduseid, kui on sisemisi minasid ja iga sisemine
mina valib välja just temale sobivad meetodid.
Ma lõpetan nüüd meie seansi, kuna uus peatükk on alanud. Mul on tunne, et igal juhul
saab meil olema mõningaid eraldi, täiendavaid seansse. Ma soovin meie sõpradele head õhtut;
ja kui te mõlemad järgmine kord rändama lähete (Seth on abistanud Carli ja Sue'd astraalrännus), siis loodan, et te toote oma mälestused kaasa ja (minu poole) sina samuti.
("Olgu nii. Head õhtut, Seth, ja suur tänu.")
(Jane'i transs oli olnud sügav, tema silmad olid pärani ja tumedad. "Seth on ikka veel
siin," ütles ta meile.
Meie nelja vahel tekkis siis elav keskustelu. Sue tõstis üles küsimuse ülerahvastusest.
Kuidas see võimalik on, imestas ta – kui teatud hulk tervikolemusi vastutab meie füüsilise
maailma loomise eest, kustkohast tulevad siis need üleliigsed inimolendid? Ütlesin talle, et
Sethi järgi võib iga isiksus, kes kuulub tervikolemusse, väljendada end füüsiliselt nii sageli kui
ta soovib. Siis sekkus Seth)
Niisiis: Anna mulle nüüd üks hetk. (Paus.) Kõigepealt, teie kui rass selle sõna tavapärases
kasutuses, olete end pidanud ülejäänud loodusest ja teadvusest eraldiseisvaks.
Teie peamiseks mureks on olnud teie enda kui liigi ellujäämine. Teiste liikidega olete
arvestanud ainult sedavõrd, kuivõrd teile neist on kasu olnud. Teil ei olnud kogu teadvuse
suurest pühadusest ega oma suhetest selle sees tõelist arusaamist. Te olite seda suurt tõde
käest kaotamas.
Praegustes oludes kannate te seda ideed rassi ellujäämisest, ükskõik mis hinnaga, edasi;
keskkonna muutmisest oma eesmärkidele vastavaks; ja see on viinud teid selleni, et olete
vaimsed tõed unarusse jätnud.
Sellise suhtumise tulemused on loomulikult näha ka füüsilises reaalsuses. Need, kes pöörduvad tagasi, teevad seda mitmesugustel põhjustel. Mõnda neist tõmbab füüsiline elu just
sellise suhtumise tõttu. Need on isikud, kes teie mõistes minevikus taotlesid füüsilist olemasolu ilma, et nad oleksid mõelnud teiste liikide õigustele. Nad tahavad tagasi pöörduda omaenda ihade tõttu.
Rass peab õppima hindama iga üksiku inimese väärtust. Samuti õpib rass oma sõltuvust
teistest liikidest ja hakkab mõistma oma osa füüsilise reaalsuse kogu raamistikus.
Niisiis: Praegusel ajal sünnivad mõned uuesti ainult selleks, et aidata teil mõista. Nad toovad selle küsimuse teravalt esile ja teravdavad kriisi, sest teil pole veel hilja oma käitumist
muuta. Te töötate kahe peamise probleemi kallal, kuid mõlemad on seotud isiku pühadusega
ja isiku suhtega teistesse ja kogu füüsiliselt suunatud teadvusega.
Sõja probleem õpetab teile varem või hiljem, et kui te tapate teise inimese, siis põhimõtteliselt te tapate sellega iseenda. Ülerahvastamise probleem õpetab teile, et kui te ei suhtu keskkonda, kus te elate, hoolitsevalt ja armastusega, siis ei anna see enam teile toitu – te ei vääri
seda enam. Sest vaadake – mitte teie ei hävita planeeti. Te ei hävita linde ja lilli ega vilja ega
loomi. Te ei ole neid väärt ja nemad hävitavad teid.
Te püstitasite selle probleemi iseenda jaoks ja oma seisukohtade raamistikus. Te ei hakka
taipama oma kohta looduses enne, kui mõistate, et eksisteerib reaalne oht, et te selle hävitate.
Te ei hävita teadvust. Te ei suuda hävitada isegi mitte ühe puulehe teadvust, kuid kui seda
probleemi teie kontekstis ei lahendata, siis võivad need teie kogemuse ulatusest lihtsalt ära
kaduda.
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See kriis on siiski teatud ravivorm. See on õpetamise meetod, mille te olete iseenda jaoks
üles seadnud, kuna te vajate seda. Ja te vajate seda just praegu, enne kui teie rass alustab
rännakuid teistesse füüsilistesse reaalsustesse. Teil tuleb õppida oma õppetunnid ära praegu,
omaenda tagahoovis enne, kui hakkate teistesse maailmadesse rändama. Sellepärast olete te
selle olukorra iseendale põhjustanud ja te õpite sellest. (Seansi lõpp kell 23.25.)

551. SEANSS
30. SEPTEMBER
1970 KOLMAPÄEVAL KELL 2117
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Me jätkame dikteerimist.
Igas elus on teie ülesandeks vaadata kõigepealt üle oma väline keskkond, et tundma õppida oma sisemist seisundit. Väline on sisemise peegeldus.
Teil tuleb mõista oma sisemise mina olemust ja väljendada seda väljapoole. Kui te seda
teete, peaksid välised olukorrad muutuma paremuse poole sedamööda, kui sisemine mina saab
teadlikuks omaenda iseloomust ja võimetest. Teoreetiliselt peaksite te seega iga eluga saama
tugevamaks, tervemaks, rikkamaks ja targemaks, kuid on palju põhjuseid, miks see ei toimi.
Nagu varem mainitud, võtavad paljud isiksused enda peale erinevat laadi kogemusi, keskendudes arengule mingis teatud kindlas piirkonnas ja mõnda teist rea elude vältel võibolla
ignoreerides.
Ühelgi teadvusel pole täpselt samasuguseid kogemusi kui teistel ega tõlgenda ta neid ka
teistega samamoodi ja nii kasutabki iga isiksus oma taaskehastuste võimalusi omamoodi. Näiteks on vajalik, et isiku sugu muutuks. Mõned vahetavad sugu igas (järgnevas) elus. Teised
elavad rea elusid naisena ja seejärel jälle mehena, või vastupidi, kuid kogu taaskehastuste
raamistik peab hõlmama mõlema soo kogemust.
Ainult üht sooliini järgides ei ole võimalik oma võimeid täielikult välja arendada. Inimene
peab saama nii emaks kui isaks olemise kogemuse. Kui jõuate arusaamiseni, et teie ise moodustate oma igapäevast olemasolu ja seda elu, mida te tunnete, siis võite hakata muutma omaenda mõistuslikke ja psüühilisi mustreid ja seeläbi muutma oma igapäevast keskkonda.
Kuid see taipamine peab käima käsikäes sügavate intuitiivsete teadmistega sisemise mina
võimetest. Need kaks faktorit koos võivad vabastada teid kõikidest raskustest, mis on mineviku eludes esile kerkinud. Selle taipamisega hakkab kogu teie eksistentsi struktuur muutuma
ning vaimne ja psüühiline kasv kiireneb.
Teie igapäevastes suhetes, suhtumistes ja kogemustes on oma sisemine loogika. Näiteks,
kui te ühes elus vihkasite naisi, siis võib väga hästi juhtuda, et järgmises elus olete te naine.
Nimelt on see viis, kuidas naiseks olemise kogemust mõista ja naisena tunda saada sellist
suhtumist, mis teil endal minevikus naiste vastu oli.
Kui teil ei olnud kaastunnet haigete vastu, siis võite te sündida mõne raske haigusega,
mille te jällegi olete ise valinud ja leida end silmitsi samasuguse suhtumisega, mis kord teile
endile iseloomulik oli. Selline eksistents toob tavaliselt kaasa ka teisi küsimusi. Ühtki olemasolu ei valita ainult ühel põhjusel, vaid see teenib ka paljusid teisi psühholoogilisi kogemusi.
Näiteks üks eksistents kroonilise haigena võib aidata kaasa enesedistsipliini arendamisele,
võimaldades teil kasutada sügavamaid võimeid, mida te tervena olite ignoreerinud. Täielikult
õnnelik elu võib pealiskaudselt vaadelduna tunduda suurepärasena, kuid tegelikult võib see
olla pinnapealne ja isiksuse arenemisele vähe kaasa aidata.
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Tõeliselt õnnelik olemasolu kutsub seevastu esile sügava rahulolu ning hõlmab endas
spontaanset tarkust ja vaimset rõõmu. Ma ei taha öelda, et kannatus peaks ilmtingimata viima
vaimsele täiustumisele või et kõik haigused valitakse sellistel eesmärkidel, sest see ei ole
sugugi nii.
Haigus on sageli võhiklikkuse ja vaimse laiskuse tulemus. Sellise distsiplineeriva kogemuse võivad endale võtta isiksused, kes peavad teiste iseloomujoonte tõttu enda suhtes rakendama karme meetodeid. On olemas läbi elude ulatuv üldine suhete muster, mis siiski ei tähenda, et te rändaksite läbi mitme eksistentsi ühe ja sama piiratud arvu sõprade ja tuttavatega, kes
ei muutu rohkem kui näitlejad, kes vahetavad grimmi ja kostüüme.
Indiviidide grupid tulevad mitmesugustes eludes kokku kindlatel eesmärkidel, lähevad siis
lahku ja võivad mingil teisel ajal või teises kohas jälle kokku tulla või ka tulemata jätta.
Mingit kindlat reeglit siin ei ole. Mõned perekonnad on oma eelkäijate otsesed taaskehastused, kuid see ei ole mingil juhul üldine reegel. Sügavad suhted jätkuvad siiski nii või teisiti.
Muud lihtsalt kaovad.
Ma tahan sellega öelda, et võimalus arenguks ja teadmiste kogumiseks on olemas praegu
– selles elus on võimalusi samavõrra kui ükskõik millal. Kui jätate oma igapäevased arenguvõimalused praegu tähelepanuta, ei saa teid mitte keegi sundida pärast surma või elude vahel
omandama ja kasutama suuremaid võimeid. Surmajärgses kogemuses on olemas õpetajad,
kuid õpetajaid on ka siin, teie praeguses olemasolus.
Mõned perekonnad tulevad kokku mingis antud elus mitte suure külgetõmbe või armastuse pärast minevikus, vaid otse vastupidistel põhjustel. Perekonnad võivad seega koosneda
isikutest, kes üksteisele minevikus ei meeldinud ja kes tulevad nüüd kokku lähedastes suhetes,
kus neil tuleb töötada koos ühise eesmärgi nimel, õppides üksteist paremini mõistma ja oma
probleeme teist laadi olukorras läbi töötama.
Igal põlvkonnal on oma ühine siht. See on – täiustada sisemisi teadmisi ja materialiseerida
neid väljapoole maailma nii täpselt kui võimalik. Muutuv füüsiline keskkond läbi sajandite,
nagu teie neid tunnete, esindab neid sisemisi kujundeid, mis on välgatanud kõikide isikute
meeles, kes on selles maailmas mitmesuguste ajastute vältel elanud.
Niisiis: Ei ole tingimata oluline, et te saaksite oma möödunud eludest teada, kuigi sellest
võib olla ka kasu, kui te annate endale aru, et valisite oma praeguse sündimise tingimused ise.
Kui uurite hoolikalt oma praegust elu, siis tulevad selgesti ilmsiks väljakutsed, mille olete
endale ise seadnud. Seda ei ole kerge teha, kuid see on iga isiku käeulatuses. Kui vabastate
end vihkamisest, siis vabastate automaatselt kõikidest sellistest suhetest ka tulevikus – või
kõikidest kogemustest, mis põhinevad vihkamisel.
Tunda oma taaskehastuste tagapõhja, tundmata sealjuures oma praeguse mina tõelist iseloomu, on kasutu. Te ei saa õigustada ega selgitada praegusi olukordi, öeldes: "See on tingitud millestki, mida ma tegin möödunud elus," sest teie sees on ka praegu võime neid negatiivseid mõjusid muuta. Võib-olla tõite te mingil põhjusel negatiivsed mõjud oma ellu kaasa,
kuid sellised põhjused on alati seotud arusaamisega ja arusaamine neutraliseerib need mõjud.
Te ei saa öelda: "Vaesed on vaesed lihtsalt sellepärast, et nad valisid viletsuse ja seepärast
ei ole mul mingit vajadust neid aidata." Selline suhtumine võib väga kergesti järgmise kogemusena tuua teile viletsuse.
Isegi taaskehastuste tsükli lõppedes ei ole kõik sugugi ühel ja samal saavutuse tasemel.
Mõnedel isikutel on teatud omadusi, millel ei ole inimkogemuses vastet. Füüsiline olemasolu
mõjub erinevatele isikutele erinevalt. Mõned leiavad, et see on suurepärane eneseväljendamise ja enesearendamise viis. See lihtsalt sobib neile. Nad oskavad end füüsiliselt väljendada
ja oma sisemisi tundeid täpselt materialiseerida. Teistele on see raskem, kuid teistel reaalsuse
tasanditel võivad nad samal ajal palju paremini hakkama saada.
On selliseid kahe jalaga maa peal seisjaid, kes füüsilises reaalsuses lausa õilmitsevad ja
kellel võib tekkida raskusi ennast teiste, mittefüüsilise tegevuse piirkondadega kohandada.
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Kõikides nendes piirkondades ei eitata kunagi sügavalt vaimseid ja emotsionaalseid kontakte.
Väga lähedased sõbrad teie möödunud eludest, kui neil on selleks võimalust, suhtlevad teiega
sageli unenägudes ja need suhted jätkuvad, kuigi te ei ole nendest teadvusel olles teadlik.
Te teate alateadlikult, kui keegi, keda te olete tundnud minevikus, sünnib füüsilisse ellu.
Võõrad, keda te kohtate unenägudes, on sageli inimesed, kes praegu elavad – teie kaasaegsed
– keda te samuti võisite möödunud eludes tunda.
Muidugi on ka mööduvaid suhteid, korraks loodud ja katkenud sidemeid. Teie abikaasa
mingis antud elus võib, kuid ei pruugi olla keegi, kellega teil on mingi sügav ühendav side,
kuid te võite abielluda ka mõnest möödunud elust pärit vastakate tunnete ajendil ja valida abielusuhte, mis ei põhine armastusel, kuigi armastus võib hiljem tekkida.
Muuseas, kaksikutel on peaaegu alati väga sügav ühendav psüühiline seos, mis võib mõnikord olla nagu kinnisidee. Ma pean siin silmas ühe munaraku kaksikuid.
Taaskehastuste eesmärgid on samuti väga erinevad. Ma tahan rõhutada, et taaskehastumine on nagu tööriist, mida isikud kasutavad, igaüks omamoodi. Mõned naudivad olemasolu
naisena, mõnedele sobib rohkem elada mehena. Kuigi tuleb läbi teha mõlemad, on valikus ja
tegutsemises suur ulatus. Mõned isikud kogevad teatud suundades raskusi, kuid mõnes teises
suunas läheb neil areng suhteliselt libedalt.
Mingisugust ettemääratust ei ole, kuna kõik väljakutsed ja olukorrad valitakse ise. Näiteks
võidakse probleeme mitme olemasolu võrra edasi lükata. Mõned isikud tahavad oma suurimad probleemid lahendada ja nendest täielikult üle saada reas üsna rasketes eksistentsides ja
liialdatud tingimustes.
Teised, rahulikuma loomuga indiviidid, lahendavad probleeme ükshaaval. Võidakse võtta
ka puhkeperioode ja need on väga tervendavad. Näiteks võidakse valida üks täiuslik, rahulik
elu minimaalsete probleemidega, kas siis eelmänguna järgnevale väga keskendunud elule või
preemiaks eelmise väga raske elu eest. Need, kes naudivad füüsilist keskkonda täielikult, ilma
et see neile kinnisideeks muutuks, saavad alati suurepäraselt hakkama. Igaüks kohaldab taaskehastumise "seadused" endale sobivaks.
Ma panen ette seanss lõpetada, kui teil ei ole küsimusi.
("Ei.")
Minu parimad soovid.
("Head ööd, Seth.")
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Taaskehastumine, unenäod ning varjatud mees ja naine
"mina" sees
555. SEANSS
21. OKTOOBER 1970
KOLMAPÄEVAL KELL 2130
(Alates 30. septembrist on Sethil olnud kaks ESP kursuseseanssi; üks seanss meie sõbra
John Barclay jaoks, kes kolib ära Nevadasse; kaks seanssi, mis puudutasid Jane'i ja minu
tööd seoses selle materjaliga; üks kord rääkis ta veel Jane'i kaudu televisioonis – ühes
Washingtoni telekanalis, kuhu meid esinema kutsuti.
Olime Jane'iga selle kuu alguses ostnud ühe antoloogia, kus oli pikk lõik Carl Jungist –
Šveitsi psühhoanalüütikust, kes suri 1961. aastal. Jane ei olnud selle raamatuosa lugemist
veel lõpetanud, kui Seth tegi 554. seansil, 19. oktoobril ettepaneku, et ta paneks selle raamatu
kõrvale: "Las Jung jääb praegu sinnapaika." Ta ei kommenteerinud seda. See ei olnud siiski
Jane'i esimene kokkupuude Jungi kirjutistega.
On huvitav ära märkida, kuidas Seth "stardib" materjalidest, nagu näiteks Jungi
raamatust ja arendab siis teemat selliselt, et see sisaldab tema enda ideid ja tõlgendusi, nagu
ka selles peatükis.
Kogu päev sadas. Jane käis täna kiropraktiku juures ja oli väga lõdvestunud – nii lõdvestunud, et ma küsisin temalt, kas peaks seansi ära jätma. Ta ütles, et ta tahaks siiski, et seanss
toimuks. Tema silmad olid poolkinni, hääl väga vaikne, kui seanss algas.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Me alustame dikteerimist.
(Arvasin, et ehk saan kuulda, mida Seth Jane'i füüsilisest seisundist arvab ja küsisin:
"Kuidas siis sina ennast tunned?")
Mina tunnen ennast hästi. Mis puutub meie sõbrasse, siis oleks parem, kui ta ei käiks
vihmase ilmaga kiropraktiku juures.
("Miks nii?")
Osalt lihaste reaktsiooni pärast, mida ka kiropraktik mainis, teiselt poolt ka sellepärast, et
keha tervendavad mehhanismid toimivad selge ilmaga palju efektiivsemalt. Organism taastub
siis pärast ravi palju kiiremini. Sellel asjal on siiski üks hea külg: seekord puhkas ta kogu ettenähtud aja [ühe tunni], kuna tal oli tunne, et see on vajalik.
("Kas oleks parem, kui me jätaksime seansi täna ära?")
Me oleme seansiks valmis. Arvestades olukorda, tuleb see võrdlemisi lühike, kuid siiski
korralik. Ma tahaksin siiski seda teemat lähemalt kommenteerida.
Sellise [kiropraktilise] ravi tulemusena käsitsetakse selgroolülisid moodustavat atomaarset
struktuuri. Olenevalt ilmast ja atmosfäärilistest tingimustest on elektrilised reaktsioonid erinevad. Vihmase ilma puhul on elektriline takistus atomaarsetes struktuurides suurem – see on
teatud hilinenud reaktsioon, füüsiliselt küll vaevumärgatav – väike viivitus, enne kui selgroolülid soovitud asendis pidama jäävad.
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Sel ajal, kui nad selle soovitud asendi võtavad, jätkub tegevus edasi. Selge ilma puhul on
reaktsioonides palju vähem viivitust ja aktiveeritud, liikumapandud aatomid jäävad palju
kiiremini paigale.
Niisiis: Meie järgmise peatüki pealkirjaks saab olema: "Taaskehastumine, unenäod ning
varjatud mees ja naine "mina" sees."
(Jane'i tempo oli nüüd tublisti kiirenenud.)
Nagu ma varem mainisin, elab igaüks nii mehe kui naisena. Reeglina ei säili teadvuses
nendest mälestust. Et vältida liigset samastumist oma praeguse sooga, on meessoost isikus
olemas sisemine naiselikkuse kehastus. See kehastunud naiselikkus mehe sees on selle tõeline
tähendus, mida Jung nimetas "animaks".
Anima mehe sees on seega psüühiline mälestus ja samastumine kõikide nende varasemate
eksistentsidega naise kujul, milles sisemine mina on osalenud. See sisaldab endas teadmisi
praeguse mehe möödunud eludest naisena ja intuitiivset arusaamist kõikidest naiselikest omadustest, mis isiksuse sees olemas on.
Anima on seega oluline ettevaatusabinõu, mis ei lase mehel end liigselt samastada kõigi
nende kultuurist tingitud meessoole iseloomulike joontega, mille on talle peale surunud tema
praegune tagapõhi, keskkond ja haridus. Anima avaldab mitte ainult isiklikku, vaid ka massilist tsiviliseerivat mõju, pehmendades tugevalt agressiivseid kalduvusi ja olles ühtlasi sillaks
suhtlemisel naistega nii perekondlikes suhetes kui ka suhtlemisel kunstide või kõne abil.
Sellepärast näeb mees sageli unes, et ta on naine. Viis, kuidas ta seda näeb, võib öelda
talle paljugi tema nende taaskehastuste kohta, kus ta ise tegutses naisterahvana. Mees- ja naissugu ei ole sugugi vastandid, vaid need on segunevad tendentsid. Preestrinna, ema, noor nõid,
abielunaine ja tark vana naine – need üldised tüübid on arhetüübid, kuna nad kujutavad endast
"algelemente", mis esindavad sümboolselt mitmesuguseid nõndanimetatud naiselikke omadusi ja erinevaid elusid naisterahvana, mida on elanud mehed.
Selliseid elusid on loomulikult elanud ka naised. Naisele ei ole siiski vaja meelde tuletada,
et ta on naine, kuid selleks, et nad liigselt ei samastaks ennast oma praeguse sooga, on olemas
midagi, mida Jung nimetas "animuseks" ehk varjatud meheks naise sees.
Jällegi sisaldab see endas elusid meesterahvana, milles ta ise on osalenud – noor poiss,
preester, agressiivne "metsmees" ja tark vanamees. Need on tüübid, mis üldiselt ja sümboolselt kujutavad möödunud elusid mehena, mida on elanud praegused naised. Naised võivad
seega oma varasematest taaskehastustest meestena väga palju õppida, uurides unenägusid, kus
need tüübid esinevad või kus nad ise ilmuvad mehe rollis.
Nõndanimetatud anima ja animuse kaudu ammutavad praegused isiksused teadmisi,
intuitsiooni ja tagapõhja, mis on kogutud nende mineviku kogemusest vastassoo esindajatena.
Vahel, näiteks, võib naine minna üle piiri ja hakata oma naiselike omadustega liialdama,
millisel juhul tuleb appi animus ehk sisemine mees, tuues talle unenäo kogemuse kaudu teadmisi, mille tulemusena ilmnevad tasakaalustavad, meessoole iseloomulikud reaktsioonid.
Sama kehtib ka meesterahva puhul, kui ta mingil põhjusel hakkab ennast liialt samastama
sellega, mida ta peab mehelikuks iseloomuks. Anima või naisterahvas kerkib temas esile ja
tekitab kompenseeriva mõju, põhjustades intuitiivsete võimete esilekerkimise ja tuues esile
loova elemendi liigse agressiivsuse tasakaalustamiseks.
Ideaaljuhul annaksid sellised mõjud tulemuseks tasakaalu nii individuaalsel kui ka massilisel tasandil, kus agressiivsust kasutataks ainult loovalt, nii nagu see võiks ja peakski olema.
Te võite teha vaheaja.
(22.02. "Väga hea," ütlesin ma Jane'ile, kui ta transist väljus. "Jah," vastas ta. "Ma sain
samuti aru, et see oli suurepärane materjal, kuna tal on veel palju öelda." Siiski paistis ta nii
lõdva ja uimasena, et ma kahtlesin, kas ta suudab ärkvel püsida. Jätkame kell 22.21.)
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Niisiis: Animus ja anima on muidugi väga suure psüühilise laenguga, kuid see laeng ja
külgetõmme on pärit üsna paikapidavast sisemisest samastumisest vastassugupoole isikustatud iseloomujoontega.
(Aeglasemalt.) Nad ei ole reaalsed mitte ainult psüühikas, vaid sisemine mina on need
sisestanud ka geneetiliselt kodeeritud andmetesse – geneetilisse mälusse möödunud psüühilistest sündmustest –, mis antakse edasi nende rakkude geneetilisse mälusse, millest koosneb
keha.
Iga sisemine mina, kui see endale võtab uue keha, annab sellele ja kogu selle geneetilisele
ülesehitusele üle mälestuse nendest möödunud füüsilistest kujudest, mis on talle kuulunud.
Praegused iseloomulikud tunnused varjutavad tavaliselt mineviku tunnused. Nad domineerivad, kuid ka muud tunnused on olemas, kuigi latentsena ja sisemise mustri kujul. Praeguse
keha füüsiline muster on niisiis geneetiline mälestus mina füüsilistest kujudest minevikus,
nende tugevatest ja nõrkadest külgedest.
Ma püüan seda selgitada nii lihtsalt kui võimalik. Praeguses kehas on nähtamatud kihid,
millest kõige pealmine, mida te näete, kujutab loomulikult teie praegust füüsilist kuju. Kuid
selle sees on olemas nähtamatud kihid, "varjutaolised", latentsed kihid, mis kujutavad varasemaid füüsilisi kujutisi, mis on sellele isiksusele kuulunud.
Need hoitakse nii-öelda "kasutamata olekus". Nad on praeguse keha atomaarse struktuuriga elektromagnetiliselt ühendatud. Teie mõtteviisi järgi on nad fookusest väljas. Nad on siiski
osa teie psüühilisest pärandist. Te kutsute minevikust tihti välja mõne varasema keha jõu oma
praegust nõrkust kompenseerima. Keha ei kanna selles elus mitte ainult bioloogilist mälestust
oma möödunud olukordadest, vaid isegi füüsiliselt sisaldab lahutamatuid mälestusi teistest
kehadest, mida isiksus on varasemates taaskehastumistes moodustanud.
Anima ja animus on nende sisemiste kehaliste kujutistega tihedalt seotud. Need kehalised
kujutised on suure psüühilise laenguga ja ilmuvad samuti unenägudes. Need toimivad kompenseerivalt ja meenutavad teile, et ei maksa ennast oma praeguse füüsilise kehaga liialt
samastada.
Need on muidugi nii mees- kui naissoost. Kui te olete haige, siis esineb teil unenäos sageli
kogemusi, kus te näite olevat keegi teine, kellel on täiesti terve keha. Sellised unenäod on
sageli raviva toimega. "Vanem" taaskehastuslik keha tuli teile appi ja te ammutate selle tervisest mälestuse kaudu jõudu.
Me lõpetame seansi ja jätkame oma materjali järgmisel korral, kui teil ei ole küsimusi.
("Ei.")
Minu parimad soovid teile mõlemale ja head õhtut.
("Head õhtut, Seth. Tänan sind väga.")
(22.45. Transist väljas, ütles Jane, et tunneb end nüüd sama hästi või isegi paremini, kui
enne seansi algust. Teda üllatas seansi äkiline lõpp. Ta oli tundnud end kogu seansi vältel
"väga passiivsena" ja ma panin tähele, et ta tempo muutus seansi lõpupoole järjest aeglasemaks ja aeglasemaks.)
556. SEANSS
26. OKTOOBER 1970
ESMASPÄEVAL KELL 2108
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Jätkame dikteerimist.
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Taaskehastuste kogemused on mina raamistiku osad, elava psüühika paljumõõtmelise
reaalsuse üks paljudest tahkudest. Need kogemused peegelduvad seega mitte ainult unenäos,
vaid ka tegevuse teistel tasanditel.
Praeguse mina kangas on läbi põimitud nende taaskehastuslike "minevikega", millest
praegune mina ammutab seda ilma teadvustamata, omaenda iseloomulike joonte, tegevuste ja
sügavama arusaamise varasalvest. Sageli ilmuvad möödunud elude mälestused pinnale, kuid
neid ei tunta ära, kuna need ilmuvad kui fantaasia või siis suunatakse need kunstiloomingusse.
Näiteks paljud kirjanikud, kes käsitlevad ajaloolisi teemasid, kirjutavad nendest aegadest
omaenda kogemuse põhjal. Sellised juhtumid kujutavad endast suurepärast töökontakti praeguse mina ja teadmatuse vahel, mis toob need mälestused pinnale viisil, mis rikastab praegust
elu. Üsna sageli muutub tõeline teadlikkus olukorrast peaaegu teadvuslikuks ja isik tunnetab
selle materjali allikat just teadlikkuse pinna all.
Unenägudes valatakse see taaskehastuslik materjal samuti väga sageli dramaatilisse vormi. Kõige selle all töötavad anima ja animus käsikäes, jällegi mitte kui vastandlikud vaid kui
ühtesulavad iseloomulikud jooned. Üheskoos kujutavad nad endast nii psüühilises kui füüsilises mõttes loovuse allikat.
Anima kujutab endast ülimalt vajalikku algset "sissepoole pööratust", kasvavat, hoolitsevat, intuitiivset koondatust sissepoole, millest sünnib loovus.
Sõna "passiivne" ei sobi hästi anima kirjeldamiseks, kuna see sõna seostub liikumatusega
ja see ei ole sugugi nii. On küll õige, et anima laseb endaga tegutseda, kuid selle motiiviks on
soov ja vajadus seada end samale lainele teiste, võimsamate jõududega. Soov saada kaasahaaratud on seega anima puhul sama tugev kui vastandlik soov puhata. Animuse iseloomulikud
omadused annavad agressiivse tõukejõu, mis toob isiksuse tagasi väljapoole, füüsiliste tegevuste juurde, kandes endaga võidukalt loovuse vilju, mis on sündinud anima omadustest.
Tervikmina on selgelt nende omaduste summa ja veel palju enamat. Pärast viimast kehastumist ei ole füüsilist, seksuaalset tüüpi loovust lihtsalt enam vaja. Teiste sõnadega, teil ei ole
vaja füüsiliselt paljuneda, lihtsalt väljendades sisaldab tervikmina nii mees- kui naissoole iseloomulikke jooni, mis lõpuks on samale lainele häälestunud ja kokku sulanud selliselt, et tõeline identsus võib esile kerkida – sest see ei saa toimuda, kui üks omaduste grupp on rohkem
rõhutatud kui teine, nagu see on teie praeguse füüsilise olemasolu vältel korraldatud.
On palju põhjusi, miks te oma dimensioonis sellise lahknemise enda peale võtsite. Need
põhjused on seotud viisiga, mille inimkond on arenemiseks ja oma võimete kasutamiseks
välja valinud. Mul on sel teemal rohkem öelda, kuid see ei kuulu sellesse peatükki.
Mehe anima või varjatud naissoost mina peegeldumine tema suhetes on üsna loomulik ja
võimaldab tal naisi mitte ainult paremini mõista, vaid seostada ennast ka oma teiste eludega
naise kujul. Sama kehtib ka selle kohta, kuidas naise animus peegeldub tema suhetes oma
meessoost sugulaste ja sõpradega. Anima ja animuse tõelus on palju sügavam, kui seda kujutas Jung. Sümboolselt vaadeldes moodustavad need kaks üheskoos tervikmina, koos selle
võimete, soovide ja iseloomulike omadustega.
Üheskoos toimivad nad kui sissekodeeritud, teadvustamata ja stabiliseerivad mõjud teie
tsivilisatsiooni fassaadi taga, ja seda mitte ainult individuaalses vaid ka kultuurilises plaanis.
Ilma anima ja animuse tõelist tähendust arvestamata ei ole võimalik mõista isiksust sellisena, nagu teie seda tunnete. Taaskehastuslik muster on üldiselt avatud, selles mõttes, et selle
sees on ruumi mitmekesisusele. Igal tervikminal on oma individuaalsed omadused. Ta võib
oma elud teatavates piirides elada nii nagu ise sobivaks peab. Võib olla katkematu rida elusid
mehena ja siis jälle naisena. Sellisel valikul on küll mõningad nõrgad kohad.
Siiski ei ole olemas ühtegi reeglit, mis soolist arengut erinevates kehastustes ette kirjutaks,
peale selle, et tuleb kogeda mõlema soo esindajate kogemusi ja vastavad iseloomujooned
välja arendada. See ei tähenda sugugi, et mehe ja naisena tuleks elada täpselt võrdne arv elu-
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sid. Mõni näiteks leiab, et talle on kergem areneda ühe soo esindajana. Selletõttu vajab selline
inimene rohkem võimalusi kogemuseks selle soo esindajana, millega tal on raskusi.
Animus ja anima muutuvad veelgi olulisemaks siis, kui valitakse rida elusid ühe soo esindajana. Animuse ja anima esialgne muster tuleb tervikminalt enne taaskehastumisi. Animus ja
anima sünnivad indiviidis koos esimese füüsilise eluga ja on selleks sisemiseks mustriks, mis
peab isiksusele tema algset ühtsust meelde tuletama. Siin on teine põhjus, miks nende sümbolite taga on tugev psüühiline laeng ja miks nad vahel annavad edasi ja peegeldavad jumalikku
muljet.
Mees igatseb anima järele, kuna sügavale teadvustamatusele esindab see tervikmina muid
iseloomulikke jooni mis ühest küljest on latentsed ja teisest küljest otsivad väljapääsu. Pinge
nende kahe vahel paneb teda agressiivsust taltsutama loovusega või agressiivsust loovalt
kasutama.
Nende sümbolite ja võitluse vahel, millega on seotud inimkond, on olemas sügavad seosed. Teie teadvus, just teie praegune teadvus, on teadlikkuse väljendus, mille kutsub esile
teatud laadi pinge, eriline koonduspunkt, mis kerkib esile tervikmina tõeliselt teadvustamata
sügavusest.
Tõeline teadvustamatus ei ole sugugi teadvuseta. Selle asemel on see nii põhjalikult ja
väljendamatult teadlik, et lausa pulbitseb. Elu, mida te tunnete, on lihtsalt üks nendest paljudest piirkondadest, milles ta on teadvustatud. Igas selle teadvuse tahus tuleb säilitada tohutut
jõudu ja tasakaalu, et hoida sellele iseloomulikku teadvuse kogemust kõikidest teistest lahus.
Teie reaalsus eksisteerib ühes teatud tegevuspiirkonnas, kus agressiivsed omadused, väljapoole tungivad iseloomulikud jooned on äärmiselt olulised, et vältida tagasilangemist sellesse
lõpmatusse võimaluste paljususse, millest te alles hiljuti esile kerkisite. Ometi tuletate te sellest teadvustamatust võimalikkuste voost oma jõu, oma loovuse ja selle hapra, kuid ometi
tugeva individuaalse teadvuse, mis kuulub teile.
Kahesooline jaotus võeti omaks, lahutama ja tasakaalustama neid äärmiselt vajalikke, kuid
näiliselt vastandlikke kalduvusi. Ainult algav teadvus vajab sedalaadi kontrolli. Anima ja
animus on seega sügavalt seotud oma vajalike, teineteist täiendavate, kuid näivalt vastandlike
kalduvustega, mis on äärmiselt olulised, et teie inimliku teadvuse sügavaimat olemust alal
hoida.
Seega on olemas loomulik sugudevaheline pinge, mille põhjused on palju sügavamad kui
vaid füüsilised. See pinge tuleneb teie teadvuse olemusest, mis kerkib esile animast, kuid sõltub oma jätkuvuse säilitamiseks animuse "agressiivsusest". Teatud määral ma juba selgitasin
seda külgetõmmet, mida üks inimene teise vastu tunneb, kui midagi, mis tuleneb tervikmina
sisemisest teadmisest, mis püüab saavutada oma tõelist identsust, püüdes samas seostada ja
täiendada neid näivalt vastandlikke kalduvusi, mis on selle osad.
Taaskehastusliku tsükli lõppedes on tervikmina palju enam arenenud, kui varem. Ta on
mõistnud ja kogenud ennast sellises reaalsuse mõõtmes, mis oli talle varem tundmatu ja selle
kaudu oma olemust avardanud. Asi ei ole siiski mitte nii, nagu lõhestuks tervikmina kaheks ja
liituks siis uuesti ühtseks tervikuks kokku.
Seoses eostamise olemusega on palju aspekte, mida tuleks siinkohal puudutada. Siin on
taas lugematul arvul erinevaid kõikumisi ja võimalusi. Tavaliselt valite te elude vahel endale
välja lapsed ja nemad valivad teid oma vanemateks.
Kui teil on kavas sündida mehena, siis on ema see ajend, mis aktiveerib teis anima sümboli nii, et teie enda elude muster naisterahvana saab osaks teie järgmisest olemasolust. Teie
ema, juhul kui te olete teda minevikus tundnud, märkab, et teie sündimise ajal on tal palju
unenägusid seoses teiste olemasoludega, kus te kaks koos olite.
Neid võidakse tavateadvuse tasandil isegi mitte mäletada, kuid paljudel juhtudel on need
alguses meeles, kuid hiljem need unustatakse. Ema enda möödunud elud mehena aitavad tal
teie kui pojaga suhelda. Mõnedel juhtudel tunneb noor ema end väga agressiivse ja närvilise-
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na. Sellised tunded on mõnikord tingitud faktist, et meessoost poeg põhjustab animuse aktiveerumise emas, mille tagajärjeks ongi agressiivsed tunded.
Te võite teha vaheaja. Ma tahtsin selle kõik edasi anda, kuni meil nii hästi läheb.
("Minu arvates on see väga huvitav.")
557. SEANSS 28.
OKTOOBER 1970
KOLMAPÄEVAL KELL 2119
(Mul oli kaks küsimust, mida ma Jane'ile mainisin, ilma et oleksin eriti oodanud, et Seth
neid täna käsitleb.
Esiteks: 556. seansil oli Seth öelnud, et paljud kirjanikud, kes käsitavad ajaloolisi aegu,
kirjutavad omaenda möödunud elu kogemustest. Minu küsimus puudutas hüpoteetilist eksperimenti, kus näiteks sada sellist kirjanikku pandaks hüpnoosi alla, ilma selgitamata, mis on eksperimendi siht ja hüpnoosi all küsitaks neilt möödunud elu mälestuste kohta. Minu küsimus
puudutas seda, kui paljud nende seast midagi meenutaksid ja kas selline katse võiks taaskehastumise kohta tõendusi anda.
Teiseks: Millised võimalused on kättesaadavad mittefüüsilisele isiksusele siis, kui see
otsustab esimest korda kehastuda füüsiliselt? Missugune on esialgne elu? Kas see peab olema
metsik või mingilgi määral "tsiviliseeritud"? Kas on üldse olemas mingit laadi ettemääratud
skeemi?
Kuna mind on huvitanud need küsimused juba mõnda aega, siis arvasin ma, et see võiks
huvitada ka Sethi raamatu lugejaid. Nagu näitab asjade käik, ei pööra Seth esimesele küsimusele erilist tähelepanu ja alustab väga huvitaval moel teisega.
Just enne tänaõhtuse seansi algust mõtlesin ma sellele, et missugune küll oleks olnud 13.
peatükk juhul, kui Jane ei oleks selle kuu alguses hakanud lugema antoloogiat, kus oli pikk
lõik Carl Jungi, Šveitsi psühhiaatri kohta. Nagu mainisin, soovitas Seth 19. oktoobril Jane'ile
see raamat kõrvale panna, enne kui ta selle lõpetada jõudis. Vaata märkmeid 555. seansi
alguse kohta, mis käsitlevad 21. oktoobrit. Kumbki meist ei ole sellest alates selle raamatu
poole vaadanudki.
Jung imbus ka sellesse peatükki – kuigi Seth käsitles seda omal viisil. Sedalaadi sündmused meie igapäevases elus on mõjutanud selle raamatu iga teist peatükki. Peatüki laadi võis
teatud määral mõjutada ka aeg, millal seanss toimub, samuti ka teemad. Isegi segamised
võisid oma osa mängida ...)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
(Rahuloleva ja lõbusana.) Ma olen rõõmus, et sa suhtud minu raamatusse heakskiitvalt.
("Minu arvates on see suurepärane.")
Tulemas on veel palju rohkemat.
(See on ju tore.")
Kuna see on elav ettevõtmine, kasutame me ära neid juhtumeid teie endi elus. Mina ise
olin see, kes andis Ruburtile tõuke see raamat (Jungi kohta) välja otsida.
(See ei tulnud mulle ettegi. Ega ka Jane'ile – selles olin kindel.) Pärast seda, kui ta oli seda
nii palju lugenud, kui jõudis, tahtsin ma, et ta paneks selle mõneks ajaks kõrvale. (Paus.)
Jätkame nüüd dikteerimist.
(Siis soovitas Seth, et ma paneksin oma märkmiku veidikeseks ajaks kõrvale, öeldes, et tal
on kahju, et mul tuleb seansside ajal kirjatööd teha. Me lobisesime veidi. See oli väga meel-
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div. Jane'i silmad olid pärani ja tumedad, tema edasiandmine elav; Sethi kohalolek selgesti
tunnetatav. See vahepala kestis vähem kui ühe minuti. Jätkame dikteerimist kell 21.20.)
Aatomitel, millest koosneb loode, on oma teadvus. See vaba teadlikkus – teadvus, mis
eksisteerib mateeriast sõltumatuna, moodustab vastavalt oma võimetele ja astmele mateeriat.
Lootel on seega omaenda teadvus, lihtne komponentteadvus, mis koosneb aatomitest, mis
selle moodustavad. See on olemas juba enne, kui ükski taaskehastuja sellesse siseneb.
Mateeria teadvus on kohal igasuguses mateerias – lootes, kivis, rohulibles, naelas.
Taaskehastuv isiksus siseneb uude lootesse vastavalt omaenda kalduvustele, soovidele ja
iseloomulikele omadustele, koos teatud sisseehitatud kaitsemehhanismidega. Ei ole siiski
mingit reeglit, mis ütleks, et taaskehastuv isiksus peab uue kuju, mis selle jaoks on ette valmistatud, üle võtma kas viljastumise hetkel, loote kasvu esimestel kuudel või isegi sünnihetkel.
See protsess on järk-järguline, individuaalne ja seda määravad teiste elude kogemused.
Eriti sõltub see emotsionaalsetest omadustest – mitte ilmtingimata viimase kehastunud mina
omadustest, vaid emotsionaalsetest pingetest, mis tulenevad kogu möödunud olemasolude
grupist.
On mitmesuguseid sisenemise meetodeid. Kui vanemate ja tulevase lapse vahel on tugev
suhe, võib isiksus siseneda juba viljastamise hetkel, sest tal on tugev soov oma vanematega
ühineda. Kuid isegi sellisel juhul jätkavad eneseteadvuse laialdased osad eludevahelises mõõtmes oma tegutsemist.
Alguses sarnaneb loote olukord sellistes tingimustes unenäole ning isiksus on keskendunud põhiliselt eludevahelisele olemasolule. Järkjärgult muutub olukord vastupidiseks, kuni
selge keskendatus säilitada eludevahelisele tingimusele muutub raskemaks.
Olukorras, kus isiksus seob ennast juba viljastamishetkel, eksisteerivad peaaegu eranditult
tugevad seosed minevikuelu vanemate ja lapse vahel või on isikul lakkamatu ja peaaegu
kinnisideeks muutunud iha pöörduda tagasi maisesse olukorda – kas siis mingi erilise eesmärgi tõttu või sellepärast, et taaskehastuv isiksus on maisest eksistentsist lihtsalt lummatud. See
ei ole ilmtingimata kahjulik. Isiksus võib lihtsalt tunda, et füüsiline kogemus sobib talle, et ta
lihtsalt on praegu maisele elule koondatud ja leiab, et maine keskkond pakub talle oma võimete arendamiseks rikkalikke võimalusi.
Juhtub, et mõned isiksused sisenevad lootesse juba viljastamise hetkel näiliselt mitte nii
õilsatel põhjustel – näiteks võib seda tingida ahnus või kinnisidee, mis tuleneb lahendamata
jäänud probleemidest. Teised, kes kunagi täielikult ei suuda maist olemasolu omaks võtta,
võivad lõpliku sisenemisega mõnda aega viivitada ja isegi pärast sisenemist jääda alati kehast
teatud kaugusele. Skaala teises otsas, enne surma, kehtivad samad põhimõtted; siis eemaldavad mõned oma keskendatuse füüsiliselt elult, jättes kehalise teadvuse üksi. Teised ei jäta
keha maha kuni viimase hetkeni. Imiku esimestel päevadel ei ole isiksus kunagi püsivalt
kehale keskendunud.
Niisiis: Kõikidel juhtudel on otsused langetatud varem, nagu varem öeldud. Taaskehastuv
isiksus on seega teadlik, millal viljastamine, mida ta on oodanud, aset leiab. Ja kuigi ta võib ja
võib mitte valida siseneda just sel hetkel, tõmbab see aeg ja punkt ruumis ning kehas teda
vastupandamatult enda poole. Mõnikord külastab isiksus kaua enne viljastamist keskkonda,
kus elavad tema tulevased vanemad, jällegi, kuna teda tõmbab sinnapoole. See on loomulik.
Elude vahel võib indiviid näha vilksamisi pilte tuleviku eksistentsist, mitte ilmtingimata
mingeid kindlaid sündmusi, vaid kogeda uue suhte olemust ja tuletada endale meelde väljakutseid, mis ta on endale seadnud. Selles mõttes on tuleviku vaimud teie kodudes sama tõelised kui mineviku vaimud.
Need ei ole sugugi tühjad mateeria kestad, mida täitma hakatakse, sest uus isiksus hõljub
selle sees ja ümber, eriti pärast viljastamist ja pärast seda juba kasvava sageduse ja intensiivsusega. Sünni vapustusel on mitmeid tagajärgi, mis tavaliselt tõmbavad isiksuse täie hooga
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füüsilisse reaalsusse. Enne seda on tingimused üsna ühetaolised. Kehalist teadvust hoitakse
alal peaaegu automaatselt, see reageerib tugevalt, kuid väga kontrollitud tingimustel.
Sündimisega on see kõik äkki möödas ja [uued] ajendid hakkavad ilmuma kiiremini kui
kehaline teadvus on seda sinnani kogenud.
See kõik nõuab stabiliseerivat mõju. Varem rikastas ja toetas kehalist teadvust sügav
bioloogiline ja telepaatiline samastumine emaga. Elavate rakkude suhtlemine on palju põhjalikum, kui te oskaksite seda ette kujutada. Samastumine on peaaegu täielik enne sündimist,
niipalju kui see puudutab ainult keha teadvust.
Enne uue isiksuse sisenemist peab loode iseennast ema organismi osaks. See tugi kaob
sündimise ajal äkki ära. Kui uus isiksus ei ole varem täies ulatuses sisenenud, siis siseneb see
tavaliselt sündimise hetkel, et uut organismi stabiliseerida. See toetab uut organismi. Uus isiksus kogeb seega sündimist erineval määral, olenevalt sellest, millal ta sellesse dimensiooni
sisenes.
Kui ta siseneb sündimise hetkel, on ta üsna sõltumatu ega samasta end veel täielikult kujuga, millesse ta sisenes, ja tegutseb seal vaid kui toetav faktor. Kui isiksus sisenes viljastamise
hetkel või kunagi enne sündi, on ta teatud ulatuses end keha teadvuse, lootega juba samastanud. Ta on tajumise protsessi juhtimise enda kätte võtnud – kuigi tajumine on niikuinii alanud, ükskõik, kas seda juhitakse sel viisil või kuidagi teisiti – ja ta kogeb sünnivapustust
vahetult, otsesel viisil.
Seega ei ole isiksuse ja sünnikogemuse vahel vahemaad. Äsja sisenenud isiksus kui teadvus vilgub sisse ja välja, kuna selle stabiliseerimine võtab aega. Kui laps, eriti väike beebi
magab, siis lahkub isiksus sageli kehast. Järk-järgult väheneb samastumine eludevahelise olukorraga, kuni end peaaegu täielikult füüsilisele kehale koondatakse.
On kahtlemata selliseid isikuid, kes samastavad end kehaga täielikumalt kui teised. Üldiselt vaadeldes on aga olemas üks füüsilisele reaalsusele keskendumise optimaalne punkt, üks
intensiivsuse periood, millel ei ole kestvusega midagi tegemist. See võib kesta nädala või 30
aastat ja sellest edasi hakkab koondatus vähenema ja järk-järgult teistele reaalsuse tasanditele
kalduma.
Niisiis: Kriisid, eriti väga varasel või väga hilisel eluperioodil võivad isiksuse samastumist
kehaga sedavõrd vapustada, et isiksus ajutiselt kehast lahkub. Tal on mitu valikuvõimalust. Ta
võib lahkuda nii täielikult, et keha langeb koomasse, juhul kui ka keha teadvus on šoki läbi
teinud. Kui vapustus oli psühholoogilist laadi ja keha teadvus enamvähem normaalselt toimib,
võib ta muutuda tagasi mõneks oma varasemaks taaskehastuseks.
Sellisel juhul on tegemist lihtsalt taandarenguga, mis tihti hiljem möödub. Siin on meil
jälle tegemist animuse ja animaga. Kui isiksus arvab, et ta ei suuda mehena elus läbi lüüa,
võib selline suhtumine aktiveerida anima omadusi, võttes endale omadusi mõnest möödunud
elust naisena, kus tal hästi läks. Vastupidisel juhul võib sama asi toimuda naisterahvaga.
Teisest küljest, kui isiksus leiab, et ta on end oma praeguse sooga sedavõrd samastama
hakanud, et tema individuaalsus satub ohtu, võib see tekitada vastupidise pildi, mis võib minna isegi nii kaugele, et end jälle vastassoost isiksusega minevikust samastama hakatakse.
Isiksuse kontroll keha üle on varasematel aastatel õrn, kuid muutub pikapeale tugevamaks.
Isiksus võib omaenda põhjustel otsustada keha kasuks, mis ei ole esteetiliselt meeldiv, ta võib
end mitte kunagi sellega seostada ja kuigi olemasolu teenib neid eesmärke, mis tal olid kavas,
võib alati keha ja isiksuse vahel selle sees olla teatud tajutav distants.
Need, kes sisenevad lootesse viljastamise hetkel, ootavad harilikult väga füüsilist olemasolu. Nad on seega täielikumalt arenenud ja näitavad oma individuaalseid iseloomujooni väga
varakult. Nad haaravad oma kehast kinni ja hakkavad juba seda vormima. Kontroll mateeria
üle on arenenud ja tavaliselt jäävad nad kehasse lõpuni, surres kas õnnetuse läbi, kus surm on
äkiline või magades või ootamatu haiguse läbi. Reeglina on nad mateeria osavad manipuleerijad.
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Nad on emotsionaalsed, nad töötavad oma probleemid läbi viivitamata, mõnikord rahutult
ja ägedalt. Nad saavad maise materjaliga hästi hakkama ja tõlgivad oma ideid füüsilisse vormi
väga jõuliselt. Nad ehitavad linnu, monumente. Nad on arhitektid. Nad tegutsevad mateeria
kujundamise ja vormimisega vastavalt oma soovile.
Reeglina need, kes ei sisene teie tasapinda enne sünnihetke, on selliseks manipuleerimiseks vähem võimelised. Nad on keskpärased, kui sellist terminit võib kasutada, keskpärased
või tavalised.
Kuid on ka mõned, kes protesteerivad uue olemasolu vastu niikaua kui võimalik, kuigi
nad ise selle valisid. Teatud määral peavad nad sünnihetkel kohal viibima, kuid võivad täielikust samastumisest äsjasündinud lapsega siiski tagasi hoiduda. Nad hõljuvad kuju sees ja selle
ümber, kuid nagu pooleldi vastu tahtmist. Selliseks käitumiseks on mitmeid põhjuseid. Mõned
isiksused lihtsalt eelistavad eludevahelist olemasolu ja neile pakub probleemide teoreetiline
lahendamine palju rohkem huvi, kui nende vajalik praktiline rakendamine. Teised on avastanud, et füüsiline olemasolu ei sobi nende vajadustele nii hästi kui nad arvasid ja et nad jõuavad palju paremini edasi teistes reaalsuse ja olemasolu valdkondades.
Oma omadustest tingituna eelistavad mõned jätta iseenda ja oma füüsiliste olemasolude
vahele teatud kindla distantsi. Neil on palju rohkem tegemist sümbolitega. Nad vaatlevad
maist elu suuresti kui eksperimenti, nad lähenevad sellele peaaegu kadedalt. Nad ei ole huvitatud niivõrd mateeria manipuleerimisest kui sellest, kuidas ideed mateerias välja paistavad.
Üldiselt vaadeldes tunnevad nad end alati rohkem kodus ideede, filosoofiate ja käsitlematute reaalsustega. Nad on mõtlejad, kes on alati veidi eraldi, nende keha puhul on märgata
puudulikku lihaste arengut. Luuletajad ja kunstnikud, kuigi nad on mõnevõrra samalaadse
iseloomuga, on reeglina palju rohkem seotud füüsiliste väärtustega maises olemasolus ja
hindavad neid rohkem, kuigi neil võivad olla paljud samalaadsed omadused.
Suhtumine kehasse on seega alati erinev. Võib valida erinevaid kehatüüpe, kuid ikkagi
jäävad üldised eelistused tervikmina poolt ja iseloomulikud omadused, mis juhivad tervikmina, nii et kõik need erinevad elud, mida elatakse, on siiski oma individuaalse hõnguga.
On peaaegu võimatu rääkida sellest, millal isiksus siseneb füüsilisse kehasse, ilma et
arutaksime viise, kuidas ta sellest lahkub, kuna kõik see sõltub vägagi isiklikest omadustest ja
suhtumisest füüsilisse reaalsusse. Otsused, mis puudutavad tuleviku elusid, võidakse teha
mitte ainult eludevahelistes tingimustes vaid samuti iga elu unenäo seisundites.
Võib näiteks olla, et te olete juba otsustanud oma järgmise kehastuse tingimuste suhtes.
Kuigi teie vanemad võivad olla teie mõistete järgi alles lapsed või teie ajaskaala järgi ei ole
nad isegi veel sündinud, võidakse asja juba korraldada.
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Lood algusest ja paljumõõtmeline Jumal

559. SEANSS
9. NOVEMBER 1970
ESMASPÄEVAL KELL 2118
(Väljavõtted 558. seansist 5. novembril on ära toodud Lisas.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth")
Asume nüüd dikteerimise juurde. Me alustame järgmist peatükki. Selle pealkiri saab olema: "Lood algusest ja paljumõõtmeline Jumal." (Ning end ettepoole kallutades, naeratades,
kuid intensiivselt:) Kuidas see teile meeldib?
("See meeldib meile väga.")
Nii nagu iga üksikisiku praegune elu kerkib esile varjatud dimensioonidest, mis asuvad
füüsilises mõttes kergemini ligipääsetavatest mõõtmetest eemal ja sarnaselt sellele, kuidas see
elu võtab oma energia ja tegutsemisjõu teadvustamata allikatest, nii kerkib ka see füüsiline
universum, mida teie tunnete, esile teistest dimensioonidest. Niisiis saab ta oma alguse ja
ammutab oma energia sügavamatest reaalsustest.
Ajalugu, nagu teie seda tunnete, kujutab endast vaid ühtainsat valgust, millele te oma
tähelepanu olete koondanud. Teie tõlgendate sündmusi, mida te selles näete ja omakorda
projitseerite sellele oma tõlgendusi sündmustest, mis võivad aset leida. Teie keskendumine
sarnaneb sedavõrd transile, et reaalsuse olemuse üle mõeldes piirate te oma küsimuse automaatselt selle ainsa möödavälgatava hetkega, mida teie nimetate füüsiliseks reaalsuseks. Kui
te arutlete Jumala eri aspektide üle, siis räägite te tahtmatult selle valguse loojast. See valgus
on tõepoolest ainulaadne ja kui te tõepoolest mõistaksite, mis see tegelikult on, siis oleks ka
reaalsuse tõeline olemus teile arusaadav.
Ajalugu, nii nagu teie seda mõistate, on ainult üks kitsas rida võimalusi, millesse te olete
praegu süvenenud. See ei väljenda teie liigi kogu eluiga ega loe üles kõiki võimalikke füüsilisi
tegevusi ega suuda oma jutustuses hõlmata kaugeltki mitte kõiki füüsilisi olendeid, nende
tsivilisatsioone, sõdu, rõõmusid, tehnoloogiaid ja triumfe. Reaalsus on palju mitmekesisem,
palju rikkalikum ja sõnadega väljendamatum kui te seda praegu suudate oletada või mõista.
Evolutsioon, nii nagu teie sellest aru saate ja nagu teie teadlased kategooriatesse jagavad, on
ainult üks võimalik evolutsiooni liin, see, millesse te olete praegu süvenenud.
Seega on olemas palju teisi sama kehtivaid, sama reaalseid evolutsioonilisi arenguid, mis
kõik on toimunud, toimuvad ja saavad toimuma teistes võimalikes füüsilise reaalsuse süsteemides. Võimaliku arengu mitmekesised, lõputud võimalused ei oleks kunagi saanud ilmneda
reaalsuse ühe kitsukese raamistiku piirides.
Suurepärase süütuse ja ülevoolava uhkusega kujutlete te, et evolutsiooniline süsteem, nii
nagu teie seda tunnete, on ainus, et füüsiliselt ei saa olla olemas midagi enamat. Kuid selle
füüsilise reaalsuse sees, mida te tunnete, on olemas vihjeid ja pidepunkte teiste füüsiliste
reaalsuste olemuse kohta. Teie endi füüsilistes kujudes on olemas latentseid, kasutamata meeli, mis oleksid võinud esile tulla, kuid teie võimalikkuses ei tulnud. Nüüd olen ma rääkinud
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maistest arengutest, reaalsustest, mis on kobaras maiste aspektide ümber, nii nagu teie neid
tunnete.
Ükski arenguliin ei ole surnud, sest kui see teie süsteemis kaob, kerkib ta esile kusagil
mujal. Kõigil võimalikel elu ja teadvuse materialisatsioonidel on oma päev ja nad loovad
endale sellised tingimused, mille raamides nad saavad õilmitseda; ja nende päev on teie mõistes igavene.
Ma räägin praegu, selles peatükis, peamiselt teie planeedist ja päikesesüsteemist kuid
sama kehtib ka teie füüsilise universumi kõigi aspektide kohta. Te olete teadlikud seega vaid
ühest ainsast erilisest, peenelt tasakaalustatud, kuid ainulaadsest füüsilise olemasolu osast. Te
ei ole mitte ainult kehalise reaalsusega olendid, kes moodustavad lihast ja verest kujusid ning
kes paiknevad teatud liiki ruumis ja ajas; te olete ka olevused, kes kerkivad esile mitmesuguste võimaluste mõõtmest, sünnivad tegelikkuse dimensioonidest, mis täiuslikult sobivad teie
arenguks, täiustumiseks ja kasvuks.
Kui teil on praegu mingisugustki intuitiivset mõistmist tervikolemuse või tervikmina olemusest, siis näete, et see on teid asetanud olukorda, kus teatud võimeid, taipamist ja kogemust
on võimalik rakendada ja kus teie ainulaadset laadi teadvus võib saada toitu. Teie väikseimalgi kogemusel selles paljumõõtmelises keskkonnas on palju rohkem järelkajasid kui füüsiline
aju suudab kujutleda. Sest kui te olete intensiivselt hõivatud millegagi, mis võib teile tunduda
vaid reaalsuse ühe märkamatu aspektina ja teile näib, et te olete täielikult sellest haaratud, siis
on ainult mina kõige "pinnapealsemad" osad sellel arvamusel. Mulle ei meeldi selles kontekstis mõiste "pinnapealne", kuid ma kasutan seda siiski vihjamaks, et minal on veel palju teisi
osi, mis on hõivatud muuga – mõned neist on samavõrd haaratud oma reaalsusest, kui teie
enda omast.
Tervikolemus, see tõeline paljumõõtmeline mina on teadlik kõigist oma kogemustest ning see
teadmine on teatud ulatuses kättesaadav ka mina teistele osadele, kaasaarvatud muidugi teile
tuttav füüsiline mina. Need mina mitmesugused osad saavad lõpuks (teie mõistes) täielikult
teadlikuks. See teadlikkus muudab automaatselt seda, mis praegu näib olevat nende olemus ja
annab olemasolu mitmekesisusele juurde.
560. SEANSS
23. NOVEMBER 1970
ESMASPÄEVAL KELL 2110
Niisiis, tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Me jätkame dikteerimist.
On olemas palju võimalikke reaalsussüsteeme, milles domineerib füüsiline informatsioon,
kuid sellised füüsilised võimalikkused on vaid üks väike osa. Igaüks teist on olemas ka mittefüüsilistes süsteemides ja ma olen varem selgitanud, et teie põgusaimgi mõte või tunne väljendub ka paljudel muudel viisidel, mis erinevad teie endi olemasolu tasandist.
"Praegu" on teile tuttav ainult osa teie kogu identsusest, nagu juba teate. Seega, kui arutlete kõrgeima olendi küsimust, siis kujutlete sellena tavaliselt meessoost isikut, kellel teile
sarnased võimed, rõhuga just nendel omadustel, mida te imetlete. Nii on see ettekujutatud
jumal läbi teie sajandite muutunud, peegeldades inimese muutuvat arusaamist iseendast.
Jumalat nähti julma ja võimukana siis, kui inimene uskus, et need on ihaldatavad omadused, mida oli eriti vaja tema võitluses füüsilise ellujäämise eest. Ta kandis need üle oma arusaamisele jumalast, kuna ta neid kadestas ja kartis. Oma idee jumalast olete te seega kujundanud omaenese näo järgi.
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Reaalsuses, mis on kujuteldamatult paljumõõtmeline, on vanad arusaamad Jumalast suhteliselt mõttetud. Juba see arusaam ise, kõrgeim olend, on iseenesest moonutav, sest te kannate
inimloomuse omadused loomulikult sellele üle. Kui ma teile ütleksin, et Jumal on idee, siis ei
saaks te aru, mida ma tahan öelda, kuna te ei saa aru dimensioonidest, milles ideel on oma
reaalsus, ega energiast, mida see suudab luua ja liikuma panna. Te ei usu ideedesse samamoodi nagu füüsilistesse asjadesse ja kui ma ütlen teile, et Jumal on idee, siis tõlgendaksite te
seda valesti, nagu tähendaks see, et Jumal on vähem kui reaalne – udukogu sarnane, reaalsuse,
sihi ja motiveeritud tegevuseta.
Teie füüsiline kuju on teie materialiseerunud ettekujutus iseendast. Kui teil puuduks enda
kohta ettekujutus, ei oleks teie füüsilist kuju olemas; kuid tihtipeale ei ole te millestki muust,
kui füüsilisest vormist teadlik. Selle algse kujutluse jõud ja energia, mis on teile loomuomane,
hoiab teid elus. Ideed on seega palju olulisemad, kui te taipate. Kui te püüaksite omaks võtta
ideed, et teie elu on paljumõõtmeline, et te elate lõputute võimaluste keskkonnas, siis võiksite
ka saada aimu tõelusest, mis peitub sõnas "Jumal" ja saada aru, miks tõelist arusaamist sellest
mõistest on sõnades peaaegu võimatu väljendada.
Jumal on seega kõigepealt looja, kusjuures mitte ainult füüsilise universumi, vaid võimalike olemasolude lõpmatu mitmekesisuse looja, mis on palju ulatuslikumad kui need füüsilise
universumi aspektid, millega teie teadlased tuttavad on. Ta ei saatnud oma poega ühele väikesele planeedile lihtsalt elama ja surema. Ta on osa kõikidest võimalustest.
Kõige algusest on räägitud palju muinasjutte ja jutustatud lugusid. Need kõik oli katse üle
anda edasi teadmisi nii lihtsate mõistetega kui vähegi võimalik. Sageli anti vastuseid küsimustele, millel väljaspool teie endi reaalsuse süsteemi lihtsalt ei ole mõtet.
Näiteks: ei ole olnud algust ega saa olema ka lõppu, ometi on mõistujutud, mis jutustavad
algustest ja lõppudest, antud lihtsalt sellepärast, et teie moonutatud kujutluste juures ajast
näivad algused ja lõpud lahutamatute tõeliste sündmustena. Kui te õpite pöörama oma tähelepanu füüsiliselt reaalsuselt kõrvale ja saate seeläbi mõningaid väikesi tõendusi ka teiste reaalsuste olemasolu kohta, klammerdub teie teadvus ikka vanade arusaamiste külge, mis teeb
asjade tõelised põhjused teile võimatuks aru saada. Ometi on paljumõõtmeline teadlikkus teile
kättesaadav unenägudes, mõnedes transiseisundites ja sageli isegi igapäevastes askeldustes,
tavalise teadvuse pinna all.
See teadlikkus annab teile isikliku kogemuse paljumõõtmelisest küllusest, mis eksisteerib
mitte eraldi läbipõimitult, vaid teie füüsilise meeltemaailmaga läbipõimitult, selle sees, läbi ja
kõikjal selle ümber. Öelda, et füüsiline elu ei ole reaalne, tähendab eitada asjaolu, et reaalsus
läbistab kõike ja on osa kõigest, mida on näha. Samuti ei ole olemas Jumalat füüsilisest reaalsusest eraldi või lahus, vaid ta on selle sees ja selle osa nagu ta on ka kõikide teiste olemasolu
süsteemide sees ja nende osa.
Teie Kristuse kuju väljendab sümboolselt teie arusaamist Jumalast ja tema suhetest. Oli
olemas kolm eraldi isikut, kelle elulugu segunes, kes kõik koos said tuntuks kui Kristus –
sellest ongi tingitud need paljud lahkuminekud teile kättesaadavates andmetes. Nad kõik olid
meessoost, sest sellel arenguperioodil ei oleks te Kristuse naissoost vastet suutnud omaks
võtta.
Need üksikisikud olid osa ühest tervikolemusest. Teie ei suutnud teha muud, kui kujutleda
Jumalat isana. Teile ei oleks kunagi pähe tulnud kujutleda jumalat teisiti, kui inimlikes mõistetes, maistes termineis. Need kolm kuju töötasid läbi draama, ülimalt sümboolse näidendi,
mille pani liikuma suure jõuga kontsentreeritud energia.
Sündmused ise, nii nagu need said kirja pandud, siiski ajaloos aset ei leidnud. Kristuse
ristilöömine oli psüühiline, mitte füüsiline sündmus. Esitati peaaegu kujuteldamatu ulatusega
ideed.
Juudas, näiteks, ei olnud teie mõistetes inimene. Ta oli – nagu kõik teised jüngrid – õnnistatud, loodud "fragmentisiksus", moodustatud Kristuse enda isiksuse poolt. Ta esindas iseenda
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äraandjat. Ta etendas üht osa iga üksikisiku isiksusest, mis klammerdub füüsilisse reaalsusse
ja eitab ahnuse tõttu oma sisemist mina.
Igaüks neist kaheteistkümnest esindas omadusi, mis kuuluvad ühele isikule ja Kristus,
nagu teie teda tunnete, esindas sisemist mina. Seega need kaksteist, pluss Kristus, nii nagu
teie teda tunnete (üks kuju, mis moodustub kolmest) esindasid individuaalset maist isiksust –
sisemist mina – ja kahtteist peamist iseloomuomadust, mis on ego või minaga seotud. Nagu
Kristus oli ümbritsetud jüngritest, nii on ka sisemine mina ümbritsetud füüsiliselt orienteeritud iseloomuomadustest, mis kõik on ühelt poolt suunatud väljapoole, igapäevasesse reaalsusse, kuid samas siiski tiirlevad ümber sisemise mina.
Sisemine mina andis seega jüngritele füüsilise reaalsuse nii, nagu kõik teie maised iseloomuomadused tulenevad teie sisemisest loomusest. See oli elav mõistujutt, mis sai teie keskel
lihaks – kosmiline näidend, mis kujundati teie jaoks, väljendatuna mõistetes, millest te võisite
aru saada.
Õppetunnid tehti kergesti mõistetavaks, kuna kõik nende taga olevad ideed olid isikustatud. Kui te andestate selle sõna kasutamise, siis oli see nagu mingi külanäidend, mida etendati
just teie universumi kolkas. See ei tähenda, et see oleks olnud vähem reaalne kui te varem
arvasite. Pigem peaks selle tagajärjed, millest siin räägiti, selgesti vihjama jumalikkuse võimsamatele aspektidele.
Need kolm Kristuse isikut sündisid teie planeedil ja said teie hulgas tõesti lihaks. Ühtki
neist ei löödud risti. Kaksteist jüngrit olid nende kolme isiku ühendatud energiate materialisatsioonid. Nad varustati siis täielikult individuaalsusega, kuid nende peamine ülesanne oli
siiski väljendada enda kaudu selgelt omadusi, mis on omased kõigile inimestele.
Samalaadilisi draamasid on antud erinevatel viisidel ja kuigi draama ise on alati erinev, on
see siiski alati sama. See ei tähenda, et igas reaalsussüsteemis on ilmunud üks Kristus. See
tähendab, et Jumala idee on väljendunud igas süsteemis viisil, mis on selle asukaile arusaadav.
See näidend eksisteerib edasi. See ei kuulu, näiteks, teie minevikku. Te ise olete selle sinna asetanud. See ei tähenda, et draama kogu aeg uuesti korduks. See näidend polnud kaugeltki
mitte tähenduseta ja Kristuse vaim, teie mõistes, on täiesti kehtiv. See oli üks jumala draama
võimalusi, mida te eelistasite märgata. Oli olemas ka teisi võimalusi, mida märgati, kuid mitte
teie poolt ja selliseid draamasid, mis praegugi käimas on.
(22.16. Jane'i transs oli olnud sügav. Ta silmalaud olid rasked, silmad avanesid aeglaselt.
"Ma teadsin, et ta hoidis mind väljas, kuni ma sain hea hulga materjali läbi võtta," ütles ta.
Tund ja kuus minutit; see oli üks tema pikematest transsidest. Ütlesin talle, et minu arvates oli
materjal suurepärane.
Kui me rääkisime, meenutas Jane üht kujutist, mida ta oli teksti edastamise ajal näinud.
Ta ei suutnud seda hästi selgitada, isegi žestidega mitte. "Midagi Kristuse taolist oli keskpunktiks, kuna kaksteist kiirgavat kera tiirlesid tema ümber," ütles ta. "Kristus oli need kaksteist loonud.")
(Seni on Seth nimetanud kahte kolmest isikust, kes moodustavad Kristuse tervikolemuse –
muidugi Kristus ise, ja Ristija Johannes.*)
* Vt J. Roberts, "The Seths material" ("Sethi materjal") – 18. peatükk.

Niisiis: kas ristilöömine toimus füüsiliselt või mitte, oli see ikkagi psüühiline sündmus ja
on seega samavõrra tõeline kui kõik teised selle draama seigad.
Paljud sündmused olid füüsilised, kuid mõned ka mitte. Nagu näha, mõjutas psüühiline
sündmus teie maailma samapalju kui füüsiline. Kogu draama leidis aset, kuna inimkonnal oli
selle järele vajadus. See loodi selle vajaduse tulemusena ning kasvas sellest välja, kuid selle
algus ei olnud teie reaalsussüsteemis.
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Teiste religioonide algus põhineb teistsugustel draamadel, milledes ideid näideldi viisil,
mis oli mõistetav teistsugustele kultuuridele. Õnnetuseks viisid erinevused draamades sageli
arusaamatusteni ning neid kasutati ettekäändena, et sõda pidada. Selliseid draamasid töötatakse välja ka eraviisiliselt, unenäo seisundis. Jumalana isikustatud kujusid tutvustati inimesele kõigepealt unenäos ja sellega sillutati neile teed.
Nägemuste ja inspiratsioonide kaudu teadsid inimesed, et Kristuse draamat hakatakse
mängima ja seepärast tundsid nad selle ära, kui see füüsiliselt toimus. Selle võim ja jõud
pöördus siis tagasi unenägude universumisse. See oli oma elujõudu ja intensiivsust füüsiliselt
materialiseerudes suurendanud. Omaenda unenägudes seostasid inimesed end draama peamiste tegelaskujudega ning unenäo seisundis tundsid nad ära selle tõelise tähenduse.
Niisiis: Jumal on rohkemat, kui kõigi võimalike reaalsussüsteemide summa, mille ta on
loonud ja ometi on ta neist igaühe sees, ilma erandita. Ta on seega igas mehes ja naises. Ta on
samuti ka igas ämblikus, varjus ja konnas ning see ongi see, mida inimesed meelsasti ei taha
tunnistada.
Jumalat võib ainult kogeda ja te kogete teda, ükskõik, kas te seda taipate või mitte, just
omaenda olemasolu kaudu. Siiski ei ole ta ei mees- ega naissoost ja ma kasutan neid mõisteid
ainult käepärasuse huvides. On möödapääsmatu tõde, et ta ei ole teie mõistes mingilgi määral
inimesetaoline ega ole ta ka teie mõistes isiksus. Tema paljumõõtmelise olemasolu lugematute tahkude haaramiseks on teie arusaamad isiksusest liiga piiratud.
Teisest küljest on Ta inimesetaoline, kuna ta on iga üksikisiku osa; ja oma kogemuse
määramatus ulatuses säilitab ta "ideekuju" iseendast kui inimesest, kellega te võite suhelda.
Ta sai sõna-sõnalt võetuna lihaks, et elada teie keskel, sest tema kujundab teie liha, selles
mõttes, et vastutab energia eest, mis annab elujõudu ja tõelisust teie isiklikule paljumõõtmelisele minale, mis omakorda moodustab kooskõlas teie endi mõtetega teie kuju.
See isiklik paljumõõtmeline mina või hing, on niisiis igavesti tõeline. Seda hoitakse ülal,
toetatakse ja säilitatakse energia, kujuteldamatu elujõu poolt, mis tuleb Kõigest Mis On.
Seega ei saa seda teie sisemist mina hävitada ega saa seda ka mingil määral vähendada.
Talle on omased samad võimed, mis on Kõiges Mis On. Seetõttu peab ta looma, nagu tema ta
ise on loodud, kuna kõigi olemasolu dimensioonide taga on suurejooneline andmine, Kõige
Mis On allika ülevoolamine.
Nüüd lõpetame oma seansi.
("Hästi. See oli väga tore.")
See materjal tuleb ühes mustris ja sellele lisanduvad veel teised. Ma lõpetasin dikteerimise. Lõpetame seansi, kui teil ei ole küsimusi. ..

561. SEANSS
25. NOVEMBER 1970
KOLMAPÄEVAL KELL 2155
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Ma nimetan Kristuse kolmanda isiksuse prototüübi, kui selleks saabub sobiv hetk. Praegu
räägin ma Kõige Mis On paljumõõtmelistest aspektidest. Sellist reaalsust võib ainult kogeda.
Ei ole olemas fakte, millega vähegi tõepäraselt kirjeldada Kõige Mis On omadusi.
See reaalsus ja need omadused ilmuvad erinevates reaalsussüsteemides vastavuses iga
antud süsteemi varjatud andmetele. Paljumõõtmelise Jumala sisemine kogemine võib esineda
kahel põhilisel viisil. Üks on taipamine, et põhiline liikumapanev jõud on kõige selle sees,
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mida te oma meeltega tajute. Teine meetod on mõistmine, et sellel algsel liikumapaneval jõul
on reaalsus, mis ei sõltu selle seosest ilmingute maailmaga.
Kogu isiklikul kokkupuutumisel paljumõõtmelise Jumalaga, kõigil müstilise teadvuse tõelistel momentidel on alati ühendav mõju. Seepärast ei isoleeri need üksikisikut, vaid hoopis
laiendavad tema taju, kuni ta kogeb nii paljude reaalsuse aspektide tõelisust ja ainulaadsust,
milleks ta on võimeline.
Ta ei tunne end enam nii isoleerituna ja eraldatuna. Ta ei vaatle ennast selle kogemuse
tõttu teistest kõrgemal asuvana. Otse vastupidi – terviklik arusaamine, milles ta mõistab omaenda ühtsust Kõigega Mis On, haarab ta kaasa.
Nagu on olemas reaalsuse osi ja teisi võimalikkuse süsteeme, mida te ei taju teadlikult, on
ka algses jumalikkuses aspekte, mida te praegusel hetkel ei suuda mõista. Nii on olemas
võimalikud jumalad, kellest igaüks peegeldab omal viisil paljumõõtmelisi aspekte sellest
peamisest identsusest, mis on nii suur ja pimestav, et mitte ükski reaalsuse vorm või teatud
eriline olemasolu laad ei suudaks seda sisaldada.
Ma olen püüdnud teile anda mingisugustki ettekujutust teie endi mõtete kaugeleulatuvatest ja loovatest mõjudest. Seda silmas pidades on võimatu ette kujutada paljumõõtmelisi
loovaid tegevusi, mida võib omistada Kõigele Mis On. Mõistet "Kõik Mis On" võib kasutada
kui tähist, mis hõlmab kõik need võimalikud jumalad kõigis nende avaldumisvormides.
Nüüd on mõnedel teist võib-olla kergem mõista neid lihtsaid lugusid ja mõistujutte, mis
räägivad kõige algusest ja millest ma ennist rääkisin. Kuid inimkonnale on tulnud aeg astuda
veel mitmeid samme edasi – laiendada omaenda teadvuse olemust ja püüda mõista reaalsuse
sügavamat esitusviisi. Te olete laste muinasjuttude ajast välja kasvanud. Kui teie endi mõtetel
on kuju ja reaalsus, kui nad on tõelised isegi teistes reaalsussüsteemides, millest te ei ole
teadlikud, siis ei ole raske mõista, miks teised võimalikkuste süsteemid on samuti mõjutatud
teie endi mõtetest ja tunnetest – või miks võimalike jumalate teod ei ole mõjutatud sellest, mis
juhtub teistes olemasolu mõõtmetes.
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Taaskehastuslikud tsivilisatsioonid, võimalikkused ja veel
paljumõõtmelisest Jumalast

562. SEANSS
7. DETSEMBER 1970
ESMASPÄEVAL KELL 2105
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Jätkame dikteerimist ja teeme algust järgmise peatükiga. Selle pealkiri on: "Taaskehastuslikud tsivilisatsioonid, võimalikkused ja veel paljumõõtmelisest Jumalast."
Kui me juba kord selle teema juures oleme, võib öelda, et on olemas taaskehastuslikud
tsivilisatsioonid, samuti nagu taaskehastuvad üksikisikudki. Iga tervikolemus, kes sünnib
lihas, töötab endas selliste võimete arendamise suunas, mida füüsiline keskkond lubab kõige
paremini koolitada ja täiustada. Ta on vastutav selle tsivilisatsiooni ees ja eest, milles ta iga
kord elab, sest ta aitab seda oma mõtete, tunnete ja tegudega kujundada.
Ta õpib nii ebaõnnestumistest kui edust. Teie arvate, et füüsiline ajalugu algas koopainimesest ja jätkus sealt edasi kuni tänapäevani, kuid on olnud ka teisi suuri teaduslikke tsivilisatsioone; mõnedest räägitakse legendides, mõned on täiesti tundmatud – ja kõik need on teie
mõistes tänaseks kadunud.
Teile näib, et teile kui liigile on jäänud võibolla kõigest üks võimalus oma probleemid ära
lahendada või siis oma agressiivsuse ning puuduliku arusaamise ja ebapiisava vaimsuse tõttu
hukkuda. Nagu teile antakse palju elusid, milles arendada ja kasutada oma võimeid, nii on ka
liigile kui sellisele antud rohkem kui see ainus ajaloolise arengu rada, millega te praegu tuttavad olete. Taaskehastuslik struktuur on ainult üks tahk paljude võimalikkuste terviklikus
pildis. Selles on teil sõna-sõnalt võetuna nii palju aega kui vaja läheb, et välja arendada kogu
potentsiaal, mida te enne taaskehastuslikest olemasoludest lahkumist peate välja arendama.
Inimrühmad on mitmetes taaskehastusliku tegevuse tsüklites, läbides ühe kriisi teise järel,
jõudnud teie praeguse füüsilise arengu punkti ja sealt kas edasi läinud või oma tsivilisatsiooni
hävitanud.
Sellisel juhul anti neile veel üks võimalus, kusjuures neil säilus alateadlik teadmine mitte
ainult oma ebaõnnestumisest, vaid ka selle põhjustest. Siis tegid nad uue psühholoogilise
stardi ning moodustasid uued psühholoogilise ning uued primitiivsed grupeeringud. Teised,
kes lahendasid oma probleemid, lahkusid teie füüsiliselt planeedilt teistesse punktidesse füüsilises universumis. Kui nad jõudsid sellele arengutasandile, olid nad selleks vaimselt ja psüühiliselt küpsed ning suutelised kasutama selliseid energiaid, millest teil praegu ei ole veel mingeid praktilisi teadmisi.
Maa on nende jaoks praegu legendaame kodu. Nad moodustasid uued rassid ja liigid, mis
ei saanud end enam teie atmosfääriliste tingimustega kohandada. Siiski jätkasid ka nemad
taaskehastuslikul tasandil niikaua, kuni nad füüsilises reaalsuses elasid. Kuid paljud neist on
läbi teinud muutuse ja taaskehastuslikust tsüklist ammu lahkunud.
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Need, kes on ära läinud, on arenenud vaimseteks tervikolemusteks, mida nad on ju tegelikult alati olnud. Nad on oma ainelise kuju maha jätnud. See grupp olendeid on siiski ikka veel
maast väga huvitatud. Nad annavad sellele toetust ja energiat. Teatud mõttes võib neist praegu
mõelda kui maa jumalatest.
Teie planeedil olid nad seotud kolme tsivilisatsiooniga, mis elasid kaua enne Atlantise
aega, siis kui teie planeet oli ise mõnevõrra teistsuguses asendis.
("Kas sa tahad öelda teisel 'orbiidil'?")
Jätkem esialgu sõna "asend". Eriti nende kolme teise planeedi suhtes, mida te tunnete.
Poolused olid vastupidised – nii oli see teie planeedi ajaloos kolme pika perioodi vältel. Need
tsivilisatsioonid olid tehnoloogiliselt ülimalt arenenud; teine neist oli teie tsivilisatsioonist
selles suhtes palju üle.
Heli kasutati palju efektiivsemalt, mitte ainult tervendamiseks ja sõdades, vaid ka transpordimasinates ning füüsilise mateeria liikumise esilekutsumiseks. Heli oli raskuste ja masside edasikandja.
(21.34. Kui Jane rääkis ülalpool sõdadest oli tema hääletoon ja näoilme sellised, nagu
tahaks ta öelda "kas see ei tule teile tuttav ette.")
Selle teise tsivilisatsiooni keskused asusid põhiliselt piirkondades, mis on praegu tuntud
kui Aafrika ja Austraalia, kuigi sel ajal ei olnud mitte ainult kliima täiesti erinev, vaid ka
maismaa piirkonnad. Maamasside külgetõmme oli siis teistsugune, see oli seotud pooluste
teistsuguse asetusega. Suhteliselt võttes oli tsivilisatsioon geograafilises mõttes kontsentreeritud; see ei püüdnud laieneda. See oli ülimalt sissepoole suunatud ja elas planeedil üheaegselt
suure, organiseerimata, hajutatud ja primitiivse kultuuriga.
See mitte ainult ei teinud ühtki katset ülejäänud maailma "tsiviliseerida" vaid tegi kõik
endast oleneva – ja see oli üsna arvestatav pika aja vältel –, et iga sellist arengut takistada.
Selle tsivilisatsiooni liikmed kuulusid enamasti ühe varasema eduka tsivilisatsiooni ääregruppi, kellest enamus oli otsustanud jätkata olemasolu teie füüsilise universumi teistes piirkondades. Eriti olid nad lausa armunud maisesse elusse ja arvasid, et nad võivad lõpmatuseni
täiustada seda viimast eksperimenti, millega nad olid seotud, kuigi nad oleksid võinud vabalt
ka teistele olemasolu tasanditele edasi liikuda.
Nad ei olnud huvitatud sellest, et alustada teistes piirkondades kõike uuesti lapsekingades
tsivilisatsioonina. Seepärast olid neil paljud teadmised instinktiivselt juba olemas ning see
grupp tegi väga kiiresti läbi selle, mida teie nimetaksite erinevateks tehnoloogilisteks arenguastmeteks.
Alguses püüdsid nad eriti hoolega välja arendada inimolendit, kellel oleks sissekodeeritud
pidurdusmehhanism vägivalla vastu. Nende puhul oli rahusoov peaaegu instinktiivne. Nende
füüsilises mehhanismis toimusid muudatused. Kui meel andis signaali tugeva agressiivsuse
avaldumiseks, siis keha ei reageerinud sellele. Praegu võite te näha psühholoogilisi jäänuseid
sellest teatud isikute juures, kes nõrkevad või isegi ründavad omaenda füüsilist süsteemi, enne
kui nad lubavad endil teha midagi, mida nad peavad vägivallaks teiste vastu.
See tsivilisatsioon jättis seega neid ümbritsevad pärismaalased rahule. Nad küll saatsid
oma grupi liikmeid välja, pärismaalastega koos elama ja abielluma, lootes liigi füsioloogiat
rahumeelsel teel muuta.
Energia, mida teie ajal sageli kasutatakse vägivallaks, läks selle asemel hoopis teiste eesmärkide saavutamiseks, kuid hakkas lõpuks nende endi vastu pöörduma. Nad ei õppinud
vägivalla või agressiivsusega toime tulema. Nad püüdsid selle vältimiseks tekitada füüsilise
lühiühenduse, kuid leidsid, et siin tekkisid komplikatsioonid.
Niisiis: Energiat tuleb lasta läbi füüsilise süsteemi vabalt voolata, vaimse või kui soovite,
ka psüühilise kontrolli ja juhtimise all. Selline füüsiline mutatsioon oli tervele süsteemile
pingutav. Teatud mõttes on ka hingamine vägivald. Sisseehitatud pidurid andsid tulemuseks
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vastastikuste kontrollmehhanismide süsteemi, milles tegevuseks vajalik energiapurskumine
muutus praktiliselt võimatuks.
Arenes välja liigselt kohusetundlik, piirav vaimne ja füüsiline seisund, kus organismi loomulik füüsiline vajadus ellujäämiseks oli igal viisil takistatud. Vaimselt jõudis see tsivilisatsioon edasi. Selle tehnoloogia oli äärmiselt aktiivne ja arenes pidevalt, püüdes näiteks välja
arendada kunstlikke toite, et ellujäämise eesmärgil poleks vaja kedagi tappa.
Samal ajal püüdis see jätta keskkonda puutumatuks. See jättis täielikult vahele teie autode
ja aurumasinate astme ja keskendus üsna varakult helile. Seda heli ei olnud võimalik füüsiliste
kõrvadega kuulda.
Selle tsivilisatsiooni nimi oli Lumania (antud tähthaaval). See nimi läks legendidesse ja
kasutati hilisemal ajal uuesti.
Lumaanlased olid füüsilises mõttes väga kõhetud ja nõrgad inimesed, kuid psüühiliselt kas
väga andekad või siis täiesti andetud. Mõnedes põhjustasid sissekodeeritud pidurdusmehhanismid igas võimalikus suunas nii palju energiatõkestusi, et isegi nende loomupäraselt suured
telepaatilised võimed said kannatada.
Nad moodustasid oma tsivilisatsiooni ümber energiaväljad. Seega isoleerisid nad end igast
kokkupuutest teiste gruppidega. Siiski ei lasknud nad tehnoloogial end hävitada. Üha enamad
neist said aru, et nende eksperiment ei ole sugugi õnnestunud. Mõned ühinesid pärast füüsilist
surma nendega, kes pärinesid eelmisest, edukast tsivilisatsioonist ning olid füüsilise struktuuri
teistesse planetaarsetesse süsteemidesse välja rännanud.
Paljud aga jätsid grupiviisi lihtsalt oma linnad maha, hävitasid neid ümbritsenud jõuväljad
ja ühinesid suhteliselt tsiviliseerimata inimeste rühmadega, nendega kokku heites ja koos lapsi
saades. Sellised lumaanlased surid kiiresti, sest nad ei suutnud taluda vägivalda ega sellele
samaga reageerida. Nad tundsid siiski, et nende segaverelistel lastel võib ehk olla sissesündinud vastumeelsus vägivalla suhtes, kuid ilma selliste piiravate närvikontrolli reaktsioonideta,
millega nemad olid varustatud.
Füüsiliselt see tsivilisatsioon lihtsalt suri välja. Mõned nendest segaverelistest moodustasid hiljem väikese grupi, mis rändas koos loomadega selles piirkonnas ringi veel järgmisel
sajandil. Nad hoolitsesid üksteise eest ning paljud vanad legendid poolinimesest, pooleldi
loomast on jõudnud läbi ajastute lihtsalt kui mälestus nendest iidsetest kooslustest.
See rahvas, õieti esimese suure tsivilisatsiooni jäänus, kandis endas oma päritolust alati
tugevaid alateadlikke mälestusi. Ma räägin praegu lumaanlastest. See aitas kaasa nende kiirele
tõusule, tehnoloogilisest seisukohast. Aga kuna nende eesmärk oli nii ühene – vägivalla vältimine – mitte näiteks loova potentsiaali konstruktiivne, rahulik arendamine, siis oli ka nende
kogemus väga ühekülgne. Neid kihutas tagant selline hirm vägivalla ees, et nad ei julgenud
lubada füüsilisele süsteemile vabadust seda väljendada.
Tsivilisatsiooni elujõud oli seega nõrk – mitte sellepärast, et vägivalda ei olnud, vaid kuna
energia ja väljendumise vabadus oli füüsiliselt tõkestatud – automaatselt, kindlate kanalite
kaudu ja väljastpoolt. Nad said hästi aru vägivalla pahedest maises mõttes, eirasid üksikisiku
õigust sellest omal viisil aru saada ning takistasid seega üksikisikul kasutamast oma isiklikke
meetodeid, et vägivaldsust loovalt konstruktiivsematesse valdkondadesse suunata. Vaba tahe
oli selles suhtes kõrvale heidetud.
Nagu laps on mõne aja vältel pärast emaüsast väljumist haiguste eest füüsiliselt kaitstud,
on laps sünnijärgsel perioodil lühikest aega hoitud ka mõningate psüühiliste vigastuste eest ja
kannab endas lohutuseks mälestusi möödunud eludest ja kohtadest. Nii olid lumaanlastele
mõne põlvkonna vältel toeks sügavad alateadlikud mälestused tsivilisatsioonist, mis oli olnud
varem. Lõpuks hakkasid need mälestused nõrgenema. Nad olid kaitsnud end vägivalla, kuid
mitte hirmu eest.
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Seega jäid nad kõigi tavaliste inimlike hirmude meelevalda, kuid mis olid liialdatud, kuna
nad füüsiliselt ei suutnud isegi loodusele jõuga vastu hakata. Kui neid rünnati, pidid nad põgenema. Põhimõte: võitle või põgene ei kehtinud. Neil oli ainult üks võimalus.
Nende jumalasümbol oli meessoost – jõuline, füüsiliselt tugev mehekuju, kes kaitses neid,
kuna nad ise olid selleks võimetud. Ta arenes läbi ajastute nagu nende usundidki ja temale
kandusid üle need omadused, mida nad ise ei suutnud väljendada.
Palju hiljem ilmus ta taas välja kui vana Jehoova, raevukas Jumal, kes kaitses valitud
rahvast. Eelnimetatud põhjustel oli nende hirm loodusjõudude ees esialgu äärmiselt suur ning
see tõi esile eraldatuse tunde inimese ja nende looduslike jõudude vahel, mis teda toitsid. Nad
ei saanud maad usaldada, kuna neil ei olnud lubatud selles peituvate vägivaldsete jõudude
vastu end kaitsta. Nende tohutu tehnoloogia ja võimas tsivilisatsioon paiknes suurelt jaolt maa
all. Nemad olid need tõelised, algupärased koopainimesed, kes tulid välja oma linnadest
samuti koobaste kaudu. Koopad ei olnud sugugi ainult turvalised kohakesed, kus askeldasid
rumalad pärismaalased. Need olid sageli juurdepääsuteed lumaanlaste linnadesse. Kaua aega
pärast linnade mahajätmist leidsid hilisemad, tsiviliseerimata pärismaalased need koopad ja
avad üles.
Sellel perioodil, millest te praegu mõtlete kui kiviajast, leidsid inimesed, keda te peate
oma esiisadeks – koopainimesed – sageli varju mitte tahumata looduslikes koobastes, vaid
mehhaaniliselt loodud tunnelites, mis ulatusid koobastest kaugemale ning mahajäetud linnades, kus kunagi olid elanud lumaanlased. Mõned koopainimeste tööriistad olid moonutatud
variandid nendest, mida nad olid leidnud.

563. SEANSS
9. DETSEMBER 1970
KOLMAPÄEVAL KELL 2115
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Jätkame dikteerimist.
Kuigi lumaanlaste tsivilisatsioon oli väga kontsentreeritud, kuna nad ei olnud teinud ühtki
katset alistada teisi või geograafiliselt laieneda, seadsid nad sajandite vältel välja eelpostid,
mille kaudu nad võisid välja tulla ja teisi kohalikke rahvaid jälgida.
Need eelpostid ehitati maa alla. Algsetest linnadest ja suurtest asundustest suundusid välja
maa-alused ühendusteed, tunnelite süsteem, mis oli väga keeruline ja kauni kujundusega.
Kuna nad olid ilumeelega inimesed, siis olid seinad kaetud piltide ja joonistustega, ka oli
nende teede ääres välja pandud skulptuure.
Oli mitmesuguseid eskalaatorite süsteeme, osa jalakäijate, osa kaupade veoks. Selliseid
tunneleid ei olnud siiski praktiline rajada eelpostide juurde, mis olid tegelikult üsna väikesed
asulad ja varustasid end suhteliselt iseseisvalt – mõned neist jäid kaubanduse ja muu tegevuse peamistest piirkondadest üsna kaugele.
Need eelpostid asusid laialipillatud aladel, kuid üsna suur osa neist asetses piirkonnas,
mida praegu nimetatakse Hispaaniaks ja Pürenee mägedeks. Selleks oli mitmeid põhjuseid,
üheks neist oli hiiglaslikku kasvu inimesed, kes elasid mägistes piirkondades. Nende [Lumania] inimeste argliku loomuse tõttu ei nautinud nad eelpostide elu sugugi ning ainult kõige
julgematele ja enesekindlamatele nende seast anti selline lähetus, mis oli igal juhul ajutine.
(Hiljem lisatud märkus: Seth ei anna Lumania tsivilisatsiooni kohta aastaarve. On siiski
huvitav märkida, et 1971. aasta juuli lõpus, umbes kaheksa kuud pärast seda seanssi tõid
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ajalehed ära loo – koos fotodega – ühe "hiiglasliku" inimese eellase kolju väljakaevamisest
ühes koopas Prantsuse Pürenee mägedes, väga lähedal Hispaania piirile.
Kolju on vähemalt kakssada tuhat aastat vana ja kuulub senitundmatu rassi esindajale.
Praegu arvatakse, et sel ajal elas Euroopas mitmeid algelisi rasse. See periood eelneb neandertali inimesele ja tähistab eelviimase jääaja algust. Nimetatud piirkond Prantsusmaa
lõunaosas paistab silma koobaste rohkuse poolest, mis on uhutud lubjakivisse voolava vee
poolt. Jane ei tea muide paleontoloogiast midagi.)
Need koopad olid väljapoole avanevateks sissepääsuteedeks ning sageli oli koopa tagasein
valmistatud materjalist, mis oli väljastpoolt läbipaistmatu, kuid seestpoolt läbipaistev. Nii võis
ohutult vaadelda selle piirkonna pärismaalasi, kes kasutasid koopaid looduslike varjupaikadena. Need inimesed reageerisid helidele, mis ei ole teie kõrvadele kuuldavad. Nende eriline
hirm vägivalla ees teravdas kõiki nende tajumehhanisme üllataval määral. Nad olid alati erksad ja valvel.
Seda on raske selgitada, kuid nad suutsid häälestada mõtet teatud sagedustele – see on
väga peen kunst – ja mõtte sihile jõudes muuta seda ühel paljudest viisidest kas kujuks, värviks või isegi teatud tüüpi pildiks. Nende keel oli äärmiselt peenelt eristav moel, mida teie ei
suudaks mõista lihtsalt sellepärast, et üleminekud toonis, sageduses ja pauside asetuses olid
nii täpsed ja keerulised.
Lävimine oligi tegelikult üks nende tugevamaid külgi ning see arendati niivõrd kõrgele
tasandile lihtsalt seepärast, et nad kartsid nii väga vägivalda ja pidid kogu aeg valvel olema.
Nad elasid koos suurte perekondlike gruppidena – jällegi kaitsevajaduse tõttu. Kontakt laste ja
vanemate vahel oli väga kõrgel tasemel ning lapsed tundsid end eriti ebamugavalt, kui nad
pidid kasvõi lühikest aega vanemate vaateväljast kaugemal viibima.
Sellistel põhjustel tundsid eelposte pidavad isikud end väga ebamugavalt. Nende arv oli
piiratud ja nad olid oma tsivilisatsiooni peamistest piirkondadest suurelt jaolt ära lõigatud.
Seepärast arendasid nad välja veelgi suurema telepaatilise aktiivsuse ning kontakti maapinnaga pea kohal nii, et pisimgi värin või jalaastumine ja kõige tasasemadki liikumised ülal, mis
tavalisest erinesid, äratasid otsekohe nende tähelepanu.
Maapinnas oli palju nii-öelda vaateavasid, mille kaudu nad said oma vaatlusi läbi viia,
sinna olid paigutatud kaamerad, mis näitasid täpseid pilte mitte ainult maast, vaid ka tähtedest.
Muidugi valdasid nad täielikke andmeid maa-aluste gaasipiirkondade kohta ning üksikasjalikke teadmisi maa sisemistest pinnakihtidest. Nad jälgisid hoolikalt ja oskasid ette ennustada maavärinaid ja -lõhesid. Nad tundsid maa alla tungimise üle samasugust uhkust kui iga
teine rass, kes on maa pealt lahkunud.
See oli, nagu öeldud, teine ja võibolla kõige huvitavam neist kolmest tsivilisatsioonist.
Esimene neist järgis üldjoontes teie arengurada ja puutus paljuski kokku samalaadsete probleemidega nagu teie praegu. Nad asusid suurelt osalt kohas, mida te nimetate Väike-Aasiaks,
kuid laienesid ja rändasid ka teistele aladele. Need ongi need inimesed, keda ma varem mainisin, kes lõpuks lahkusid teistele planeetidele muudes galaktikates ja kellest sai alguse Lumania tsivilisatsioon.
Niisiis: Enne kui hakkame rääkima kolmandast tsivilisatsioonist, tahaksin käsitleda veel
paari teemat seoses teise tsivilisatsiooniga.
See puudutab mõtete edastamist, mida lumaanlased rakendasid oma joonistuste ja maalide
juures ning neid ülimalt eritlevaid viise, mida nad oma loovas suhtlemises kasutasid. Nende
kunst ületas paljuski teie oma, ka ei olnud see nii eraldiseisev. Erinevad kunstiliigid, näiteks,
olid ühendatud omavahel moel, mis on teile praegu tundmatu ja kuna te olete selle mõistega
nii vähe tuttav, siis on seda üsna raske selgitada.
Kujutlege näiteks midagi väga lihtsat – ütleme joonistatud loomakuju. Teie tajuksite seda
lihtsalt kui nähtavat objekti, kuid need inimesed olid suurepärased sünteesimeistrid. Joon ei
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olnud mitte ainult silmaga nähtav, vaid vastavalt peaaegu lõpututele eritlemise ja alajaotuste
võimalustele esindas see ühtaegu ka kindlaid helisid, mida siis automaatselt tõlgiti.
Soovi korral vöis vaatleja helisid automaatselt tõlgendada juba enne, kui võttis vaevaks
nähtavat kujutist vaadelda. See, mis esmapilgul näis olevat vaid joonistus, mis kujutas teatud
looma, võis tegelikult sisaldada tervet pikka lugu või tagapõhja selle looma kohta. Peale oma
ilmse objektiivse funktsiooni joonistuses väljendasid kaared, nurgad ja jooned helikõrgust,
kõlavärvingut ja tonaalsust; võib öelda, et rida nähtamatute sõnade ülimalt komplitseeritud
variatsioone.
Joontevahelisi kaugusi tõlgendati kui pause helide vahel ja mõnikord ka kui vahemaid
ajas. Värve kasutati kui keelt mõtete edasiandmisel joonistuses ja maalis; need väljendasid
tundevarjundeid umbes samamoodi kui teie värvid. Värv ja selle intensiivsus eritles ja täpsustas veel täiendavalt – näiteks rõhutades joonte, nurkade ja kaarte objektiivset väärtust ning
nähtamatute sõnade abil antud sõnumit; või siis neid erineval moel teisendades. Kas suudad
minu mõtet jälgida?
("Jah.")
Selliste joonistuste suurusel oli samuti oma sõnum edasi anda. Ühes suhtes oli see kõrgelt
stiliseeritud kunst, kuid ometi võimaldas see nii ülimat ja üksikasjalikku täpsust väljenduses
kui ka suurt vabadust teose ulatuses. See oli kahtlemata väga kompaktne. Nimetatud meetod
avastati hiljem kolmanda tsivilisatsiooni poolt ja mõned jäänused selle eeskujul tehtud joonistest on siiamaani olemas. Kuid tõlgenduse võtmed on täielikult kaduma läinud nii, et kõik,
mida te võite näha, on joonis ilma oma mitmemeeleliste elementideta, mis enne andsid sellele
nii suure mitmekesisuse. See kunst eksisteerib ikka veel, kuid teie ei suudaks seda ellu
äratada.
Ehk tuleks mainida, et mõned, eriti Hispaania ja Püreneede teatud piirkondades ja Aafrikas asuvad koopad olid tegelikult kunstlikud ehitised. Need inimesed oskasid liigutada raskusi
heli abil ja nagu varem öeldud, kandsid nad ainet edasi heli suurepärase valitsemise abil. Nii
ehitati algselt nende tunnelid ning seda meetodit kasutati ka mõnede koobaste rajamiseks piirkondadesse, kus neid oli vähe. Sageli kujutasid joonised koopaseintel endast kõrgelt stiliseeritud informatsiooni, umbes nagu teie liiklusmärgid avalike hoonete ees, mis kujutavad sellel
alal esinevate loomade ja olendite tüüpe.
Hiljem võtsid neist joonistustest eeskuju teie iidsed koopainimesed neil ajaloolistel aegadel, millele te tavaliselt vihjate. Nende suhtlemise võimed ja seega ka loovus olid elujõulisemad, elavamad ja tundlikumad kui teie omad. Kui teie kuulete mingit sõna, siis võite olla oma
meeles teadlikud sellele vastavast kujutisest. Nende inimeste puhul lõid helid automaatselt ja
silmapilkselt hämmastavalt elava kujutise, mis ei olnud kolmemõõtmeline, kuna oli sisemine,
kuid teie tavalistest mõttekujutistest palju elavam.
Teatud helide kaudu oli hämmastavalt täpselt võimalik eritleda suurust, kuju, suunda ja
kestvust nii ruumis kui ajas. Teiste sõnadega, helid tekitasid automaatselt säravaid kujutisi.
Sel põhjusel oli kerge vahet teha sisemise nägemise ja välise nägemise vahel, nagu seda
kutsuti, ja nende jaoks polnud midagi loomulikumat, kui oli sulgeda vestluse ajal silmad, et
oma mõtet selgemini edasi anda, nautides seejuures pidevalt muutuvaid ja vahetuid sisemisi
kujutisi, mis iga sõnalist vestlust saatsid.
Nad õppisid kiiresti ja hariduse saamine oli neile erutav protsess, kuna nende mitmemeelelised võimed lubasid neil informatsiooni omandada mitte ainult ühe vaid paljude meelekanalite kaudu korraga. Ometi oli selles kõiges ja nende vahetus tajumises mingi loomuomane
nõrkus. Võimetus vastu seista vägivallale ja õppida seda allutama tähendas muidugi seda, et
ka teatud väljapoole suunduvaid omadusi pidurdati karmikäeliselt. Energia oli nendes piirkondades tõkestatud nii, et jõu või võimu tunne neil tegelikult puudus.
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Ma ei pea siin siiski silmas füüsilist väge, vaid seda, et kuna nii suurt osa nende energiast
kasutati igasuguse kokkupuutumise vältimiseks vägivallaga, et nad ei olnud näiteks võimelised suunama isegi igapäevaseid agressiivseid tundeid teistesse piirkondadesse.

565. SEANSS
1. VEEBRUAR 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2105
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Pöördume tagasi raamatu juurde täna ja kolmapäeval ning siis järgmisel esmaspäeval ja kolmapäeval kuni see on lõpetatud.
Nüüd dikteerime.
Ma rääkisin lumaanlastest üksikasjalikumalt, kuna nad on osa teie psüühilisest pärandist.
Teised kaks tsivilisatsiooni olid neist mitmel moel palju edukamad, kuid ometi on lumaanlaste
eksperimenti taganttõuganud ihalus selline tunne, mis kergesti edasi kandub. Kuigi nad ei
olnud võimelised lahendama vägivalla probleemi, nagu nad seda teie reaalsuses mõistsid,
heliseb siiani kõikjal teie psüühilises keskkonnas nende kirglik soov seda teha.
"Aja" tegelikust olemusest tingituna on lumaanlased teie mõistes ikka veel olemas. Sageli
esineb psüühilises atmosfääris läbiimbumisi. Need ei toimu mitte juhuslikult, vaid siis, kui
mingisugune kontakt põhjustab mõjude ülekandumist süsteemide vahel, mis muidu on näiliselt teineteisest üsna eraldatud. Nii on selliseid läbiimbumisi toimunud ka teie ja Lumania
tsivilisatsiooni vahel.
Mõned vanad religioonid võtsid näiteks üle lumaanlaste metsiku jumala kuju, kelles nad
kujutasid arusaamist jõust, võimust ja vägivallast, jumala, kes pidi neid kaitsma, kui vägivallatus ei lubanud neil ise endi eest seista.
Praegu on nii-öelda loomisel üks läbiimbumine, mille kaudu teie inimesed saavad vilksamisi näha lumaanlaste paljumõõtmelise kunsti ja mõtete edasiandmise mõisteid, kuigi väga
algelisel kujul. Võimalikkuste olemuse tõttu eksisteerib muidugi ka selline reaalsussüsteem,
kus lumaanlastel vägivallatuse eksperiment õnnestus ning kus tekkis täiesti teistsugune inimolendi tüüp.
See kõik võib teile tunduda väga imelik, lihtsalt sellepärast, et teie arusaamised olemasolust on nii kitsapiirilised ja piiravad. Ideed võimalikest reaalsustest ning võimalikest inimestest ja jumalatest võivad mõnele tunduda täiesti absurdsetena, ja ometi, kui te seda raamatut
loete, olete vaid üks oma paljudest võimalikest minadest. Teie teised võimalikud minad ei
peaks teid muidugi reaalseks ja mõned kahtleksid nördinult teie olemasolus. Ometi ei ole
võimalike reaalsuste süsteem mitte ainult filosoofiline küsimus. Kui olete huvitatud omaenese
reaalsuse olemusest, muutub see küsimus väga isiklikuks ja asjalikuks.
Nii nagu teie psüühilises atmosfääris eksisteerivad siiamaani lumaanlaste mitmesugused
omadused, nii nagu nende linnad asuvad ikka nendel maa-aladel, mida te praegu enda omaks
peate, nii eksisteerivad teie praeguse identsusega paralleelselt ka teie teised võimalikud identsused. Järgmises peatükis arutame küsimust teist ja teie võimalikest minadest.
(Märkus: Sethi järgi olid lumaanlased teine kolmest kõrgest tehnoloogilisest tsivilisatsioonist, mis eksisteerisid meie planeedil ammu enne Atlantise aegu. 563. seansil mainis Seth, et
ta räägib varsti ka kolmandast kultuurist. Seda materjali me siiski kunagi ei saanud. Ilmselt
oleksime ka võinud saada, kuid pika vaheaja tõttu viimase kahe Sethi raamatuseansi vahel ei
tulnud meile lihtsalt meelde selle järele küsida ...)
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Võimalikud süsteemid, inimesed ja Jumalad
Ja nüüd alustame järgmist peatükki: "Võimalikud süsteemid, inimesed ja Jumalad."
Teie igapäevases elus on igal antud ajahetkel lugematu arv valikuvõimalusi, mõned neist
kergekaalulised ja mõned väga suure tähtsusega. Te võite näiteks aevastada või mitte aevastada, köhatada või mitte köhatada, kõndida akna või ukse juurde, kratsida oma küünarnukki,
päästa mõni laps uppumissurmast, midagi õpetuseks võtta, ennast ära tappa, teisele viga teha
või teise põse ette pöörata.
Teile näib, et reaalsus koosneb nendest tegevustest, mida te valite. Neid, mida te ei vali,
jäetakse tähelepanuta. Niisiis näib tee, mida ei valitud, tegevuse vastandina, ometi saab iga
mõte siiski tegelikuks ja iga võimalus uuritakse hoolega läbi. Füüsiline reaalsus ehitatakse
üles nii, et see näib füüsiliste tegude jadana. Kuna see on teie jaoks reaalsuse tavaline kriteerium, siis jäävad mittefüüsilised teod tavaliselt väljapoole teie tähelepanu, mõistmist ja hindamist.
Võtame ühe näite. Te loete parasjagu seda raamatut, kui heliseb telefon. Sõber tahab teiega kell viis kokku saada. Te peatute ja mõtlete järele. Oma mõttes näete te end (A) ütlemas ei
ja jäämas koju, (B) ütlemas ei ja minemas kuhugi mujale, (C) ütlemas jah ja minemas kokkusaamisele. Selles punktis on kõik need võimalikud tegevused reaalsed. Nad kõik võivad saada
füüsilises mõttes tegelikuks. Enne otsuse langetamist on igaüks nendest võimalikest tegevustest võrdselt kehtiv. Te valite ühe neist ja muudate oma otsusega ühe sündmuse nendest
kolmest füüsiliseks. See sündmus võetakse siis vastavalt omaks kui osa nendest üksteisele
järgnevatest juhtumitest, mis kokku moodustavad teie igapäevase olemasolu.
Teised võimalikud tegevused on siiski sama tõelised kui ennegi, sama, kuigi te ei teinud
valikut neid füüsiliselt täita. Siiski teostuvad needki sama efektiivselt kui see, mille te omaksvõtmiseks välja valisite. Kui tagasilükatud võimaluse taga oli tugev emotsionaalne laeng, siis
võib see tegu olla isegi tõelisem, kui see, mille te valisite.
Kõik tegevused on esialgselt mõttelised. Selline on reaalsuse iseloom. Seda lauset ei ole
võimalik küllalt rõhutada. Kõik mõttelised teod on seega tõelised. Nad on olemas ja neid ei
saa eitada.
Kuna te ei võta neid kõiki füüsiliste sündmustena omaks, ei taju te nende tugevust ega
kestvust. Kuid teie puudulik tajumine ei saa nende tõelisust hävitada. Kui te kunagi tahtsite
saada arstiks, kuid töötate nüüd teisel alal, siis mingis teises võimalikus reaalsuses olete te
arst. Kui teil on võimeid, mida te siin ei kasuta, siis kasutatakse neid mujal.
Kuid jällegi, need mõtted võivad tunduda teie mõistusele liiga fantastilised, kuna teil on
kalduvus mõelda kõigest jadamisi ja võtta asju kolmemõõtmelisena.
Need faktid ei eita hinge igikestvust, vaid selle asemel annavad sellele mõõtmatult juurde.
Tõtt öelda, võiks kirjeldada hinge kui paljumõõtmelist lõpmatut tegevust, kusjuures iga
pisitillukegi võimalus tuuakse kusagil tegelikkusesse ja olemasolusse; kui lõpmatut loovat
akti, mis loob iseenda jaoks lõpmatuid dimensioone, milles on täitumine võimalik.
Teie enda olemasolu muster on selline, et kolmemõõtmeline intellekt ei suuda seda haarata. Siiski on need võimalikud minad teie identsuse või hinge osaks ja kui te ei ole nendega
kontaktis, siis ainult sellepärast, et koondate tähelepanu ainult füüsilistele sündmustele ja
peate reaalsuse kriteeriumideks just neid.
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Oma olemasolu igast punktist võite te märgata teisi võimalikke reaalsusi ja oma füüsiliste
otsuste taga tajuda võimalike tegevuste tagasipeegeldusi. Mõnedel inimestel toimub see spontaanselt, sageli uneseisundis. Siin kahvatuvad sageli normaalse ärkvelolekuteadvuse jäigad
oletused ning te leiate end tegemas neid füüsiliselt tagasilükatud tegusid, ilma et te isegi taipaks, et te olete sellega piilunud mõnda omaenda võimalikku olemasolusse.
Samuti kui on olemas individuaalsed võimalikud minad, on muidugi ka võimalikud maakerad, mis on asunud arenguteedele, mida teie ei valinud. Kui alustate ärkvelolekus kujutlemist, võite mõnikord minna natuke maad mööda "teed, mida te ei valinud".
Pöördume tagasi inimese juurde, kes rääkis telefoniga ja keda me varem mainisime.
Kujutleme, et ta ütleb oma sõbrale, et ei tule kohtumisele. Samal ajal, kui ta endale ette kujutab, et valis teise võimaluse ja nõustus kokkusaamisega, võib ta kogeda ootamatut lõhet
dimensioonide vahel. Kui tal on õnne ja tingimused sobivad, võib ta äkki tunda oma valiku
täielikku paikapidavust sama tugevalt nagu oleks ta selle tõepoolest füüsiliselt valinud. Enne
kui ta isegi taipab, võib ta tegelikult tunda, et läheb kodust välja ja alustab neid võimalikke
tegevusi, mille teokstegemist ta füüsiliselt ei valinud.
Hetkeks voolab terve see kogemus tema peale. Kujutlus on avanud ukse ja andnud talle
vabaduse tajuda, kuid tegemist ei ole siiski hallutsinatsiooniga. See on lihtne harjutus, mida
võib proovida peaaegu igas olukorras, kuigi üksiolemine on siin oluline.
Selline eksperiment ei vii teid siiski mitte kaugele ja see võimalik mina, kes on valinud
selle tegevuse, mille teie tagasi lükkasite, on üsna erinev sellest minast, keda teie tunnete. Iga
vaimne tegu avab tegelikkuse uue mõõtme. Kujundlikult öeldes sünnitab teie pisimgi mõte
terveid maailmu.
See ei ole ainult kuivalt metafüüsiline avaldus. See peaks äratama teis kõige tugevamaid
loovuse tundeid ja soovi mõtiskleda. On võimatu, et ükski olend oleks viljatu, et ükski mõte
sureks või, et ükski võime jääks teostamata.
Iga võimalik reaalsussüsteem loob muidugi omakorda teisi selliseid süsteeme ja iga teoks
tehtud otsus toob esile lõputu arvu "teoks tegemata" otsuseid, mis saavad samuti kord tegelikuks. Kõik reaalsussüsteemid on avatud. Jaotused nende vahel otsustatakse meelevaldselt
vastavalt sobivusele, kuid kõik on üheaegselt olemas ja igaüks toetab ja täiendab teist. Nii et
see, mida te teete, peegeldub mõningal määral teie võimalike minade kogemuses ja vastupidi.
Nii palju, kui te olete avatud ja vastuvõtlik, võite te palju oma võimalike minade mitmesugustest kogemustest kasu saada ja nende teadmistest ja võimetest lisa võtta. Te teete seda
sageli üsna spontaanselt uneolukorras ja sageli on see, mis näib teile inspiratsioonina, ainult
mõte, mida koges, kuid ei teinud teoks mõni teie teine mina. Te häälestate end sellele ja teete
selle ise teoks. Ideed, mis teil on olnud, kuid mida te ei ole kasutanud, võidakse samal viisil
üles korjata teie teiste võimalike minade poolt. Igaüks nendest võimalikest minadest peab end
muidugi teie tõeliseks minaks ja igaühe jaoks oleksite teie üks võimalik mina; kuid sisemiste
meelte kaudu on igaüks teist teadlik oma osast selles tervikus.
Niisiis: Hing ei ole lõpetatud tulemus.
Tegelikult ei ole see selles mõttes üldse tulemus, vaid millekski saamise protsess. Ka Kõik
Mis On ei ole tulemus, ei lõpetatud ega teistsugune. On olemas võimalikud jumalad nii, nagu
on olemas võimalikud inimesed; kuid need võimalikud jumalad on kõik osa sellest, mida te
võiksite nimetada Kõige Mis On hingeks või identsuseks; nii nagu kõik teie võimalikud
minad on osa teie hingest või tervikolemusest.
Tegelikkuse dimensioonid, mis on võimalikud Kõigele Mis On, ületavad muidugi kaugelt
need, mis teile praegu on kättesaadavad. Kujundlikult väljendades olete te oma mõtete ja
soovidega loonud palju võimalikke jumalaid. Need muutuvad üsna sõltumatuteks psüühilisteks üksusteks, mis on tõelised teistel olemasolu tasanditel. See üks, Kõik Mis On, on teadlik
mitte ainult Omaenda loomusest ja kogu teadvuse olemusest, vaid on samuti teadlik Oma
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lõpmatutest võimalikest minadest. Me läheneme siin teemadele, mille puhul sõnad kaotavad
tähenduse.
Kõige Mis On olemust võib otseselt tajuda ainult sisemiste meelte abil või nõrgema side
puhul, inspiratsiooni või intuitsiooni kaudu. Sellise reaalsuse imeväärset mitmekülgsust ei ole
võimalik sõnadega edasi anda.

566. SEANSS
15. VEEBRUAR 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2119
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis dikteerin: Võimalikkused on teie nähtamatu psühholoogilise keskkonna alati eksisteeriv osa. Te elate võimalike reaalsuste süsteemis. See ei ole sugugi teist eraldi. See on
mõnes mõttes nagu meri, mille sees on teie praegune eksistents. Te olete selle sees ja see on
teie sees.
Aeg-ajalt mõtlete te võib-olla teadvuse pinnapealsematel tasanditel, mis oleks küll võinud
juhtuda, kui oleksite teinud teistsuguseid otsuseid, valinud näiteks teise elukaasase või asunud
elama maa mõnda teise ossa. Te võib-olla mõtlete, mis oleks juhtunud, kui te oleksite posti
pannud olulise kirja, mida te lõpuks otsustasite mitte ära saata; ning rohkem kui sellistes
põgusates arutlustes pole te kunagi võimalikkuste olemust vaadelnud. Kuid on olemas sügavad seosed teie ja nende isikute vahel, kellega te olete suhelnud ja kellega olete tõsiste otsuste
tegemisel seotud olnud.
Need seosed ei ole udused. Need on sügavad omavahelised psühholoogilised sidemed, mis
seovad teid üksteise külge, eriti telepaatilises raamistikus, kuigi see võib olla normaalse teadvuse varjus. Teoks tegemata füüsilised ühendused, mis oleksid võinud toimuda, kuid ei toimunud, töötatakse välja teistes reaalsuse tasandites.
Teie meele nähtamatu keskkond ei ole nii üksildane kui te võib-olla mõtlete ja teie näilik
sisemine eraldatus on põhjustatud ego püsivast valvelolekust. See ei näe näiteks põhjust, miks
te peaksite olema teadlik informatsioonist, mida see igapäevase rutiinse tegevuse jaoks vajalikuks ei pea.
Mulle ei meeldi fraas "edasi jõudma", ometi tähendab teie mõistes teadvusena "edasi jõuda" üha rohkem teadlikuks saada nendest teie enda identsuse materialisatsioonidest. Võimalikud minad peavad teadlikuks saama teistest võimalikest minadest ja taipama, et nad kõik on
tõelise identsuse erinevad väljendused.
Nad ei ole "kaduma läinud", maetud või eitatud mingis superminas, ilma vaba tahte,
enesemääramise või individuaalsuseta. Selle asemel on identsus see, mis nad on, koos täieliku
vabadusega viia väljendusele kõik võimalikud tegevused ja arengud nii selles reaalsuses kui
ka teistes, mida teie ei tunne.
Kui te istute praegusel ajahetkel seda raamatut lugedes, asute te kosmiliste võimaluste
võrgu keskpunktis, mida mõjutavad teie pisemadki vaimsed või emotsionaalsed teod.
Teie mõtted ja tunded suunduvad teist välja mitte ainult kõigis füüsilistes suundades, vaid
ka suundades, mis on teile täiesti nähtamatud, ilmudes välja dimensioonides, millest te praegu
aru ei saaks. Te olete ka vastuvõtjaks teistele sellistele signaalidele, mis tulevad teistest
võimalikkustest, mis on seotud teie omaga, kuid te ise valite, millised nendest võimalikest
tegudest te soovite muuta reaalseks või füüsiliseks teie süsteemis nii nagu teistel on nende
süsteemides sama valikuvõimalus.
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Seega saadate te välja ideid ja võtate neid vastu, kuid te ei ole sunnitud tegelikuks tegema
selliseid võimalikke tegusid, mis ei ole teoks tehtud ja mis tulevad teile teistelt võimalikelt
minadelt. Eksisteerib loomulik külgetõmme teie enda ja teie teiste võimalike minade vahel,
elektromagnetilised ühendused seoses energia hetkelise ülekandmisega. Sellega mõtlen ma
energiat, mis ilmub üheaegselt nii teile kui ka võimalikele minadele teistes reaalsustes;
psüühilisi seoseid, mis puudutavad ühendavaid, sõbralikke, emotsionaalseid reaktsioone ja
ühendust mis ilmutab end eriti tugevalt unenäoseisundis.
Sellises olukorras, kus ego tegevus on mõnevõrra pidurdatud, on olemas tuntav side
tervikolemuse erinevate osade vahel. Unenägudes võite te vilksamisi näha neid võimalikke
teid, mida mööda te oleksite võinud käia. Te võite mõelda, et need on vaid fantaasia, kuid
selle asemel võib olla, et näete olemasolevat pilti sündmustest, mis leidsid aset mõnes teises
võimalikkuste süsteemis.
Niisiis: Ühte sündmust võidakse tegelikkuses teostada rohkem kui ühe võimaliku mina
poolt ja mõne võimaliku minaga olete te rohkem sarnane kui teistega. Kuna te olete seotud nii
üksikasjalise kogemusega ja kuna varem mainitud ühendused on tõesti olemas, võite te endale
oma isiksuse nende teiste võimalike osade võimeid ja teadmisi teatud määral kättesaadavaks
teha.
Need ühendused võimaldavad üsna pidevaid "läbiimbumisi". Kui te olete kord teadlik
võimalikkuste süsteemist, õpite ka olema valvel selle suhtes, mida ma nimetan siis "healoomulisteks sissetungivateks impulssideks". Sellised impulsid näivad olevat lahus teie hetke
huvidest või tegevustest; sissetungivad on nad seetõttu, et nad ilmuvad kiiresti teadvusse ning
tunduvad nii võõrastena, nagu poleks nad teie omad. Need võivad sageli pakkuda mitmesuguseid vihjeid. Näiteks võib olla, et te ei tea midagi muusikast, kuid ühel pärastlõunal mingi
igapäevase tegevuse ajal tuleb teile ootamatu impulss osta viiul.
Selline impulss võib olla tunnistuseks, et üks teine võimalik osa teie identsusest on selle
muusikariista käsitsemisel andekas. Ma ei taha teile öelda, et te peaksite kohe tormama viiulit
ostma, kuid te võiksite siiski selle impulsi järgi tegutseda nii palju, kui see on mõistlikkuse
piires võimalik – laenata viiul, tutvuda viiulikontsertidega jne.
Kui see impulss on pärit teie võimalikust minast, õpiksite seda pilli mängima palju kiiremini kui teised. On ütlematagi selge, et sellised võimalikud minad on olemas nii teie "tulevikus" kui ka minevikus. Pole sugugi mõistlik meenutada negatiivse emotsiooniga mineviku
ebameeldivaid aspekte, mida te tunnete, kuna mõned võimaliku mina osad võivad ikka veel
selle minevikuga seotud olla. Keskendumine võib tingida suuremat läbiimbumist ja ebameeldivustega samastumist, kuna see osa võib olla teiste võimalike minade tagapõhjaks, mis tulenesid samast allikast.
Mõtisklemine haigusest ja hävingust pole samuti mõistlik, kuna te seate üles negatiivsete
võimaluste võrgu, millel poleks tarvis aset leida. Te võite teoreetiliselt muuta omaenda minevikku, nii nagu teie seda olete tundnud, sest aeg ei ole sugugi rohkem teist eraldi kui võimalikkused.
Minevik oli olemas arvukatel viisidel. Teie kogesite ainult ühte võimalikku minevikku.
Muutes nüüd olevikus seda minevikku oma mõistuses, võite te mitte ainult muuta selle laadi,
vaid ka selle mõju ja mitte ainult teie endi vaid ka teiste suhtes.
Kujutlege, et toimus mingi sündmus, mis teid väga häiris. Kujutlege oma mõistuses, et see
ei ole mitte ainult kustutatud vaid ka asendatud ühe teise, kasulikumat laadi sündmusega.
Seda tuleb teha suure elavuse ja emotsionaalse tõelisusega ja palju kordi. See ei ole enesepetmine. Sündmus, mille te valite, saab automaatselt olema üks võimalik sündmus, mis tegelikult
toimus, kuigi see ei ole see sündmus, mille tajumise te valisite antud võimalikus minevikus.
Kui see protsess on läbi viidud õigesti, siis mõjutab teie mõte telepaatiliselt inimesi, kes
olid seotud esialgse sündmusega, kuigi nad võivad valida, kas nad võtavad teie versiooni
omaks või lükkavad tagasi.
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Kuna see ei ole raamat meetoditest, ei hakka ma seda meetodit sügavuti selgitama, vaid
piirdun ainult selle mainimisega. Pidage siiski meeles, et paljud sündmused, mida füüsiliselt
ei tajuta ega kogeta, on sama paikapidaval viisil tõesed, kui need, mida tajutakse ja teie endi
nähtamatus psühholoogilises keskkonnas ka sama reaalsed.
Seega on teie mõistes olemas piiramatud võimalikud tuleviku sündmused, mille jaoks te
praegu aluspõhja rajate. Nende mõtete ja tunnete laad, mida te välja saadate ja mida te harjumuslikult või iseloomulikult vastu võtate, moodustab mustri nii, et te valite nende võimalike
tulevike hulgast vaid sellised sündmused, mis füüsiliselt saavad teie kogemuseks.
Läbiimbumistest ja omavahelistest seostest tingituna on teil võimalik end häälestada
mõnda "tuleviku sündmusesse", mis on, ütleme, õnnetut laadi, ning mis teile osaks saab kui te
sama teed jätkate. Unenägu sellest võib teid näiteks niivõrd hirmutada, et te väldite seda
sündmust ega ela seda läbi. Sellisel juhul on selline unenägu sõnum ühelt võimalikult minalt,
kes tõeliselt koges seda sündmust.
Nii võib näiteks laps unenäos saada oma ühelt võimalikult tulevaselt minalt selliseid
teadaandeid, et tema elu muutub täielikult. Terve identsus on juba praegu olemas. Kõik alajaotused selles on ainult näilised nii, et üks võimalik mina võib sirutada abistava käe teisele ja
nende sisemiste sidekanalite kaudu võivad erinevad võimalikud minad oma identsuse laadist
aru saama hakata.
See viib edasi teistele seiklustele, milles võivad osaleda terved tsivilisatsioonid, sest nagu
üksikisikutel on oma võimalikud saatused, on need ka tsivilisatsioonidel, rahvastel ja asustatud planetaarsetel süsteemidel. Teie ajalooline maakera, nagu teie seda tunnete, on arenenud
paljudel erinevatel viisidel ning sügav teadvustamata ühendus seob kõiki selliseid väljendusvorme.
Omal viisil on isegi aatomitel ja molekulidel teadmine nendest kujudest, millest nad on
läbi käinud ja nii on üksikisikutel, kes moodustavad mingi tsivilisatsiooni, sügaval sees sisemine teadmine katsetest ja katsumustest, saavutustest ja ebaõnnestumistest, mis on puudutanud rasse ka teistel reaalsuse tasanditel.
Mõnedes võimalikes reaalsustes ei saavutanud edu selline ristiusk nagu teie seda tunnete.
Mõnedes ei olnud domineeriv pool meessugu. Teistes läks füüsilise aine ülesehitus teist rada.
Kõik need võimalikkused on nii-öelda teie ümber õhus ja ma kirjeldan neid nii tõetruult kui
vähegi suudan, kuid mul tuleb neid siiski siduda mõistetega, mida te teatud määral tunnete. Et
te "tõde" üldse mõista võiksite, tuleb see teatud määral lasta läbi teie endi mõttemustrite sõela.
Aitab, kui öelda, et te olete ümbritsetud teistest mõjudest ja sündmustest. Mõningaid neist
tajute te oma kolmemõõtmelises reaalsuses. Te võtate nad omaks reaalsetena, taipamata, et
nad on ainult teiste sündmuste osad. Kui te enam ei näe, siis te arvate, et reaalsus lõpeb otsa,
nii et peate end harjutama vaatama sündmuste ja asjade vahele, iseendasse, sel ajal kui näib, et
te mitte midagi ei tee. Pange tähele sündmusi, millel ei näi olevat mõtet, sest need on sageli
vihjed suurematele, nähtamatutele sündmustele.
Dikteerimise lõpp.

567. SEANSS
17. VEEBRUAR 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2114
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Me jätkame dikteerimist.
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Mateeria iseloomust ei saada aru. Te tajute seda teatud "tasandil". Kasutades teie mõisteid
ja rääkides nii lihtsalt kui võimalik, on olemas teisi mateeria kujusid, mis on väljaspool teie
nägemisulatust. Need kujud on üsna reaalsed, elavad ja "füüsilised" nendele, kes reageerivad
antud tegevuse sfäärile.
Võimalikkuste seisukohalt valite te teatud tegevused, muudate nad alateadlikult füüsilisteks sündmusteks või asjadeks ja tajute siis neid. Kuid need sündmused, mida te ei valinud,
suunduvad samuti teist välja ja kanduvad siis nendesse teistesse kujudesse. Siin on meil tegemist aatomite ja molekulide käitumisega, sest need on teie universumis olemas ainult teatud
tasandil. Nende tegevust on märgata ainult teatud võnkerütmide sagedusel. Näiteks, kui teie
teadlased neid uurivad, siis ei uuri nad mitte aatomi olemust. Nad uurivad ainult aatomi
tunnuseid, nii nagu see teie süsteemis toimib või end avaldab. Selle laiaulatuslikum reaalsus
jääb neil täiesti tähele panemata.
Te saate aru, et on olemas valguse spektrid. Niisama on olemas mateeria spektrid. Teie
füüsilise reaalsuse süsteem ei ole mõne teisega võrreldes tihe. Mõõtmed, mille te annate
füüsilisele mateeriale, annavad ainult vihjamisi ettekujutust võimalike mõõtmete mitmekesisusest.
Mõned süsteemid on palju raskemad või kergemad kui teie oma, kuigi see ei pruugi tähendada raskust selles mõttes nagu teie seda tunnete. Võimalikud tegevused ilmuvad seega välja
mateeriasüsteemides, mis on sama tõelised kui teie oma ja sama järjepidevad. Te olete harjunud mõtlema mõtete üheses reas, seepärast peate te sündmusi, mida te tunnete, terviklikeks
asjadeks või tegevusteks, taipamata, et see, mida te näete, on vaid murdosa nende terviklikust
paljumõõtmelisest olemusest.
Üldiselt on võimatu lahutada üht füüsilist sündmust võimalikest sündmustest, kuna need
kõik on ühe tegevuse mõõted. Samadel põhjustel on põhiliselt võimatu lahutada teie seda
"mina", mida te tunnete, nendest võimalikest minadest, kellest te ei ole teadlik. Kuid alati on
olemas sisemised teerajad, mis ühendavad võimalikke sündmusi; kuna nad on kõik ühe teo
väljendused selle saamisprotsessis, siis on neid eraldavad mõõted ainult illusioon.
Füüsiline aju üksi ei suuda neid seoseid eriti edukalt leida. Mõistus, mis on aju sisemine
täiendav vastand, võib aeg-ajalt äkilise intuitsiooni või arusaamise purske kaudu, mida sõnad
ei võimalda küllaldaselt kirjeldada, tajuda mingi sündmuse palju laiemaid mõõteid.
Nagu olen korduvalt öelnud, sellist aega nagu teie arvate, ei ole olemas. Kuid siiski oleks
aja tõeline olemus teile mõistetav, kui aatomi algolemus oleks teile teada. Teatud mõttes võib
aatomit võrrelda mikrosekundiga.
Tundub, nagu oleks üks aatom teatud kindla aja vältel püsivalt olemas. Tegelikult ta, niiöelda, lülitub sisse ja välja. Ta võngub etteennustatava skeemi ja rütmi järgi. Teie süsteemis
võib teda märgata ainult selle võnkumise teatud punktides, nii et teadlastele näib, nagu oleks
aatom püsivalt kohal. Nad ei ole teadlikud aatomi äraoleku aegadest.
Nende mittefüüsilise kandumise, võnkumise väljalülitamise perioodidel "ilmuvad" aatomid välja teises reaalsussüsteemis. Selles süsteemis tajutakse neid võnkumise "olemasolu"
punktides; ja ka selles süsteemis näivad aatomid ilmuvat püsivatena. Selliseid võnkumise
punkte on muidugi palju, kuid teie süsteem ei ole neist teadlik, nagu ka mitte lõplikest tegevustest, universumitest ja süsteemidest, mis nende sees eksisteerivad.
Samalaadne käitumine leiab aset ka sügaval, põhilisel, salajasel ja uurimata psühholoogilisel tasandil. Füüsiliselt orienteeritud teadvus, mis on tundlik aatomi tegevuse ühe faasi suhtes,
tuleb elava ja ärkvel olevana oma ühte teatud olemasolusse, kuid vahepeal eksisteerib ka teisi
võnkumisi, kus teadvus on koondatud täiesti teistsugustele reaalsussüsteemidele; igaüks neist
tunneb end ärkvel oleva ja tundlikuna ning ühelgi neist ei ole puuduoleku tunnet, kuna neil on
mälestus ainult nende võnkumiste kohta, mille suhtes nad on tundlikud.
Need võnkumised on tegelikult üheaegsed. Teile näib, nagu oleks võnkumiste vahel katkestused ja kirjeldus, mida ma kasutasin, on meie eesmärgiks sobivaim; kuid kõik võimalikud
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süsteemid on üheaegselt olemas ja põhiliselt, seda arutlust järgides, eksisteerib aatom kõikides
nendes süsteemides samaaegselt.
Praegu rääkisime fantastiliselt kiiretest pulseerimistest või võnkumistest, mis on nii kiired
ja "lühiajalised", et te neid ei märka. Kuid skaala teiepoolses otsas on samuti olemas "aeglasemad", "ulatuslikumad", "pikemad" võnkumised.
Need mõjutavad eksistentsisüsteeme, millised on täiesti erinevad nendest, mis on teie
süsteemiga lähedalt seotud. Sedalaadi teadvuste kogemus on teile äärmiselt võõras. Üks selline võnkumine võiks näiteks kesta mitmeid tuhandeid teie aastaid. Neid paljusid tuhandeid
aastaid kogetaks, ütleme, nagu ühte sekundit teie ajas, kuna selles ajas toimuvaid sündmusi
tajutaks lihtsalt kui "praegust perioodi".
Selliste olendite teadvus sisaldaks samuti suure arvu võimalike minade ja süsteemide teadvust, mida kogetakse väga elavalt ja selgelt kui arvukaid olevikke. Neid arvukaid olevikke
võib muuta igas punktis, mille tegelik arv on lõpmatu; see on lõpmatus, mis ei ole olemas kui
üks määratlematu joon, vaid kui arvutud võimalikkused ja võimalikud kombinatsioonid, mis
kasvavad välja igast teadvuse teost.
Sellised olendid oma arvukate olevikega võivad olla või mitte olla teadlikud teie süsteemist. Nende mitmekordne olevik võib seda sisaldada või mitte. Te võite olla osa nende
mitmekordsest olevikust ilma seda ise teadmata. Palju piiratumas mõttes on teie võimalikud
reaalsused samuti mitmekordsed olevikud. Kujutis silmast (antud tähthaaval), mis on ühe
silma sees, mis on omakorda veel ühe silma sees jne jne lõputult korratuna võiks olla siin
sobilikuks võrdluseks.
Peatüki lõpp.
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Võimalikkused, hea ja kurja iseloom ning ususümboolika

568. SEANSS
22. VEEBRUAR 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2119
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Dikteerime.
Peatükk pealkirjaga "Võimalikkused, hea ja kurja iseloom ning usu sümboolika."
Kristlik dogma räägib Kristuse taevaminekust, pidades silmas muidugi vertikaalset tõusu
taevastesse, samuti räägitakse suunalises mõttes sageli ka hinge arengust. Edasi jõuda tähendab eeldatavalt ülespoole tõusta, kuna usulise karistuse õudused – põrgu – on kõikide asjade
all põhjas.
Arengut vaadeldakse seega kristlikus mõttes ainult ühesuunalisena. Näiteks mõeldakse
sellest harva horisontaalses suunas. Evolutsiooni idee selle populaarses tähenduses levitas
seda teooriat, milles astmelise edasijõudmisega ühes suunas sai ahvist inimene. (Humoorikalt.) Kristus oleks võinud sama hästi kaduda külgsuunas.
Selle sõnumi sisemine reaalsus anti edasi selliselt, et tolle aja inimene suudaks vastavalt
temas juurdunud oletustele seda mõista. Areng toimub kõikides suundades. Hing ei tõuse
ülespoole mööda astmete rida, millest igaüks kujutab endast uut ja kõrgemat arengupunkti.
Selle asemel seisab hing omaenese keskpunktis, uurides ja laiendades oma võimeid kõigis
suundades korraga, mähituna loovuse väljavooludesse, millest igaüks on täiesti tõene. Võimaliku reaalsuse süsteem avab teie ees hinge olemuse. See peaks tuntavalt muutma praeguse
religiooni ideid. Sel põhjusel on hea ja kurja iseloomu küsimus väga oluline punkt.
Teatud mõttes, väga lihtsalt ja sellisel viisil, mida te praegu ei suuda mõista, ei ole kurja
olemas. Ometi näite te olevat vastamisi millegagi, mis tunduvad üsna halbade mõjudena. Ja
kuna on sageli öeldud, et kuna on olemas jumal, siis peab olema ka kurat – või, kui on olemas
hea, siis peab olema ka kuri. See sarnaneb ütlemisega, et kuna õunal on olemas ülaosa, siis
peab sellel olema ka alumine pool – kuid ei saada aru, et need mõlemad on õuna osad.
Lähme tagasi oma põhiseisukohtade juurde: te loote reaalsust oma tunnete, mõtete ja
mõtteliste tegevuste läbi. Mõned neist materialiseeritakse füüsiliselt, teised saavad tegelikeks
võimalikes süsteemides. Teile esitatakse lõputu valikute rida, millest igal hetkel mõned tunduvad soodsamatena kui teised.
Te peate aru saama, et iga mõtteline tegu on reaalsus, mille eest te olete vastutav. See ongi
peamine, miks te asute just selles reaalsussüsteemis. Nii kaua, kui te usute, näiteks, kuradisse,
loote te sellise, mis on piisavalt reaalne teile ja teistele, kes omakorda tema loomist jätkavad.
Energia tõttu, mida talle teiste poolt antakse, saab tal olema teatud omaenda teadvus, kuid
sellisel valekuradil ei ole ei võimu ega reaalsust nende suhtes, kes tema olemasolusse ei usu
ega anna talle oma usu läbi energiat. Ta on, teiste sõnadega, ülim hallutsinatsioon. Nagu
varem mainitud, need, kes usuvad põrgu olemasolusse ja määravad end oma usu läbi sinna,
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võivad tõesti põrgut kogeda, kuid kindlasti mitte igavesti. Ükski hing ei jää igavesti teadmatusse.
Neil, kes usuvad selliseid asju, puudub vajalik sügav usaldus teadvuse, hinge ja Kõige Mis
On iseloomu suhtes. Nad koondavad oma tähelepanu mitte sellele, mida nad peavad headuse
võimuks, vaid kartlikult sellele, mida nad peavad kurjuse võimuks.
See hallutsinatsioon luuakse seega hirmu ja piiratuse tõttu. Kuradi mõiste on lihtsalt teatud
kartuste massiline ülekandmine – massiline sellepärast, et see tekitatakse paljude inimeste
poolt, kuid samuti piiratud, kuna alati on olnud neid, kes on selle põhimõtte tagasi lükanud.
Mõned väga vanad religioonid mõistsid kuradi kontseptsiooni hallutsinatsioonilist iseloomu, kuid isegi Egiptuse aegadel said lihtsamad ja rohkem moonutatud ideed ülekaalu, seda
eriti rahvamasside hulgas. Millegipärast ei suutnud nende aegade inimesed aru saada jumala
kontseptsioonist ilma kuradi kontseptsioonita.
Tormid näiteks, on väga loovad looduslikud sündmused, kuigi nad võivad põhjustada ka
hävitust. Ürginimene suutis näha ainult hävitust. Mõned mõistsid intuitiivselt, et kõik mõjud
on loovad, hoolimata nende väljendustest, kuid vähesed neist suutsid veenda oma kaasinimesi.
Valguse ja pimeduse kontrast esitab meile samalaadse pildi. Head vaadeldi valgusena,
kuna inimesed tundsid end päeva ajal turvalisemalt. Kuri seostati seega pimedusega. Siiski
leidus moonutuste massi sees alati varjatud vihjeid iga mõju esialgsele loovusele.
Seega ei ole olemas mingeid kuradeid, kes ootavad, et teid minema tassida, kui te mitte
neid ise ei loo ning sellisel juhul on võim teis endis ja mitte valekuradites. Ristilöömine ja
sellega kaasnev draama omas mõtet selle aja reaalsuses. See kerkis teie füüsilise tegelikkuse
maailma sisemisest reaalsusest, kust tulevad ka teie kõige sügavamad intuitsioonid ja aimdused.
Seega kutsus rass esile sündmused, mis andsid füüsilises mõistes kõige paremini edasi
sügavaimat mittefüüsilist teadmist hinge hävimatusest. See draama ei oleks omanud mõtet
teiste süsteemide jaoks, milles juurdunud arusaamad oleksid olnud teie omast erinevad.
Niisiis: Tõusu ja languse või valguse ja pimeduse sümboolika oleks tähenduseta teistes
reaalsustes, kus tajumise mehhanism on teistsugune. Kuigi teie religioonid on ehitatud ühe
kestva tõetuuma ümber, valiti kasutatud sümboolika osavalt välja sisemise mina poolt, kooskõlas teadmisega juurdunud arusaamistest, mida te peate füüsilises universumis kehtivateks.
Üldiselt antakse muu informatsioon, näiteks unenägudes, teile edasi sama sümboolikat kasutades. Sisemine mina lihtsalt kasutab seda sümboolikat. Oma olemuselt ei kuulu see sisemise
reaalsuse hulka.
Paljudes võimalikes süsteemides on teie omast väga erinevad tajumehhanismid. Faktiliselt
põhinevad mõned neist teadvuse üksustel, mis on teile täiesti tundmata. Ise seda taipamata, on
näiteks teie ego grupilise teadvuse tulemus; see teadvus, mis kõige otsesemalt seisab vastamisi välismaailmaga, sõltub väikestest teadvustest, mis asuvad teie keha igas elavas rakus; kuid
reeglina olete te korraga teadlikud ainult ühest egost.
Mõnes süsteemis on "üksikisik" üsna teadlik, et tal on teie mõistes rohkem kui üks ego.
Kogu psühholoogiline ülesehitus on teatud mõttes rikkam kui teil. Te saate aru, et selline
Kristus, kes seda ei teaks, sellises süsteemis ei ilmuks. On olemas sedalaadi tajumist, mida te
ei tunne, maailmu, kus teie valguse mõistet ei eksisteeri, kus peaaegu lõpmatuid soojusomaduste üleminekuid tajutakse tunnetuse, mitte aga valgusena.
Üheski nendest maailmadest ei oleks Kristuse draama võinud ilmuda sellisel kujul nagu
teie maailmas. Sama asi kehtib teiste suurte religioonide kohta, kuigi, nagu ma olen öelnud
varem, jõuavad budistid reaalsuse olemuse kirjeldamisele üldiselt siiski lähemale. Ometi ei
ole nad aru saanud hinge igikestvusest, selle erakordsest haavamatusest ega ole olnud võimelised tunnetama selle ainulaadset iseloomu. Kuid Buddha, nagu Kristuski, tõlgendas seda,
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mida ta peaaegu teadis, teie enda reaalsuse mõistetes. Mitte ainult teie füüsilise reaalsuse, vaid
ka teie võimaliku füüsilise reaalsuse mõistetes.
Kõigi religioonide taga olevad salajased meetodid olid mõeldud selleks, et juhtida inimest
arusaamisele, mis on olemas väljaspool sümboleid ja jutustusi, sisemistele taipamistele, mis
viivad inimese talle tuttava füüsilise maailma sisse ja sellest välja. Vanadest kloostritest on
pärit palju vanu käsikirju, mida ei ole veel leitud, seda eriti Hispaanias, mis räägivad varjatud
gruppidest usuliste ordude sees, kes säilitasid neid saladusi, samal ajal kui teised mungad
vanu ladinakeelseid käsikirju ümber kirjutasid.
Aafrikas ja Austraalias oli kirjaoskamatuid hõime, kes samuti teadsid neid saladusi ja
inimesi, keda nimetati "Kõnelejateks", kes õppisid neid pähe ja levitasid põhja poole, isegi
Euroopa põhjaosadesse enne Kristuse aega.
("Kas sa võiksid meile dikteerida ühe sellise Kõneleja käsikirja?")
See on võimalik, kuid see võtaks palju aega ja nõuaks suurepäraseid tingimusi.
("Loomulikult meeldiks mulle seda kunagi näha.")
Ilma ettevalmistuseta võtaks see töö võib-olla viis aastat aega, sest oli olemas mitmeid
variante ning juhtide grupp, kellest igaüks läks erinevas suunas, et oma rahvast õpetada. Maailm oli nende gruppide tõttu rohkem küps ristiusu jaoks kui inimesed kujutlevad. Ideed olid
"maetud" juba kõikjale Euroopas.
(Paus kell 22.36. "Maetud" oli sõna, mida Seth antud juhul soovis; küsisin selle kohta
igaks juhuks kinnitust.
Märkus: Seth on Kõnelejaid varem ainult ühe korra maininud. See toimus üsna ootamatult 558. seansil, 5. novembril 1970. Vastav osa sellest seansist, mis korraldati sõprade jaoks
eesmärgiga lahendada teatud probleeme, on antud Lisas koos märkustega. Jane ja mina leiame, et Kõnelejad on väga huvipakkuvad. Me tahame neist rohkem teada, võib-olla paneme
selle tuleviku jaoks plaani.)
Palju olulisi arusaamu läks siiski kaduma. Rõhk oli asetatud elamise praktilistele meetoditele – väga lihtsalt – reeglitele, mis olid arusaadavad, kuid põhjused, miks neid vaja oli, unustati.
Druiidid omandasid mõned oma arusaamad Kõnelejatelt. Samuti egiptlased. Kõnelejad
eelnesid kõikide teile tuttavate usundite ilmumisele ning Kõnelejate usundid kerkisid esile
spontaanselt paljudes laialipillatud piirkondades ning levisid siis nagu metsatulekahju Aafrika
ja Austraalia keskkohast. Üks eraldi grupp asus piirkonnas, kus hiljem elasid asteegid, kuigi
mandriala oli siis teistsugune ning osa madalamal asuvatest koobasmajadest oli aeg-ajalt vee
all.
Kõnelejate mitmesugused grupid jätkasid tegevust läbi sajandite. Kuna nad olid nii hästi
väljaõpetatud, säilitasid nende sõnumid oma puhtuse. Nad uskusid, et sõnade üleskirjutamine
ei ole õige ja seepärast ei teinud nad ürikuid. Nad kasutasid ka looduslikke maa sümboleid,
kuid said selgesti aru, miks nad seda teevad. Üksikud Kõnelejad olid olemas teie kiviaja
perioodil ning olid siis juhtideks. Nende võimed aitasid kaasa koopainimeste ellujäämisele.
Neil päevil oli erinevate Kõnelejate vahel vähe füüsilist sidet ning mõned neist ei olnud teadlikud teiste olemasolust.
Nende sõnum oli nii "puhas" ja moonutamata kui võimalik. Sellest oligi tingitud, et paljud, kes neid sajandite vältel kuulsid, tõlkisid selle mõistukõnedeks ja muinasjuttudeks. Suur
osa juudi pühakirjadest kannab jälgi nende varajaste Kõnelejate sõnumist, kuid isegi siin on
moonutused sõnumi ära varjanud.
Tehke vaheaeg.
(Jane ütles, et pärast minu küsimusi tundis ta Kõnelejatest kõneledes end "tagasi ja tagasi
ja tagasi libisevat".
Siinkohal on huvitav märkida, et üks viimase aja piibliainelisi töid, mis tegeleb Iisraeli
väga varajase ajalooga, räägib palju "suulistest pärimustest", mis eelnesid kirjasõnale ja
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aitasid seda paljude sajandite vältel kujundada. Selle pika suulise perioodi jooksul leidis aset
palju moonutusi, väljajätmisi jne, mis olid tingitud mitmetest põhjustest. See hiljuti ilmunud
töö näitas, et pärimuste varasem kogumine ja üleskirjutamine pärineb umbes kaheteistkümnendast sajandist enne Kristust. See omakorda viis edasi Piibli raamatuteni.)
Kuna teadvus moodustab mateeria ja mitte vastupidi, siis on mõte olemas enne aju ja ka
pärast seda. Laps võib seostatult mõelda enne kui ta tähestiku selgeks õpib – kuid ta ei saa
füüsilisele universumile oma mõisteid avaldada. Nii on see sisemine teadmine alati olnud
kättesaadav, kuid ta peab saama füüsilise väljenduse, sõna-sõnalt lihaks muutuma. Kõnelejad
olid esimesed, kes tõid selle sisemise teadmise füüsilisse süsteemi, tegid selle füüsiliselt teatavaks. Mõnikord elas mitmete sajandite vältel ainult üks või kaks Kõnelejat. Mõnikord oli neid
palju. Nad vaatasid enda ümber ja teadsid, et maailm tekkis nende sisemisest reaalsusest. Nad
rääkisid seda teistele. Nad teadsid, et näivalt tahked looduslikud objektid nende ümber koosnesid paljudest pisitillukestest teadvustest.
Nad taipasid, et omaenda loovuse abil moodustasid nad ideest mateeria ning et mateeria
aine oli iseenesest teadvusel ja elus. Nad olid lähedalt tuttavad loomuliku kontaktiga iseendi
ja ümbruse vahel ning teadsid, et võivad seda ümbrust oma tegudega muuta.
Nüüd lõpetan ma täna õhtuks ja jätkan Kõnelejate teemat meie järgmisel seansil.
("Kas Ruburt või Jane oli kunagi Kõneleja?")
Ruburt oli.
("Aga sina?")
Jah, mina ka. Oli veel kaks, keda te tunnete. Üks, keda on mainitud kursuse materjalis
(558. seansil) ja teine oled sa ise. (See oli minu jaoks üllatus.) Kõnelejad võivad taaskehastusliku protsessi mingi antud elu ajal oma võimeid kasutada või siis mitte, neist teadlikud olla
või mitte. Soovin teile südamlikku head õhtut.
("Samad sõnad, Seth. Tänan sind väga.")
Pidage meeles, et Kõnelejaid on olnud miljoneid.
("Jah." Jane ütles, et tal oli meeles, et Seth oli öelnud, et me mõlemad oleme olnud Kõnelejad. Tal oli selle peale kahene, peaaegu mitteuskuv reaktsioon: "No kuule, see on juba liig."
Siis oli ta tundnud, kuidas Seth tuleb tagasi, et mainida neid miljoneid ja sellega pehmendada
igasugust võimalikku erakordsuse tunnet, mida oleks ehk muidu võinud leida faktis, et me
mõlemad olime olnud Kõnelejad ning nüüd tõime avalikkuse ette "Sethi materjali".
Pärast seanssi mõtlesin ma selle üle, kas ka "Sethi materjal" võiks olla Kõnelejate sõnumi
moonutatud versioon. Jane arvas, et see on võimalik. Kuid tal oli tunne, et Kõnelejate materjal oli ilmselt "rohkem poeetiline".)

569. SEANSS
24. VEEBRUAR 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2125
Niisiis...
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerime: Üldiselt võttes (naeratus), kui te juba olete kord Kõneleja, siis jääte teie
mõistes alati Kõnelejaks. Mõnes kehastuses võib neid võimeid kasutada nii jõuliselt, et kõik
teised isiksuse aspektid kaovad tahaplaanile. Teistel aegadel võidakse võimeid vähe kasutada.
Kõnelejatel on tundeelu ja mõtete edasikandmise võime erakordselt elav.
Nad suudavad teisi oma teadaannete abil suuremate mõistetega mõjutada. Nad oskavad
kergesti liikuda sisemisest reaalsusest välisesse. Nad teavad instinktiivselt, kuidas kasutada
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sümboolikat. Nad on alateadlikul tasandil väga loovad, moodustades normaalse teadvuse all
pidevalt psüühilisi raamistikke, mida võib unenäo ja transi olukorras kasutada nii nende endi
kui ka teiste poolt. Nad ilmuvad sageli teiste unenägudes ning aitavad unenägijaid sisemise
reaalsuse käsitlemisel. Nad moodustavad kujutisi, millega unenägijad võivad suhelda; kujutisi, mida võib kasutada sildadena ja väravatena, mis viivad teistesse teadvuse liikidesse, mis on
teie omast rohkem lahus.
Jumalate sümboolika, näiteks Olümpose jumalate idee, üleminekukoht Styxi jõest – seda
laadi nähtusele panid aluse Kõnelejad. Religiooni sümbolid ja raamistikud pidid seega eksisteerima mitte ainult füüsilises vaid ka alateadvuse maailmas. Väljaspool teie raamistikku ei
ole selliseid maju ega elupaiku vaja, ometi nähakse kohtumistel teiste reaalsustega transis või
unenäos sageli sarnaseid ehitusi. Need on andmete ümberkujundus mõisteteks, millel oleks
teie jaoks tähendus.
Pärast surma võib isik jätkata selliste ehituste loomist – seda tehakse massiliselt – kuni
nad taipavad, et neid raamistikke ei ole enam vaja. Seega ei olnud Kõnelejad oma tegevuses
piiratud ärkvelolekuaja teadvusega. Kõigil teie aja perioodidel täitsid nad oma kohuseid nii
ärkveloleku kui ka unenäo seisundis. Suur osa kõige vajalikumast informatsioonist jäeti õpilaste poolt meelde unenäos ning anti edasi samal viisil. Neid kirjutamata käsikirju nii-öelda
illustreeriti unenäoliste rännakute või välisreisidega teistlaadi reaalsustesse. Selline väljaõpetamine jätkub. Antud psüühiline või jutustav raamistik võib olla erinev. Näiteks võivad Kõnelejad ära kasutada kristliku Jumala ja pühakute harjumuspäraseid kujutisi ning see kõik näib
väga elav. Unenägija võib leida end siis toredas haaremis, hästi valgustatud põllul või taevas.
Mõned Kõnelejad piiravad oma võimed unenäo seisundiga; ärkvelolekus on nad oma võimetest või kogemustest suurelt osalt teadmatud.
On mõttetu nimetada selliseid unenägusid või unenäokohti hallutsinatsioonideks, kuna
need kujutavad endast teatud "objektiivseid" reaalsusi, mida te veel ei suuda nende tegelikus
kujus tajuda. Egiptuse religioon põhines suures osas Kõnelejate tööl ning nende väljaõpetamisele pandi suurt rõhku. Rahvamassidele tehtud välised avaldused muutusid siiski nii moonutatuteks, et religiooni ühtsus lõpuks kokku varises.
Siis püüti sisemist reaalsust kaardistada sellistel viisidel, mida ei ole hiljem enam proovitud. On tõsi, et unenäo seisundis ja mõnedel teistel teile lähedastel tasanditel esineb kujutiste
loomisel tugev individuaalne mäng ning sümboolika suurepärane kasutamine, kuid kõik see
leiab jällegi aset "objektiivses", kindlapiirilises keskkonnas, mille iseloomulikud tunnused
teevad sellised nähtused võimalikuks – tegevusväljal, millel on oma kindlad reeglid. Kõnelejad tunnevad neid reegleid ja on sageli teejuhtideks. Nad on vahel töötanud organisatsioonides, nagu Egiptuses, kus nad tegutsesid templite kaudu ning sidusid end võimuaparaadiga.
Reeglina on nad siiski palju üksildasemad.
Aja tõelisest, samaaegsest iseloomust tingituna räägivad nad muidugi oma mitmesugustes
väljendustes kõigile teie ajastutele ühekorraga. Vahel on nad ka vahendajateks, tutvustades
teineteisele näiteks ühe isiksuse kahte kehastust.
Niisiis: Füüsilise reaalsuse reeglid ütlevad, et asjad tunduvad paigalseisvate ja püsivatena.
Teiste reaalsuste reeglid on sageli väga erinevad. Mõttelised tegevused toimuvad teistes suundades ning "jätkuvust" ajalises mõttes ei eksisteeri. Tajumine on organiseeritud teistsuguseid
psühholoogilisi grupeeringuid kasutades.
Väljastpoolt vaadates tunduksid sellised süsteemid teile mõttetutena, isegi kui te neid
tajuda võiksite. Te ei oleks võimelised jälgima pöördelisi punkte, mille ümber tegevused aset
leiavad. Selle süsteemi väga kindlapiirilised reeglid jääksid teie eest varju.
Kõnelejad tunnevad paljude süsteemide reegleid. Siiski on enamus nendest süsteemidest
suuremalt osalt seotud teietaolise reaalsusega. On olemas lõpmata palju sisemisi universumeid. Ainult kõige kõrgemad, kõige rohkem arenenud tervikteadvused võivad olla teadlikud
enese terviklikkusest. Selles laiemas mõttes tuleks Kõnelejaid nimetada kohalikeks. On ole-
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mas midagi kaarditaolist, mis hõlmab paljusid üksteise lähedalolevaid reaalsussüsteeme ning
ma loodan selle ühel päeval teha teie mõistes kättesaadavaks. Et seda teha, on vaja Ruburtit
intensiivsemalt treenida. On olemas kokkupuutepunktid, kus teatud tingimustel on võimalik
üleminek ühest süsteemist teise. Muidugi ei pea need eksisteerima teile tuntud ruumis eraldi.
Neid nimetatakse koordinaatpunktideks, kus üks maskeering seguneb teisega. Mõned
nendest on teie süsteemis geograafilised, kuid igal juhul on teadvuse häälestamine vajalikuks
eeltingimuseks. Sellised sisenemised võivad toimuda ainult kehast väljas olemise seisundis.
Igal üksikisikul on unenäos juurdepääs Kõnelejate informatsioonile. On olemas üksteise lähedased teadvuse olukorrad, mis leiavad aset unenäo mustris ning mida teie EEG ei registreeri –
üksteise kõrval olevad koridorid, mida mööda teie teadvus rändab.
(EEG ehk elektroentsefalograaf joonistab paberile aju võnkeid.)
Aktiveeritakse kõrgemad intuitsioonikeskused, kuna teadvuse füüsiliselt orienteeritud osad
jäävad keha juurde. "Puuduvaid" osi ei saa ajuvõngete kaudu jälgida, kuigi nende lahkumise
ja tagasituleku hetked võivad olla näha. "Äraoleku" aeg ei kajastu mingisugusel viisil, võnked
näitavad ainult mingit iseloomulikku mustrit, mis anti vahetult enne lahkumist.
See toimub iga kord, kui te magate. Sellega on seotud kaks tegevuse piirkonda, üks on
väga passiivne, teine aktiivne. Ühes olukorras on see teadvuse osa passiivne, võttes vastu
informatsiooni. Järgmises olukorras on ta aktiivne, kuna võtab osa tegevusest, selle antud
mõisteid tajutakse elavalt, osavõtmise ja näidete kaudu. See on magamise kõige paremini
kaitstud piirkond. Siin asuvad tööle noorendavad tegurid ning sel ajal tegutsevad Kõnelejad
õpetajate ja teejuhtidena.
Seda informatsiooni tõlgendatakse sageli tagasipöördumisel mina teiste kihtide poolt nagu
näiteks keha teadvus ja alateadvus, kus see kujundatakse unenägudeks, millel on nende mina
piirkondade jaoks tähendus ja kus õpetust võidakse näiteks tõlkida praktilisteks soovitusteks
seoses mingi olukorraga.
On olemas mitmeid väga kindlapiirilisi uneseisundeid ning neil kõigil on isiksuse jaoks
oma ülesanne. Nad kujutavad endast ka signaale teadvuse, taipamise ja tegevuse erinevate
kihtide jaoks. Nendega kaasnevad teatud füüsilised variatsioonid ning mõned variatsioonid on
seotud vanusega.
Järgmises peatükis räägime nendest üksikasjalikumalt. Sest praeguseks on küllalt, kui te
taipate, et teadvuse nihutamisel väliselt sisemisele reaalsusele leiavad aset teatud sammud,
kindlad muutused ning et need muutused ei ole juhuslikud; et teadvus lahkub oma paljude
eesmärkide suunas väga kindlat rada mööda. Ajastute vältel on Kõnelejad õpetanud unenägijatele, kuidas käituda nendes teistsugustes keskkondades. Nad on õpetanud neile, kuidas tuua
kaasa informatsiooni, mida võiks praeguse isiksuse heaks kasutada. Olenevalt kavatsustest,
praegusest eesmärgist ja arenguastmest võib indiviid neist reisidest teatud määral teadlik olla.
Mõnedel on näiteks suurepärane mälestus, kuid nad tõlgendavad teadvuslike mõtete tõttu oma
kogemusi sageli valesti.
Unenägijal, kes on Kõneleja, on täiesti võimalik minna appi teisele isikule, kellel on raskusi sisemise reaalsusega unenäo olukorras. See on muidugi vägagi seotud kaitseingli mõistega. Hea Kõneleja tegutseb ühtviisi efektiivselt nii ühes kui ka mõnes teises reaalsuses, luues
psüühilisi raamistikke nii füüsilises reaalsuses kui ka sisemistes keskkondades. Paljud kunstnikud, luuletajad ja muusikud on Kõnelejad, tõlgendades ühte maailma teise maailma terminites, moodustades psüühilisi struktuure, mis eksisteerivad mõlemas maailmas suure elujõulisusega, struktuure, mida võib näha korraga mitmest maailmast.
(22.57) Dikteerimise lõpp. Nüüd võite te seansid lõpetada või küsimusi esitada, vastavalt
soovile.
("On sul midagi, mida sa tahaksid öelda?")
Ei midagi konkreetset.
("Siis võime sama hästi ka lõpetada.")
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Minu parimad soovid teile mõlemale ja südamlikku head õhtut.
("Samad sõnad, Seth. Tänan sind väga.")
Ruburt peaks sööma seda, mis talle meeldib. Jah, ja ta peaks oma menüüle rohkem tähelepanu pöörama. Ütle talle, et ta mõtleks toidule ja selle valmistamisele rohkem loovast seisukohast lähtudes. Toit ise on talle viimase tähtsusega. Ta sööb, kuna ta peab sööma. Mõelgu
rohkem talle meeldivate toitude valmistamisele, pannes rõhku vanadele unustatud asjadele.
Sellise mõtteviisi puhul meeldib talle toidu valmistamine.
Las ta ahvatleb end meeldivate toitudega. Siis ei ole tal enda vägisi toitmise tunnet. Ta
armastab kastet ja kartulit, kuid ei tee seda sinu pärast. Talle meeldib vahukoor. Nii et siin on,
millega tegelda.
See oleks nagu väike hobi. Toidu valmistamine võiks erinevates olukordades olla tema
hobi, nii et toeta seda. Rõhuasetus olgu füüsilisele, nagu harjutuste puhul. Ja nüüd head õhtut.
("Head õhtut, Seth." Kell 23.02.)

570. SEANSS
1. MÄRTS 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2110
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Dikteerime: Ärkvelolekus on olemas mitmesuguseid teadvuse olukordi, millele te tähelepanu ei koonda ning millest te tavaliselt ei ole teadlikud. Iga olukord tunneb omaenda tingimusi ja on tuttav erineva reaalsusega.
"Teil" on praegu kord keskendatud teadvus selles mõttes, et "teie" lülitate oma kogemusest välja need teise teadvuse olukorrad, kus teie tervikidentsuse teised osad on lähedaselt
seotud. Need teised teadvuse olukorrad loovad omaendi reaalsused nii nagu teie loote oma
reaalsuse. Reaalsused on seega teadvusega kaasnevad kõrvalproduktid. Kui te oleksite
nendest teadlik, siis tunduksid need teile teiste kohtadena ja mitte erinevat laadi tegevuse
valdkondadena. Kui te uurite neid valdkondi, siis olete sunnitud neid tajuma vastavalt oma
süsteemis juurdunud arusaamistele, tõlgendades näiteks soojuse ja mugavuse tunnet soojade
varjupaikade või ehitustena või hirmutunnet deemonitena.
Mõnikord võib isik isegi ärkvelolekus spontaanselt nii-öelda käiku vahetada ja leida end
äkki ühe sekundi või mõne hetke vältel ühes sellises valdkonnas. Suunataju kadumine leiab
sageli aset. On neid, kes teevad seda üsna tahtlikult, end selleks harjutades, kuid nad ei saa
sageli aru, et nad tõlgendavad oma läbielamusi oma "kodu" teadvuse väärtustest lähtudes.
See kõik ei ole sugugi nii esoteeriline kui võib tunduda. Peaaegu igal indiviidil on olnud
veidraid kogemusi teadvusega ning igaüks tunneb instinktiivselt, et nende suurem kogemus ei
piirdu füüsilise reaalsusega. Enamus unenägusid on nagu elama pandud postkaardid, mille te
olete kaasa toonud reisilt ja mille te suures osas olete unustanud. Teie teadvus on juba uuesti
orienteeritud füüsilisele reaalsusele; unenägu on katse kanda sügavamat läbielamust äratuntavatesse kujudesse. Kujud unenägudes on kõrgelt kodeeritud ja annavad signaale sündmustest, mis põhiliselt ei ole tõlgendatavad.
Kõnelejad aitavad teil kujundada unenägusid, mis on tegelikult nagu mingid paljumõõtmelised kunstiteosed – unenägusid, mis on olemas rohkem kui ühes reaalsuses, mille mõjud
liigendavad teadvuse mitmesuguseid astmeid, mis on teie mõistes reaalsed nii elavatele kui ka
surnutele ja millest mõlemad võivad osa võtta. Sellest on tingitud, et inspiratsioonid ja ilmutused on nii sageli osad unenäo tingimustest.
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Kui te tähelepanu füüsiliselt ei koonda, siis olete te sobivamas seisundis, et kuulata Kõnelejaid, tõlgendada nende juhendeid, harjutada piltide loomist ja olla juhitud meetodite suhtes,
kuidas säilitada füüsilise keha tervist. Une kõige rohkem kaitstud piirkondades kaovad paljud
näilised barjäärid reaalsuse kihtide vahel. Te olete näiteks teadlikud mõnedest võimalikest
reaalsustest. Te valite, milliseid võimalikke tegusid te tahate oma süsteemis tegelikuks teha.
Te teete unenäo olukorras läbi teisi võimalikke tegusid. Te teete seda individuaalselt, kuid
samal ajal ka massiliselt, rahvuslikul ja globaalsel tasandil.
Teadvus tajub erinevatel tasanditel või astmetel erinevaid sündmusi. Et mõnda neist
tajuda, tuleb teil ainult õppida koondama oma tähelepanu ühelt tasandilt teisele. Nende
teadvuse astmetega kaasnevad vaevumärgatavad keemilised ja elektromagnetilised muudatused ning teatud füüsilised muutused kehas endas hormoonide tootmise ja käbinäärme
tegevusega seoses.
Tavaliselt libisete te ärkvelolekust unne, panemata tähele neid mitmesuguseid teadvuse
seisundeid, millest te läbi lähete, ometi on neid mitmeid. Kõigepealt muidugi – erineva spontaansuse astmega – teadvuse sissepoole pöördumine, eemale füüsilisest informatsioonist,
muredest ja päevaprobleemidest. Järgneb eritlematu tasand ärkveloleku ja une vahel, kus te
tegutsete vastuvõtjana – passiivse, kuid avatuna, kus telepaatilised ja selgeltnägijalikud
sõnumid kergesti teie juurde jõuavad.
Võib näida, et teie teadvus hõljub. On erinevaid füüsilisi tundeid, mõnikord suureks paisumine, mõnikord langemine. Mõlemad tunded on iseloomulikud hetkedele, kus te end peaaegu
kätte saate, peaaegu teadlikuna sellest eristamata piirkonnast ning tõlgite mõned selle läbielamustest füüsilistesse mõistetesse. Suuruse tunne on näiteks psüühilise avardumise füüsiline
tõlgendamine. Langemise tunne on teadvuse äkilise, keha juurde tagasipöördumise tõlgendus.
See periood võib kesta ainult mõned hetked, pool tundi, või selle juurde võib tagasi pöörduda. See on teadvuse pehmendav, toetav ja laiendav staadium. Sel ajal antud sisendused on
väga efektiivsed. Sellele perioodile järgneb aktiivne seisund, mis võib aset leida, see on pseudounenägu, kus mõistus hõivab end füüsiliste muredega, mis on pärast nende kahe esimese
astme läbimist alles jäänud.
Kui need on liialt elavad, võib isik ärgata. See on elav, intensiivne, kuid tavaliselt lühike
staadium. Järgneb üks teine eritlematu kiht, mida iseloomustavad hääled, kõne või pildid,
sedamööda kuidas teadvus end kindlamalt teistele sidekanalitele ümber häälestab. Isiku tähelepanu võivad köita neist korraga mitmed. Selles punktis on keha juba üsna rahulik. Isik
järgneb ühele või teisele neist sisemistest ajenditest sügavamasse teadvuse tasandisse ning
kujundab saadud teated kergeteks unenägudeks.
Kusagil sel ajal siseneb ta sügavalt kaitstud piirkonda teiste reaalsuse kihtide ja võimalikkuste künnisel. Selles punktis on tema läbielamus väljaspool igasugust seost ajaga, nagu teie
seda tunnete. Ta võib läbi elada aastaid, kuigi möödunud on ainult minutid. Siis tuleb ta tagasi
füüsilise reaalsuse juurde piirkonnas, mida teie teadlased tähistavad mõistega REM uni, kus
luuakse füüsiliselt orienteeritud unenäod, kasutades ära omandatud teadmisi.
Tsükkel kordub. Peaaegu samalaadsed võnkumised ja astmed leiavad aset isegi siis, kui te
olete ärkvel, kuigi te olete neist veelgi vähem teadlikud, kuna siis tegutseb egoga seotud mina
sihikindlalt, et teisi kogemuse valdkondi varjata.
Need täpsed astmed on olemas ärkveloleku teadvuse all koos samasuguste keemiliste,
elektromagnetiliste ja hormonaalsete võngetega. Te ei ole lihtsalt teadlik sellest, mida teie
teadvus teeb. Oma ajas ei suuda te jälgida isegi viit tervet hetke. Selle dimensioone võivad
tajuda ainult need, kes on küllalt sihikindlad, et kulutada küllalt aega ja vaeva, mida vajatakse
läbi omaenda subjektiivsete reaalsuste rändamiseks. Ometi tunneb iga isik intuitiivselt, et osa
tema elamustest jääb tal kogu aeg tajumata. Kui te äkki ei suuda meenutada mõnda nime,
mida peaksite teadma, siis on teil oma olemuselt samalaadne tunne, millest te alateadlikult
alati teadlikud olete.
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Kõnelejate eesmärgiks on aidata teil seostada ja mõista seda paljumõõtmelist eksistentsi
ning tuua sellest niipalju kui võimalik teie teadlikku tähelepanusse. Ainult õppides tundma või
tajuma või intuitiivselt mõistma omaenda elamuste sügavusi võite te vilksamisi mõista Kõige
Mis On iseloomu. Saades teadlikumaks oma teadvusest, kui see tegutseb füüsilises elus, võite
te õppida seda jälgima ka siis, kui see tegutseb neis vähem tuttavates piirkondades. Võimalikud reaalsused on teie jaoks ainult sellepärast võimalikud, et te ei ole nendest teadlikud.
Need teadvuse astmed on kõik osa teie enda reaalsusest. Nende tundmine võib olla väga
kasulik. Te võite ära õppida, kuidas "käiku vahetada", astuda omaenda kogemusest veidi
kõrvale ja uurida seda palju suurema ülevaatlikkusega. Te võite ette valmistada küsimusi või
probleeme, soovides, et need unenäo olukorras lahenduse leiaksid. Te võite tahta rääkida
kaugelasuvate sõpradega või anda edasi tähtsaid teateid, mida te võib-olla sõnadega teha ei
saaks. Te võite näiteks kellegagi teises reaalsuse kihis ära leppida, kuigi te tavateadvuse tasandil seda ei saa.
Te võite juhtida oma keha tervenemist, öeldes endale, et teete seda teatud uneteadvuse
tasandil ning paluda Kõnelejalt vajalikku psühholoogilist suunamist, mis on vajalik tervise
säilitamiseks. Kui teil on mingeid teadlikke eesmärke ja kui olete kindel, et need on kasulikud, siis võite soovida unenägusid, kus need täide lähevad, sest juba unenäod ise kiirendavad
nende füüsilist täitumist.
Te teete paljusid asju teadmatult. Te lähete sageli nii-öelda ajas tagasi ning "kergendate"
mingit sündmust nii, et sellele tekib teistsugune lõpp või ütlete välja asju, mida oleksite tookord soovinud öelda. Ühe teadvuse seisundi teadmised võivad teid teistes olukordades aidata.
Kerges transis antakse teile unenäosümbolite tähendus, kui te seda palute. Neid sümboleid
saab siis kasutada isiklikult teie jaoks kujundatud sugestioonimeetoditena. Kui te näiteks
avastate, et purskkaev tähendab unes värskendamist, siis väsinud või masendatuna mõelge
purskkaevule. Mõnel teisel reaalsuse tasandil loote te siis purskkaevu.
Unenäo kõige rohkem kaitstud piirkondades tegelete te elamustega, mis on puhas tundmine või teadmine ning lahus nii sõnadest kui ka piltidest. Nagu mainitud, tõlgitakse need elamused hiljem unenägudeks, milleks on vaja tagasi pöörduda unenäo piirkondadesse, mis on
füüsilise informatsiooniga rohkem tuttav. Siin toimub suur loov süntees ja liigendumine, kus
igal unenäokujul on mina mitmesugustele kihtidele oma tähendus – väljendades ühel tasandil
tõde, mida te olete läbi elanud ning teistel tasanditel seda tõde selliselt, nagu seda rakendatakse kogemuse või probleemide eri tahkude suhtes. Toimub ühe sümboli ümberkujundamine
paljudeks sümboliteks ning teadvuslik mõistus tajub ainult mitmesuguste unenägude kaost,
mille sisemine struktuur ja ühtsus on teadvuse teistes piirkondades osaliselt varjatud ja millest
kaalutlev mõistus ei suuda läbi näha.
Teadvuse ja alateadvuse piirkonnad on teadlikud palju suuremast osast informatsioonist
kui ego, kuna see võtab unenäo materjalist reeglina vastu ainult pisikese ülejäägi. Kõnelejad
võivad seega ilmuda unes kui ajaloolised isikud, prohvetid, usaldusväärsed vanad sõbrad või
ükskõik millises muus kostüümis, mis antud isikule mõju avaldab. Kuid esialgses kogemuses
on Kõneleja tõeline iseloom nähtav. Unenägude tootmine on sama "keeruline" ettevõtmine
kui antud isiku objektiivse elu esiletoomine. See elab lihtsalt teistsuguses mõttes.
Neid teadvuse erinevaid astmeid ja psüühilise aktiivsuse kõikumisi võib jälgida ka ärkvel
olles ja otsese kogemise teel. Järgmises peatükis laseme teil saada rohkem teadlikuks nendest
teie enda reaalsuse alati aktiivsetest osadest.
Peatüki lõpp.
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Teadvuse mitmesugused seisundid, sümboolika ja
tähelepanu koondamine mitmes suunas

571. SEANSS
3. MÄRTS 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2117
Järgmise peatüki pealkiri saab olema: "Teadvuse mitmesugused seisundid, sümboolika ja
tähelepanu koondamine mitmes suunas."
Teie enda isiksuses koonduvad kokku kõik teie teadvuse tahud, ükskõik kas te olete sellest
teadlik või mitte.
Teadvust võib suunata paljudesse suundadesse, nii sisse- kui väljapoole. Te olete teadlik
võnkumistest oma normaalses teadvuses ja kui pööraksite sellele rohkem tähelepanu, siis
saaks see asi teile üsna selgeks. Te laiendate või kitsendate oma tähelepanu ulatust pidevalt.
Te võite keskenduda ühele asjale kõike muud peaaegu välja lülitades, nii et teadvustate praktiliselt ainult seda ega ole teadlik ruumist, kus te istute.
Te võite olla "teadvusel" ja reageerida ühele mälusolevale sündmusele nii tugevalt, et
olete praegustest sündmustest suhteliselt teadmatu. Te peate kõiki neid kõikumisi enesestmõistetavateks. Need ei häiri teid. Kui sukeldute raamatusse ega ole hetke vältel teadlik oma
vahetust ümbrusest, siis te ju ei karda, et see oleks vahepeal kaotsi läinud, kui te tahate oma
tähelepanu sellele tagasi pöörata. Samuti ei muretse te unistades tavaliselt, kas te ikka jõuate
tagasi praegusesse hetke.
Teatud ulatuses on need mõned väikesed näited teie teadvuse liikuvuse ja kerguse kohta ja
kuidas seda oleks võimalik kasutada. Kummaline küll, kuid ka sümboleid võib vaadelda
näidetena, kuidas te tajute mitmesuguseid teadvuse seisundeid. Nende muutuvat rüüd võib
kasutada kui tähist. Näiteks on tuli üks sümbol, mis on tehtud füüsiliseks nii, et tõeline tuli
annab teile ilmselt teada, et te tajute reaalsust oma füüsiliselt häälestatud teadvusega.
Vaimne pilt tulest ütleb teile automaatselt, et tegemist on teistlaadi teadvusega. Vaimselt
nähtud tuli, millel on soojus, kuid mis ei põleta ega hävita, tähendab hoopis midagi muud.
Kõik sümbolid on katse väljendada tundeid, mida ei ole kunagi võimalik sõnadega küllaldaselt väljendada. Sümbolid kujutavad endast tunnete lõpmatuid variatsioone ja ilmuvad teadvuse mitmesugustes seisundites erineval viisil, kuid saadavad teid alati.
On mitmeid erandeid, mille puhul ilmneb puhas teadmine või puhas tundmine ilma, et
sümboleid vaja läheks. Sellised teadvuse astmed ilmnevad harva ja neid tõlgitakse harva normaalse teadvuse terminitesse.
Vaatleme mõnda tunnet ja jälgime seda nii, nagu seda oleks võimalik väljendada mitmesugustel teadvuse tasanditel. Alustame rõõmutundest. Teadvuse tavalises seisundis tajutakse
vahetut ümbrust hoopis erinevalt, kui näiteks siis, kui indiviid on masendunud. Rõõmutunne
muudab kõike nii, et tajuja näeb ümbrust palju heledamas valguses. Ta loob asju palju
elavamalt ja suurema selgusega. Tagasisides näib keskkond siis tema rõõmu tugevdavat.
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See, mida ta näeb, on siiski füüsiline, need on materiaalse maailma asjad. Kujutlege nüüd,
et ta hakkab unistama ja kaldub unelmate valdkonda. Tema sisemisse meelde tulvavad pildid
või sümbolid materiaalsetest objektidest või sündmustest, näiteks mineviku, oleviku ja tuleviku kujutlustest nii, et rõõm väljendub nüüd vaimselt veelgi suurema vabadusega, kuid sümbolite abil.
Rõõm ulatub nii-öelda tulevikku, laseb paista oma valgusel minevikule ja võib hõlmata
avaramaid piirkondi kui see oleks antud hetkel füüsilises mõttes võimalik. Kujutlege nüüd, et
meie indiviid liigub oma unelmatest kas transiseisundisse või siis sügavasse unne. Ta võib
näha kujutisi, mis tema jaoks sümboliseerivad rõõmu või küllust. Loogiliselt võttes võib
nende vahel vähe ühist olla, kuid intuitiivselt on seosed väga selged. Nüüd siseneb ta oma
vaimsetesse kogemustesse palju sügavamalt kui unelmates ja tal võib esineda rida unenäolisi
episoode, kus ta on võimeline oma rõõmu väljendama ning seda teistega jagama.
Ta käsitleb ikka veel füüsiliselt suunatud sümboleid. Aga kuna me kasutame seda näitena,
siis jälgime seda veelgi kaugemale. Ta võib moodustada kujutisi unenäolistest linnadest või
inimestest, mis on kõik väga rõõmuküllane, tõlgendades selle tunde ükskõik millistesse
sümbolitesse, mis tema jaoks on tõelised. Küllust võib näiteks tõlkida mängivate loomade,
lendavate inimeste või väga ilusate loomade ja maastike kujutistesse. Loogilised seosed oleksid jällegi puudu, kuid see tunne ühendaks kogu episoodi.
Füüsiline keha saaks sellest episoodist väga palju kasu, kuna kasulikud tunded uuendavad
ja täiendavad keha taastumisvõimet. Rõõmutunded võivad nüüd juhtida Kristuse, Buddha või
prohvetite kujutiste juurde. Need sümbolid on muutuvad vaatepildid, mis on teadvuse mitmesugustele seisunditele iseloomulikud. Kogemusi tuleks vaadelda kui loomingut; loovat tegutsemist, mis kõik on iseloomulikud teadvusele tema erinevates astmetes.
Sellest veelgi kaugemal on seisundid, kus sümbolid ise hakkavad kaduma ja muutuvad
ebamääraseks. Siin hakkate sisenema teadvuse nendesse piirkondadesse, kus sümboleid vajatakse üha vähem ja vähem ning see on tõepoolest päris asustamata ala. Väljendused vilguvad
sisse ja välja ning kaovad lõpuks. Teadvus on üha vähem ja vähem füüsiliselt orienteeritud.
Selles teadvuse seisundis leiab hing ennast üksinda omaenda tunnetega, ilma sümbolite ja
väljendusteta ning hakkab tajuma omaenda teadmise tohutut reaalsust.
Ta tunneb otsest kogemust. Kui me kasutame oma näitena rõõmu, siis kõik vaimsed sümbolid ja kujutised kaovad selles lõpuks. Need on sellest välja ilmunud ja langevad sellest ära,
kuna nad ei ole esialgne kogemus vaid kõrvalproduktid. Siis hakkab hing uurima selle rõõmu
reaalsust viisidel, mida on vaevalt võimalik selgitada ja õpib seeläbi tundma tajumise, väljendamise ja tegelikustamise meetodeid, mis oleksid sellele olnud varem täiesti mõistetamatud.
(22.01. Jane'i tempo oli olnud üldiselt hea. Ütlesin talle, et seanss oli minu arvates suurepärane.
Vaheajal oli meil mõlemal tekkinud küsimus. Mina tahtsin olla kindel, et Kõnelejate kohta
antud materjal käsitleb küllaldaselt meetodeid, mille abil nad teistega ühendust võtsid nii
ärkvel olles kui unenäo seisundis. Ma tahtsin teada rohkem Kõnelejate väljaõpetamise kohta
– kes seda tegi, samuti nende intuitsioonidest ja unenäo kogemustest.
Jane'i küsimus tekkis 560. seansi 15. peatüki materjalist; ta tahtis teada selle kolmanda
isiksuse nime, kes kuulus kolmeosalisse Kristuse tervikolemusse, kellest Seth oli rääkinud.
Jane'i enda raamatu, "Sethi materjali" kaheksateistkümnendas peatükis nimetas Seth selle
tervikolemuse liikmetena Kristust ja Ristija Johannest. Ütlesin Jane'ile, et minu arvates kavatseb Seth seda materjali selles raamatus hiljem põhjalikumalt käsitleda.)
Niisiis: Füüsilised objektid on teie sümbolitest kõige ilmsemad ja Just sel põhjusel ei saa
te aru, et nad on sümbolid.
Erinevatel tasanditel töötab teadvus erinevat laadi sümbolitega. Sümbolid on üks sisemise
reaalsuse väljendumise meetod. Töötades ühes suunas väljendab hing oma teadvust – kasuta-
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des sisemist reaalsust nii paljude sümbolite kaudu kui võimalik – elava, muutuva sümboolika
kaudu. Iga sümbol ise on seega omaenda ulatuses teadlik, individuaalne ja teadvusel.
Seega loob hing pidevalt uusi sisemise reaalsuse variatsioone, mida on võimalik uurida.
Vastupidises suunas töötades vabastab hing end kõikidest sümbolitest, kõikidest väljendustest
ja kasutades oma teadvust teistsugusel viisil, õpib uurima omaenda otsest kogemust. Ilma
sümbolite tulekuta selle seisundi ja kogemuse vahepeal, täiustab ta iseennast teatud laadi väärtuse teostamise teel, mida te praegu ei suuda mõista muidu, kui ainult sümboolselt. Sellised
pingutused jätkuvad, ükskõik kas te olete ärkvel või magate. Kui te kord olete teadlik nendest
tegevustest, siis on teil võimalik end tabada erinevates teadvuse seisundites ja isegi mõnikord
vaadelda omaenda edasijõudmist, seda eriti unenäo olekutes. Teie keha on praeguses punktis
teie kõige lähedasem sümbol ja jällegi teile kõige ilmsem.
Te kasutate keha ideed teadvuse enamikes seisundites. Kui te ükskõik missuguses kehavälises kogemuses lahkute oma füüsilisest kehast, siis lahkute te sellest tegelikult ka ühes
teises kehas, mis on ainult veidi vähem füüsiline. Sellest omakorda lahkutakse "hiljem" jälle
teises, veel vähem füüsilises kehas, kuid kuju idee on nii oluline sümbol, et kannate seda läbi
kogu oma usulise ja teispoolsust käsitleva kirjanduse.
Ühes teatud punktis kaob see koos teiste sümbolitega. Oli kord aeg, kui teie mõistetes
rääkida, enne sümbolite loomist – see oli aeg, mis on nii kaugel teie reaalsuse mõistest, et
ainult kõige rohkem kaitstud unenäo piirkondades võib mälestus sellest kunagi tagasi tulla.
Teile näib, et ilma sümboliteta oleks mitteolemine, kuid see järeldus on loomulik, kuna te
olete niivõrd sümbolitele orienteeritud.
Need teadvuse seisundid, mis ilmnevad pärast surma, tegelevad ikka veel sümbolitega,
kuigi nende kasutamises on palju enam vabadust ja nende tähendus on arusaadavam. Kuid
kõrgemates teadvuse seisundites ei ole sümbolid enam vajalikud ning loomine leiab aset täiesti ilma nendeta.
On ilmne, et praegu ei suuda te sellest teadvuse seisundist teadlikuks saada, kuid te võite
jälgida, kuidas sümbolid teile nii ärkvel olles kui ka unenäos ilmuvad ja õppida neid seostama
tunnetega, mida need esindavad. Te õpite, et teatud sümbolid ilmuvad teadvuse erinevates
seisundites isiklikult teile ja võivad olla teie enda uurimistöös teile äratundmise punktiks. Kui
Ruburt hakkab näiteks unenäos oma kehast lahkuma, siis leiab ta end sageli mingist võõrast
majast või korterist, mis pakub uurimiseks võimalusi.
Majad või korterid on alati erinevad ja ometi on see sümbol alati tähiseks, et ta on jõudnud
teadvuse teatud punktini ja on valmis sisenema teatud teise teadvuse seisundisse. Igaühel teist
on oma sümbolid, mis teenivad sama eesmärki ja mis on väga individuaalsed ja kuuluvad
ainult teile. Kui te ei tee katset enda uurimiseks, siis need sümboolsed teeviidad ei oma teie
jaoks mitte mingisugust teadvuslikku mõtet.
Mõned sellised sümbolid jäävad teiega kogu eluks. Mõned võivad suurtel muutuste perioodidel samuti oma laadi muuta, tuues esile teatud segadusesoleku tunde, kuna need teadvustamatult tuttavad sümbolid teevad läbi muutuse. Samalaadne asi toimub ka teie füüsilises elus.
Koer võib teie jaoks näiteks olla loomuliku rõõmu või vabaduse sümbol. Nähes õnnetust, kus
koer saab surma, võib koer teile hiljem hoopis midagi muud tähendada.
See on muidugi ilmne, kuid samalaadne sümbolite muutus võib aset leida unenägudes.
See koera õnnetus võib olla näiteks unenäokogemus ja muuta teie teadlikku sümboolset
tunnet koerte suhtes ärkvelolles. Keegi võib hirmu sümbolina kasutada deemonit, kurja looma
või isegi mõnd lihtsat ja tavalist ohutut asja; aga kui te teate, mida teie enda sümbolid tähendavad, siis võite kasutada seda teadmist mitte ainult oma unenägude tõlgendamiseks, vaid ka
teeviitadena sellesse teadvuse seisundisse, kus need tavaliselt aset leiavad.
Sellised sümbolid muutuvad erinevates teadvuse seisundites. Jällegi ei ole olemas loogilist
järjestust, vaid intuitiivne looming muudab neid sümboleid sarnaselt sellega, kuidas kunstnik
muudab oma värve.
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Kõik sümbolid tähistavad sisemisi reaalsusi ja mängides sümbolitega, mängite te sisemiste
reaalsustega. Iga teie tehtud väline liigutus tehakse ka sisemises keskkonnas, kõikides sisemistes keskkondades, millega te olete seotud.
Sümbolid on väga suure laenguga psüühilised osakesed ja need hõlmavad ka füüsilisi asju,
millel on tugev külgetõmbamise ja avardumise omadus, mis väljendavad sisemisi taipamisi ja
reaalsusi, mida ei ole tajutud otsese teadmise teel. (Otsese teadmise all mõtlen ma siin hetkelist äratundmist ja mõistmist, ilma sümboliseerimata.)
Isegi need sümbolid ilmuvad teadvuse erinevates seisundites erinevalt, mõned püüavad
jääda stabiilseteks ja püsivateks teie füüsiliste objektidena, järgides kehalise reaalsuse printsiipe või põhieeldusi ning mõned muutuvad palju kiiremini nagu näiteks unenäo seisundis,
kusjuures need on vahetumad ja tundlikumad tunde indikaatorid. Mitmesugused teadvuse
seisundid näivad omavat neile iseloomulikku keskkonda, kus sellised sümbolid ilmuvad nii,
nagu asjad ilmuvad füüsilises keskkonnas.
Näiliselt ebastabiilsed vaimsed objektid ilmuvad unenäo keskkonnas teatud kindlatel
tasanditel. Sümbolid järgivad seega mõlemal juhul teatud reegleid. Nagu varem mainitud, on
unenäouniversum sama "objektiivne" kui kehaline universum. Objektid ja sümbolid selle sees
on sama tõelised unenäo elu väljendused kui füüsilised objektid on ärkveloleku väljendused.
Sümboli laad võib seega olla tõenduseks teie keskkonnale ja teie teadvusele selle sees.
Normaalses unenäos, ühe tavalise unenäodraama raamides näivad asjad teie jaoks küllalt püsivatena, te peate neid enesestmõistetavateks. Te olete veel ikka füüsiliselt orienteeritud. Te
heiastate unenäo kujutistele oma ärkveloleku tundide sümboolika.
Teistes unenäoteadvuse seisundites võivad majad äkki ära kaduda. Moodne ehitus võib
äkki ilmuda onni asemele. Laps võib muutuda tulbiks. Sümbolid käituvad ilmselt erineval
viisil. Selles keskkonnas ei ole püsivus aluseks olevaks eelduseks. Loogiline järjestus ei kehti.
Sümbolid, mis selliselt käituvad, võivad olla teile vihjeks, et te olete jõudnud ühte teise
teadvuse seisundisse ning täiesti teistsugusesse sisemisse keskkonda. Tunnete ja kogemuste
väljendamine ei ole piiratud asjade jäiga raamistikuga, mis on surutud üksteisele järgnevatesse hetkedesse. Tunded muundatakse automaatselt ja väljendatakse uuel, painduval ja vahetul
viisil. Teatud määral on teadvuse meloodia kiirem.
Tegelikustumist ei pea ootama tunde ega päevi. Kogemus on vaba aja raamidest. Selles
teadvuse maailmas võib kirjutada terve raamatu või uurida põhjalikult läbi kõik eluprobleemid. Teie praegune aeg on üks paljudest mõõtmetest, mis aitavad seda teadvuse seisundit
moodustada. Seega teie minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad seal sees, kuid ainult selle
sisemise keskkonna osadena. Teil tuleb õppida ringi liikuma, sest teadvuse seisundid ja nende
keskkond ulatuvad välja omaenda viisidel, nii nagu teie maailm ulatub välja näiteks ruumi.
Siiski ei ole raske olla iseendast sellel tasandil teadlik, kui antakse enne uinumist endale sobivad sugestioonid. (Paus.)
Dikteerimise lõpp.
572. SEANSS
8. MÄRTS 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2140
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Me jätkame dikteerimist ja hiljem on mul öelda mõni sõna eraldi sinule.
Teatud ulatuses võib seda sümbolite muutumist jälgida ka ärkvel oleva teadvuse mitmesugustes seisundites. Kui te ärkvel olles suletud silmil puhkate, siis ilmuvad teie sisemise silma
ette sageli kujutised ja pildid. Mõned neist on nagu füüsilised materialisatsioonid: puude, ma-
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jade või inimeste kujutised. Teised on lihtsalt kujutised, mis muutuvad sujuvalt ja näivad
üksteise sisse voolavat. Reeglina asenduvad isegi need pildid, mis on äratuntavad, pidevalt
muutuvate kujude kaleidoskoobis kiiresti teistega.
Teile võib näida, et nendes sisemistes piltides ei ole mitte mingisugust loogikat ja kindlasti mitte seost sellega, mida te mõtlesite hetk või isegi tund aega varem. Teatud ulatuses näivad
need olevat teist lahus ja mitte teie loodud. Kuid sageli kujutavad need endast teadvusele iseloomulikke jooni, kui see on füüsilistest ajenditest mõnevõrra eemale pööratud. Sümbolite
kuju muutub koos teadvuse seisundiga.
Kujutised, mida te sellises seisundis näete, väljendavad mõtteid ja tundeid, mida kogeti
just enne silmade sulgemist või mõnevõrra varem. Selle hetke vältel, kui teie silmad on suletud, väljendavad mõtted ja tunded end selle sümboolika kaudu. Kuna nendel piltidel ei näi
olevat mingit otsest loogilist seost nende mõtete ja tunnetega, siis ei tunne te neid ära kui enda
omi ega ole võimelised neid seostama sellega, mida nad väljendavad.
Ma selgitan seda siin üsna lihtsalt. Kujutluse teel on teil palju suurem vabadus väljendada
tundeid, kui praktiliselt. Kui te silmad sulete, võib mõni selle päeva varasem mure, kasvõi töö
kaotamise pärast, saada tõlgitud reaks omavahel näiliselt mitteseotud sümboliteks, mis kõik
on siiski selle ühe kartusega ühendatud.
Näiteks võite näha kiiret piltide rida, mingit sügavat auku maas. Selle asemel võib tulla
tänavapoiss, kes paistab väga vilets ja näib kuuluvat teise sajandisse. Võib ilmuda puusärk või
lendab must rahakott läbi õhu. Te võite näha kõledat, pimedat, talvist maastikku. Võib ilmuda
mõni tegelaskuju ammu ununenud vanast raamatust ja taas kaduda. Vahepeal võite näha
gruppi vastandlikke sümboleid, mis väljendavad teie lootust – kevadlilli, kaetud lauda, uut
ülikonda, ükskõik millist külluse tähist, millel on teie jaoks tähendus. Kuid kusagil ei ole
märgata mõtet teie võimalikust töökaotusest. Näib, nagu te oleksite selle unustanud.
Nende sümbolite kasutamise kaudu antakse teie tunnetele täielik mänguruum nii, et iga
pilt tõuseb ja langeb vastavalt tunnetele – tervetele tunnete järvedele – mis on peidetud nii
sügavale teie teadvuse alla, et te neist üldsegi teadlik ei olnud. Kuid nad toovad need pildid
automaatselt esile. Kui te järele mõtleksite, võiksite te neid seostada nende allikatega, kuid
tavaliselt jäävad need teist märkamata.
Kui te lamate silmad suletuna veidi kauem, hakkab sümboolika iseloom muutuma, kaotades võib-olla osa oma visuaalsetest tunnustest ja muutudes aktiivsemaks teistes suundades.
Teile võib näiteks tunduda, et tunnete mingit ebameeldivat lõhna (vastavalt olukorrale). Te
võite tõlkida selle kartuse mõneks hirmuäratavaks füüsiliseks tundeks ja äkki tunda, et kukute
või et midagi vastikut puudutab teid.
Igaüks neist muutuvatest sümbolitele iseloomulikest joontest peaks tegema teid teie teadvuse muutunud olukorra suhtes tähelepanelikuks. Juhul, kui lasete end siinkohal magama
jääda, on väga tõenäoline, et te loote kaks-kolm unenägu, mis sümboliseerivad hirmu ning kus
te vaatlete ja proovite läbi võimalikke lahendusi unenäo raamides. Töö kaotamine ei pruugi
muidugi üheski nendest unenägudest kunagi ilmneda.
Kuid alateadvusele on see probleem püstitatud ja lahendada antud. Sellele järgneb, et
unenäo sügavates ja kaitstud piirkondades lastakse sisemise mina kõrgematel keskustel tööle
asuda ja isiksuse kolmemõõtmeliselt orienteeritud osale appi tulla. See vabam mina näeb
olukorda palju selgemalt, soovitab mingit tegevusliini (kuid ei käsi seda teha) ja informeerib
sellest undnägevat mina. Siis kutsub undnägev mina esile grupi unenägusid, milles lahendus
antakse teada sümboolsete unenäo-olukordade kaudu.
Lõplik ja täpsem tõlgendus tehakse unenäopiirkondades, mis on lähemal ärkvel olevale
minale ja kus sümbolid muutuvad üha spetsiifilisemaks. Seega on olemas palju kitsam sümboolika aspekt; mida lähemale te ärkveloleku teadvusele jõuate, seda piiratum ja kitsam on
see sümbol. Mida käepärasem on see antud füüsilises olukorras, seda vähema väärtusega on
see ärkveloleku aja elu iseloomuliku sümbolina.
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Teatud määral on nii, et mida täpsem on sümbol, seda vähem tähendust võib see sisaldada.
Kõige olulisemas unenäotöös, mida tehakse sügavate kaitstud unenäoperioodide ajal, on sümbolid võimsad ja siiski küllalt tihendatud nii, et neid on võimalik osadeks jagada ja kasutada
reas näivalt seostamata unenägudes kui sidevahendeid, säilitades nende esialgse vägevuse nii,
et nad ilmuvad erinevas rüüs, muutudes igas järgnevas unenäos järjest täpsemaks.
Isegi oma igapäevast elu elades teie teadvus võngub ning kui te omandate harjumuse oma
meele seisundit jälgida, kuid seda mitte tõlgendada, siis te tabate ennast sümboliseerimas nendel erinevatel viisidel. Iga füüsiline sündmus, mis teiega on toimunud, võetakse arvele teie
psüühikas teatud grupi sümbolitena. Need ei väljenda seda kogemust, nad sisaldavad seda.
Need kujutavad endast teie isiklike sümbolite panka, nii palju kui see puudutab teie praegust
elu.
On olemas suur ühtsus teie päevaaja sümbolite ja unenäo sümbolite vahel. Selle imeväärse
kiirkirja kujul kannavad paljud sümbolid palju rohkemat kui üht kogemust ja üks sümbol
kutsub seega esile mitte ainult ühe kogemuse vaid ka sellega sarnaseid kogemusi. Seega
töötab teie isikliku sümbolitepanga puhul isikuline seos, mis mõjub unenäo seisundis täpselt
nagu ärkvel olles – kuid suurema vabadusega, ammutades teie mõistes tulevikust, samuti kui
minevikust.
Seega on teil sümboolikast rohkem kasu unenäo seisundis, sest seal olete te teadlikud
mineviku ja tuleviku sümbolitest. Need erinevad intensiivsuse poolest ja sageli rühmituvad
need omavahel. Sellised paljumõõtmelised sümbolid ilmuvad paljudel viisidel, mitte ainult
visuaalselt. Need mõjutavad mitte ainult teie enda füüsilist reaalsust, vaid kõiki reaalsusi,
millega te olete seotud. Sümbolid, mida te tunnete, on nii-öelda vaid suuremate sümbolite
sabaots.
Vihjates teie isiklikule sümbolitepangale tahtsin ma sellega öelda, et see pank kuulub teile
alates teie sündimise päevast ja varemgi. See sisaldab sümboleid teie mõistes teie mineviku
eksistentsidest (teie mõistete järgi täiendate te seda selles elus). Kuid see sümbolite pank tuleb
liikuma panna. Näiteks esineb teil sünni momendil visuaalseid. kujutisi, sisemisi pilte ja sümboleid, mis pannakse liikuma hetkel, kui te avate esimest korda silmad. Need toimivad teie
õppimise mehhanismina. Te püüate kasutada oma silmi selliselt, et välised pildid ühilduksid
nende sisemiste mustritega. See on äärmiselt oluline, kuid teie teadlased ei mõista seda veel.
Silmade avamine paneb liikuma sisemise mehhanismi. Kui silmadega on midagi viltu, kui
need on näiteks pimedad, siis seda mehhanismi ei käivitata. Isiksus võis teha valiku sündida
pimedana omaenda põhjustel. Kui need põhjused muutuvad, võib aset leida sisemine psüühiline areng, siis saavad füüsilised silmad terveks ja sisemine mehhanism pannakse tööle.
Nendes suundades on olemas lõpmatult käitumise variatsioone. Sisemised sümbolite pangad
toimivad arveldusarvetena, millelt on võimalik välja võtta, kuid mis seisavad puutumatuna
senikaua, kuni te neid ei kasuta. Te mõtlete juba enne rääkima õppimist, nagu ma selles
raamatus varem mainisin ja teie psüühika kasutab juba mineviku kogemusi teistest eludest,
mis teid juhtida võivad.
Need, kes sünnivad sama rahvuse hulka näiteks kaks korda järjest, õpivad teisel korral
palju kiiremini rääkima. Mõned lapsed mõtlevad möödunud elu keeles enne seda, kui uus keel
selgeks saab. See kõik on seotud sümbolite kasutamisega.
Heli on iseenesest sümbol. Te saate aru, et mingist antud vaikuse punktist algab heli ja
muutub tugevamaks. Mida te aga ei mõista, on see, et antud vaikuse punktis, mis on teie
mittetajumise punkt, algavad samuti helid, mis tugevnevad ja süvenevad vaikuse poole, omades siiski tähendust ja sama suuri variatsioone nagu need helid, mida te tunnete. Ka need on
sümbolid. Väljaütlemata mõttel on samuti "heli", mida te ei kuule, kuid mis on mõnel teisel
reaalsuse ja tajumise tasandil vägagi kuuldav.
Puud, mis kasvavad, on samuti heli, mida te jällegi ei taju. Oma unenägudes ja eriti kaugemal nendest unenägudest, mis teile meelde jäävad, on teadvuse piirkondi, kus neid helisid
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automaatselt tajutakse ja visuaalseteks kujudeks tõlgitakse. Need toimivad nagu teatud kiirkiri. Kui teile antaks teatud helid, võiksite luua uuesti oma universumi, nii nagu teie seda
teadvusetult tunnete. Igaüks nendest paljudest mõõtmelistest sümbolitest võib sisaldada kogu
reaalsust, mida te tunnete.

573. SEANSS
10. MÄRTS 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2137
(Seansist võttis osa Patty Middleton, kes sõitis Elmirasse Kanada Ottawast ja jõudis
kohale eile ning võttis osa Jane'i ESP kursusest. Me kohtusime Pattyga Philadelphias, Pennsylvania osariigis 1970. aasta septembris, kui olime Jane'iga ringreisil "Sethi materjali"
reklaamimas.
Täna rääkis Patty Jane'ile oma uurimustest ühe vaimse tehnika kohta, mida kutsutakse
operant conditioning, milles ta lihtsa joogataolise meetodi abil, kasutades elektroentsefalograafi, õppis "sisse lülitama" oma aju alfavõnkumisi. Selle tulemusel saavutas ta teatud
rahunenud teadlikkuse seisundi, kus taju ja tunded olid ideaalselt tasakaalus.
Sellelt alfameetodilt loodetakse leida palju kasutamisvõimalusi meditsiinis, kuigi ei ole
täpselt teada, kuidas nimetatud seisund tekib. Igaühel, kes sellega tegeleb, on sellega seoses
isiklik selgitus ja "tunne". Seth kommenteerib selle seansi algul lühidalt alfaseisundit.
Patty rääkis meile rõõmsa erutusega, et Sethi materjal teadvuse mitmesuguste seisundite
kohta 569. ja 570. seansil, 17.-s peatükis langes suures osas kokku tema viimase aja uuringutega. Lisaks sobisid tema kommentaarid ja andmed nii hästi praegusesse peatükki, et kahtlesin kõvasti, kas see oli ikka ainult juhus, mis Patty just täna meile külla tõi. Me ei pidanud
temaga kirjavahetust.
Märkus: Patty luges läbi Sethi raamatu viimased peatükid, kuid Jane mitte. Küll aga
rääkisid nad omavahel sellest materjalist.)
Niisiis.
("Tere õhtust, Seth.")
(Pattyle, lõbusalt:) Minu meelest ei õnnestunud sul minu hääle matkimine just eriti hästi.
Ega see siis nii vilets ka pole ... Mul on mõned märkused.
Niisiis: Alfatasand on lävi, isiksuse füüsiliselt orienteeritud osade ja sisemise mina vaheline eelpost. Ruburt viib ennast sageli selle tasandi kaudu sügavamatesse seisunditesse, kuid
laiemalt ei ole ta sellega tuttav.
Tavaliselt teeb ta kehast lahkudes sama, kuid alfatasandile jääb ta harva peatuma ja läheb
sealt edasi.
Ma tahaks kõigepealt veidi dikteerida, kuid hiljem tuleb võib-olla mõningaid kommentaare, nii et palun üks hetk aega.
(Paus kell 21.42.) Niisiis: Omavahel füüsiliselt seostuvad lõhn, pilt ja heli annavad teile
peamised andmed tajumiseks ja moodustavad teie füüsilised meeled. Kuid teistel tasanditel on
nad lahutatud. Lõhnadel on seega visuaalne reaalsus ja nagu teate, võib visuaalseid andmeid
tajuda ka teiste meelte abil.
Sümbolid võivad kokku koguneda või laiali lennata, neid võib tajuda eraldi või tervikuna.
Nii nagu igal sündmusel on teie jaoks omaette sümbol, on teil ka omaenda iseloomulik viis
nende seostamiseks. Neid sümboleid on võimalik tõlkida ja tajuda paljudel viisidel; näiteks
märkmete hulgana, tunnete kombinatsioonina või piltide reana. Mitmesugustes teadvuse sei-
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sundites tajute te sümboleid erinevatel viisidel. Paljumõõtmeline sümbol on oma terviklikkuses reaalne teistes teadvuse seisundites, kuid ka täiesti teistsugustel reaalsuse tasanditel.
Te tegutsete nii nagu oleksid teie mõtted salajased, kuigi te praeguseks peaksite juba teadma, et see ei ole nii. Teie mõtted ei ole näha mitte ainult telepaatiliste sõnumite kaudu, vaid
moodustavad, ilma et te seda teadlikult tähele paneksite, ka selle, mida võiks nimetada pseudokujutiseks, mis mõnel juhul asub "allpool" füüsilise mateeria ulatust, nagu teie seda normaalselt tajute või sellest samast ulatusest "kõrgemal".
Seega on nii, nagu teie mõtted ilmuksid teistes reaalsustes välja asjade kujul – iseenesest
elavate ja elujõulistena, kasvades teistes süsteemides, samuti nagu lilled või puud kasvavad
näiliselt eimillestki teie füüsilises reaalsuses. Teatud teistes süsteemides võib neid siis kasutada nii-öelda toormaterjalina. Nad on "looduslik andmestik", loovuse toormaterjal reaalsustes, milles te aitate külvata, kuid mida te ei taju.
Teatud suhtes järgivad teie mõtted seadusi. Nende käitumine on seaduspärane, samuti
nende tegevus, millest te ei aru saa, kuigi nimetate neid mõtteid enda omadeks. Niisiis manipuleeritakse nendega teistlaadi teadvuste poolt teist sõltumatult, kui alatises muutumises
olevate loodusnähtustega. Sellistesse süsteemidesse kuuluv teadvus ei ole teadlik nende nähtuste päritolust ega ka mitte teie enda reaalsusest. Nad peavad tõendusi, mis ilmuvad nende
meeltele, reaalsuseks, nagu enamus teist teeb. Neile ei tule pähegi, et see nähtus sai alguse
väljaspool nende endi süsteemi.
Kui ma peaksin tegema selle sama teadaande ükskõik kellele oma lugejatest, siis süüdistataks mind kindlasti, et püüan väita, nagu füüsiline reaalsus oleks üles ehitatud universumi
kolikambritest.
Ma ei taha seda öelda ega vihja seda ka antud juhtumit kirjeldades. Teie süsteemis
moodustate te füüsilise reaalsuse otseselt. Teile looduslikult antud andmed on individuaalsete,
massiliste ja kollektiivsete mõtete, tunnete ja emotsioonide materialiseerimise tulemus. Teie
süsteem on selles mõttes loovam kui äsjamainitud süsteemid. Teisest küljest on nendes teistes
süsteemides arenemas tugev ja uuendav grupiteadvus, kus identsus säilib, kuid on võimalik
laiaulatuslikum sisemine mäng üksikisikute vahel ja kus toimub võimas sümbolipankade
vaheline vahetus ning ammutamine vaimsete ja kehaliste sümbolite hulgast on sujuvam. Selle
tõttu tunnetavad nad palju selgemini seoseid elava kujutise ja teatud meeleliste andmete vahel.
Nad muudavad ja vahetavad neid meelelisi andmeid sihikindlalt ja eksperimenteerivad nendega.
See kõik tähendab tegutsemist sümbolitega kõige otsesemai viisil. Oma isiksuse teatud
tasanditel olete te teadlik kõikidest erinevatest viisidest sümbolite kasutamisel, mitte ainult
teie süsteemis, vaid ka teistes. Nagu varem mainitud, ei ole ükski reaalsussüsteem suletud.
Teie mõtted, kujutised ja tunded muudavad seega meelelisi andmeid teistes süsteemides.
Need uuendusliku iseloomuga mustrid, mis on välja arendatud nendes süsteemides, on teie
süsteemis teatud ulatuses tajutavad. Toimub pidev läbiimbumine. Oma mitmesugustel teadvuse tasanditel läbite te piirkondi, mida võib seostada paljude selliste süsteemidega. Mõned
tasandid, mida te läbite, on loomulikud teistlaadi teadvustele ja nendest läbi minnes leiate te
end kasutamas sümboleid viisidel, mis on sellele tasandile iseloomulikud.
Nüüd võid sa teha vaheaja ja puhata oma sõrmi, (Pattyle:) – Ja kui sa mõtled ühe ilusa
mõtte, võid sa sellega panna kasvama ühe lille kusagil sealpool (elutoas).
(22.03. Jane'i transs oli olnud hea, tempo kiire ja hääl rahulik. Vaheajal, kui me kolmekesi alfaseisundit proovisime, leidis Jane end äkki kehast väljumas.
Varem kasvas otse meie maja kõrval meist lääne pool asuval krundil uhke pirnipuu, rohkem kui kahekordse maja kõrgune. Me imetlesime seda sageli oma elutoa aknast. Möödunud
aastal lasi krundi omanik selle puu maha raiuda, et teha ruumi parkimisplatsile. Jane ütles, et
ta näis kasutavat alfatasandit alusena projitseerumaks minevikku ja selle puu juurde: ta leidis
ennast lühikese aja vältel selle puu lehtede vahelt välja vaatamas ... )
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(Jätkame kell 22.24.)
Niisiis: Sümbolid peaksid olema voolavad, kujult alati muutuvad. Mõnda neist võib kasutada kui ümbrist mõnele ainulaadsele kogemusele, rohkem pettuse kui valgustuse meetodina.
Sellisel juhul on asja taga alati hirm.
Hirm, kui see viiakse teadvuse mitmesugustesse seisunditesse, mõjub moonutava läätsena,
varjates kõikide sümbolite loomulikke mõõtmeid, toimides barjäärina ja takistusena vabale
voolamisele. Plahvatusliku iseloomuga sümbolid mõjuvad vabastavate vahendajatena, lastes
vabaks seda, mis on raamidesse pandud. Ilma füüsiliste tormideta läheksite te kõik hulluks.
Sümbolite agressiivsest iseloomust saadakse vähe aru, samuti suhtest agressiivsuse ja loovuse vahel. Need ei ole sugugi vastandlikud tunnused ja ilma agressiivsuseta puuduks sümbolitel nende suur liikuvus. Need eksisteeriksid püsivat laadi keskkonnas.
Just teadvuse loovad ja agressiivsed aspektid võimaldavad sel kasutada sümboleid, et
liikuda läbi mitmesuguste kogemuste tasandite. Mõtte agressiivne iseloom paneb selle teie
teadmata liikuma reaalsustesse, mida te ei mõista.
Nii agressiivsus kui ka passiivsus on mõlemad sündimise sümboolika taga, sest mõlemad
on vajalikud. Nad on mõlemad surma sümbolite all, kuigi sellest ei saada aru. Inertsus on
tulemuseks siis, kui agressiivsus ja loovus ei ole õigetes proportsioonides, kui teadvus kaldub
liiga palju ühes või teises suunas, kui sümbolite vool on selle psühholoogilise keskkonna
jaoks, kus te elate, kas liiga kiire või liiga aeglane.
Siis toimub paus. Kõige lihtsamalt väljendudes, on olemas üks peaaegu kujuteldamatu
hetk, kus leiab aset mittereaalsus, kus sümbol satub liikumise ja liikumise puudumise vahepeale – ebakindluse hetk. Seda tõlgitakse ja peegeldatakse muidugi paljudel viisidel. Sellistel
perioodidel võivad teatud sümbolid kõigi taotluste ja sihtide jaoks kaduma minna, langedes
indiviidi kogemusest välja ning jättes järele inertsed katkestused.
Need katkestused eksisteerivad paljudes süsteemides täiesti konkreetselt. Neid võib kohata paljudel tasanditel. Näiteks võite leida end kogemas teadvuse seisundit, kus tundub, et
midagi ei toimu ja mingit psühholoogilist maastikku ega äratuntavaid sümboleid ei ole märgata. Need eksisteerivad mitte ainult psühholoogiliselt või psüühiliselt, vaid ka ruumiliselt kui
tühjad alad.
Need ruumid võidakse hiljem täita uute sümbolitega. Kui teil on küllalt suur tajumisvõime, võite end mõnikord tabada sellistes reaalsuse olukordades, kus midagi ei ilmu ja mingeid
märke muust teadvusest väljaspool teie enda teadvust ei ole.
Sellised tühjad kohad võib uusi sümboleid täis külvata. Neid kasutatakse sageli kanalitena,
mille kaudu istutatakse uusi loovaid ideid ja leiutusi. Need katkestused tuntakse seega teiste
poolt ära ja vaadeldakse neid kui pimedaid alasid. Need kujutavad endast vastupanuvabu piirkondi nendele vaimus rändajatele, kes uurivad sisemisi reaalsusi. Nad kujutavad endast koormamata piirkondi, kuid samuti avatud kanaleid, mis iseenesest ei ole aktiivsed, vaid on passiivses ootuses. Ka mõned sümbolid ootavad sellisel passiivsel viisil enda liikumapanemist.
Need kujutavad endast teie mõistete järgi tuleviku kogemusi, mis praegu on latentsed.
Need tühjad inertsikohad on seega teatud määral loovad, kuna need teised sümbolid võivad
neis nähtavale ujuda.
Nüüd võite teha vaheaja ja me pöördume tagasi.
(22.43. Jane'i tempo oli jällegi olnud kiire enamuse ajast. Minu kirjutamiskäsi hakkas
tuimaks muutuma. Jätkame samal viisil kell 23.12.)
Niisiis: Lõpetame dikteerimise; ja anna meile veel üks hetk. (Paus.) Alfatasand on määratlemata. Seal olev energia on kättesaadav kasutamiseks nii, nagu te soovite seda kasutada. See
on allikas või tiik, kus hoitakse varuks energiahulki, mis on tõmmatud sisemise mina ja välise
mina vahele. Sellesse piirkonda tulevad tähised ja ennustused isiksuse sügavamatelt tasanditelt.
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Kuna ta paikneb selliselt, on sellest teatud kasu füüsilise organismi manipuleerimisel.
Nagu te õpite tundma, on spontaansus siin äärmiselt oluline. Teie taotlus enne alfatasandile
sisenemist määrab suures osas ära, mis laadi kogemuse te seal saate, koondades teie tähelepanu automaatselt teatud piirkondadele.
Samuti on kasulik sattuda nendesse piirkondadesse ilma mingi sihita, sest siin võib teha
kättesaadavaks ükskõik missugust vajalikku informatsiooni, mida te saate ilma teadvusliku
teadmiseta. Kui te õpite seda piirkonda uurima, võite seda kasutada teiste tegevuste lähtepunktina. Seda tehes jätate te oma füüsilise keha headesse kätesse.
Kui teie teadvus lahkub kehast, säilitab alfatasand teie jaoks keha heaolu. Ta teeb seda
igal juhul. Kõik, mis käsitleb mineviku elusid, asub siiski sügavamal tasandil, kuid kui tahate,
võite seda alfatasandilt õngitseda.
(Patty: "Kas lihtsalt juhuslikult? Nagu viskaks landi vette? Või saab kasutada mingit
suunda?")
Te võite teatud ulatuses suunamist küll kasutada, kuid seda suunda tuleb teil otsida alfatasandilt, soovides sügavamatest kihtidest selle leidmist. Või võite nendesse piirkondadesse
ise siseneda, kui olete rohkem harjutanud. See on otsesem viis.
(Patty: "Kas ma avastan selle ise lihtsalt neid erinevaid seisundeid harjutades?")
(Naeratades:) Sa tead, et see on nii või sa ei oleks seda küsimust esitanud.
(Patty: "On aga vastus.")
(Järgnes rohkem kui kaks lehekülge materjali Patty jaoks. Pärast seda, kui mu parem käsi
oli praktiliselt kange, panin ma märkmed kõrvale ja liitusin Patty ja Sethiga meie tavaliseks
vestluseks. Sethi energia ja elujõud näisid olevat lõpmatud – tema tempo isegi kiirenes.
Seanss lõppes kell 23.37. Me kõik olime väsinud.)
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Alternatiivsed olevikud ja tähelepanu koondamine mitmes
suunas

574. SEANSS
17. MÄRTS 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2126

Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Me jätkame dikteerimist ja alustame oma järgmist peatükki, mille pealkiri saab
olema: "Alternatiivsed olevikud ja tähelepanu koondamine mitmes suunas."
Alustame normaalsest ärkveloleku teadvusest, mida te tunnete. Sellest üks samm edasi on
üks teine teadvuse seisund, millesse te kõik kandute teadmatult. Me nimetame seda A-1. See
asub teie normaalse teadvuse kõrval ja on sellest ainult väga vähe lahutatud; ja siiski võivad
selles ilmuda teatud mõjud, mida teie tavalises seisundis ei esine.
Sellel tasandil võib kasutada paljusid võimeid ja kogeda praegust momenti paljudel erinevatel viisidel, kasutades alusena füüsilisi andmeid, millega olete juba tuttavad. Oma normaalses olukorras näete te keha. Tasandil A-l võib teie teadvus siseneda mõne teise kehasse ja
seda tervendada. Te võite samal viisil tajuda omaenda füüsilise kuju olukorda. Te võite vastavalt oma võimetele manipuleerida mateeriat teadlikult seestpoolt, seda täie selguse ja erksusega.
Tasandit A-1 võib kasutada nii-öelda kõrvaloleva platvormina, millelt te võite vaadelda
füüsilisi sündmusi palju selgemast seisukohast lähtudes. Seda kasutades vabanete hetkeks
kehalistest pingetest ja selle vabadusega võite te minna neid kergendama. Probleemid, mis
näisid lahendamatutena, võivad sageli, kuid mitte alati, saada lahendatud. Antud sugestioonid
on palju efektiivsemad. On lihtsam moodustada kujutisi ja neil on suurem liikuvus. A-1 on
seega samm kõrvale ja üks väga oluline samm.
(Paus kell 21.33. Jane on juba avastanud, et tal on väga head võimed A-1 kasutamisel
"kõrvaloleva platvormina". See on tema jaoks loomulik meetod. Nagu ta seda väljendab:
"Just minu paremast põsest paremal pool on üks pisikene kuju, tilluke mina, mida ma võin
igale poole saata ja millega ma võin igasuguseid asju teha." Kui seda on temalt palutud, on
ta olnud selle pisikese minaga võimeline sisenema teiste kehadesse, et uurida mitmesuguseid
haigusi, nende põhjusi jne. Katsetades omaenda versiooni sellest meetodist, olen ma olnud
näiteks võimeline sisenema Jane'i põlve.
Jane'i huvi nende võimaluste vastu hakkas kasvama pärast seda, kui ma kirjeldasin 570.
seanssi 17. peatükist – Seth soovitas mul seda teha – ja nädal hiljem kiirenes minu edasijõudmine Patty Middletoni külaskäigu tagajärjel, seoses tema antud informatsiooniga alfatasandi
kohta.)
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Seda võib kasutada esimese sammuna terves sammude reas, mis viivad teadvuse "sügavamatesse" seisunditesse. Samuti võib seda kasutada esimese sammuna sammude reas, mis
viivad kõrvale. Igaüht nendest sügavamatest teadvuse kihtidest võib samuti kasutada esimese
sammuna, mis viib edasi kõrvalolevatesse kihtidesse. Tasandile A-l siseneda on lihtne. Kui te
kuulate kaunist muusikat või tegelete mingi meeldiva rahuliku asjaga, võite te tajuda teistsugust tunnet kui tavaliselt. Sellega võivad kaasneda teile iseloomulikud füüsilised tundemärgid.
Võib-olla hakkate sõrmedega mingil kindlal moel trummeldama või teete mingi iseloomuliku
liigutuse, te võite jääda üksisilmi vahtima või pilgu unistavalt vasakule või paremale pöörata.
Iga selline füüsiline vihje aitab teil eristada seda teadvuse olukorda tavalisest domineerivast olukorrast. Teil tuleb see ainult ära tunda, õppida seda kinni hoidma ja siis jätkata selle
kasutamisega eksperimenteerimist. Reeglina on see ikka füüsilise kallakuga nii, et tavaliselt
suunatakse võimed mateeria või füüsilise keskkonna sisemise tajumise ja manipuleerimise
suunas. Seega võite te tajuda praegust hetke mitmesugustest ainulaadsetest vaatepunktidest
lähtudes, mis ei ole tavaliselt kättesaadavad.
Te võite tajuda hetke reaalsust, nii nagu see eksisteerib teie soolestikus või teie käelabas;
ja kogeda vastavalt harjutamisele praegust sisemist rahu ja koostööd, mis eksisteerib antud
hetkel teie füüsilise keha sees. See toob kaasa suure austuse ja imestuse, ühtsuse tunde elava
kehalise materjaliga, millest te füüsiliselt koosnete. Praktikaga võite te saada intuitiivselt
teadlikuks oma sisemisest füüsilisest keskkonnast samuti nagu te olete teadlik oma välisest
füüsilisest keskkonnast.
Veel suurema harjutamisega muutub teie enda mõistuse sisu teile sama vabalt kättesaadavaks. Te näete oma mõtteid sama selgesti kui oma siseorganeid. Sellisel juhul võite te tajuda
neid sümboolselt, sümbolite abil, mida te ära tunnete, nagu näiteks sassis olevaid mõtteid
umbrohu kujul, millest te võite siis vabaneda.
Te võite soovida, et teie mõistuse sees olevad mõtted tõlgitaks üheks intensiivseks pildiks,
mis sümboolselt väljendab individuaalseid mõtteid ja üldist vaimset maastikku, siis võtta
sellest välja selle, mis teile ei meeldi ja asendada positiivsete kujutistega. See ei tähenda, et
see sisemine maastik peab alati olema täiesti päikesepaisteline, kuid see tähendab, et see
peaks olema hästi tasakaalus.
Pime ja sünge sisemine maastik peaks teid häirima, nii et te alustate otsekohe selle muutmist. Ükski nendest saavutustest ei käi minu lugejatele üle jõu, kuigi igaüks võib leida mingi
antud ülesande olevat raskema kui teised. Teil tuleb samuti taibata, et ma räägin praegu
praktilistest asjadest. Te võite näiteks parandada füüsilisi tingimusi just sellisel viisil, sellisel
juhul leiate te oma mõtete sisemise maastiku uurimisel allika, mis selle füüsilise häire esialgselt esile kutsus.
Tundeid võib vaadelda samal viisil. Need ilmuvad teistsuguselt, olles palju suurema liikuvusega. Mõtted võivad näiteks ilmuda paigalseisvate struktuuridena nagu lilled või puud,
majad või maastikud. Tunded ilmuvad sagedamini vee, tuule, ilmastiku, taeva või muutuvate
värvide muutuvas liikumises. Iga füüsilist häiret võib seega selles olukorras tajuda, heites
pilgu keha sissepoole ja see üles leida; siis, muutes seda, mida te näete, võite te leida end ühe
väikese kuju või valguspunktina või lihtsalt ilma aineta oma või kellegi teise kehasse sisenemas, olles teadlik keha sisemisest keskkonnast.
Te muudate seda, mis vajab muutmist, ükskõik millisel viisil, nii nagu see teile on sobiv –
suunates keha energia sellesse suunda, sisenedes kehasse ja viies kokku teatud osi, mis vajavad kohaldamist, manipuleerides selgroo piirkondi. Siis, lähtudes sellelt kõrvalolevalt A-1
teadvuse platvormilt, tajute te omaenda või mõne teise isiku vaimseid mõttemustreid, ükskõik
mil viisil, mille te leiate endale olevat iseloomuliku.
Te võite tajuda mõttemustreid kiiresti sähvatavate lausete või sõnadena, mida on tavaliselt
näha teie või kellegi teise mõistuses või mustade tähtede kujul, mis moodustavad sõna. Te
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võite kuulda sõnu ja mõtteid väljendatavat või näha varem mainitud "maastikku", kus mõtted
sümboolselt moodustavad pildi.
See näitab teile, kuidas mõtted kutsusid esile selle füüsilise häire ja millised mõtted olid
sellega seotud. Sama asja tuleks teha tundemustritega. Neid võib tajuda tumedate või heledate
liikuvate värvisähvatustena või siis väga tugeva emotsiooni kujul. Kui see on erakordselt
tugev, võib ühte emotsiooni tunda paljudes sellistes vormides. Nii mõtete kui ka tunnete puhul
kitkute te suure eneseusaldusega välja need, mis on seotud selle häirega. Sellisel viisil olete te
teinud kohaldamisi kolmel tasandil.
Tasandit A-l võib samuti kasutada suurepärase raamistikuna loominguks, keskendumiseks, uurimiseks, värskendamiseks, puhkamiseks ja mediteerimiseks. Te võite välja arendada
olukorrast omaenda pildi, et see teid aitaks, kujutledes seda toa või meeldiva maastiku või
platvormina. Te lisate olukorra jaoks spontaanselt omaenda sümboli.
Võite teha vaheaja.
(22.02. Jane'i transs oli olnud sügav ja minu krampitõmbuv käsi andis jällegi tunnistust
tema kiirest tempost. Unisuse asemel, mida oli märgata enne seanssi, ütles Jane, et "oli kuulnud Sethi häält selget nagu kellukest". Ta oli tõesti rääkinud eriti selgelt. Vastupidiselt tavalisele oli ta olnud teadlik sellest, mida Seth ütles.
See materjal oli juba teine kord, kus Seth arendas mingit ideed oma originaalsel viisil.
Algul mõtlesin ma, et ta oma A-1 tasandiga lihtsalt kordab seda informatsiooni alfatasandi
kohta, mida rääkis Patty Middleton, kuid peagi ilmnes, et ta kasutab alfat ainult lähtepunktina. Ta läks sellest palju kaugemale.)
(Jätkame sama kiirel viisil kell 22.21.)
Niisiis: Seda olukorda võib samuti kasutada astmena järgmisse teadvuse seisundisse, mis
viib sügavasse transsi; olles ikka veel seotud selle reaalsussüsteemiga, mida te mõistate.
Või võib seda kasutada kui astet, mis viib kõrvalolevatele teadvuse tasanditele; kaks sammu eemale sellega samal tasandil olevast normaalsest teadvusest. Sellisel juhul juhib see teid
mitte praeguse hetke sügavama vaatluse ja tajumise seisundisse, vaid teadlikkusse ja äratundmisse sellest, mida mina nimetan vahelduvateks praegusteks hetkedeks.
Te võtate paar sammu kõrvale sellest olevikust, mida te tunnete. See viib teid uurimuseni,
mida selles raamatus on varem mainitud ja mis käsitlevad võimalikkusi. Selline seisund võib
olla äärmiselt soodne, kui püüate lahendada probleeme, mis on seotud tuleviku tingimustega,
otsustega, mis mõjutavad tulevikku ja kõike, mis vajavad olulisi otsuseid seoses tulevikuga.
Selles seisundis olete võimelised läbi proovima mitmeid valikuvõimalusi ja kogema erinevaid
võimalikke tulemusi, mitte ettekujutusena, vaid üsna praktiliselt.
Need võimalikkused on reaalsed, olenemata otsusest, mille te lõpuks langetate. Ütleme
näiteks, et teil on kolm valikuvõimalust ja teil tuleb nendest välja valida üks. Seda olukorda
kasutades teete te esimese otsuse. Alternatiivne olevik on hetk, kus te selle otsuse teete. Kui te
olete selle teinud, siis muutub olevik ning te tajute täpselt, kuidas see on muutunud ning millised tegevused ja sündmused voolavad sellest muutusest tulevikku, mis kuulub just selle alternatiivse oleviku juurde.
Te teete sama igaühega nendest teistest valikuvõimalustest, kõik, lähtudes selle olukorra
raamidest. Meetodid iga juhtumi puhul on samad. Te teete otsuse. Siis saate te teadlikuks
viisist, kuidas valisite teadlikuks saada füüsilistest mõjudest teie keha sees. Te sisenete kehasse samamoodi nagu sel juhul, mida kirjeldasin seoses tervendamise meetoditega tervendamiseks. Suure tundlikkusega olete te võimeline nägema, millist füüsilist mõju see otsus kaasa
toob – kas keha seisund jääb samaks, kas selles on tugev ja terve tunne või on tulemas suuri
raskusi.
Samal viisil uurite te läbi vaimsed ja tundeaspektid, siis pöörate te oma tähelepanu "väljapoole", keskkonnale, mis on selle alternatiivse oleviku tulemuseks. Sündmused ilmuvad teile
vaimselt. Te võite kogeda neid tugevalt või ainult vaadelda. Nad võivad muutuda nii elava-
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teks, et te hetkeks unustate iseennast, aga kui te säilitate kontakti selle teadvuse seisundiga,
siis juhtub seda harva. Reeglina olete te vägagi teadlik sellest, mida te teete.
Olenevalt olukorrast võite te teha sama asja, et leida, kuidas mõjutab teie otsus teisi. Siis
pöördute taas tagasi normaalsesse teadvusesse, minnes läbi A-1 seisundi, mida te kasutasite
eelastmena. Mõningase puhkuse järel pöördute jälle tagasi ja teete teise otsuse ja siis kolmanda, kõik samal viisil. Siis, oma normaalses teadvuse seisundis teete te lõpliku otsuse vastavalt
saadud informatsioonile ja kogemustele.
Nimed muudavad asja vähe. Lihtsuse mõttes nimetagem seda tasandit A-1-a teadvuseks.
On olemas A-1-b teadvus, mis on selle eelmise kõrval ja lähtub ühest teisest alternatiivsest
olevikust, mida võib kasutada paljudel teistel eesmärkidel.
Sellesse ei ole tavainimesel nii kerge siseneda ja see tegeleb grupioleviku, massivõimalikkuste, rassiprobleemide ja tsivilisatsiooni edasiliikumisega. See on tasand, mis oleks väga
kasulik poliitikutele ja riigimeestele. Seda võib samuti kasutada võimalike minevike uurimisel. Sellest oleks kasu näiteks vanade varemete ja kadunud tsivilisatsioonide uurimisel, kuid
ainult siis, kui vaadeldakse neid võimalikke minevikke, kus need eksisteerisid.
Järgmine kõrvalolev tasand oleks siis A-1-c, mis on äsjakirjeldatud tasandi pikendus, kus
on suurem tegevuse, liikumise ja kogemise vabadus. Siin on teatud määral võimalik tajutud
sündmustes osalemine. Ei ole mingit vajadust minna sellest punktist edasi sügavamale nendesse tasanditesse, sest tavaliselt ei ole te nendega seotud ja need viivad reaalsustesse, millel
on vähe seost teie omaga. Need on teadvuse seisundid, mis on liiga eraldatud ja tavalistes
tingimustes suudab teie praegune teadvus minna selles suunas ainult niikaugele.
Esimene seisund, A-1-a on teile kõige praktilisem ja kergem, kuid sageli peate te end A-1
tasandi suhtes õige kindlana tundma, enne kui olete valmis tegema järgmist sammu kõrvale.
Kuid see võimaldab oma piirides suurt avardumist. Seda kasutades võite te näiteks avastada,
mis oleks juhtunud, kui te oleksite teinud "nii või teisiti". Pidage meeles, need on kõik üksteise kõrvalolevad tasandid, mis ulatuvad väljapoole horisontaalselt.
Kui kasutada mõisteid "üleval" ja "all", asub otse A-1 all A-2 tasand, mis on veidi sügavam seisund. See on vähem füüsiliselt orienteeritud kui A-1. Seal valitseb suurepärane selgus
ja teadlikkus. Seda olukorda võib kasutada, et uurida teie mõistes minevikku nendes võimalikes süsteemides, mida te tunnete.
Siin on teile avatud taaskehastuslikud minevikud ja kui mingi isiklik raskus ei leia lahendust A-1 tasandist lähtudes, võite te siseneda A-2 tasandile ja avastada, et see sai alguse hoopis ühest teisest olemasolust. Sellele olukorrale on iseloomulik aeglasem hingamisrütm ja kui
ei anta muid korraldusi, siis mõnevõrra madalam temperatuur ja pikemad alfalained; see on
aeglasem sagedus.
Ümbritseva keskkonnaga on ikka veel seos ja sellest ollakse teadlik. Suurema edu huvides
võib seda teadlikult blokeerida, kuid see ei ole vajalik. Paljudel juhtudel võivad silmad olla
lahti, kuigi võib olla lihtsam neid sulgeda. Tundlikkus kiireneb. Ilma, et ilmtingimata järgitaks
meetodeid, mis on antud A-1 puhul, ilmuvad mineviku isiksuste vaimsed, füüsilised ja tundeaspektid.
Vastavalt selles seisundis viibiva isiksuse iseloomulikele omadustele on võimalik tajuda
mitmesugustel viisidel. Seda võib kasutada, et avastada mingi idee päritolu minevikus või
taastada ükskõik mida, mis on seal kaduma läinud, kui see mahub teie võimalikkuse süsteemi
raamidesse.
Otse selle all on tasand A-3. See on jällegi laiendus, kus käsitletakse massinähtusi – maa
liikumist, teie planeedi ajalugu, nii nagu teie seda tunnete, rasside teadmisi, kes sel ajal elasid,
loomade ajalugu, nafta ja söe kihte ja mitmesuguseid ajastuid, mis pühkisid üle planeedi ja
muutsid seda.
Te võite teha vaheaja.
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(22.59. Jane'i transs oli jällegi olnud hea. Ta oli kogenud paljusid pilte, kuid ei suutnud
neid praegu sõnadesse panna. Minu käsi oli tuim, seetõttu ei jätkanud me seanssi, kuigi ma
seda tahtsin.
Jane ütles, et Sethil oli mõttes juba teisi "suundi" nii paremale kui ka vasakule; kuigi ta ei
olnud nendesse piirkondadesse veel kuigi palju sisenenud analoogiaid kasutades, oli ta selle
kõik ette kavandanud. Ta võis neid suundi "näha". Need olid seotud võimalikkustega.
Jane ütles mulle, et kui seanss oleks jätkunud, kavatses Seth öelda, et Patty Middletoni
külaskäik möödunud nädalal oli olnud teada juba siis, kui me kohtusime temaga Philadelphias 1970. aasta septembris. Seth teadis, et oli väga tõenäoline, et ta tuleb siia sel ajal,
kui Seth töötab selle oma raamatu osa kallal, mis käsitleb teadvuse seisundeid. See kinnitab
minu enda mõtteid tema külaskäigu ajastatuse suhtes; vaata märkmeid, mis eelnevad 573.
seansile 18. peatükis.
Sellega ei taha me öelda, et Patty reis siia meie juurde oli eelnevalt ette määratud. Alati
on olemas vaba tahe. Ta lihtsalt "võttis vastu", et see oli sobiv aeg meie külastamiseks ja
otsustas selle käigu teha. Siis kasutas Seth tema informatsiooni alfatasandi kohta lähtepunktina omaenda materjali A-1, A-1-a, A-2 tasandite jne kohta.)

575. SEANSS
24. MÄRTS 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2105
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth".)
Niisiis: Jätkame dikteerimist.
A-4 viib teid tasandile, mis on allpool mateeria formatsioonidest, tasandile, kus on võimalik tajuda ideid ja mõisteid, kuigi nende väljendused ei ilmne selles praeguses füüsilises
reaalsuses, mida teie tunnete.
Sellest kihist tuleb suur osa kõige sügavamat informatsiooni. Need ideed ja mõisted, millel on omaenda elektromagnetiline identsus, ilmnevad sellel teadvuse tasandil "sümboolse
maastikuna". Seda on raske selgitada. Mõtted näiteks ei ilmu nagu pseudokujutised ega võta
mingit pseudomaterialisatsiooni kuju, ometi tuntakse neid elavalt, tajutakse ja võetakse vastu
aju osade poolt – nende näivalt kasutamata aju osade poolt, mida teadus ei ole suutnud selgitada.
Need ideed ja mõisted tulid ilmselt teadvusest. Kuid need kujutavad endast latentsete
arengute algetappi, mis füüsilises reaalsuses võivad ja võivad ka mitte aset leida. Iga indiviid
võib ja võib ka mitte neid tajuda. Isiksuse iseloomulikud huvid ja võimed on vägagi seoses
sellega, kas ta tunneb selles teadvuse kihis ära reaalsusi või mitte.
Kättesaadav materjal kujutab endast ehitusplokke paljude võimalike süsteemide jaoks. See
on avatud piirkond, kuhu on paljudel teistel dimensioonidel vaba juurdepääs. Sageli muutub
see kättesaadavaks unenäo olukordades. Täielikud uuendused, maailma vapustanud leiutised –
need kõik nii-öelda ootavad selles tohutus reservuaaris. Tugevad isiklikud "ümberpöördumised" toimuvad sageli sellest tasandist lähtudes.
Iga indiviid võib minna läbi nende tasandite ning jääda suhteliselt puutumatuks ja teadmatuks, võib rännata neist läbi neid ise tajumata. Isiku üldised taotlused ja iseloomulikud omadused määravad ära tajumise ja arusaamise kvaliteedi. Äsjamainitud materjal on kättesaadav
igas antud teadvuse tasapinnas, kuid see tuleb välja otsida, kas siis tugeva teadliku soovi või
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tugeva alateadliku soovi abil. Kui neid ei otsita, siis kättesaadavad anded ja võimed jäävad
lihtsalt kasutamata ja neid ei osata soovidagi.
Teadvuse seisundid segunevad samuti üksteisega ja on ilmne, et ma kasutan sügavuse
mõisteid selleks, et teha seda arutelu lihtsamaks. Alustades ego- või ärkvelolekuteadvusega
kui välise minaga, mis on keskendatud välise reaalsuse suunas, on need olukorrad avarad,
rohkem nagu tasandikud, mida tuleb uurida. Igaüks nendest avaneb suurtesse külgnevatesse
piirkondadesse ja on olemas paljusid "teeradu", mida mööda võib käia vastavalt teie huvidele
ja soovidele.
Nii nagu teie tavaline ärkvelolekuseisund tajub tervet füüsiliste andmete universumit, nii
tajub igaüks nendest teistest teadvuse seisunditest sama keerulisi, erinevaid ja elavaid reaalsusi. Siin on ka põhjus, miks on nii raske selgitada kogemusi, mis igas sellises reaalsuses on
võimalikud.
A-5 avab veel ühe mõõtme, kus vähemalt teoreetiliselt oleks võimalik kontakti võtta ükskõik missuguse isiksuse elava teadvusega. See hõlmab suhtlemist mitte ainult, teie mõistete
järgi, mineviku isiksustega, vaid ka isikutega tulevikust. See on teadvuse tasand, kuhu väga
harva jõutakse. See ei ole näiteks kiht, mida enamus meediume kasutab. See on kokkusaamiskoht, kus isiksused – ükskõik mis ajast või kohast või võimalikust süsteemist – võivad üksteisega suhelda selgete mõistete abil, millest kõik aru saavad.
Kuna minevikku, olevikku ja tulevikku ei ole olemas, siis on see teadvuse kristallselge
suhtlemise tasapind. Nendel, keda see puudutab, on suurepärased teadmised omaenda tagapõhjast ja elulugudest, kuid selles olukorras on neil samuti ka palju avaram perspektiiv, kus
eraviisilisi ja ajaloolisi tagapõhju nähakse ühe suurema tajutava terviku osana.
Sellel tasandil sähvatavad sõnumid läbi sajandite, ühelt suurmehelt või väljapaistvalt naiselt teisele. Tulevik räägib minevikuga. Suured kunstnikud on alati olnud suutelised suhtlema
sellel tasandil ja on oma eluajal suure osa oma ajast sellel teadvuse tasandil tegutsenud. Ainult
kõige välisemad osad nende isiksustest olid sunnitud oma ajalooperioodi sunduse ees kummarduma.
Nende jaoks, kes jõuavad sellesse seisundisse ja oskavad seda ära kasutada, on suhtlemine
kõige selgem. Tuleb aru saada, et see suhtlemine toimib mõlemas suunas. Näiteks Leonardo
da Vinci tundis Picassot. On suuri mehi ja naisi, kes jäävad tundmatuks. Nende kaasaegsed
ignoreerivad neid. Nende saavutustest võidakse valesti aru saada või need võivad füüsiliselt
kaduma minna, kuid sellel teadvuse tasandil saavad nad ühiselt neid teadaandeid ja mõnel
teisel olemasolu tasandil tunnustatakse nende saavutusi.
Ma ei taha sellega öelda, et ainult suurkujud suhtlevad sellisel teadvuse tasandil. On vajalik suur lihtsus ja seetõttu paljud inimlike mõistete järgi kõige tühisematest saavad nendest
teadaannetest samuti osa. Kogu universumis toimub lõpmatu vestlus ja see on väga tähendusrikas. Isikud nii teie minevikust kui ka teie tulevikust on seotud teie praeguse maailmaga ja
sellel tasandil kohatakse ja arutletakse probleeme, millega on kokku puututud ja millega
hiljem kokku puututakse. See on suhtlemise keskus. Sellega puututakse kokku tavaliselt kas
siis magamise väga sügaval, kaitstud tasandil või äkilise, spontaanse transi olukorra puhul.
See tekitab väga suurt energiat.
Kui midagi sellises teadvuse seisundis saadud informatsioonist tuleb füüsiliselt meelde
jätta, peab seda normaalse ärkveloleku teadvuse jaoks tõlgendama.
Paljudel juhtudel jääb mälestus ärkveloleku mina jaoks teadvustamata, kuid läbielatu ise
võib elu täielikult muuta. Sellised sisemised teadaanded ja informatsioon lubab vältida hävitavaid radu, ükskõik kas ego on sellest teadlik või mitte.
Kogemusi nendel mitmesugustel tasanditel võib tõlgendada sümboolselt. Need võivad
ilmuda fantaasia, ilukirjanduse, kunstitöö kujul, ilma, et teadvuselolev mina taipaks nende
päritolu. Igas nendest mitmesugustest teadvuse tasanditest võib tajuda ka teisi nähtusi – näiteks mõttekujusid, energia avaldumisi, projektsioone isiklikust ja kollektiivsest alateadvusest.

64

Igaüks neist – eraldi või need kõik koos võivad võtta sümboolse kuju ja ilmuda kasulike või
ähvardavate sümbolitena, vastavalt isiku suhtumisele. Neid tuleks vaadelda täiesti loomulike
nähtustena, mille suunitlus on sageli neutraalne.
Tihti on nad algstaadiumil olevad kujud, mille on aktiviseerinud see isik, kes nendega
kokku puutus. Nende aktiivsuse iseloom suundub seega isiksusest väljapoole, suhteliselt
passiivse materialisatsiooni seisundisse. Isikul, kes neid kohtab, piisab vaid sellest, et ta pöörab oma tähelepanu kõrvale, et nähtust passiivseks muuta. See ei tähenda veel, et see nähtus ei
oleks tõeline. Ta on lihtsalt teistsuguse iseloomu ja astmega.
Tal on oma teatud energia, kuid ta vajab tajuja käest lisaenergiat, et võiks aset leida mingisugune suhe. Kui selline materialisatsioon näib teile ohtlik, siis laske tal lihtsalt minna ja
juhtige oma tähelepanu sellelt eemale. See saab oma peamise liikumapaneva energia teie
keskendumise intensiivsusest ja laadist.
Kui te kulgete läbi nende teadvuse tasandite, ei tohi te endaga kaasa võtta füüsilise eksistentsi aluseks olevaid eeldusi. Vabastage ennast nendest niipalju kui võimalik, kuna need
võivad põhjustada seda, et te saate oma kogemustest valesti aru.
Selle kihi all on olemas teisi teadlikkuse kihte, kuid seal on neil palju suurem kalduvus
üksteisega seguneda. Järgmisel tasandil on näiteks võimalik suhtlemine erinevat laadi teadvuste vahel, mis ei ole teie mõistete järgi ennast kunagi füüsiliselt avaldanud – isiksuste vahel,
kellel ei ole, ei teie olevikus ega tulevikus, füüsilist reaalsust, kuid kes on valvurite kui
hooldajatena teie reaalsussüsteemiga ometi seotud.
Peaaegu kõik kogemused sellelt tasandilt esitatakse sümboolselt, sest muidu ei oleks neil
teie jaoks tähendust. Need kogemused on ühel või teisel viisil seotud mittefüüsilise eluga,
mittekehalise teadvuse ja kujudega ning teadvuse sõltumatusega mateeriast. Need kogemused
on alati toetavat laadi. Siin on sageli tegemist kehaväliste kogemustega, kus projitseeruja leiab
end ebamaises keskkonnas või väga ilusas ja suursuguses kohas.
Keskkonna "aine" pärineb projitseeruja meelest ja sümboliseerib näiteks tema mõtteid elu
kohta pärast surma. Kõneleja või Kõnelejad ilmuvad ükskõik missugusel kujul, mis on projitseeruja jaoks kõige vastuvõetavam, ükskõik kas jumala, ingli või jüngri kuju. See on sellele
tasapinnale kõige iseloomulikum kogemuse laad.
Olenevalt projitseeruja võimetest ja arusaamisest võib ta saada põhjalikumaid teadaandeid
ja talle võib olla üsna ilmne, et Kõnelejad on tõepoolest ainult suuremate identsuste sümbolid.
Mõned on võimelised mõistma neid teadaandeid palju selgemini. Siis võidakse teatavaks teha
mittefüüsiliste Kõnelejate tõeline iseloom.
Siis võivad saada võimalikuks veelgi sügavamad projektsioonid sellesse keskkonda. Selles olukorras võidakse näha ka suuri panoraamkujutusi ajaloolistest minevikest ja tulevikest.
Kõik need teadvuse tasandid on täidetud mitmesuguste teadaannete mustriga, mida võib
vastavalt isiku eesmärgile vaadelda.
Molekulaarsed struktuurid saadavad välja oma teadaandeid ja kui te ei ole häälestatud
selliselt, et neid tajuda, võib neid tõlgendada kui tähenduseta müra. Igaüht nendest teadvuse
tasanditest on võimalik ületada ühe silmapilguga, ilma et seda üldse märgataks või – vähemalt
teoreetiliselt – oleks võimalik iga sellist tasandit uurides veeta kasvõi terve eluaja.
Teil võib näiteks olla mitmeid üsna tõelisi kogemusi neljandal tasandil, ilma et oleksite
üldse teadlik esimese kolme olemasolust. Need astmed on olemas nende jaoks, kes teavad,
mis need on ja kuidas neid kasutada. Paljud leiavad üsna spontaanselt omaenda tee. Teised
külgnevad tasapinnad horisontaalses suunas viivad teid mitmesugustesse alternatiivsetesse
reaalsustesse, kusjuures igaüks neist jääb teie enda reaalsusest üha kaugemale. Paljudes nendest on süsteeme, kus elu ja surm, selliselt nagu teie neid tunnete, ei eksisteeri, kus aega tuntakse kui raskust; on süsteeme, kus põhieeldused on nii erinevad teie omast, et teie võtaksite
iga sealt saadud kogemust kui fantaasiat.
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Sel põhjusel ei kipu te nendes suundades nii palju rändama. Mõnedes neist on sisseehitatud takistused. Näiteks projektsioon teie universumist antimateeria universumisse on äärmiselt
raske. Isegi teie mõtete elektromagnetiline ülesehitus saaks raskelt kannatada ja ometi on teoreetiliselt võimalik minna sellesse universumisse ühest sellisest külgnevast teadvuse tasandist.
Sageli külastate te selliseid teadvuse piirkondi uneolukorras, kus te satute nendesse spontaanselt, mäletades hommikul ainult mingit fantastilist unenägu. Teadvus peab kasutama kõiki
oma osi ja tegevusi nii nagu kehagi. Kui te magate, siis teadvus pöörab ennast paljudesse sellistesse suundadesse, tajudes sageli, tahes või tahtmata, osi reaalsusest, mis on sellele erinevatel tasanditel kättesaadav. Teatud ulatuses toimub see allpool teie normaalset füüsilist keskendumist – isegi siis, kui liigute ringi oma ärkvelolekuaja toimetustes. Need alternatiivsed olevikud, millest ma rääkisin, ei ole lihtsalt üheainsa objektiivse oleviku alternatiivsed tajumismeetodid. On olemas paljusid alternatiivseid olevikke, kusjuures teie olete keskendunud
ainult ühele nendest.
Kui te lasete oma tähelepanu kõikuma, siis võite te sageli langeda olukorda, kus te hetkeks
tajute vilksamisi mõnda teist alternatiivset olevikku. Tervikmina või hing on oma reaalsusest
kõikides sellistes süsteemides teadlik ja teie kui selle osa püüdlete samasuguse eneseteadvuse
ja arengu seisundi suunas.
Kui olete vilunud, siis ei pühita teid magamise ajal tahes või tahtmata teistele teadvuse
tasanditele vaid te olete võimelised sellist tegevust mõistma ja suunama. Teadvus on hinge
omadus, tööriist, mida on võimalik pöörata paljudesse suundadesse. Teie ei ole teie teadvus.
Teadvus on miski, mis kuulub teile ja hingele. Te õpite, kuidas seda kasutada. Niipalju kui
oskate teadvuse erinevaid aspekte mõista ja kasutada, õpite te mõistma omaenda reaalsust.
Teadvuselolev mina saab tõeliselt teadlikuks.
Te omandate võime tajuda füüsilist reaalsust sellepärast, et te seda tahate, teades, et see on
üks paljudest reaalsustest. Siis ei ole te sunnitud oma võhiklikkuse tõttu tajuma seda ja ainult
seda.
(23.02) Dikteerimise lõpp. Nüüd võite esitada ükskõik milliseid küsimusi, mis teil on
tekkinud või lõpetame seansi, kuidas ise tahate.
("Ma loodan, et sa käsitled täiendavalt küsimust, mida me Jane'iga täna õhtusöögi ajal
arutasime, selle kohta, mida sa tegelikult näed, kui sa räägid inimeste grupile – kui sa keskendud igaühele meist kui isikule selles ajas ja kohas.")
Ma hoolitsen selle eest, et see sulle selgeks saaks. Minu tajumist käsitleti selle raamatu
varasemates peatükkides, kuid mitte just täpselt sellisel viisil.
(ESP kursuseseansil 9. veebruaril 1971 andis Seth suurepärase ülevaate ühest tema taju
aspektist, millele ma praegu viitasin. Sellest alates olen tahtnud selle kohta tema enda raamatus täiendavalt küsida. Siin on üks väljavõte sellest kursuseseansist, mis võeti lindile nagu
tavaliselt:)
(Niisiis: [humoorikalt] Keegi ei küsi minult, mis tunne on, kui mina lähen transsi. Transsi
minek tähendab lihtsalt intensiivset keskendumist ühele kindlale reaalsuse piirkonnale. Seega
suunan või projitseerin ma ühe osa sellest, mis ma olen, siia, kuna ma olen võimeline kasutama suuremaid alasid oma isiksusest kui need, millega teie praegu iseenda sees tuttavad olete.
Ma võin seda teha teadlikult ja ometi, nagu olen maininud, kui ma olen siin, on mul üsna
raske vaadata teid ja suhelda nende minadega, mille kohta te arvate, et need olete teie antud
ajahetkel, sest ma näen kõiki koostisosi. Nii kulub mul veidi harjutamist teie leidmiseks sellest
aegruumist, millega te tuttavad olete.
Te olete teadlikud minadest, mis istuvad selles toas ja sel õhtul lumetormi ajal, osa kursuslasi oli kohal, osa puuduvad ja siin on veel mõned uued inimesed. Mina olen tuttav teie
minade sisemiste osadega, mida te samuti teate, kuid mida teie ego-mina on teie eest varjanud. Ja nii tuleb mul pidevalt omaette mõelda: 'Ah jah, meie Veneetsia daam [nii nimetas Seth
üht kursuslast] arvab, et ta istub selles toas sel tunnil ja kannab sinist riietust.'

66

Kuid mina olen teadlik Veneetsia daamist mitmesugustes eri väljendustes, erinevates olukordades, mis kõik leiavad aset ühekorraga. Mul tuleb meeles pidada, et tema ei ole nendest
teadlik ja kui ma temaga räägin, siis tuleb mul kasutada tähistusi, millel on tema jaoks sel
antud ajal mõte.
Teatud määral olen ma nagu teadete edasiandja teie mina ühelt tasandilt teistele tasanditele, sest ma tuletan teile meelde seda, mis te olete. Te olite sel õhtul väga haaratud surma
mõtetest. Palju kordi olen ma olnud vägagi elav laip, kuid samuti olete ka teie. Teie mina
sisemised osad teavad seda hästi. Te olete kõndinud vabalt minema rohkematest haudadest,
kui te suudate meenutada – ja paljud teist kõnnivad minema veel paljudest haudadest. Milleks
siis tunda muret selle üle, kuidas õigustada oma olemasolu praegusel tunnil?"
Sethi edasiandmine kiirenes nüüd tunduvalt ja me vahetasime sel teemal väga elavalt
arvamusi. Ma ei teinud katsetki seda vestlust üles märkida.)
Ma olen kindel, et teile meeldib minu raamat, kui te seda loete.
("Minule meeldib see juba praegu." Pärast järgmist lühikest vestlust:)
Nüüd soovin ma teile head õhtut...
("Head ööd, Seth ja suur tänu." 23.05.)

576. SEANSS
29. MÄRTS 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2117
Siin käsitletud mitmesugused teadvuse tasandid võivad näida ärkveloleku teadvusest väga
eraldatutena. Kõik sellised jaotused on siiski üsna meelevaldsed. Kõik need mitmesugused
astmed esindavad erinevaid omadusi ja suundi teie enda hinges. Üksikuid vihjeid nendest,
varje ja peegeldusi ilmub isegi teile tuttavas teadvuses. Isegi normaalses, ärkveloleku teadvuses ei puudu seega teiste olemasolude jäljed ja need ei ole ilma teistlaadi teadlikkusest. Ainult
sellepärast, et te tavaliselt kasutate oma ärkveloleku teadvust piiratud viisil, ei kohta te selliseid vihjeid sagedamini.
Kuid need on alati olemas. Nende järgimine võib teile anda veidi arusaamist nendest
teistest suundadest ja tasanditest, millest ma olen rääkinud. Sageli võivad tulla pähe näiteks
näiliselt seostamata sümbolid ja pildid. Tavaliselt te ignoreerite neid. Kui te selle asemel
märkaksite neid ja pööraksite nendele tähelepanu, võiksite neile kergesti järgneda teistesse
kihtidesse, näiteks A-1 ja A-2 tasandile.
Kui te seda teete, võivad sümbolid või pildid muutuda nii, et esialgse pildi ja sellele järgneva vahel tajutakse ainult väga vähe sarnasust. Seos võib olla väga intuitiivne, ühendav ja
loov. Sageli võimaldab mõni hetk vaatlemist teil hiljem näha, miks üks pilt sulas kokku teisega. Üksainus pilt võib äkki laotuda lahti terveks vaimseks maastikuks, kuid te ei pane seda
kõike tähele, kui te ei märka esimesi vihjeid, mis on praegusest teadvusest natuke allpool ja
paistavad peaaegu läbi, kui te vaid tahate neid näha.
Alternatiivne fookus on vaid selline olukord, kus te pöörate oma teadvuse teise suunda
võrreldes harjumuspärase suunaga, et tajuda täiesti tõelisi reaalsusi, mis eksisteerivad teie
enda reaalsusega samaaegselt. Teil tuleb muuta oma tajumist, et märgata ükskõik millist
reaalsust, mis ei ole suunatud materiaalse kuju poole. See sarnaneb veidi silmanurgast või
mõistusenurgast piilumisega otse ette vaatamise asemel.
Kasutades vahelduvat fookust on harjutamise abil võimalik tajuda erinevaid füüsilisi
formatsioone, mis on täitnud iga antud ruumi piirkonna või täidavad seda, teie mõistete järgi,
tulevikus. Oma unenäoseisundites võite te külastada mingit kohta ja siis tajuda seda kohta
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ütleme näiteks, kolm sajandit tagasi ja viis aastat hiljem ja mitte aru saada, mida see unenägu
tähendas. Teile näib, et ruum võib olla täidetud korraga ainult ühest asjast, et üks tuleb eest
ära võtta, et teha ruumi teisele.
Kuid te ainult tajute sellisel viisil. Vahelduva fookusega võite te vabaneda nendest põhilistest eeldustest, mis tavaliselt kaitsevad, suunavad ja piiravad teie tajumist. Te olete võimeline
astuma hetkeks kõrvale sellest momendist, mida te tunnete ja pöörduma siis tagasi ja leidma
selle ikka omal kohal olevat. Teadvus ainult teeb sellise näo, nagu kummarduks ta ajamõiste
ette. Teistel tasanditel naudib see mängu teiste mõistetega ja suure ühtsuse tajumist sündmuste
vahel, mis leiavad aset väljaspool aja mõistet – segades näiteks erinevate sajandite sündmusi
ning leides harmooniat ja kokkupuutepunkte, vaadeldes nii ajaloolisi kui ka eraviisilisi keskkondi, võttes neid välja ajaraamistikust.
Ma kordan veel, te teete seda isegi magamise ajal. Kui te ei tee seda ärkveloleku ajal, siis
ainult sellepärast, et te olete hoidnud oma teadvuse liiga paindumatuna.
Nagu selles raamatus mõnevõrra varem mainitud, kuigi teie normaalne ärkveloleku teadvus näib teile pidevana ja te ei ole tavaliselt teadlik tühjadest kohtadest, on see siiski täis suuri
võnkumisi. Enamasti mäletab see ainult iseennast ja omaenda tajumisi. Normaalses teadvuses
tundub seega, nagu ei oleks olemas mingeid reaalseid teistlaadi teadvusi, mingeid teisi piirkondi ega tasandeid. Kui see kohtab "tühje kohti" ja "pöördub tagasi", siis kustutab ta teadlikkuse sellest, et mittefunktsioneerimise hetk leidis aset.
Ta unustab komistamise. Ta ei saa olla teadlik alternatiivsetest teadvuse laadidest, niikaua
kui ta on tema ise, kui ei rakendata meetodeid, mis võimaldavad tal oma mälukaotusest terveneda.
Ta hüpleb reaalsusest sisse ja välja, vahel on ta läinud ja te ei ole üldse sellest teadlik. Sellistel juhtudel on teie tähelepanu keskendunud mujale, sellesse, mida te võiksite nimetada
minaunenägudeks või hallutsinatsioonideks või assotsiatiivseteks ja intuitiivseteks protsessideks, mis lähevad üsna kaugele normaalsest tähelepanu suunast. Nende katkestuste ajal tajute
te teistlaadi reaalsusi – normaalsest ärkveloleku teadvusest erineva teadvusega. Kui te tagasi
pöördute, siis kaotate te niidiotsa. Normaalne ärkveloleku teadvus teeb näo, nagu poleks
mingit katkestust kunagi olnud. Seda juhtub üsna sageli ja erineval astmel 15-50 korda tunni
jooksul, olenevalt teie tegevusest.
Sageli tabavad paljud inimesed end sellelt, kogemused on nii elavad, et need ületavad
selle katkestuse ning tajumine on nii intensiivne, et isegi normaalne ärkveloleku teadvus saab
sellest teadlikuks. Need intervallid on üsna vajalikud füüsilise teadvuse jaoks. Nad on põimitud läbi teie teadlikkuse koe nii kavalalt ja nii lähedaselt, et nad muudavad teie psüühilist ja
tundeatmosfääri värvikamaks.
Normaalne ärkveloleku teadvus põikab sellest lõpmatust toetavast võrgustikust sisse ja
välja. Teie sisemine kogemus on nii peen, et seda on peaaegu võimatu sõnadega kirjeldada.
Normaalsel ärkveloleku teadvusel ei ole ilmselt, vaatamata sellele, et see mäletab iseennast,
siiski mitte mälestust kogu aja suhtes. Öeldakse, et mälestus möödunud sündmustest langeb
tagasi alateadvusesse. See on ikka veel intensiivselt elav ja ma tahan sellega öelda, et see on
elus ja aktiivne, kuigi te ei pööra sellele tähelepanu.
Teie isiksuse sisemised osad mäletavad samuti kõiki teie unenägusid. Need eksisteerivad
kõik korraga ja ripuvad otsekui tuled pimeda linna kohal, mis valgustavad psüühika erinevaid
osi. Need mälusüsteemid on kõik omavahel ühenduses. Samal viisil mäletate te möödunud
elusid, mis kõik on üsna täielikud ja toimivad ühes terviklikus mälusüsteemis.
Teadlike "tühjade kohtade" või teatud võnkumiste perioodide ajal võib selliseid mälusüsteeme sageli tajuda. Reeglina ei võta teadvusel olev mõistus koos selle mälusüsteemiga neid
omaks. Kui isik taipab, et sellised teised reaalsused on olemas ja et on võimalikud teised
kogemused teadvusega, siis paneb ta tööle iseenda sees teatud teised võimed. Need muudavad
elektromagnetilisi seoseid mõistuses, ajus ja isegi tajumismehhanismides. Nad toovad kokku

68

energia reservuaare ja seavad üles tegevuse suundi, võimaldades teadvusel oleval mõistusel
suurendada oma tundlikkuse astet selliste andmete suhtes. Teadvusel olev mõistus vabastatakse iseendast. Suurel määral teeb see läbi muutuse, võttes enda peale suuremaid funktsioone. See on võimeline tajuma vähehaaval osasid sellest, mis varem olid talle suletud. Ta ei
pea enam kartma hetkelisi "tühje kohti", kui tõendusi mitteolemasolust.
Varemmainitud kõikumised on sageli üsna väikesed, kuid siiski väga tähendusrikkad.
Teadvusel olev mõistus teab hästi, et tema seisund on kõikuv. Kui see kord on viidud sellega
vastamisi, siis ei leia ta eest kaost või mitteolemasolu, vaid omaenda võimete ja jõu allika.
Siis hakkab isik kasutama omaenda potentsiaali.
Unistamise perioodid ja teadvuse loovad hetked kujutavad mõlemad endist suurepäraseid
sisenemisvõimalusi nendesse teistesse piirkondadesse. Tavalises loovas teadvuse olukorras
saab tavaline ärkvel olev teadvus äkki tuge energiast, mis pärineb nendest teistest piirkondadest. Ärkveloleku teadvus üksi ei anna teile loovat seisundit. Kuid normaalne ärkveloleku
teadvus võib karta loovaid olukordi sama palju kui tühje seisundeid, sest ta võib tunda end
kõrvale tõugatuna, võib tunda energia üleskerkimist, millest ta ei pruugi aru saada.
Just võnkumiste alumistest punktidest pärinevad sellised kogemused, sest normaalne teadvus on siis hetkeks nõrgas olukorras ja puhkeperioodis. Kogu füüsiline organism teeb läbi
selliseid normaalseid kõikumisi, mida tavaliselt sugugi tähele ei panda. Ka need perioodid
võnguvad, järgides rütme, mis on seotud isiksuse iseloomuga. Mõnedes on liikumise lained
suhteliselt pikad ja aeglased, orud nende vahel on sujuvad; teiste puhul on asi vastupidi.
Mõnedel isikutel on katkestused rohkem märgatavad, nii-öelda normist väljas. Kui olukorrast ei saada aru, siis võib isiksusel olla raske seostada ennast füüsiliste sündmustega. Kui ta
on võimeline tajuma teisi teadvuse piirkondi, siis võib ta end leida veelgi suuremates raskustes – taipamata, et mõlemad reaalsussüsteemid on tõelised.
Need võnkumised järgivad samuti aastaaegade käiku. Sündmused, mis pärinevad mingilt
ühelt teadvuse kihilt, peegelduvad kõikides teistes piirkondades, iga sündmus muutub tegelikuks vastavalt antud kihi iseloomulikele omadustele. Nii, nagu üks unenägu on nagu kivi, mis
on visatud unenäoteadvuse tiiki, nii ilmub iga tegu selles tiigis ka endale iseloomulikus riietuses. Vahelduv fookus võimaldab teil tajuda iga antud teo paljusid väljendumisi, iga mõtte tõeliselt paljumõõtmelist reaalsust. See rikastab normaalset teadvust.
Te olete aktiivne nendes teistes kihtides, ükskõik kas te olete sellest teadlik või mitte. Te
õpite mitte ainult füüsilises elus ja unenäoolukorras, vaid ka nendes sisemistes olemasoludes,
mida te sugugi ei mäleta. Erilist laadi loovaid või tervendavaid võimeid harjutatakse sageli
sellisel viisil, alles siis ilmuvad need välja füüsilisse tegelikkusesse.
Teie tulevased mõtted ja teod on nendes mõõtmetes sama reaalsed, nagu oleksid need juba
toimunud ja on sama palju teie arengu osad. Te olete moodustatud mitte ainult oma minevikust, vaid ka oma tulevikust ja alternatiivsetest olemasoludest. Need suured omavahelised
seosed on ainult üks osa teie hinge raamistikust. Te võite seega muuta praegust reaalsust,
nagu teie seda mõistate, lähtudes ükskõik millisest teisest teadvuse kihist.
Dikteerimise lõpp ja üsna lähedal on ka peatüki lõpp.

577. SEANSS
31. MÄRTS 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2113
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
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Me alustame dikteerimist.
Igaüht nendest mitmesugustest teadvuse kihtidest võib kasutada normaalse, tegutseva
teadvusena nii, et reaalsust vaadeldakse sellest antud vaatepunktist lähtudes.
Füüsilisele reaalsusele heidavad seega pilku ka teistlaadi isiksused teistest süsteemidest,
omaenda ainulaadsest vaatepunktist lähtudes. Kui te vaataksite selle nurga alt, siis ei tunneks
te seda oma kodusüsteemina äragi. Mõnest sellisest vaatepunktist lähtudes on teie füüsilisel
mateerial vähe või üldse mitte püsivust, kuna teistest vaatepunktidest lähtudes on teie enda
mõtetel kuju ja vorm, mida tajuvad need vaatlejad, kuid mida ei taju teie ise.
Rännates läbi teadvuse seisundite, püüavad need teistsugused isiksused saavutada teatud
koondatust ja tajuda teie keskkonda, püüdes leida mõtet andmetele, mis neile on suures osas
tundmatud. Kuna paljud neist ei ole teadlikud teie arusaamisest ajast, leiavad nad olevat raske
mõista seda, et te tajute sündmusi selliselt, et nende vahel on pausid ega taju sisemist ülesehitust, mida te panete peale oma normaalsele keskkonnale. Teie süsteem on ilmselt teistele
väljadele, mis puutuvad samuti kokku võimalikkuste väljaga, üks võimalik süsteem.
Need süsteemid külgnevad teie süsteemiga ja teie süsteem külgneb nende süsteemidega;
vahelduv fookus võimaldab isikutel teistest reaalsustest tajuda teie reaalsust, nii nagu see,
vähemalt teoreetiliselt, võimaldab teil heita pilku nende olemasolusse.
Peatüki lõpp.
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Küsimused ja vastused

579. SEANSS
5. APRILL 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2130
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
(Humoorikalt:) Alusta oma kuulsa küsimuste nimekirjaga.
("Kõigepealt loen ma sulle ette nimekirja alguses oleva lõigu: mõned nendest küsimustest
võivad puudutada teemasid, mida sa kavatsed selgitada järgmistes peatükkides. Sellisel juhul
anna meile teada ja me jätame need hiljemaks.")
Teeme nii.
("Esimene küsimus: Sa ütlesid, et sa räägid meile kolmandast Kristusest. Ja kas meil on
vaja rohkem teada ka ülejäänud kahest isikust, kes kuuluvad Kristuse tervikolemusse: Kristusest endast ja Ristija Johannesest?")
Las usuküsimused jäävad hiljemaks.
("Kas ka andmed Kõnelejate kohta?" Mul oli kavas esitada mitmeid küsimusi seoses
Kõnelejatega.)
Ei – ainult küsimused maailma usunditest ja mis puudutavad kolmandat Kristust ja sellega
seotud teemasid.
("Hea küll, teine küsimus: Kas Jane'il oli õigus, kui ta ütles, et oli olemas miljoneid Kõnelejaid? Või oli see moonutus?" See oli 568. seansi seitsmeteistkümnendas peatükis.)
See ei olnud moonutus. Kõnelejate anded olenevad nende iseloomust, mõnedel on suuremad võimed kui teistel, kuid kõik täidavad sisemiste andmete edasiandja osa. Teie arusaamise
järgi oleks osa Kõnelejaid palju rohkem edasi jõudnud kui teised. Näiteks tõeliselt tuntud
Kõnelejaid on nende koguarvust väga väike osa.
On olnud alla kolmekümne suure Kõneleja. Kristuse tervikolemus oli üks. Buddha oli
teine. Need Kõnelejad on mittefüüsilistena sama aktiivsed kui füüsilistena. Kristusel oli palju
taaskehastumisi enne tuntud Kristuse ilmumist; sama kehtib Buddha kohta.
Suurimad Kõnelejad mitte ainult ei tõlgenda ega anna edasi sisemisi andmeid, vaid lähevad palju kaugemale sisemise reaalsuse valdkondadesse kui teised, kes on seotud teie füüsilise
süsteemiga. Nad panevad seega põhilistele sisemistele andmetele omalt poolt juurde. Suurimatel Kõnelejatel ei ole olnud vaja sellist intensiivset väljaõpet nagu vajab enamus. Nende
ainulaadsed iseloomuomadused on teinud selle mittevajalikuks.
Ühel teisel tasandil oli Emerson Kõneleja.
Mees nimega Marbundu ... (Minu foneetiline tõlgendus.)
("Kas sa tahad, et ma kirjutaksin selle tähthaaval?")
M-A-U-B-U-N-D-U, Aafrikas, 14. a eKr. Kõnelejad on enamikust inimestest palju aktiivsemad kõigis olemasolu aspektides, olgu siis füüsilises või mittefüüsilises, ärkvelolekus või
magades, elude vahepeal või teistel reaalsuse tasanditel. Nii nagu teatud füüsilised andmed
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kanduvad edasi geenistruktuuriga, on ka see sisemine informatsioon kodeeritud igasse psühholoogilisesse struktuuri, milles Kõnelejad asuvad; kuid see on palju kergemini kättesaadav
kui teistel isikutel. Selle vabastamiseks on siiski tarvis ajendeid. Need võivad aset leida nii
ärkvelolekul kui ka uneseisundis ning nad avavad teadmiste mahutid ja teevad varem õpitu
kättesaadavaks.
Ma tean, et teil on üks küsimus, mis puudutab esimest Kõnelejat.
("Jah. See on neljas küsimus: Kas on võimalik nimetada või kirjeldada kõige esimest
Kõnelejat?")
Laiemalt võttes ei ole olnud esimest Kõnelejat. Kujutlege, et te tahate olla korraga kümnes
kohas ning et te saadate ühe osa endast kõigisse neisse kümnesse kohta. Kujutlege, et teil on
võimalik end jagada kümnes suunas ning et iga osa neist kümnest omab teadvust, on erk ja
teadlik.
Teie – kümnes osas – oleksite teadlik olemasolust kõigis kümnes kohas. Oleks võimatu
küsida, milline osa kümnest jõudis esimesena kohale, võiks vaid öelda, et kõik algas esialgse
isikuga, kes otsustas külastada kümmet kohta. Nii on see ka Kõnelejatega, kes samuti ei pärine nendest kohtadest või aegadest, kus nad välja ilmuvad.
Kas teil on veel küsimusi Kõnelejate kohta?
("Me jõuame nüüd kolmanda küsimuse juurde, mida sa oled juba käsitlenud: Milline on
Kõnelejate andmete algallikas? Kust see tuli ja millal?")
Kõnelejate andmete algallikas on sisemine teadmine reaalsuse olemusest, mis on iga indiviidi sees olemas. Kõnelejad on selleks, et hoida see informatsioon füüsiliselt elus, et inimesed ei mataks seda enda sisse ega tõkestaks seda, et tuua seda informatsiooni teadvusel oleva
mina tähelepanusse.
Teiste sõnadega, nad räägivad sisemistest saladustest. Mõnedes tsivilisatsioonides, nagu
mainitud varem selles raamatus, oli nende praktiline osa palju suurem. Aeg-ajalt olid nad
pidevalt – teadvuslikult ja ego tasandil – sellest informatsioonist teadlikud. Siis õpiti see pähe.
Nad said aru, et see on alati kättesaadav teadvusetul tasandil. Nad vajutasid selle enda füüsilisse ajju kasutades selleks mälu. Nende jaoks on alati olnud ja on ka praegu tugev seos sisemise ja välise eksistentsi vahel. Uneolukorras saadud tõeline informatsioon jäeti hommikul
meelde. Üks Kõneleja võis teise Kõneleja õppetundi uneseisundis kuulda. Ka vajalikke füüsilisi andmeid anti üksteisele edasi unenäos ja nii ärkvelolekut kui unenägemist kasutati suurel
määral ära. (Paus.)
On teil veel küsimusi Kõnelejate kohta?
("Viies küsimus: Kas keegi jüngritest oli Kõneleja?")
Ma jätan selle religiooni puudutava peatüki jaoks. Siis on sellele lihtsam vastata.
("Kuues küsimus: Kas Kõnelejad võivad meiega töötada sel ajal, kui nad on füüsiliste
elude vahepeal?")
Ma usun, et see küsimus on juba vastatud. Nad saavad seda teha ja teevadki. Teid mõlemaid õpetavad välja teised Kõnelejad, kes on ise elude vahel, see toimub teie une ajal. On
selge, et Kõnelejate aktiivsuse aste on erinev.
(Muidugi tõstab eelpooltoodu üles uusi küsimusi: nagu näiteks, kes meid välja õpetab?
Kas me oleme neid möödunud eludes tundnud jne? Kuna ma ei teadnud, mida teha, siis ei
esitanud ma ühtki küsimust ...)
Suur osa nende tööst tehakse mittefüüsilisest seisundist, maised eksistentsid on midagi
väga oluliste vahepalade taolist.
("Seitsmes küsimus: On sul selles raamatus kavas rääkida ka Seth Kahest?")
On küll. Jätame selle küsimuse hilisemaks.
(Nüüd vahetasime Sethiga arvamusi ja mul polnud sel ajal vaja märkmeid teha. Seth ütles,
et see peatükk oli mõeldud kui tempomuutus selle raamatu pikkade osadega võrreldes ja et
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lugeja saaks oma küsimustele mõelda. "Siis tahaksid sa kindlasti ka kaheksandat küsimust
hiljem käsitleda, see on: oled sa Seth Kahele meedium?")
Samuti hiljem.
("Üheteistkümnes küsimus: Sa ütlesid seitsmeteistkümnendas peatükis, et Jane vajaks
täiendavat väljaõpet enne, kui ta oleks võimeline edasi andma Kõneleja käsikirja ning et isegi
sel juhul võtaks see töö tervelt viis aastat aega. Mis laadi väljaõpe see oleks?")
Ma pidasin silmas muistse Kõneleja käsikirja, nagu teie seda nimetaksite, kuna arvasin, et
te võiksite sellest huvitatud olla.
("Olemegi.")
Ruburt ei tunneks paljusid seal kasutatud sõnu ja fraase, isegi tõlgete puhul originaalkeeltest. On olemas erinevusi isegi mõnedes põhimõistetes. Mingisugusegi tõlke puhtuse säilitamiseks oleks vaja väljaõpet erinevat laadi sisemistes tajumistes. Mõned nendest keeltest tegelesid sõnade asemel piltidega. Mõnede puhul olid sümbolitel paljumõõtmelised tähendused.
Sellise informatsiooni edasiandmine Ruburti kaudu oleks väga ulatuslik ülesanne, kuid see on
võimalik. Sageli olid sõnad peidetud piltidesse ja pildid sõnadesse. Me räägime käsikirjadest
ja ometi ei olnud enamusel neist kirjalikku kuju.
Mõned ülestähendused olid siiski kirjalikud, kuid palju hilisematel aegadel ning need asuvad maa all ja koobastes – Austraalias, Aafrika osades ja ühes Pürenee mägede piirkonnas.
Nüüd soovitan ma teha vaheaja.
(22.12. Jane'i tempo oli tuntavalt kiirenenud, otsekui oleks ta mingist närvilisusest lahti
saanud. Ta ütles, et tal on nüüd palju parem tunne küsimuste ja vastuste vormi suhtes. Samuti
ka minul. Ateljees oli muutunud märksa jahedamaks. Jane ütles, et tal ei olnud transi ajal
külm, kuid nüüd on.
Ütlesin talle, et järgmisena on nimekirjas üheksas küsimus. See puudutas Sethi taju sel
ajal, kui ta Jane'i kaudu rääkis ning selle küsimuse idee tekkis ESP kursuseseansil 9. veebruaril 1971; väljavõtted sellest on lisatud 575. seansile üheksateistkümnendas peatükis. Vahepeal
mõtlesin ma veel ühe küsimuse Kõnelejatest ja kirjutasin selle üles. Jätkame kell 22.40.)
Kummale nendest kahest küsimusest tahaksite te enne vastust saada?
("Nimetame seda küsimuseks üksteist–a.: Kas ei võiks öelda, et need seansid on Kõneleja
harjutus Jane'i ja minu jaoks, mis on tõstetud teadvuslikule tasandile?")
Seda on need tõesti. Sisemist informatsiooni tuleb teadvusel olles ära tunda. Teie mõiste
järgi selleks ajaks, kui indiviid on oma viimases füüsilises elus, on kõik isiksuse osad sellega
surma ajal tuttavad. Isiksust ei pühita vastu tema tahtmist tagasi mõnda teise maisesse olemasolusse, nagu see muidu võiks juhtuda.
Teadvusel olevad, füüsiliselt orienteeritud mina osad saavad tuttavaks sisemise informatsiooniga. Teatud ulatuses teadlikult, tajutakse mõtte reaalsust füüsilise mateeria taga oleva
uuendajana. Selline isik suudab siis mõista hallutsinatsioonide laadi surma hetkel ja täie teadvusega siseneda järgmisele eksistentsi tasandile. Teadvuslikuks tehtud informatsioon antakse
siis edasi teistele seal, kus seda võib füüsiliselt ära tunda ja rakendada.
Nüüd järgmise küsimuse juurde.
("Üheksas küsimus: Sa lubasid meile rääkida sellest, mida sa tajud, rääkides läbi Jane'i
toatäiele inimestele. Sellel ESP kursuseseansil mainisid sa, et läksid ise transsi ja kui suurt
pingutust nõudis meie üles leidmine meie ajas ja ruumis.")
Ma tajun toasolevaid inimesi hoopis teisiti, kui nad ise ennast tajuvad; mulle on tajutavad
nende mitmesugused mineviku ja tuleviku taaskehastunud isiksused, kuid mitte nende võimalikud minad.
Ma "näen" taaskehastuslikke aspekte, sellega seoses olevaid mitmesuguseid väljendusi.
Teie mõistetes oleks see nagu näeksite te rida kiiresti ilmuvaid pilte, mis kõik kujutavad ühe
isiksuse erinevaid asendeid. Ma pean meeles pidama, et ma kogu suhtlemises toasolijatega
piiraksin oma märkused ja tähelepanu selle antud, taaskehastunud "praeguse minaga".
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Seda koondkujutist näen ma ise. Ruburti silmad seda ei registreeri, sest neil ei ole vajalikku paljumõõtmelist sügavuse taju. Ma näen seda koondkujutist selgesti, ükskõik, kas ma
vaatan läbi Ruburti silmade või mitte. Ma kasutan tema silmi, kuna need kitsendavad minu
tähelepanu sellele ühele "praegusele" minale, millest indiviid teadlik on.
Suhtlemine teie süsteemiga sellisel viisil nõuab suurt tähelepanu ja suuremat eristamisvõimet, olenevalt suhtleja "kaugusest" füüsilise süsteemi suhtes. Mina näiteks ei asu füüsilises
süsteemis. Eristamisvõime hakkab mõjutama täpsust, mis on vajalik selleks, et siseneda teie
reaalsusse täpselt sellel ajal, täpselt selle aja- ja ruumipunktis, millele te olete keskendunud.
Toasolijate mineviku ja tuleviku kogemused on mulle kättesaadavad ja sama reaalsed kui
nende praegune kogemus. Seega tuleb mul meeles pidada, mis nende arvates on juba toimunud või mis ei ole veel toimunud, sest minu jaoks on see võrdväärne. Kuid need tegevuse
mustrid muutuvad ka pidevalt. Ma ütlen näiteks, et ma olen teadlik nende mineviku ja tuleviku tegudest ja mõtetest; ja ometi see, millest ma teadlik olen, nihkub pidevalt ja muudab oma
mustrit, seda nii tulevikus kui ka minevikus.
Mõned sündmused, mida ma näen väga selgesti ühenduses nende inimeste tulevikuga
võivad teie füüsilises süsteemis mitte aset leida. Nad on olemas kui võimalikkused, potentsiaal, mis on tegelikuks saanud mõtetes, kuid mitte muudetud kindlapiirilisse füüsilisse kujusse.
Ma ütlesin teile, et mitte mingid sündmused ei ole ette määratud. Mul oleks vaja häälestuda
teie mõiste järgi ühele tuleviku päevale ja uurida seda kõigis selle hargnemistes, et kindlaks
teha, millised võimalikud tegevused, mida ma nägin teie varasemas, saavad tegelikuks teie
hilisemas.
Suhtlemise meetodid võivad suuresti erineda. Füüsilises reaalsuses asuv isiksus, kes on
näiteks elude vahel, leiaks sisenemise palju kergema olevat. Kuid informatsioon, mida ta
oleks võimeline andma, oleks tema kogemuse piiratuse tõttu samuti piiratud. Mul on füüsilisest olemasolust siiski mälestused ning see aitab mind automaatselt teie vaimse informatsiooni tõlkimisel teie füüsilisse kujusse. Ma tajun näiteks asju. Siin on palju abi ka Ruburti
mehhanismi kasutamisest. Mõnikord näen ma tuba ja inimesi nii nagu tema, või õigemini
tema tajumismehhanismid seda näevad.
Sellisel juhul tõlgin või loen ma neid andmeid ja kasutan neid nii nagu teie kasutate arvuti
andmeid. Kas see vastab teie küsimusele?
("Täielikult.")
Ma olen valmis järgmise küsimuse jaoks.
("Kümnes küsimus: Kas sul on kavas meile rääkida sellest, mil viisil sa võtsid ühendust
Jane'iga enne meie seansside algust?")
Ma rääkisin sellest ühes eelmises peatükis. Suur osa tema väljaõpetamisest Jane'ina leidis
aset uneseisundis. Toimusid sagedased kehast väljaminekud, mille käigus ta võttis osa õppetundidest, mida algselt juhendasid mitmed Kõnelejad. Saadud informatsioon toodi teadvuslikesse kihtidesse sageli luule kaudu.
Leidis aset keskendatud õpetamine, mis võimaldas tal oma tähelepanu sissepoole koondada; väline keskkond, mis sundis teda vastuseid seestpoolt otsima ja tugev usuline struktuur,
mille raames võis toimuda esialgne areng. Sellest on küllalt.
(Pikk paus, mille ajal ma vaatasin läbi järgmised kolm küsimust: kaheteistkümnenda,
kolmeteistkümnenda ja neljateistkümnenda.)
Kui see on taaskehastuslik materjal, siis lase see praegu jääda.
(Oligi. Läksin edasi üheksateistkümnenda küsimuse juurde, mida ma peaaegu polnud
tahtnud kirja panna. "Kas sa oled mingil määral huvitatud meie igapäevasest elust sel ajal,
kui sa Jane'i kaudu ei räägi? Kas selline asi on võimalik?")
Ma ei kujunda teie jälgimisest endale mingit harjumust. Kuid me oleme oma psühholoogilises kogemuses siiski ühendatud ja ma olen teadlik teie igast intensiivsest tundest ning igasu-
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gusest tugevast reaktsioonist. See ei tähenda, et ma olen ilmtingimata teadlik kõigist sündmustest teie elus või et ma alati analüüsiks neid tundeid, mis ma teilt vastu võtan.
Ma olen üldiselt teie olukorrast teadlik. Kui miski häirib Ruburtit, siis saadab ta mulle
automaatselt selle kohta signaali. Ma olen teadlik, juba mainitud piirangute raamides, ka tulevikusündmustest teie eludes. Kuid mind huvitab palju rohkem teie üldine vaimne elujõud,
mitte aga see, mida te täna hommikul sõite.
Ma arvan, et selle küsimuse kohta aitab.
("Olgu nii. See oli väga huvitav. Ma ei tea, kas paluda vaheaega või lõpetada seanss.")
Ma käsitlen evolutsiooni ja fragmentide küsimusi võimalikult koos ja panen ette, et see
toimuks järgmisel seansil. Te võite seansi lõpetada või teha vaheaja, nii kuidas soovite.
("Arvan, et on parem siis lõpetada, nii kahju kui sellest ka poleks.")
Küsimused olid head, nagu see mul ka juba teada oli.
("Ma olin nende pärast veidi mures.")
Loodan, et sa said nüüd kergendust.
("Ma olen väga tänulik, jah.")
Minu parimad soovid ja head õhtut.
("Tänan sind väga, Seth ja head ööd." Kell 23.30.)

580. SEANSS
12. APRILL 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2330
(Kolmapäevane, 579. seanss toimus ühe perekonna jaoks, kel oli oma lapsega tõsine
probleem. See perekond elab teises osariigis ja me pole varem kohtunud. Me kuulsime hiljem,
et Sethi antud informatsioonist oli palju abi.)
(Enne tänaõhtust seanssi arutasin Jane'iga kahte küsimust, millele ma lootsin Sethilt vastust saada. Me tahtsime ka mõningaid isiklikke teateid. Seanss toimus jällegi minu ateljees.)
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Kas sa tahad alustada küsimustega või isikliku materjaliga?
("Kuidas oleks, kui võtaks kõigepealt ühe küsimuse?")
Küsi siis.
("Kahekümnes küsimus: Kui kõik asjad on kohe praegu või korraga olemas, kuidas võib
siis toimuda täienemine pideva loomise ja avardumise kaudu? Või teisiti väljendades: Kui me
pidevalt loome, kuidas võib siis Kõik Mis On, praegu täielikult olemas olla?")
Kõik Mis On ei ole valmis ega lõpetatud. Kõik asjad teie kolmemõõtmelises süsteemis
toimuvad üheaegselt. Iga tegevus loob iseenda teisi võimalusi või teisi tegevusi universumi
lõpmatust energiast, mis ei ole kunagi paigal. Vastus on selles, et tervik on rohkem kui oma
osade summa.
Kõik Mis On loob üheaegselt ja lõpmatult Iseennast. Ainult teie mõistete raamides näib
olevat vastuolu tegevuse vahel, mis on üheaegne ja siiski lõpmatu. See on seotud peamiselt
vajalike moonutustega, mis kerkivad esile teie ajakäsitusest ja kestvuse ideest; sest kestvus
eeldab teie jaoks olemasolu, mis jätkub aja raamides ning on allutatud algustele ja lõppudele.
Väljaspool seda raamistikku eksisteeriv kogemus ei sõltu kestvusest teie mõistes. Ei ole
olemas "täiuslikku lõppu", lõpuleviidud täiuslikkust, millest edasi on kogemus võimatu või
tähenduseta. Kõik Mis On, on tohutu ja lõpmatu üheaegse tegevuse allikas. Kõik toimub
korraga ja ometi ei ole sellel teie mõistes algust ega lõppu, seega pole see teie mõistes ka
kunagi lõpule viidud.
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Teie arusaamine arengust ja kasvust eeldab ühesuunalist marssimist täiuslikkuse poole, nii
et teil oleks raske kujutleda tegelikult kehtivat korda. Täiuslik või lõplik Jumal või Kõik Mis
On lämmataks lõpuks Oma loomingu. Sest täiuslikkus eeldab punkti olemasolu, millest edasi
on arenemine võimatu ja looming on lõppenud.
Sellisel juhul oleks selline kord, kus võiks valitseda ainult ettemääratus, nii et iga osa
sobib sellesse ilma vabaduseta muuta talle antud mustrit. Kord on olemas, kuid selle korra
sees on vabadus – loomise vabadus, see Kõige Mis On iseloomulik joon, mis garanteerib
Selle lõpmatu millekski saamise.
Selles lõpmatus saamises on olukordi, mida teie nimetaksite täiuslikeks, aga kui loovus
oleks neis peatunud, siis oleks terve kogemus määratud paigalseisule. Ometi ei ole see suur
kompleks raskesti käsitatav; see on sama lihtne kui seeme.
Kõik Mis On, on ammendamatu. Lõpmatus asub üheaegses tegevuses sellisel viisil, mida
te praegu ei suuda mõista.
Kõik Mis On, on elav ka kõige väiksemas osas Iseendast, on teadlik näiteks molekulis. Ta
varustab kõik Enda osad – või Oma loomingud – Omaenda võimetega, mis siis toimivad
inspiratsioonina, tõukejõuna, juhtivate joonte ja põhimõtetena, mille abil need osad püüavad
edasi luua iseendid, oma maailmu ja süsteeme. See antakse vabalt.
Need loomingud kasutavad neid jõudusid ja võimeid mitmesugustel viisidel. Teie endi
puhul moodustab inimkond oma reaalsuse neid andeid kasutades. Ta õpib, kuidas neid mõjuvalt ja hästi kasutada. Ta kasutab neid, et olemas olla. Nad moodustuvad tema reaalsuse
alusel. Selles raamistikus, individuaalselt ja tervikuna võib näida, et inimkond teeb vigu, kutsub enda peale haigusi, surma ja hävingut, kuid ta kasutab neid võimeid, et luua maailma.
Oma loomingute vaatlemisel õpib ta oma võimeid paremini kasutama. Ta hindab oma
sisemist arengut selle järgi, kuidas ta näeb oma töö füüsilist materialiseerumist. See töö, reaalsus, on loov saavutus, kuigi see võib kujutada teie mõistes ka tragöödiat või kirjeldamatut
õudust ükskõik millisel ajahetkel.
("Sa juhid meid sellega järgmise küsimuse juurde. Kahekümne esimene küsimus: Kuidas
sa selgitad maailma valu ja kannatuse tekkimist? Paljud inimesed on meilt seda küsinud.")
Ma tõesti viin jutu sellele. Üks suur maalitud lahingustseen võib näiteks näidata kunstniku
võimekust, kui ta kujutab kogu dramaatilisuses sõja ebainimlikke ja ometi liigagi inimlikke
olukordi. Kunstnik kasutab oma võimeid. Samuti kasutab inimene oma võimeid ja need ilmnevad siis, kui ta loob tõelise sõja.
Kunstnik, kes maalib sellise stseeni võib seda teha erinevatel põhjustel: ta võib loota
sellise ebainimlikkuse kujutamisega äratada inimesi selle tagajärgede tunnetamisele, et nad
ehmuksid ja muudaksid oma kombeid; ta võib ise olla sellises haiguse ja piina seisundis, et ta
väljendab oma võimeid selliselt; ta võib olla lummatud hävitamise ja loomise probleemist –
loomise kasutamisest hävingu kujutamise eesmärgil.
Oma sõdades kasutate te loomisvõimet, et luua hävingut, kuid te olete sealjuures siiski
loovad.
Haigus ja kannatus ei ole teile peale surutud Jumala, Kõige Mis On ega mingi välise jõu
poolt. Nad on teie poolt loodud õppimisprotsessi kõrvalproduktid ning iseenesest üsna neutraalsed. Kuid teie olemasolu iseenesest, teie planeedi reaalsus ja olemus, kogu olemasolu,
mille sees leiavad aset need teie kogemused, on samuti teie poolt loodud, kasutades neid
võimeid, millest ma rääkisin.
Haigus ja kannatus on loova energia eksliku kasutamise tagajärg. Kuid nad on siiski osa
loovast jõust. Nad ei tule teistsugusest allikast kui näiteks tervis ja elujõud. Kannatus ei ole
hingele hea, kui see mitte ei õpeta teile, kuidas kannatamist lõpetada. See on selle eesmärk.
Teie tegevuse tasandil ei suuda praktiliselt keegi täielikult kasutada kogu talle kättesaadavat energiat ega täielikult materialiseerida seda sisemist tunnetatud olemust, mis on palju-
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mõõtmeline. See sisemine olemus on etalon, mille alusel te hindate oma füüsilisi tegusid. Te
püüate väljendada nii hästi kui võimalik kogu teie sees olevat potentsiaali.
Selles raamistikus on võimalik omada tervet mõistust terves kehas, mõistlikku planeeti.
Võimatu on kujutleda, et loovat energiat vabastataks ja kasutataks ainult teie planeedi ja teie
olemasolu säilitamiseks. Teile kättesaadava energia suur hulk annab teile selle kasutamisel
suure liikumisvabaduse.
Ma mainisin varem, et igaüks teie süsteemis õpib selle loova energia kasutamist; ja kuna
see protsess on teil veel pooleli, siis suunate te seda sageli valesti. Selle tulemuseks olevad
sõlmed tegevuses toovad teid automaatselt tagasi sisemiste küsimuste juurde.
Nüüd võite teha vaheaja.

581. SEANSS
14. APRILL 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2116
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Mis oleks, kui me algaks esimese küsimusega, mida te arutasite.
(See oli M. H-It. See puudutas üht teooriat, millest ka mina olin kuulnud: grupp teadlasi
on oletanud aatomist väiksemate osakeste, nn "tahhüonide" või "metaosakeste" olemasolu,
mis liiguvad alati valgusest kiiremini.)
(Relatiivsusteooria järgi ei saa ükski osake liikuda valguse kiirusega, kuna selle mass
muutuks lõpmatult suureks, kui see läheneb valguse kiirusele; kuid see barjäär ületatakse,
teatades, et antud osakestel on kujuteldav omamass – mitte seisumass – mis ei ole kunagi
väiksem kui valguse kiirusel. M. H. küsis: "Kas need valgusest kiiremad osakesed on samad,
mis elektromagnetilise energia üksused, millest Seth räägib "Sethi materjali" Lisas?")
Ma ütlesin teile mõni aeg tagasi, et on palju aine või kuju astmeid, mida te ei taju. Teie
mõistete järgi liiguvad paljud selliseid konstruktsioone moodustavad osakesed kiiremini kui
teie valgus.
Teie valgus kujutab endast ainult ühte osa ühest suuremast spektrist kui on see, mida teie
tunnete; ja kui teie teadlased uurivad selle omadusi, siis võivad nad uurida valgust ainult
sellisena, nagu see siseneb kolmemõõtmelisse süsteemi. Sama kehtib muidugi ka aine või
vormi struktuuri uurimise suhtes.
On tõesti olemas universumeid, mis koosnevad sellistest valgusest kiirematest osakestest.
Mõned neist asuvad teie mõistes sama koha peal, kus teie universum. Te lihtsalt ei taju selliseid osakesi massina. Kui neid osakesi küllalt aeglustada, siis kogete te neid mateeriana.
Mõned nendest osakestest muudavad drastiliselt oma kiirust, ilmudes mõnikord välja teie
aeglasemai astmel, seda tavaliselt tsüklilisel viisil. Mõnede selliste osakeste sisemisel keerisel
on palju suurem kiirus, kui tiirlevatel osadel. Elektromagnetilise energia üksused moodustuvad spontaanselt tunnete elektromagnetilisest reaalsusest, mida kiirgab välja iga teadvus, nii
nagu näiteks hingeõhk väljub automaatselt füüsilisest kehast.
Elektromagnetilise energia üksused on seega teadvuse väljakiirgamine. Mõtte või tunde
intensiivsus määrab ära nende üksuste iseloomulikud tunnused. Kui jõutakse teatud ulatusse,
siis kanduvad nad füüsilisse tegelikkusesse. Ükskõik, kas see teie mõistete järgi toimub või
mitte, on nad siiski olemas kui väikesed mateeriaosakesed – ütleme, näiteks, nagu latentne
mateeria või pseudomateeria.
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Mõned neist asuvad nendes valgusest kiiremates gruppides ning neil on selles raamistikus
märgatav elujõud. Need, valgusest kiiremad osakesed, eksisteerivad siis muidugi omaenda
erilises kujus. Sellistel üksustel on palju mõjupiirkondi ja suuri variatsioone, mis kõik eksisteerivad väljaspool teie tajumise ulatust. Nende selline kokkukuhjamine on siiski segadusseajav, kuna kõiges selles on tugev kord.
Te ei ole mitte täielikult teadmatuses mõnede selliste üksuste olemasolu suhtes, kuigi te ei
taju neid massina. Te tõlgendate mõningaid neist sündmustena, unenäo sündmustena, nõndanimetatud hallutsinatsioonidena; ja mõnikord tõlgendatakse nende üksuste teatud ulatusi teie
poolt läbi aja liikumisena.
Nad kõik kujundavad teatud "atmosfäärilisi tingimusi" või peegeldusi, mis teevad värvikamaks füüsilisi sündmusi, nii nagu teie neid tunnete. Mõned teie endi tunnetest muutuvad sellistes süsteemides reaalsuseks, omandades selles raamistikus omaenda massi ja kuju. Oma
normaalse reaalsuse loomisel ja ülalhoidmisel koondate te oma igapäevase ärkveloleku teadvuse selliselt, et see muutub efektiivseks vajalikus ulatuses. Ideed ja tunded, mida te tahate
teha füüsiliseks, kannavad endas mehhanisme, mis asetavad nad sobivasse mõjupiirkonda
seespool elektromagnetilist välja, mis on füüsiliseks arenguks vajalik.
Kuid teie teadvus omab varustust reaalsuste loomiseks ka teistes väljades. Teatud unenägudes ja kehavälistes kogemustes liigub teie enda teadvus kiiremini kui valgus ning sellistes
tingimustes olete te võimeline tajuma mõnda nendest teistest "massi või mateeria" kujudest.
Elektromagnetilise energia üksused on lihtsalt reaalsuse algvormid: automaatselt sündinud
seemned, mis on sobitatud erinevatesse keskkondadesse, millest mõned ilmuvad nähtavale
füüsilises raamistikus ja mõned ei sobi kuidagi kokku oma eeltingimustega. Mõningaid reaalsussüsteeme "kitsendavad" keskused, mis koosnevad valgusest kiirematest osakestest. Need
hakkavad rütmiliselt aeglustuma servade poole, teie mõistete järgi suurtesse kaugustesse, kuni
välimised, aeglasemad osakesed teatud määral vangistavad kesksed massid, kuigi need liiguvad palju kiiremini, kuid piiratud alal.
Selliste üksuste käitumine, nagu te võite näha, moodustab selle erilise maskeeringu igas
süsteemis, kuna perifeersed tegevused seavad efektiivselt üles sisemisi olemusi ja väliseid
piire. Need kõik on mateeria variatsioonid, üldiselt ja väga lihtsalt selgitatud, nii nagu teie
seda kujutlete. Sama kehtib ka negatiivse ja antimateeria kohta, mida te mingil juhul ei taju.
Kuid tegevuse astmed sellistes süsteemides on sama mitmekesised.
Põhiliselt ei ole ükski süsteem suletud. Energia voolab vabalt ühest süsteemist teise või
õigemini tungib igast süsteemist läbi. Ainult maskeeriv struktuur jätab mulje suletud süsteemidest ja inertsi seadus ei kehti. See näib olevat reaalsus ainult teie enda raamistikus ja on
tingitud teie tähelepanu kitsast koondamisest.
Selline "mateeria" kestvus ja suhteline stabiilsus teistes süsteemides erineb tuntavalt, kusjuures kõigi selliste väljendumiste tugevuse määrab ära intensiivsus. Nähtamatud elektromagnetilise energia üksused moodustavad teie füüsilise mateeria ja kujutavad endast algseid
ja põhilisi üksusi, millest ilmub iga füüsiline osake.
Seda ei ole kunagi võimalik füüsiliselt tajuda. Te näete ainult selle tagajärgi. Kuna teadvus
võib rännata valgusest kiiremini, siis sel ajal, kui see ei ole vangistatud keha aeglasemate osakeste poolt, võib see saada teadlikuks mõnest sellisest teisest reaalsusest. Kuid ilma harjutamiseta ei tea see, kuidas nähtut tõlgendada. Füüsiline aju on mehhanism, mille abil mõte või
tunne automaatselt kujundatakse sobiva ulatuse ja intensiivsusega elektromagnetilise energia
üksusteks, nii et neid saab kasutada füüsiline organism. Need elektromagnetilise energia
üksused on seega mateeria psüühilised ehituskivid.
Niisiis: Te võite edasi minna järgmise küsimuse juurde.
("Kahekümne kolmas küsimus: Oled sa kontaktis või räägid sa ka mõne teise inimese
kaudu, nagu Jane'iga?")
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Ei. Nagu mainitud varem selles raamatus, olen ma mõnedega siiski ühenduses teistel
reaalsuse tasanditel.
(Seth tegi pausi ja ma küsisin temalt M. H. teise küsimuse: "Kas sisemise vibratsioonilise
kompimise kogemine on samane aura tajumisega?")*
* Sisemine vibratsiooniline kompimine on üks meie sisemistest meeltest. Seth loetleb neid "Sethi materjali"
üheksateistkümnendas peatükis. Ümber jutustades: seda meelt kasutades võib tänaval seisev vaatleja tunda
ükskõik millena olemise kogemust, mis on tema vaateväljas, olgu need siis inimesed, puud, putukad, rohulibled.
Ta säilitab omaenda teadvuse ja märkab tundeid umbes selliselt, nagu me praegu tunneme kuuma ja külma. See
tunne on nagu enese asetamine teise seisukohale, kuid see on palju elavam.
Ei. Sisemine vibratsiooniline kompimine on palju isiklikum kogemus, rohkem nagu "selle
osaks saamine", mida te tajute, rohkem kui näiteks aura tajumine.
("Oled sa järgmiseks küsimuseks valmis?")
Ma ootan.
("Kahekümne neljas küsimus: Kas Jane takistab sul kunagi läbi tulla, kui sa tahad tulla?")
Ma olen teatanud oma valmisolekust paljudel juhtudel. Ma teadsin nendest olukordadest
rohkem kui Ruburt. Mõned sellised juhud leidsid aset üsna meie seansside alguses, kui Ruburt
oli oma spontaansetest transsidest häiritud. Ma andsin oma kohalolekust talle teada ja jäin iga
kord rahule tema otsusega. Üksikutel kordadel on olukord olnud ebasobiv. Tavaliselt reageeris Ruburt siis eitavalt, see tähendab, et vahelesegamine oleks häirinud tema, mitte minu olukorda.
(Palju seansse tagasi rääkis Seth meile, et tal oli üks fragmentisik koera kujul ikka veel
siin Maa peal. Ta ei tahtnud öelda, kus see oli. "Kahekümne viies küsimus: On sul veel mingeid füüsilisi fragmente siin Maa peal?")
Praegu ei ole. Isegi mu koer on läinud.
("Kahekümne kuues küsimus: Kas loomad on inimolendite fragmendid?")
(Naerab.) See on hea küsimus ja te andke mulle parem hetk aega, et ma võiksin selle teile
hästi selgeks teha.
Teatud viisil vaadates olete te kõik oma tervikolemuse fragmendid. Ometi peate te end
üsna sõltumatuteks ja mitte eemaletõugatud teisejärgulisteks minadeks; nii et koerad ja teised
loomad ei ole lihtsalt inimolendite hulkuva psüühilise energia väljendused.
Loomadel on erineval määral eneseteadvust nagu ka inimestel. Nende sees olev teadvus
on sama tõeline ja igavene kui teie teadvus. Miski ei takista ühel isikul paigutada osa oma
energiast looma kujusse. See ei ole mitte hingede rändamine. See ei tähenda, et inimene võiks
kehastuda loomana. See tähendab seda, et isikud võivad saata osa oma energiast mitmesugust
laadi kujudesse.
Võib-olla antud indiviidi jaoks on kehastumised läbi, kuid ometi on temas veel säilinud
mingil määral igatsust selle loodusliku maa vastu, millega ta oli nii palju kordi seotud. Nii
võib ta projitseerida ühe fragmendi oma teadvusest sellisel viisil mõne looma kujusse. Kui see
on tehtud, siis kogetakse maad, nii nagu see on sellele kujule loomulik. Inimene ei ole niisiis
loom ega sisene ta ka looma kehasse.
Ta lihtsalt lisab osa oma energiast looma energiale, ühitades oma elujõu looma elujõuga.
See ei tähenda sugugi, et kõik loomad on sellisel viisil fragmendid. Nagu iga lemmiklooma
omanik teab, on loomadel oma isiksus ja iseloomuomadused ning individuaalsed viisid selle
reaalsuse tajumiseks, mis neile kättesaadav on. Mõned neist neelavad ahnelt kogemusi. Nende
teadvust võib mõõtmatult kiirendada kontakti abil sõbralike inimolenditega ja emotsionaalne
seos eluga arendatakse tugevalt välja.
Teadvuse mehhaanika jääb samaks. See ei muutu loomade ega inimeste juures. Seega ei
ole seatud mingeid piire ühegi individuaalteadvuse arengule ega ühegi kogemuse kasvule.
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Teadvus, nii keha sees kui väljas, leiab omaenda ulatuse, omaenda tasandi. Koer ei ole seega
piiratud olema koer teistes olemasoludes.
On vajalik teatud teadvuse tasand, teatud laadi teadmine, teatud arusaamine energia ülesehitusest, enne kui üks identsus suudab liikuma panna keerulise füüsilise organismi.
Nagu te teate, on teadvusel tugev kalduvus säilitada individuaalsust ja samal ajal ühineda
kogemuslike tervikutega. Looma teadvus võib pärast surma moodustada kogemusliku terviku
teiste selliste teadvustega, kus võimed voolavad kokku ja kombineeritud koostöö teeb näiteks
võimalikuks liigi muutumise.
Nii nende kui ka teiste juhtumite puhul ei lähe sisemine individuaalsus kaduma, vaid jääb
jagamatult sinna sisse. Teadvus peab juba oma loomu poolest muutuma ja nii peavad ka identsused muutuma – mitte üksteist kustutades, vaid üksteise peale ehitades, nii et iga järgnev aste
säilitatakse ega heideta kõrvale.
Sellistes omavahelistes suhetes rikastuvad need astmed või identsused igaüks mõõtmatult
teiste identsuste täiendava taju läbi. Nagu varem mainitud, on mõtetel, mis sisaldavad omaenda elektromagnetilist reaalsust, oma kuju, ükskõik, kas te seda tajute või mitte. Iga mõttega
saadate te endast välja kujutisi ja pilte, mis võivad olla täiesti kehtivad reaalsused nende
jaoks, kes on selles reaalsussüsteemis, kuhu nad kantakse.
Samal viisil võivad isikud teistest süsteemidest saata energiat teie süsteemi. Kuna sellised
juhtumid ei saa algust teie süsteemist, siis ei saa te aru nende tähtsusest.

582. SEANSS
19. APRILL 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2120
(Enne seda seanssi lugesime uuesti üle kirja, mille Jane oli saanud 16. märtsil 1971 proua
R.-lt. Tema poeg oli kadunud 28. juunil 1970. aastal. Jane oli talle 4. aprillil kirjutanud ja
lubanud peagi teateid anda.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Alustage oma päevakorraga. Mis teil mulle kõigepealt on?
("Kas oleks võimalik kõigepealt vastata proua R. kirjale ?" Jane sirutas Sethina käe kirja
järele.)
Anna see minu kätte. Niisiis: Anna meile üks hetk.
(Silmad kinni, toetus Jane seljaga kiiktooli, hoides kokkumurtud kirja oma paremas käes.)
See poiss on olnud paljudes kohtades, üks kord üsna lühidalt haiglas. Paistab, et tal oli
raskusi kopsu või kopsudega. Arvan, et ta käis Detroidis. Samuti Floridas, ühe väikese linna
lähedal, mis algab tähega P, kuid on üsna pika nimega.
Tal oli kange tahtmine minna ka Kaliforniasse. Tal oli üks töökoht, see paistab olevat
mingi vabrik, üsna hämaras ümbruses, on mingite asjade read, mis mulle tunduvad masinatena ja suured aknad, mis on selliselt kaetud, et päikesevalgus heledalt läbi ei paistaks. Kas
see või see koht oli pooleldi maapinnast allpool. Temaga on ühenduses nimi "George". See
võib olla tema sõber. Mulle tundub, et ta kas saatis kellelegi telegrammi või saadab hiljem
oma emale.
On ühendus kahe noore naisega. Ema saab temast siiski kuulda... See on kõik, mis mul
praegu öelda on.
(Ülaltoodud andmed anti edasi tempokalt. Meil ei ole võimalik teada, kui pikk võiks olla
Sethi vastus sellisele küsimusele. Olenemata pikkusest – olgu see üks, viis või kümme lehe-

80

külge – saadame me ühe eksemplari kirja saatjale niipea, kui jõuan seansi materjalid masinal
ümber tippida. Me palume saata ka vastuse, et võimaluse korral materjali kontrollida. Antud
juhul ei kuulnud me proua R.-lt enam midagi.)
Me püüame anda selgituse teie küsimusele, mis puudutab evolutsiooni olemust.
(Kahekümne seitsmes küsimus: Kas evolutsioon, nii nagu seda üldiselt kujutletakse, on
tõsiasi või mingi suur moonutus? Veel seoses selle küsimusega; kaheksa päeva hiljem ESP
kursusel ütles Seth Charles Darwini ja tema evolutsiooniteooria kohta järgmist:
"Ta kulutas oma elu viimased aastad selle tõestamisele ja ometi ei ole see tõeliselt kehtiv.
See on õige ainult väga kitsas perspektiivis; sest tegelikult arendab teadvus välja kuju, mitte
vastupidi. Kuju ei arenda välja teadvust. Kogu teadvus on tõepoolest ühekorraga olemas ja
see pole välja arendatud. See oleneb sellest, millal te astute lavale, mida te tahate tähele
panna ja millist osa mängust otsustate vaadelda. See on rohkem vastupidi, nii et väljaarenenud teadvus kujundab end paljudesse erinevatesse mustritesse ning nagu sajab reaalsuse
peale maha. Teadvus ei tekkinud aatomitest ja molekulidest, mis olid universumis või paljudes
universumites juhuslikult laiali pillatud. Teadvus ei saabunud kohale sellepärast, et inertne
mateeria hakkas äkki tegutsema ja laulma. Kõigepealt oli olemas teadvus, mis arendas välja
kuju, mille sees ta siis end väljendama hakkas.
Niisiis, kui te oleksite tõeliselt pööranud tähelepanu sellele, mida ma juba pikemat aega
olen püüdnud aja ja eksistentsi üheaegsuse kohta selgitada, teaksite te juba, et evolutsiooniteooria on samasugune ilus muinasjutt nagu Piiblis antud loomise teooria. Mõlemad on üsna
käepärased ja mõlemad, lihtsalt viis ühte lugu edasi anda ning paistab, et mõlemad sobivad
üsna hästi oma süsteemidesse ja siiski ei saa nad laiemalt vaadates olla tõepärased ... Ei –
mitte mingisugune materiaalne kuju, ükskõik kui vägev see ka poleks, ei arene ise teadvuseks,
ükskõik missuguseid mateeria osi sellele ka ei lisataks. Ilma teadvuseta ei oleks mateeriat universumis ringi hõljumas ja ootamas üht seda teist osa, mis annaks sellele reaalsuse, teadvuse,
olemasolu või laulu."
Üks kursuslane küsis: "Nii et igal mateeria osal on juba teadvus olemas?"
"Kahtlemata, ja teadvus oli kõigepealt. Teil on täiesti õigus. Ma tänan teid, et te selle
kõneaine esile tõite. [Naeratades.] Aine esiletoomiseks on olemas palju viise.")
Riskeerides end korrata, tahan öelda, et aega sellisena, nagu teie teda tunnete, ei ole algselt olemas, ning et kõik loomised on üheaegsed. (Lõbusalt.) See peaks andma vastuse teie
küsimusele.
("Ma olen sellele juba mõelnud," ütlesin ma. Nagu ma Jane'ile meie esimesel vaheajal
ütlesin, on teadmine, et aeg on tegelikult kõik korraga, üheaegselt, mõnikord jahmatamapanev, kui esitada teatud laadi küsimusi; see teadmine vastab küll poole küsimusest, kuid meie
tahaksime, et ka ülejäänud osa saaks vastatud.)
Me vastame täiendavalt.
("Väga hea.")
Kõik Maa ajastud, teie mõiste järgi nii minevikus kui ka olevikus ja samuti ka tulevikus,
on olemas. PRAEGU. Te võite selle kirjutada suurte tähtedega. Mõnda eluvormi arendatakse
selles, mida te kujutlete praeguse ajana. Need ei ilmu füüsiliselt nähtavale enne, kui te jõuate
oma tuleviku aega. Kas te jõuate järele?
("Jah.")
Nad on praegu olemas sama kindlasti, kui näiteks dinosaurused. Te ainult olete valinud
koondada oma tähelepanu ühele väga kindlale aegruumi koordinaatide hulgale, tunnistades
neid kui praegust reaalsust ja lülitades end kõigist teistest välja. Keerulised füüsilised kujud ei
ole varasemate, lihtsamate kujude tagajärg. Nad kõik on laiemas mõttes korraga olemas.
Teisest küljest läheb keerulisi teadvuse kogumeid tõepoolest vaja, et kujundada, sisestada
ja elustada keerulisemaid füüsilisi struktuure. Kogu struktuur moodustatakse teadvuse poolt.
Teie mõistetes on fragment üks teadvus, mis ei ole nii arenenud kui teie oma. Looduse elavad

81

osad on teie enda loominguvõime tulemused, teie enda energia projektsioonid ja fragmendid;
selle energia, mis tuleb teile Kõigest Mis On ja suundub teist väljapoole, moodustades omaenda piltlikke väljendusi nii nagu teie moodustate enda omi.
Kuna te ei taju tulevikku ega saa aru, et elu läheb edasi kõigis suundades, siis tundub
täiesti loogiline eeldada, et praegused kujud peavad põhinema möödunud kujudel. Te sulete
oma silmad asitõendite suhtes, mis seda teooriat ei toeta. (Südamlikult naeratades.) Muidugi
ei vihja ma sinule, Joseph.
Teiste sõnadega, ei ole olemas ühesuunalist arengut. Teie kui liigi poolt väljapoole suunatud fragmentaarsed elemendid täiendavad loomulikult teie füüsilist reaalsust, sest ilma säilitatava peene tasakaaluta ja ilma selle koostööta ei oleks teie keskkonna olemasolu võimalik.
Ma olen teile sageli öelnud, et te olete enda suhtes väga ebaõiglased, kui piirate oma arusaamist omaenda minast. Teie identsuse, vabaduse, jõu ja armastuse tunne oleks mõõtmatult
suurem, kui suudaksite mõista, et see, mis te olete, ei lõpe teie naha pinnal vaid jätkub väljapoole läbi füüsilise keskkonna, mis näib teile mitteisikulise või mitteendana.
Bioloogiliselt peaks olema kerge aru saada, et te olete füüsiliselt osa maast ja kõigest, mis
selles on. Te olete tehtud samadest elementidest, te hingate sama õhku. Te ei saa hoida enda
sees kinni õhku, mida hingate ja siis öelda: "See olen mina ise, täidetud selle õhuga, ma ei
lase seda lahti". Siis avastate te üsna ruttu, et te pole sugugi nii sõltumatu.
Te olete bioloogiliselt ühendatud, keemiliselt ühendatud selle Maaga, mida te tunnete; aga
kuna seda moodustab loomulikult ja spontaanselt ka teie enda projitseeritud psüühiline
energia, kuna teie ja isegi aastaajad on psüühiliselt ühenduses, siis tuleb teil iseennast käsitleda palju avaramas raamistikus. Selline avaram arusaam lubaks teil saada osa paljude teiste
vormide elukogemustest, jälgida energia- ja tundemustreid, millest teil praegu aimugi pole ja
tunnetada maailmateadvust, milles teil on isiklik ja sõltumatu osa.
Ma lõpetasin viimase küsimusega, nii et võid jätkata.
("Kahekümne kaheksas küsimus: Kas ma olen maalinud pilte ka Kõnelejatest?")
Oled küll. Üks oli see maal, mille ostsid ära Carl ja Sue Watkins (mida me pooleldi
naljatades olime kutsunud Mooseseks); üks oli minu portree; ja üks on see, mida sa ei ole veel
lõpetanud – portree, mille kohta Dekaan (nii kutsus Seth Tom M.-i, üht ESP kursuslast) hiljuti
küsis ja mis kujutab üht naist. Ja sinu sinine inimene. See on vastus.
(Seitsmeteistkümnendas peatükis ütles Seth, et me mõlemad Jane'iga olime olnud Kõnelejad. Kuna ma ei ole maalinud ühtki autoportreed, siis ei oleks ma saanudki kuuluda sinna
nimekirja, kuid Seth ei maininud Jane'i portreed. Ma ei märganud seda väljajätmist ega
küsinud seepärast täiendavalt selle kohta ...
Kui Seth ütleb, et ma olen maalinud Kõneleja portree, siis tõlgendan ma seda nii, et ma
häälestusin maalides ühele isikule nendest väga paljudest, kes moodustavad Kõneleja tervikolemuse.
Pärast seansside algamist alustasin ma portreede seeriat inimestest, keda ma teadvusel
olles ei "tunne". Algul sain ma vähe aru nende inspiratsiooni võimalikest allikatest; ma panin
lihtsalt tööle oma soovi neid maalida. Ideed portreedeks "tulevad" mulle spontaanselt sel ajal,
kui ma mõttes tegelen millega muuga. Ma olen alati üllatunud. Mõnikord näen ma nägemust,
mille objektid on üsna selged ja väga värvikad. Nägemus on kas lõpetatud maalist või isikust,
keda see kujutab. Paljudel juhtudel olen ma "teadnud", et modell on surnud. Väga üksikud
maalid on Kõnelejatest ja ühelgi juhul ei taibanud ma, et töötan sellise isikuga.
Hiljuti lõpetasin ma sinise inimese, kellele Seth viitab. Maalisin kaasaegses riietuses
mehe, kuid tegelikult, nagu ütles asjast mõnevõrra lõbustatud Seth, oli modelliks naissoost
selgeltnägija, kes elas Konstantinoopolis neljateistkümnendal sajandil; teadvustamata
moonutused minu tajumises olid mu juhtinud mehe kuju juurde. Seth on andnud talle nime
Ianodiala. See õlimaal on väga hästi välja tulnud ja on teostatud sinistes ja rohelistes
toonides.
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Sellise informatsiooni allikate päritolu ma varasematel aastatel ei aimanud. Praegu ma
usun, et need kuuluvad nende hulka, mis on tavaliselt kohal teadvustamata tasanditel; kuid
loomepotentsiaali laiendamiseks, nii palju kui võimalik, tahaksin ma, et teised õpiksid selliseid nägemusi ja tajumisi teadlikult ja tahtlikult ära kasutama. Mulle tundub, et sellest oleks
palju kasu. Siin on meil palju õppida.
"Kas sa tahaksid nüüd rääkida Surnumere rullraamatutest ja Yahoshuast?" See oli vihje
ühele kirjale, mille Jane oli saanud 12. aprillil ning mis puudutas Sethi andmeid kolmanda
Kristuse kohta "Sethi materjalis".)
Me jätame selle usupeatüki jaoks. Selles anname vastuse ka teistele sarnastele küsimustele.
("Viiekümne teine küsimus: 429. seansil, 14. augustil 1968. aastal ütlesid sa järgmist: 'Ka
minutitel ja tundidel on omaenda teadvus.' Sa ei kommenteerinud seda lähemalt.")
(Naeratades.) Ja nüüd sa siis tahad, et ma kommenteeriks.
("Noh, ma ei tea. Võib-olla on küsimus liiga keeruline, et sellele lühidalt vastata.")
Üks hetk. (Paus.) See, mida te ajast tajute, on osa teistest sündmustest, mis tungivad sisse
teie enda süsteemi, mida sageli tõlgendatakse liikumisena ruumis või millenagi, mis lahutab
sündmusi üksteisest kui mitte ruumis, siis nii, et seda on võimatu defineerida ilma aja mõistet
kasutamata.
Sündmusi ei lahuta mitte aeg, vaid teie tajumine. Te tajute sündmusi "ükshaaval". Aeg
sellisena, nagu ta teile ilmub, on tegelikult kogemuse psüühiline ülesehitus. Sündmuse näiv
algus ja lõpp; näiv sünd ja surm on lihtsalt kogemuse teised mõõtmed, mis erinevad näiteks
kõrgusest, laiusest ja kaalust. Teile näib, et te kasvate lõpu suunas, kui lõpp on osa teatud
kogemusest või kui tahate, siis isikulisest sündmusest.
Me räägime paljumõõtmelisest reaalsusest. Tervikmina või tervikolemus või hing ei saa
kunagi täielikult materialiseeruda kolmemõõtmelises kujus. Üht osa sellest võib projitseerida
sellesse mõõtmesse, mis kestab nii-ja-nii palju aastaid ajas, võtab nii-ja-nii palju ruumi jne.
Tervikolemus näeb tervet sündmust, tervet isikulist sündmust, kusjuures aja element või
vanus teie mõistes on ainult üks tunnusjoon või mõõde. Siiski ei kao isikuline sündmus ära.
Selle suurem reaalsus ei saa kolme mõõtme raamides lihtsalt ilmuda. Selle asemel koosneb
see aatomitest ja molekulidest, mida te ei taju ja mis on nii all- kui ülalpool füüsilist intensiivsuste ulatust – ja kõik need omavad omaenda viisil teadvust.
Laiemalt võttes ei ole ka sekundeid ega hetki olemas, vaid reaalsus, mis on aja taga, või
mida te tajute ajana. Need "ajavälised" sündmused koosnevad üksustest, millel on samuti
omalaadne teadvus. Nad moodustavad selle, mis näib teile ajana nii nagu aatomid ja molekulid moodustavad selle, mis näib teile ruumina.
Need on valgusest kiiremini liikuvad üksused, suurepärased energiaallikad, mis sisenevad
ja liituvad mateeriaga ilma et nad kunagi materialiseeruks. Teistes süsteemides tõlgendatakse
neid teisiti.
See on lõpp. (Naeratades.)

583. SEANSS
21. APRILL 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2130
(Eile, teisipäeval läksin ma magama, kuna Jane pidas elutoas oma ESP kursust. Kell oli
umbes pool kaksteist. Kui ma seal pikali olles tukkusin, sugereerisin endale, et ma mäletan
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hommikul kõiki oma unenägusid ja kirjutan need üles. On imelik, et ma ei maininudki "astraalprojektsiooni ".
Ma magasin üsna rahutult ja ärkasin mitu korda, kuna kursus jätkus ikka veel. Lõpuks
kuulsin ma ähmaselt, kuidas kursuslased maja kõrval asuvas parklas autosid käivitasid ja
minema sõitsid. Siis jäin ma magama. Jane ütles hiljem, et ta tuli voodisse kell 00.45.
Järgmine asi, mida ma teadsin, oli see, et ma hõljun õhus meie pimedas vannitoas. Ma
olin kehatus seisundis ega olnud sellest sugugi häiritud.
Vannituba asub meie korteri keskel; elutuba on sellest ühel pool, magamistuba ja minu
ateljee teisel pool. Et meie kass Willy voodisse ei roniks, paneme ta ööseks elutuppa ja sulgeme elutoa ning vannitoa vahel ukse. Nüüd leidsin ma end hõljumas selle ukse ees, võimetuna
sellest läbi minna.
Ma ei tundnud mingit paanikat ega hirmu. Minu astraalsilmad funktsioneerisid. Minust
paremal pool olevast kitsast aknast paistis nõrka valgust. Suletud uks asus sügavas varjus,
kuid ma teadsin, et ma olen selle ees. Kuigi mu keha lebas magades Jane'i kõrval magamistoas minu "taga", ei teinud see mulle muret. Ma ei saanud algul aru, et ma olen projitseerunud – mul ei olnud niipalju pealehakkamist, et end näiteks käskida läbi ukse elutuppa söösta.
Kuid see, et ma olin kehast väljas ja selles väga meeldivas kaaluta olekus, hakkas end mulle
aeglaselt tunda andma. Mul ei olnud meeles, kuidas ma tegelikult kehast lahkusin ja vannituppa jõudsin.)
(See oli esimene kord minu üsna harvaesinevate projektsioonide puhul, kui puudus hirmu
element. Ma arvan, et minu tavaline teadvuslik arusaamine, et ustest ei ole võimalik läbi
minna, hoidis mind tagasi. Varsti pärast takistuse kohtamist suletud ukse näol jäin uuesti
magama. Oma olukorrast sain uuesti teadlikuks ilmselt mõni hetk hiljem. Ma leidsin end
hõljumas oma voodis lamava füüsilise keha kohal.
Juhtus nii, et ma lamasin magades selili, käed väljasirutatult vastu külgi. Minu astraalkeha oli umbes samas asendis, ligikaudu kuus tolli (15 cm) kõrgemal. Minu seisund oli märkimisväärselt püsiv ja meeldiv; ma tundsin end ärkvel olevana, olin teadlik, mida ma teen, olin
vaba ja kaalutu. Ma kuulsin end norskavat, kuid ei pööranud sellele faktile veel kuigi suurt
tähelepanu. Teadsin, et ma ei näe und. Mulle tuli isegi meelde, mida ma olin mitmeid kordi
lugenud, et projitseerunud olukorras tuntakse erinevust selle ja uneolukorra vahel. Seda oli
mul nüüd võimalus ise järele proovida. Olin väga rahul.
Seekord oli mul teistlaadi nägemine. Ma olin mingil moel teadlik eriti oma jalgadest, mis
asusid minu füüsilistest jalgadest kõrgemal. Mulle tegi suurt rõõmu neid siputada, liigutada
neid üles ja alla, nautides suurepärast vabaduse ja kerguse tunnet, mis oli neile omane. Ma
teadsin, et mu füüsilised jalad ei suudaks nii vabalt liikuda, kuigi nad on heas vormis. Mul oli
tunne, et mu astraaljalad on nagu kummist, nad olid nii vabad ja painduvad – ja kuidagi võisin ma oma silmili maas asendist näha, et nad olid heledat värvi ja põlvedest allpool läbipaistvad!
Kuna mu projektsiooniseisund näis nii usaldusväärne, hakkasin ma mõtlema, et see annab
suuri võimalusi. Ma ei tundnud üldse hirmu, ainult usaldust. Mõtlesin, et nüüd on paras aeg
midagi teha. Nüüd oli aeg suurepäraseks seikluseks. Ütlesin endale, et ma olen valmis proovima ükskõik mida – külaskäiku mõnda teise reaalsusse, tungimist läbi ukse elutuppa, rännakut
mööda maja ees olevat tänavat ...
Kogu selle aja lamas Jane minu kõrval. Ta ütles hiljem, et ma norskasin valjusti, kui ta
teadvusele tuli. Minu tähelepanu hakkas nüüd mujale pöörduma; hakkasin ennast tegelikult
esimest korda kuulma. Ma olin üllatunud helide tugevusest, mis väljusid minu füüsilisest
peast, mis asus otse "minu" all. Mõtlesin, et ma kindlasti ei suudaks ärkvel olles selliseid
hääli teha. Tegin tagajärjetult mitmeid üsna teadlikke ja tahtlikke katseid "ära minna" ja
kehast kaugemale liikuda. Minu pingutused ei muutnud projektsiooni asendit; ma jäin hõlju-
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ma sinna, kus ma olin. Siis tuli mulle idee: ma kasutan oma tõukejõuna norskamist, mis saadab mu teistesse mõõtmetesse, jättes mu keha voodisse, kaugele maha.
Hakkasin tahtlikult veelgi valjemini norskama. Tahtsin ehitada üles hiiglaslikku heliimpulssi, mida siis kasutaksin liikumapaneva jõuna, kuigi ma ei teadnud, kuidas see täpselt
võiks toimuda. On väga imelik, et mulle meeldis oma kehast veidi kõrgemal lamamise tunne ja
samal ajal mu võime kasutada seda helide tekitamiseks. See tähendab, et tegemist oli kahese
teadvusega, kuna ma olin teadlik mõlemast kehast.
Ma kas kuulsin oma norskamist tõesti tugevnevat või siis pöörasin ma sellele rohkem
tähelepanu. Minu idee ei läinud siiski läbi. Ma ei teagi, kas mul oleks lõpuks õnnestunud ära
minna, sest Jane ütles: "Kallis, sa norskad. Keera end ümber", nagu ta tavaliselt teeb siis, kui
ta minu kuulamisest tüdineb. Ma kuulsin teda selgesti ja lõpetasin kohe norskamise, kuid ei
liigutanud ennast. Ma ei mäleta, millal ma taas oma füüsilise kehaga ühinesin. Lõpuks müksasin teda ja rääkisin talle suure pingutusega, mis oli juhtunud. Ta ütles, et talle näib, nagu
oleksin ma ikka veel transis.
Mul oli tunne, et ma võib-olla projitseerun uuesti ja nii ma jätkasin proovimist, kuna Jane
lamas rahulikult mu kõrval. Mul ei olnud edu, kuigi kogu episoodi ümbritsev väga meeldiv
tunne kestis selgesti edasi. See väike projektsioon oli tundunud nii kerge ja nii loomulikuna, et
ma imestasin, miks seda alati ei toimu. Ma teadsin kogu aeg, et on võimalik saavutada palju
rohkemat kui ma tegelikult suudan – et just minu praeguste võimete käeulatuses on suurepärased võimalused, kui ma vaid suudaksin murda selle ... barjääri. Ma ei tundnud kunagi
mingit hirmu ja kunagi ei näinud ega tundnud ma "astraalset hõbepaela". Lõpuks jäin ma
magama.
See kogemus tekitas paar küsimust, mis ma lisasin kahekümnenda peatüki küsimustele:
1. Minu projektsioon oli olnud nii meeldiv, kuid mis veel olulisem, see sisaldas nii palju
võimalusi, et ma imestan, miks Lääne inimene ei ole rohkem teadlik nendest võimetest.
2. Miks ta ei arenda neid ega kasuta neid ära? Lootsin, et Seth kommenteerib seda täna
õhtul.)
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Ja õnnitlen.
("Suur tänu.")
See on sinule: sa püüdsid eksperimenteerida, hoides igaks juhuks nii-öelda ässa varrukas,
kui sa oleksid tõepoolest kartma hakanud, sest sa teadsid väga hästi, et Ruburt tuleb varsti
voodisse. Sa olid valmis uuesti proovima ning valisid lihtsa ja aeglase meetodi, meeldiva
ümbruse, et asi oleks sulle kergem, nii et sul oleks võimalus tutvuda selle tundega enne, kui sa
sellega midagi liiga seikluslikku peale hakkad.
("Kas ma püüdsin seda proovida enne, kui Jane voodisse tuli?")
Ei. Sa alustasid varem, kuid ei saavutanud edu enne, kui Ruburt voodisse tuli. Ajataju
võib väljapool keha olla täiesti erinev kehalisest ajatajust. Sa teadsid, et ühe eduka kogemuse
tagajärjel oleksid sa palju vabam ja nii valisid sa kõige paremad tingimused.
Sa oleksid tõesti võinud korterist lahkuda. Norskamine oli samuti mõeldud signaaliks
Ruburtile. Sa teadsid, et ta äratab su üles. See oli selle esialgne motiiv. Kui eksperiment ei
oleks sulle meeldinud, siis oleks see lõpetatud. Kuid vahepeal tundus asi sulle meeldivana
ning sa otsustasid kasutada heli hüppelauana, kuid Ruburti tavaline reaktsioon norskamisele
toimus siiski. Sa peaksid mäletama mitmeid selliseid kogemusi.
(On pühapäev, 25. aprill ja ma kirjutan masinal ümber selle seansi materjali. Alates 21.
aprillist olen ma asjata oodanud järjekordset projektsiooni. Ükskord varem oli mul üks väike
kehaväline kogemus, millele järgnes peaaegu kahe nädala vältel rida mittetäielikke projektsioone või unenäo kogemusi, mis sisaldasid selliste nähtuste moonutatud elemente. Imeliku
analoogiana võiks mõelda vapustusele järgnevatest järelmõjudest...)
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Nüüd vastus teie küsimusele: Lääne inimene tegi valiku pöörata oma energia väljapoole ja
sisemisi reaalsusi suurelt jaolt ignoreerida. Sotsiaalsed, kultuurilised ja isegi usulised aspektid
takistavad automaatselt ja juba lapsepõlvest saadik selliseid kogemusi. Teie ühiskonnas ei too
astraalprojektsioon kaasa mitte mingisugust ühiskondlikku tulu ning sellega seoses on palju
tabusid.
See on muidugi nende valik, kes elavad selles tsivilisatsioonis. On olemas ka tasakaal, mis
eksisteerib enne, kui jõutakse mõõdukuse ja arusaamiseni. Mõned isikud teevad valiku kehastuda välisele orienteeritud ühiskondadesse, et täiendada elusid, milles elati suure sissepoole
keskendumisega ja väga vähese füüsilise tegutsemisega. Inimene õpib aru saama, et nii sisemist kui ka välist reaalsust tuleb mõista ja sihipäraselt kasutada.
Projektsioone toimub uneolukorras muidugi pidevalt, ükskõik, kas need meelde jäävad või
mitte. Need tuletatakse meelde siis, kui vaja, kui sellega on seotud mingi eelis või ilmne
saavutus, nagu näiteks ühiskondades, kus nägemuste ja projektsioonide kasutamist peetakse
väga edumeelseks.
Kui te elate praegu elu, milles olete näiteks valinud rõhutada füüsilist edasijõudmist, siis
võivad ähmased mälestused unes lendamisest teid inspireerida näiteks leiutama lennukeid või
rakette; aga kui te tegelikult saate aru faktist, et teie teadvus võib tõesti rännata väljaspool
keha, siis ei ole ajendid füüsilise edasiliikumise arendamiseks sugugi nii intensiivsed.
Mis küsimusi teil veel on?
("Viiekümne kolmas küsimus: 429. seansil, 14. augustil 1968 ütlesid sa, et mõned isikud
võivad olla rohkem kui ühe tervikolemuse osad.")
Ma olen seda palju kordi maininud. Minal ei ole mingeid piire ja selle arengule ei ole
pandud mingeid tõkkeid. Isik võib "esialgu" olla osa mingist tervikolemusest ning omaette
välja arendada hoopis teistsugused huvid. See võib valida üksildase tee või liituda teiste olemustega, kellel on sarnased huvid. Esialgne ühendus ei katke, kuid luuakse ja kujundatakse
uusi.
(Paus kell 21.47. "Neljakümne kuues küsimus: "Sethi materjali" üheksateistkümnendas
peatükis lugesid sa üles sisemised meeled. Kas neid on veel peale nende, millest sa rääkisid?")
Kahtlemata. Need on seotud kogemustega, millega te oma süsteemis tavaliselt kokku ei
puutu, need on latentsed.
Peaaegu igal rakul on võime kasvada ükskõik milliseks organiks või moodustada ükskõik
millist kehaosa. Tal on võime arendada välja tajumisorganeid, mida praktiliselt välja ei arendata, kui rakust saab küünarnukk või põlv, kuid võime on olemas. See kehtib mitte ainult teie
liigi puhul, vaid ka paljudes olukordades liikide vahel ning kogu eksisteerivas mateerias on
olemas algsed üksused, mis on võimelised moodustama loomset või taimset elu, võimelised
välja arendama tajumismehhanismi, mis on neis kõigis olemas.
Teil on seega teoreetiline võimalus näha maailma konna, linnu või sipelga silmade läbi.
Me räägime praegu füüsilistest meeltest. Ka sisemisel minal on oma latentsed sisemised meeled peale nende, mida ta normaalolukorras kasutab sel ajal, kui teadvus on häälestatud mingile
maskeerimissüsteemile.
Mõnda ei ole võimalik füüsiliste mõistetega väljendada ning nende olemusele võib viidata
vaid analoogiate kaudu. Selles raamatus ei ole vaja nendest rääkida. Nad kuuluvad raamatusse, mis käsitleb täpsemalt sisemisi tajumismeetodeid.
("Viiekümne viies küsimus: See küsimus tuleneb vastusest, mille sa andsid üheteistkümnendale küsimusele, kui ma küsisin Jane'i väljaõpetamise kohta, et kas ta oleks võimeline
edasi andma üht muistse Kõneleja käsikirja. Sa ütlesid, et mõned nendest vanadest keeltest
sisaldasid pilte ja sümboleid. Kas Jane suudaks sinu abiga, sel ajal kui ta on transis, joonistada mõnda sellist pilti-sõna või sümbolit? Ma olen lihtsalt huvitatud, kas ta võiks anda muljet mõnest Kõneleja keelest?")
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See on võimalik.
("See oleks väga huvitav." Seth vaikis, seepärast küsisin ma, "Kas ta võib seda praegu
teha?")
Praegu pole õige aeg. Nende vahel on palju moonutatud sisemisi seoseid. Mõnda hieroglüüfi ja sümbolit kasutati Mu tsivilisatsioonis.
Tehke vaheaeg ja vaadake oma küsimused läbi.
("Olgu.")
(22.00. Vaatasime Jane'iga läbi mõned ülejäänud küsimused, aga kuna tundus, et ta on
väsinud, tegin ettepaneku see seansi osa lõpetada. Ülejäänud osa seansist käsitles isiklikku
materjali. Lõpp kell 22.58.)

584. SEANSS
3. MAI 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2135
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Ma vastan nüüd küsimustele, mis ei käsitle taaskehastumist ega religiooni.
(Me olime just enne seanssi neil teemadel rääkinud, kuigi ma polnud neid tänaseks õhtuks
kavandanud. "Viiekümne kaheksas küsimus: Kas Sisemisel Universumil on ka rohkem seadusi, kui need, mis sa andsid 50. seansil 1964. aasta 4. mail?")
On küll, aga kuna ma neist selles raamatus ei räägi, siis annan ma need teile mõni teine
kord.
(Ma esitasin selle küsimuse, kuna mulle näis, et Sethi vastus neljakümne kuuendale küsimusele meie viimase seansi ajal puudutas ühte nendest eeltingimustest: "Lõpmatu Muutlikkuse ja Ümberkujunemise Seadust." Võttes arvesse tema vastust ei jätkanud ma enam seda teemat.
"Neljakümne neljas küsimus: Kui sul ei oleks võimalik rääkida Jane'i kaudu, kas sa
püüaksid siis rääkida kellegi teise kaudu – või teed sa seda igal juhul?")
Ma olen rääkinud ka teiste kaudu. Kuid "seekord" oli asi juba ette valmistatud. On tõsi, et
Ruburt oleks võinud seda ettevalmistust mitte tunnistada. Sellisel juhul oleks materjal edasi
antud, kuid erineval viisil.
Ma ei oleks siis selliselt rääkinud, kuna see töö nõuab teatud erilist kontakti ja teatud kindlaid omadusi sellega seotud isikult. Materjali oleks olnud palju lihtsam edasi anda ühe teise
isiku kaudu, kuid ma tahtsin, et see oleks nii moonutamata ja täielik kui võimalik. Kui Ruburt
ei oleks olnud kättesaadav, siis oleks materjal antud ühele Kõnelejale, kes teie mõiste järgi
elab ning kes oli samuti seotud selle loova tegevusväljaga.
Praegu ei ela teie süsteemis kedagi, kellega mul oleks olnud ulatuslikumat kontakti minevikus peale teie. Selline Kõneleja oleks informatsiooni vastu võtnud suurelt osalt uneolukorras ja kirjutanud selle üles uurimusliku ja ilukirjandusliku materjalina.
Kui Ruburt ei oleks nõus olnud, siis on väga võimalik, et ta oleks valinud selle ülesande
täitmiseks ühe teise elu ja ma oleksin sellisel juhul oodanud. See oli alati tema otsustada ja kui
ta oleks üldse keeldunud, siis oleks asi teisiti korraldatud.
(Minule:) Sina nägid oma osa nendes seanssides ja oma tööd varakult ette. Üks sinu maalidest palju aastaid tagasi kuulutas selgelt ette sinu psüühiliste ettevõtmiste arengut. See oli
see, mille sa ära müüsid, mis kujutas ühte meest ja mis rippus samal kohal, kus praegu on
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minu portree. See oli Josephi portree; teiste sõnadega, see kujutas sinu enda sisemist identsust
nii, nagu sa seda siis intuitiivselt tajusid. Sa ei olnud teadvuslikult teadlik sellest ühendusest,
kuid märkasid maali tugevat mõju.
(Ma muidugi teadsin seda maali. Maalisin selle Floridas 1954. aastal enne abiellumist
Jane'iga. Mul on olemas selle foto ja ma kavatsen selle kunagi uuesti maalida. See tähendab
muidugi, et ma maalin vanast tööst uue variandi. Seda oleks võimatu täielikult kopeerida. Ma
siiski ei kahetse selle müümist.)
See kujutas ka otsivat, loovalt rahulolematut osa sinust endast, mis otsib suuremat arusaamist ja teadmisi. Omapärane suhe sinu ja Ruburti vahel oli samuti eeltingimuseks ja nii vajati
ka sinu luba ja nõusolekut.
Kui sa oleksid eemale jäänud, siis ei oleks seansid alanud. Sa oled olnud seotud sama
tervikolemusega, kuigi oled sellest eraldi läinud, kuid sisemine suhe annab sulle jõudu juurde.
Sa aitad nii-öelda vooluringi tasakaalustada. Sa andsid samuti esialgse energia ja tõuke
Ruburti enda energiale.
Selline töö ei vaja mitte ainult ühe indiviidi valikut, vaid arvesse tuleb võtta ka palju teisi
elemente. Oli näiteks teada, et Ruburt vajab sinu tuge, nii nagu oli ka ilmne, et see töö aitab
kaasa sinu enda loovatele võimetele.
Teie mõlemad ja mina otsustasime selle enne, kui teie siia ellu sündisite. Isegi Ruburti viis
intellektuaalseid küsimusi esitada ja tema sagedane sügav vastumeelsus oli ette teada ja see
kohandati antud töö paremaks teostamiseks.
See informatsioon polnud mõeldud andmiseks "loomupärastele usklikele", vaid intelligentsetele inimestele ja "meediumile", kes seda küsis, mitte ainult enda jaoks, vaid ka kõigi
teiste jaoks, kellel on samasuguseid küsimusi. Sedamööda, kuidas Ruburt kasvab oma arusaamistes ja tema areng jätkub, saavutab ta võidu mitte ainult enda jaoks, vaid ka kõigi teiste
jaoks, kes tema ettevõtmisi järgivad. Kuid me tahtsime ka, et tasakaal säiliks ja nii oled sina
kohal kui inimene, kes tundis intuitiivselt ära sisemise informatsiooni väärtuse ja selle materjali väärtuse, kuigi sa polnud selliste ideedega tuttav.
On ütlematagi selge, et sügavamatel tasanditel ei esine Ruburti poolt mingit vastuseisu,
vastasel korral poleks tema võimed selliselt välja arenenud. Tema kriitiline suhtumine alguses
kinnitas egole selle esimestes kogemustes, et seda ei tõugata kõrvale ega kahjustata mingil
viisil.
"Meediumluseks" vajalikud iseloomuomadused on väga sarnased nendega, mida vajab iga
tugevalt loov isik. On ilmtingimata vaja tugevat, toeks olevat egot, seda eriti algstaadiumides.
Sügavate isiklike raskuste perioodidel, mis võivad aset leida üheaegselt suure loominguvõimega, ehmub ego loomevõime tugevusest, kartes, et ta võib selle all hukka saada.
Sellistel juhtudel on ego liiga paindumatu ega avardu koos isiku tervikliku loomingulise
kogemuse laadiga. Seda võib muidugi juhtuda ka meediumluse nagu iga sellise tegevuse
puhul. Antud juhul hakkas Ruburti ego järk-järgult oma paindumatusel minna laskma järkjärgulise protsessi käigus, mis võimaldas avarduda kogu isiksusel, ta ise kaasa arvatud.
Dikteerimise lõpp ja üks isiklik märkus. Te võite näha, kus ülaltoodud informatsioon
Ruburtiga seostub. Oma kehalise soomussärgi minnalaskmise idee on hea, nagu näiteks teie
praeguse lugemise puhul.
Te võite teha vaheaja ja siis jätkame seanssi.
(22.09. Jane'i transs oli olnud sügav, tema edasiandmine kiire. Ta ütles, et sel ajal kui
Seth sellest rääkis, nägi ta väga selgelt seda 1954. aasta maali koos laia vanaaegse kuldraamiga. Algul oli ta raami unustanud, kuid nüüd kirjeldas seda õigesti. Loomulikult oli maal
ära müüdud palju varem, kui me selle tähtsusest teadlikuks saime. See oli mitte ainult enne
seansside algust, vaid ka enne, kui meil tuli isegi pähe selliseid võimalusi kujutlema hakata.
Seansi ülejäänud materjal on kustutatud. Lõpp kell 22.28.)

88

21

Religiooni tähendus

585. SEANSS
12. MAI 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2135
(Enne seda seanssi vaatasime Jane'iga läbi nimekirja ülejäänud küsimused, mille olime
kahekümnendaks peatükiks ette valmistanud. "Ma loodan, et Seth pühendab need peatükid
religioonile ja taaskehastumisele ja teeb selle asja selgeks," ütles ta. Me oleme juba mõnda
aega aru saanud, et Jane on nende teemade suhtes tundlik, seda eriti religiooni suhtes; tal oli
olnud nooruses väga range usuline kasvatus. Selle kõrval oli ta ise välja arendanud väga
tugeva, konkreetse usulise tunde. Ta on väga teadlik, et varajane ümbruskond jätab oma jäljed, kuigi ta oli lahkunud oma kirikust enne, kui ta sai üheksateistkümneseks.
Mulle tuli teatud määral üllatusena, et Seth alustas kahekümne esimest peatükki just sel
õhtul, kuid märkasin peagi, et ta ei jätnud küsimusi arvesse võtmata. Seanss toimus jälle minu
ateljees ja kuna see oli üsna pisike ruum, siis otsustas Jane mitte suitsetada. Oli sadanud
kogu päeva ja sadas ikka veel.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Küsimused religiooni ja taaskehastumise kohta saavad vastuse igaüks omal ajal,
nagu juba mainitud. Samuti käsitlen ma mitmeid teie küsimusi teksti sees. Me alustame nüüd
uut peatükki pealkirjaga: "Religiooni tähendus".
Tervikminas on alati olemas sisemine arusaamine. Iga isiksuse sees on olemas mõistmine
kogu eksistentsi mõttest. Teadmine paljumõõtmelisest olemasolust ei ole mitte ainult teie
praeguse teadvusliku tegevuse tagaplaanil, vaid iga inimene teab ka enda sees, et tema teadvuslik elu sõltub ühest kõrgemast tegelikkuse mõõtmest. Seda suuremat mõõdet pole võimalik
materialiseerida kolmemõõtmelises süsteemis, kuid ometi voolab teadmine sellest dimensioonist olemuse sisimast südamest ja projitseeritakse väljapoole, kus ta kujundab ümber kõik,
mida see puudutab.
See väljavoolamine küllastab füüsilise maailma teatud elemendid sellise sära ja intensiivsusega, mis kaugelt ületab selle, mida tavaliselt tuntakse. Need, keda see puudutab, saavad
teie mõistes ümber kujundatud millekski enamaks kui nad enne olid. See sisemine teadmine
püüab leida endale kohta füüsilises maastikus, tõlkida end füüsilistesse mõistetesse. Igal inimesel on seega enda sees see sisemine teadmine ja teatud ulatuses otsib ta sellele ka kinnitust
välismaailmas.
(Paus kell 21.45. Juhuslikult on ülaltoodud lõik suurepärane lühikirjeldus Jane'i enda
psüühilise pühendumise tagajärgedest 1963. aasta septembris. Tema kõikeületav elamus viis
käsikirjani pealkirjaga "Füüsiline universum kui idee konstrueerimine", mis omakorda tõi
kaasa meie seansid. Vt Jane'i Sissejuhatust sellele raamatule.
Märkus: Mulle pakkus lõbu vaadata, kuidas Jane süütab transis olles sigareti.)
Väline maailm on sisemise maailma peegeldus, kuigi kaugeltki mitte täielik peegeldus.
Sisemist teadmist võib võrrelda raamatuga kodumaast, mille rändur võtab endaga kaasa võõ-
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rale maale. Iga inimene sünnib igatsusega teha need tõed enda jaoks reaalseks, kuigi ta näeb
suurt erinevust nende ja keskkonna vahel, milles ta elab.
Iga üksikisik mängib läbi sisemise draama, psüühilise draama, mis lõpuks projitseeritakse
suure jõuga väljapoole, ajalukku. Suured usulised sündmused kerkivad esile sisemistest usudraamadest. See draama mina on teatud mõttes psühholoogiline nähtus, sest iga füüsiliselt
suunatud mina tunneb end tõugatuna täiesti tundmatusse keskkonda, teadmata ei oma päritolu
ega saatust ja isegi mitte olemasolu põhjust.
See on ego dilemma, eriti tema varasemates seisundites. Ta otsib vastuseid väljastpoolt,
kuna tema loomuses on tegutseda füüsilises reaalsuses. Ta tajub siiski sügavat ja kestvat
ühendust teiste mina osadega, mis ei kuulu tema valitsuse alla ja millest ta aru ei saa. Ta on
samuti teadlik, et sisemine mina omab teadmist, millel tema enda olemasolu põhineb.
Kui ta teie mõistes kasvab, hakkab ta sellele sisemisele teadmisele väljastpoolt kinnitust
otsima. Sisemine mina hoiab oma toetusega ülal ego. Ta kujundab oma tõed füüsiliselt
orienteeritud andmeteks, millega ego võib tegutseda. Siis projitseerib ta need väljapoole,
füüsilisse reaalsusse. Nähes neid tõdesid selliselt materialiseerituna, on egol neid kergem
omaks võtta.
Nii puutute sageli kokku sündmustega, kus inimest puudutab suur valgustatus, kus ta eraldub inimkonna massidest ja saab tohutud võimed. Sellised ajaloo perioodid näivad teistega
võrreldes peaaegu ebaloomulikult säravatena oma prohvetite, geeniuste ja kuningatega, kes
paistavad olevat inimlikust suuremas mõõtkavas.
Need inimesed on teiste poolt välja valitud väljendama väliselt neid sisemisi tõdesid, mida
intuitiivselt teavad kõik. Siin on palju olulisi tasandeid. Teisest küljest saavad sellised üksikisikud oma ebamaised võimed ja jõu kaaslastelt, võtavad selle endasse ja toovad selle füüsilises maailmas välja nii, et see kõigile näha on. Nemad mängivad õnnistatud sisemise mina
rolli, mis tegelikult ei saa ilma oma lihast kestata füüsilises reaalsuses tegutseda. See energia
on sisemise mina täiesti tõeline projektsioon.
Isik, keda see selliselt puudutab, muutub tegelikult, teatud mõttes, selleks, mis ta näib olevat. Ta ilmub nähtavale kui igavene kangelane välises usudraamas, nii nagu sisemine mina on
igavene kangelane sisemises usudraamas.
See salapärane projektsioon on pidev tegevus. Kui mõne suure religiooni jõud hakkab raugema ja selle füüsilised mõjud vähenevad, just siis hakkab sisemine draama jälle uuesti hoogu
võtma. Inimese kõrgeimad unistused projitseeritakse füüsilisse ajalukku. Draamad on iseenesest erinevad. Pidage meeles, et nad ehitatakse kõigepealt üles sisemiselt.
Nad on kujundatud selleks, et mõjutada maailma tingimusi mingil antud ajal ning väljendatakse seega selliste sümbolite ja sündmuste abil, mis kõige rohkem mõjutavad harimatut
rahvakihti. Seda tehakse osavalt, sest sisemine mina teab täpselt, mis egole mõju avaldab ja
missugused isikud on mingil ajal võimelised seda sõnumit isikustama. Kui selline isik ajaloos
ilmub, tuntakse ta intuitiivselt ära, sest tee on ammu ette valmistatud ja paljudel juhtudel on
sellist saabumist ette kuulutavad prohvetlikud sõnumid juba antud.
Selliselt väljavalitud üksikisikud ei ilmu teie hulka juhuslikult. Neid ei valita välja hea
õnne peale. Need on indiviidid, kes on võtnud enda peale selle rolliga kaasneva vastutuse.
Pärast sündimist on nad oma saatusest erineval määral teadlikud ning teatud abistavad kogemused võivad mõnikord nende täieliku mälu äratada.
Nad teenivad kui Kõige Mis On inimlikud esindajad. Kuna iga üksikisik on osa Kõigest
Mis On, siis teenib igaüks teist teatud ulatuses samas rollis. Sellises usudraamas on peategelane oma sisemistest teadmistest ja võimetest rohkem teadlik, suudab neid palju paremini
kasutada ja on võidurõõmsalt tuttav oma suhtega kogu elusse.
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586. SEANSS
24. JUULI 1971
LAUPÄEVAL KELL 2101
Niisiis: Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
(Naeratades:) Ja tere tulemast tagasi ... Nüüd anna mulle üks hetk ja me jätkame peatükki
religioonist. (Paus.)
Ideed heast ja kurjast, jumalatest ja kuraditest, päästmisest ja hukkamõistmisest on vaid
sügavamate usuväärtuste sümbolid; nad sümboliseerivad kosmilisi väärtusi, mida ei ole võimalik füüsilistesse mõistetesse tõlkida.
Need ideed on peateemadeks nendes usudraamades, millest ma olen rääkinud. Näitlejad
võivad üha uuesti erinevates rollides "tagasi pöörduda". Nii võivad ükskõik millise ajaloolise
usudraama näitlejad juba ennegi teie mineviku ajaloolisel näitelaval olla esinenud, kusjuures
tänane prohvet võis olla eelmises draamas äraandja rollis.
Need psüühilised tervikolemused on siiski reaalsed. On üsna õige öelda, et nende reaalsus
ei koosne mitte ainult nende endi identsuse tuumast, vaid seda võimendavad ka selle maise
vaatajaskonna projitseeritud mõtted ja tunded, kelle jaoks draama läbi mängitakse.
Psüühiline või psühholoogiline samastumine on siin väga oluline ja on tegelikult kõigi
selliste draamade keskpunktiks. Teatud mõttes võib öelda, et inimene samastab ennast jumalatega, kelle ta ise on loonud. Kuid inimene ei mõista omaenda leiutava ja loova võime suurepärast omadust. Kui öelda, et jumalad ja inimesed loovad teineteist, siis jõuate te tõele palju
lähemale; kuid ainult siis, kui olete oma määratlustes väga ettevaatlik – sest milles on tegelikult jumalate ja inimeste erinevus?
Jumalate omadused on inimeses endas olemasolevad omadused, tugevdatud kujul ja jõulisesse tegevusse viiduna. Inimesed usuvad, et jumalad elavad igavesti. Ka inimesed elavad
igavesti, aga kuna nad on selle unustanud, on neil meeles selle omadusega varustada ainult
oma jumalaid. On selge, et nende maiste ajalooliste usudraamade, näiliselt korduvate lugude
taga jumalatest ja inimestest võib leida vaimseid reaalsusi.
Nende draamanäitlejate selja taga on palju võimsamad olendid, kes seisavad väljaspool
igasugust näitlemist. Näidendid ise, religioonid, mis pühivad läbi ajastute, on vaid varjud,
kuigi abistavad varjud. Hea ja kurja raamistiku taga on palju sügavam vaimne väärtus. Kõik
religioonid peavad seepärast oma püüdes "tõde" tabada, tõsiselt kartma, et see jääb nende eest
alati kõrvale põiklema.
Ainult sisemine mina võib rahulikus olukorras, meditatsioonis aegajalt tabada neid sisemisi reaalsusi, mida ei ole võimalik füüsiliselt väljendada. Neid väärtusi, intuitsioone või taipamisi antakse igaühele vastavalt tema arusaamisele ja nii võivad lood, mida sellest jutustatakse,
olla üsna erinevad.
Näiteks peaosatäitja ajaloolises usudraamas võib olla, kuid ka mitte olla teadvuse tasandil
teadlik sellest, kuidas talle sellist informatsiooni antakse. Ja ometi võib talle näida, et ta teab,
sest dogma päritolu laad selgitatakse selliselt, et see peaosatäitja oleks võimeline sellest aru
saama. Ajalooline Jeesus teadis, kes Ta oli, kuid Ta teadis ka, et Ta oli üks kolmest isikust,
kes moodustavad ühe tervikolemuse. Suures ulatuses oli Tal kasutada ka nende teise kahe
mälu.
Kolmas isik, keda ma olen palju kordi maininud, ei ole veel teie mõistes välja ilmunud,
kuigi tema ilmumist on ettekuulutatud kui "Teist Tulemist" (Mt. 24). Need ennustused anti
selle aja kultuuri mõistetes ja seega, kuigi näitelava on ootel, on nende ennustuste sõnumi
moonutused kohutavad, sest Kristuse tulek ei ole seotud teie maailma lõpuga, nii nagu ettekuulutused on kinnitanud.

91

Ta ei tule mitte selleks, et anda õiglastele tasu ja saata kurjategijad igavesse hukatusse. Ta
alustab uut usudraamat. Teatud ajalooline jätkuvus säilib. Nagu see juba kord juhtus, ei tunta
Teda üldiselt ära sellena, kes Ta on. Ei tule mingit hiilgavat tõekuulutamist, mille ette kogu
maailm kummardub. Ta tuleb tagasi, et juhtida ristiusk uuesti õigele teele, mis Tema saabumise ajaks on juba täiesti rusudeks varisenud ning selleks, et panna alus uuele mõttesüsteemile ajal, kui maailm seda kibedasti vajab.
Selleks ajaks on kõik religioonid ägedas kriisiolukorras. Ta hakkab usuorganisatsioone
õõnestama, mitte neid ühendama. Tema sõnumiks on üksikisiku suhe Kõigega Mis On. Ta
toob selgelt välja meetodid, mille abil iga üksikisik võib saavutada lähedase kontakti olukorra
omaenda tõelise tervikolemusega; see tervikolemus on teatud määral inimese ja Kõige Mis
On vahendaja.
Aastaks 2075 on see kõik juba lõpule viidud.
Te võite siin teha märkuse, et Nostradamus nägi rooma-katoliku kiriku lagunemist kui
maailma lõppu. Ta ei suutnud kujutleda tsivilisatsiooni ilma selleta ja seega tuleb paljusid
tema hilisemaid ettekuulutusi lugedes seda arvesse võtta.
Kristuse kolmas isik saab tuntuks kui suurte psüühiliste võimetega isik, sest just Tema
saab selleks, kes õpetab inimkonda kasutama oma sisemisi meeli, mis teevad tõelise vaimsuse
võimalikuks. Hukkajad ja ohvrid vahetavad kohti sedamööda, kuidas taaskehastuslikud
mälestused kerkivad teadvuse pinnale. Nende võimete arendamise kaudu saab kogu elu pühadus sisimas ära tuntud ja hinnatud.
Enne seda aega sünnib mitmeid, kes mitmesugustel viisidel äratavad uuesti inimeste lootusi. Üks selline inimene on juba sündinud Indias, väikeses provintsis Calcutta lähedal, kuid
tundub, et tema teenistus oma eluajal on suhteliselt kohaliku tähtsusega.
Üks teine, mustanahaline mees, sünnib Aafrikas. Ta teeb oma tööd enamasti Indoneesias.
Lootused eksisteerisid teie mõistes juba ammu, ning uued prohvetid toidavad neid kuni Kristuse kolmas isik tõeliselt välja ilmub.
Ta juhatab inimese selle sümboolika taha, millele religioon nii paljude sajandite vältel on
toetunud. Ta rõhutab individuaalset vaimset kogemust, hinge avardamist ja õpetab inimest ära
tundma omaenda reaalsuse arvukaid aspekte.
Kolmas ajalooline isik, kes teie mõistes on juba sündinud ja moodustab ühe osa Kristuse
kogu isiksusest, võttis endale seloodi rolli. Sellel isikul oli väga suur energia ja jõud ning
suured organisaatorivõimed. Kuid vead, mida ta tahtmatult tegi, andsid mõnedele ohtlikele
moonutustele pika eluea. Selle ajalooperioodi andmed on laialipillatud ja vastukäivad.
See mees oli ajalooliselt Saulus või Paulus. Talle oli antud raamistiku ülesanne. Kuid see
pidi olema ideede, mitte eeskirjade raamistik ja koosnema inimestest, mitte gruppidest. Siin ta
komistas ja kukkus ning tuleb tagasi teie tulevikus, nagu juba mainitud, kolmanda isiku kujul.
Selles mõttes ei ole olemas nelja isikut.
("Ma saan aru.")
Saulus nägi suurt vaeva, et ennast eraldi identsusena maksma panna. Tema iseloomujooned olid ajaloolise Kristuse iseloomust näiliselt üsna erinevad. Tema "ümberpöördumine"
toimus intensiivse isikliku kogemuse kaudu – selle asjaoluga taheti mõjutada tema isiklikke,
mitte organisatsioonilisi aspekte. Siiski osa tema varasemast elust, mitte noormehena, vaid
veelgi varem, oli omistatud Kristusele.
Kõigil isiksustel on vaba tahe ja nad töötavad välja omaenda väljakutsed. Sama kehtis ka
Sauluse kohta. Organisatsioonilised "moonutused" olid ajaloo raamistikus siiski samuti vajalikud, nii nagu sündmusi mõistetakse. Sauluse kalduvused olid seega ühel teisel tasandil teada.
Neist oli asja huvides kasu. Siiski ilmub ta just sellepärast uuesti välja, seekord neid moonutusi parandama.
Ta ei loonud neid ise ega surunud ajaloolisele reaalsusele peale. Ta lõi neid sedamööda,
kuidas leidis, et on sunnitud teatud fakte omaks võtma – selles maailmas ja sellel ajal oli
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tarvis maist võimu, et hoida kristlikud ideed arvututest muudest teooriatest ja usunditest lahus
ja säilitada neid omavahel sõdivate fraktsioonide keskel. Tema tööks oli luua füüsiline raamistik. Ja isegi siis kartis ta, et see raamistik kägistab ideed ära, kuid teist väljapääsu ta ei näinud.
("Miks kaks nime – Paulus ja Saulus?")
Teda hüüti nii kui ka teisiti. Kui kolmas isik ajalooliselt uuesti välja ilmub, ei nimetata
Teda vanaks Pauluseks, vaid Ta kannab Endas kõigi kolme isiku iseloomulikke jooni.
(Jane tegi uuesti pausi. "Kas ma tohin esitada ühe väga rumala küsimuse?")
Võid küll.
(Järgnes lühike vestlus Sethi ja minu vahel, mis ei ole sõna-sõnalt üles märgitud, kuna see
oli nii kiire. Ma tundsin huvi, kas ja millal olid Kristuse tervikolemuse kolm isikut omavahel
füüsiliselt kohtunud. Tundus, et nende vahel oli toimunud kõrgemat laadi psüühiline suhtlemine ning ma tahtsin selle kohta rohkem teada. Jane kuulas Sethina minu kobavad küsimused
viisakalt ära.)
On näha, et sa ei tunne üldse Piiblit –
("See on tõsi.")
– sest Piibli tundjale oleks asi üsna selge.
Oma ümberpöördumise kogemuseni püüdis Paulus enda eest varjata, et ta teab, kes ta on.
Allegooriliselt esindas ta ise võitlevat erakonda, mis võitleb omaenese teadmiste vastu ja on
väga füüsiliselt orienteeritud. Näis, nagu kalduks ta ühest äärmusest teise, olles algul Kristuse
vastu ja siis Tema poolt. Kuid tema ägedus oli kogu aeg olemas, see sisemine tuli ja äratundmine, mida ta nii kaua varjata püüdis.
Tema osa oli tegelda füüsilise reaalsuse ja manipuleerimisega ning nii olid need omadused
temas tugevad. Teatud ulatuses valitsesid nad tema üle. Kui ajalooline Kristus "suri", tuli
Paulusel vaimsed ideed füüsilistesse mõistetesse üle kanda, et asja edasi viia. Niimoodi tehes
kasvatas ta üles organisatsiooni seemned, mis võisid ideed lämmatada. Ta jäi pärast Kristust,
[just] nii nagu Ristija Johannes tuli enne Kristust. Need kolm koos hõlmasid üsna pika ajaperioodi.
Johannes ja ajalooline Kristus mängisid kumbki oma rolli ja jäid rahule, et nad olid seda
teinud. Ainult Paulus jäi lõpuni rahulolematuks ja nii moodustub just tema isiksuse ümber
tuleviku Kristus.
Tervikolemus, kellest need isikud on üks osa, see tervikolemus, keda te võite kutsuda
Kristuse tervikolemuseks, oli nendest asjadest teadlik. Maised isikud ei olnud nendest teadlikud, kuigi transi ja kõrgendatud tundlikkuse perioodidel anti neile paljugi teada.
Samuti esindas Paulus inimese võitlevat loomust, mida lihtsalt tuli inimese tolleaegsel
arengutasemel arvesse võtta. Kui ilmub välja järgmine Kristuse isik, muudab inimese sõjakas
iseloom täielikult oma laadi ja sellisena nagu teie seda tunnete see kaob. Seega ongi sobiv, et
Paulus oleks sellisel ajal kohal.
Selliste arengute käigus vabastab inimese sisemine loomus järgmisel sajandil end paljudest piirangutest, mis teda senini kammitsenud. Algab täiesti uus ajastu – mitte maine paradiis, vaid hoopis mõistlikum ja õiglasem maailm, kus inimene on palju rohkem teadlik oma
seosest oma planeediga ja oma vabadusest ajas.
Nüüd võite teha ühe vaheaja ajas.
(22.30. Jane'i tempo oli olnud jällegi enamuse ajast kiire, kuid ta väljus transist kiiresti.
Ta tundis kergendust, et Seth oli andnud Kristuse tervikolemuse kolmanda isiksuse nime. Kuigi ta ütles, et see polnud teda häirinud, teadsin ma, et ta oli nende teadete saamisest rohkem
huvitatud kui tavaliselt.
Meie arutelu vaheajal puudutas mitmeid punkte, mis võiksid minu arvates lugejaid huvitada: üks neist oli, miks Seth oli nimetanud Paulust seloodiks. Arvasin algul, et ta ütleb, et oli
seos Pauluse või Sauluse ja selootide vahel; see oli üks Juudi rahva ususektidest Juudamaal
esimesel sajandil pKr. Püha Maa oli siis roomlaste okupatsiooni all ning Paulus oli juut ja
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Rooma kodanik. Nendest sektidest olin hiljuti lugenud ühest raamatust Surnumere rullraamatute kohta ning olin ise leidnud, et minu ootamatu huvi nii rullraamatute kui ka sektide vastu
on pehmelt öeldes mõistatuslik, aga kui olin täna õhtul Sethi kuulnud, järeldasin ma, et tal ei
ole kavas nendest teemadest palju rääkida.
Teine küsimus puudutas seda, mis nime all ja kus maal kolmas Kristus järgmisel sajandil
välja ilmub. Samuti, kas Seth võib või tahab anda lisaandmeid selle usutegelase kohta, kes on
Indias juba sündinud ning musta mehe kohta, kes sünnib Aafrikas.)
(Kui me jätkasime vaheajal juttu, ütles Jane, et ta teab minu küsimuste vastuseid. Need
vastused olid talle "tulnud". Ta ei saanud seda informatsiooni täpsetes sõnades, vaid, nagu ta
ütles, ta tundis seda ja pidi seda tõlkima:
1. Seth kasutas seoses Paulusega sõna "seloot", kirjeldamaks tema temperamenti – mitte
kui vihjet selootide sektile. Hilisem märkus: Hiljem tuleb Pauluse ja selootide kohta rohkem
informatsiooni.
2. Maad – koos nime ja kuupäevadega – kus kolmas Kristus välja ilmub järgmisel sajandil, ei anta meile praegu teada, kuid võidakse anda hilisematel aastatel. Ta ütles, et Seth oli
tahtlikult vältinud täpsust. See oli selleks, et vältida liigset tähelepanu igale isikule, kes on
sündinud sellel maal ja kes võiksid näiliselt antud kirjelduste ja kuupäevade raamidesse sobida. See oleks ülimalt ebaõiglane ja segadusseajav.
3. Samal põhjusel ei räägi Seth praegu rohkem India usutegelasest ja veel sündimata
aafriklasest, kes hakkab töötama Indoneesias.)
(Jätkame kell 22.50.)
Niisiis: Jätkame.
Vastused, mis Ruburt sulle praegu andis, olid õiged.
Tahaksin teatud punktid selgeks teha. Teisele tulemisele järgnev "uus religioon" ei ole teie
mõistes kristlik, kuigi sellele paneb alguse Kristuse kolmas isik.
See isik viitab ajaloolisele Kristusele, tunnustab oma suhet selle isikuga, kuid temas moodustavad need kolm isikugruppi uue psüühilise tervikolemuse, teistsuguse psühholoogilise
kuju [gestalt]. Kui see muudatus aset leiab, paneb see alguse ka metamorfoosile inimtasandil,
(rõhuga) sedamööda, kuidas inimese sisemisi võimeid omaks võetakse ja arendatakse.
Tulemuseks on uutmoodi eksistents. Paljud teie praegused probleemid on vaimse teadmatuse tulemus. Ükski inimene ei hakka enam teise rassi esindajatele ülalt alla vaatama, kui ta
ära tunneb, et ka tema enda eksistents hõlmab teiste rasside esindajaid.
Kui iga üksikisik saab teadlikuks omaenda kogemusest paljudel ühiskonna tasanditel ja
paljudes rollides, ei peeta enam kumbagi sugu ega ühtki rolli ühiskonnas teisest paremaks.
Avali teadvus tunnetab oma seoseid kõigi teiste elavate olenditega. Teadvuse jätkuvus muutub ilmseks. Selle kõige tagajärjel muutuvad ka ühiskondlikud ja valitsusstruktuurid, kuna
need põhinevad teie igapäevastel veendumustel.
Inimese isiksus lõikab sellest nii tohutut kasu, mis näiks praegu lausa uskumatuna. Avatud
teadvus toob kaasa palju suurema vabaduse. Lastele õpetatakse sünnist alates, et põhiidentsus
ei sõltu kehast ja et aeg, nii nagu teie seda tunnete, on illusioon. Lapsed on teadlikud paljudest
oma möödunud eksistentsidest ning on võimelised end samastama selle vana mehe või naisega, kelleks ta teie mõistes kord saab.
Paljud õppetunnid, mis "tulevad koos aastatega" on siis kättesaadavad juba noortele, kuid
vanad ei kaota oma nooruse vaimset paindlikkust. Juba see on oluline. Kuid veel mõnda aega
jäävad tuleviku kehastused praktilistel põhjustel ikka veel varjatuks.
Et nende muutustega füüsiliselt toime tulla, aktiveeritakse ajus uued piirkonnad. Võimalikuks saab aju füüsiline kaardistamine, millega manatakse esile möödunud elude mälestusi.
Kõik need muudatused on vaimsed, kus religiooni tähendus vabaneb organisatsiooni kammitsatest, muutub individuaalse eksistentsi elavaks osaks ja kus psüühilised ja mitte füüsilised
raamistikud moodustavad tsivilisatsiooni põhialused.
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Inimkogemus avardub sellisel määral, et teile näib, nagu oleks rass ise teiseks muutunud.
See ei tähenda, nagu probleeme enam ei eksisteeriks. See tähendab, et inimese käsutuses
saavad olema palju suuremad ressursid. Samuti eeldab see rikkamat ja palju mitmekesisemat
sotsiaalset raamistikku. Mehed ja naised leiavad endid ühenduses olevat oma vendadega,
mitte ainult kui inimesed, kes nad praegu on, vaid ka kui inimesed, kes nad enne olid.
Võib-olla suurimad muutused toimuvad perekondlikes suhetes. Perekonnas saavad võimalikuks sellised emotsionaalsed suhted, mis on praegu veel võimatud. Teadvuslik mõistus saab
teadvustamata materjalist rohkem teadlikuks.
Ma annan selle informatsiooni selles religiooni peatükis, kuna on oluline, et te taipaksite,
et paljud teie probleemid on tingitud vaimsest teadmatusest ning tegelikult on teie ainsad
piirangud vaimset laadi.
Kolmanda isikuga seotud metamorfoos saab olema nii tugev ja võimas, et see toob inimkonna enda seest need omadused päevavalgusele. Need omadused on seal alati olnud. Nad
murravad lõpuks läbi füüsilise taju looridest, avardades seda tajumist uutel viisidel.
Praegu puudub inimkonnal selline suundumus. Kolmas isik saab olema see, kes ühiskonnale sellise suuna annab. Selles draamas ei saa, muuseas, olema ristilöömist. See isik on tõeliselt paljumõõtmeline, teadlik kõigist oma kehastumistest. See ei ole suunatud ühelegi kindlale
soole, nahavärvile või rassile.
Esmakordselt murrab see läbi isiksuse maisest vaadetesüsteemist ja vabastab ta. Sel on
võime omal vabal valikul neid mitmekesiseid mõjusid demonstreerida. Saab olema palju neid,
kes pelgavad omaks võtta omaenda reaalsuse laadi või kardavad, kui neile näidatakse tõelise
identsuse mõõtmeid.
Mitmetel põhjustel, nagu Ruburt mainis, ei taha ma tema kasutatava nime või sünnimaa
kohta rohkem ega detailsemat informatsiooni anda. Liig paljud võiksid tunda kiusatust enneaegselt sellesse kujusse hüpata.
Sündmused ei ole ette määratud. Kuid raamistik ilmumiseks on teie võimalikkuste süsteemis juba üles seatud. Kolmanda isiku väljailmumine mõjutab otseselt ka algset ajaloolist Kristuse draamat, nii nagu seda praegu tuntakse. Nende vahel on ja peavadki olema omavahelised
seosed.

587. SEANSS
28. JUULI 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2117
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Jätkame dikteerimist.
Välised usudraamad on muidugi igavesti avanevate sisemiste vaimsete reaalsuste mittetäielikud esitused. Need mitmesugused isikud, usuajaloo jumalad ja prohvetid imevad endasse
need massilised sisemised projektsioonid, mis saadetakse välja selles ajavahemikus elavate
inimeste poolt.
Sellised usudraamad koondavad, suunavad ja loodetavasti ka selgitavad neid sisemise
reaalsuse aspekte, mis peavad saama füüsiliselt väljendatud. Need ei ilmu välja mitte ainult
teie süsteemis. Paljud neist projitseeritakse ka teistesse reaalsussüsteemidesse. Religioon iseendast on alati sisemise reaalsuse väline fassaad. Ainult esmane vaimne olemasolu annab
tähenduse füüsilisele olemasolule. Reaalselt võttes peaks religioon hõlmama kõiki inimese
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otsinguid oma püüdes leida tähenduslikkust ja tõe olemust. Vaimsus ei saa olla mingi isoleeritud, spetsiaalne tegevusala või tunnusjoon.
Välised usudraamad on olulised ja väärtuslikud ainult niipalju, kuivõrd nad tõetruult
peegeldavad sisemise, isikliku vaimse olemasolu loomust. Sedavõrd kui inimene tunneb, et
tema usk väljendab sellist sisemist kogemust, peab ta seda tõeliseks. Kuid enamus religioone
seab üles teatud lubatavate kogemuste grupi, kõiki muid kogemusi samal ajal eitades. Nad
piiravad end, rakendades elu pühaduse põhimõtteid ainult teie enda liigi puhul ja sageli väga
piiratud gruppidele selle raamides.
Mitte kunagi ei ole üks teatud kirik võimeline väljendama kõigi üksikisikute sisemist
kogemust. Kunagi ei saa ükski kirik olema olukorras, kus ta võiks tegelikult oma liikmete
sisemist kogemust piirata – seda saab ta teha ainult näiliselt. Keelatud kogemused väljenduvad lihtsalt teadvusetult, nad muutuvad tugevamaks ja hakkavad elujõudu koguma ning kerkivad pinnale, moodustades vastandprojektsiooni, mis kujundab siis ühe teise, uue välise usudraama.
Need draamad ise väljendavad teatud sisemisi reaalsusi ja on pinnapealseteks meeldetuletajateks nendele, kes ei usalda sisemise mina otsest kogemust. Nad peavad sümboleid reaalsuseks. Kui nad avastavad, et see ei ole nii, siis tunnevad nad end reedetutena. Kristus rääkis isa
ja poja mõisteid kasutades, kuna teie mõistete järgi sel ajal kasutati seda meetodit. Ta jutustas
selle loo, et selgitada suhet sisemise mina ja füüsiliselt elava indiviidi vahel. Ükski uus
religioon ei üllata tegelikult kedagi, sest see draama on juba subjektiivselt läbi mängitud.
See, mida ma olen öelnud, kehtib sama palju Buddha kui ka Kristuse kohta: mõlemad võtsid oma sisemised projektsioonid omaks ja püüdsid neid siis füüsiliselt väljendada. Nad olid
rohkemat kui nende projektsioonide summa. Ka sellest tuleks aru saada. Muhameedlus jäi
palju maha. Selle puhul domineeris projektsioonides vägivald. Võrreldes vägivalla, vere, ristimise ning armulauaga jäid armastus ja sõprus teisejärguliseks.
Nendes pidevates usudraamades oli heebrealastel imelik roll täita. Nende ühe jumala idee
ei olnud neile uus. Paljudes muistsetes religioonides eksisteeris usk ühesse, kõigist teistest
kõrgemalolevasse jumalasse. See teistest kõrgem jumal oli siiski palju leebem jumal kui see,
keda järgisid heebrealased. Paljud hõimud uskusid üsna õigesti, et on olemas sisemine vaimsus, mis läbistab iga elavat asja. Ja nad vihjasid sageli näiteks puu või lille sees olevale
jumalale. Kuid nad tunnistasid samuti ühe üleüldise vaimu olemasolu, mille osaks olid need
väiksemad vaimud. Kõik oli harmoonilises koostöös.
Heebrealased kujutlesid jumalat, kes oli nagu ülevaataja, vihast ja õiglast ja mõnikord
julma jumalat; ning paljud sektid eitasid mõtet, et ka teistel elavatel olenditel peale inimese
võiks olla sisemine vaim. Varasemad uskumused – milles inimene vaatles loodust, lasi loodusel rääkida ja avaldada oma saladusi – vahendasid sisemist reaalsust palju täpsemalt.
Heebrealaste jumal väljendas täiesti teistsugust projektsiooni. Inimene sai üha rohkem
teadlikuks egost, võimutundest looduse üle ning paljud hilisemad imeteod esitatakse sellisel
viisil, et loodust sunnitakse käituma tavalisest erineval viisil. Jumal muutub inimese liitlaseks
looduse vastu.
Varajane heebrea jumal muutus inimese lahtipäästetud ego sümboliks. Jumal käitus täpselt
nii, nagu käituks vihane laps, kes saadaks oma vaenlastele kaela müristamist, välku ja tuld
ning teeks nad maatasa, oleks tal vaid selline võim. Inimese peadtõstev ego kutsus seega esile
emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme ja väljakutseid. Kasvas eraldioleku tunne loodusest. Loodus muutus teiste vastu kasutatavaks tööriistaks.
Neid kalduvusi võis märgata juba mõni aeg enne heebrealaste jumala väljailmumist.
Paljudes muistsetes, nüüd unustusse vajunud hõimureligioonides palvetati samuti jumalate
poole, et need pööraksid looduse vaenlase vastu. Enne seda aga tundis inimene, et ta on osa
loodusest, mitte aga sellest eraldi. Seda vaadeldi kui tema olemise laiendust, kuna tunti, et
selle reaalsus on laiema ulatusega. Ei ole võimalik kasutada iseennast relvana iseenda vastu.
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Nendel aegadel rääkisid inimesed usalduslikult lindude, puude ja ämblikega, teades, et
sügavamas sisemises reaalsuses teatakse ja mõistetakse sellise suhtlemise olemust. Nendel
aegadel ei kardetud surma, nii nagu teie seda kardate, kuna mõisteti teadvuse ringkäiku.
Inimene soovis ühel viisil endast välja astuda, välja sellest raamistikust, milles oli tema
psühholoogiline olemasolu, et katsetada uute väljakutsetega, et astuda ühest teadvuse laadist
teise. Ta tahtis uurida omaenese teadvuse protsessi. Ühest küljest tähendas see tohutut eraldumist sellest sisemisest spontaansusest, mis oli andnud talle nii rahu kui ka turvalisuse. Teisest küljest andis see ühe uue loominguvõimaluse, tema mõistete järgi.
Siis saigi sisemisest jumalast väline jumal.
Inimene püüdis moodustada uut valdkonda, saavutada teistlaadi tähelepanu ja teadlikkust.
Tema teadvus suunas ühe nurga endast väljapoole. Et seda saavutada, pööras ta oma tähelepanu üha vähem ja vähem sisemise reaalsuse poole ning seetõttu algas sisemise reaalsuse
protsess ainult selliselt nagu see projitseeriti väljapoole füüsilisse maailma.
Varem loodi keskkonda pingutuseta ja tajuti seda inimese ja kõigi teiste elavate asjade
poolt, kes olid teadlikud oma sisemise ühendatuse laadist. Et alustada seda uut ettevõtmist, oli
vaja teha nägu, et seda sisemist ühendatust ei ole olemas. Vastasel juhul jookseks see uut liiki
teadvus alati tagasi koju turvalisuse ja mugavuse järele. Seega näis, et tuleb põletada kõik sillad, kuigi see kõik oli muidugi ainult üks mäng, kuna sisemine reaalsus jäi alati alles. See uut
liiki teadvus pidi sellest lihtsalt mööda vaatama, et säilitada algselt sõltumatut tähelepanu.
Ma räägin siin teie jaoks enam-vähem ajalooliste mõistetega. Teil tuleb aru saada, et sellel
protsessil ei ole midagi tegemist ajaga nii, nagu teie seda tunnete. Sedalaadi seiklused teadvuses (naeratus) on toimunud varemgi ja toimuvad teie mõtetes jälle uuesti.
(Siin tegi Seth veidi nalja, sest Jane oli hiljuti veidi kirjutanud ning raamatu pealkirjaks
pannud "Seiklused teadvuses")
Välise universumi tajumine muutus ja hakkas tunduma tajuvast indiviidist eraldi ja võõrastavana.
Jumal muutus seega väljapoole projekteeritud ideeks, mis oli indiviidist sõltumatu ja
loodusest lahutatud. Temast sai inimese esiletõusva ego peegeldus kogu tolle hiilguse, metsikuse, võimu- ja valitsusihaga. Ilmsetele ebaõnnestumistele vaatamata oli see seiklus väga
loominguline ning kujutas endast teadvuse "arengut", mis rikastas inimese subjektiivset kogemust ja suurendas ka reaalsuse mõõtmete arvu.
Efektiivse organiseerituse huvides pidid sisemine ja väline kogemus paistma eraldatud,
lahutatud sündmustena. Ajalooliselt muutusid Jumala iseloomujooned nii nagu muutus inimese ego. Neid ego tunnusjooni toetasid tugevad sisemised muutused.
Sisemiste omaduste esialgset tungimist väljapoole ego kujusse võiks võrrelda arvutute
tähtede sündimisega – see oli mõõtmatute tagajärgedega sündmus, mis sai alguse subjektiivsel
tasandil ja sisemises reaalsuses.
Ego, mis sündis seestpoolt, jääb alati oma sõltumatusega hooplema, säilitades samaaegselt
hingepõhjas kummitava kindluse oma sisemise päritolu suhtes. (Paus kell 22.30.)
(Ikka veel transis olles võttis Jane lonksu õlut ja süütas sigareti.)
Meil saab olema tore peatükk.
("Suurepärane.")
Ego kartis oma positsiooni pärast, ta oli hirmul, et ta lahustub tagasi sisemise mina sisse,
millest ta alguse sai. Ometi andis see oma sisemisele minale hädaolukorras uut laadi tagasisidet, teistsuguse vaatenurga mitte ainult iseenda kohta. Selle läbi oli sisemine mina võimeline
pilku heitma arenguvõimalustele, millest ta varem ei olnud teadlik. Teie mõistes selleks ajaks,
kui tuli Kristus, oli ego oma positsioonis piisavalt kindel nii, et projekteeritud pilt Jumalast
võis hakata muutuma.
Sisemine mina on pidevas kasvus. Iga inimese sisemine osa projitseeris selle teadmise
väljapoole. Liigi psühholoogiline ja vaimne vajadus nõudis nii sisemisi kui ka väliseid suure
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tähtsusega muutusi. Halastuse ja arusaamise loomujooned, mis olid enne maha maetud, võisid
nüüd pinnale tõusta. Mitte ainult eraviisiliselt vaid ka massiliselt tungisid need ülespoole, lisades uusi ajendeid ja andes kätte loomuliku, "uue" suuna – hakates kõiki mina osi, nagu see
end tundis, kokku kutsuma.
Nii hakkas arusaam Jumalast muutuma sedamööda, kuidas ego tundis ära, et ta toetub
sisemisele reaalsusele. Kuid see draama tuli välja töötada igapäevases raamistikus. Muhameedlus oli algselt nii vägivaldne põhjusel, et ristiusk oli algselt nii leebe. Mitte et ristiusk
poleks olnud seotud vägivallaga või et muhameedluses poleks leidunud armastust. Aga samamoodi, kuidas psüühika tegi läbi oma arengud ja võitles iseendaga, eitades teatud tundeid ja
omadusi ning rõhutades teisi, tõusid esile ka ajaloolised, välised usudraamad ja järgisid samu
sisemisi igatsusi, võitlusi ja otsinguid.
Kogu seda praegu antud materjali tuleb vaadelda fakti valguses, et kõigi nende arengute
taga on ühe mõju igavesed aspektid ja loovad omadused, mis on nii vaieldamatu kui sügavalt
isiklik. Teiste sõnadega, Kõik Mis On kujutab endast reaalsust, millest me kõik välja ilmume.
Kõik Mis On ületab oma olemuselt kõik tegevuse, teadvuse või reaalsuse mõõtmed, olles
samal ajal osa kõigist nendest.
Kõikide nägude taga on üks nägu, ometi ei tähenda see seda, nagu ei oleks iga inimese
nägu tema enda oma. Edasine usudraama, millest olen rääkinud ja mis teie mõistes alles tuleb,
kujutab endast üht teist astet nii sisemistes kui välistes draamades, mille käigus väljailmuv
ego saab teadlikuks suurest osast oma pärandist. Säilitades omaenda olukorda, saab see olema
võimeline palju laialdasemaks suhtlemiseks teiste mina osadega ning samuti pakkuma sisemisele minale võimalusi teadlikkuseks, mida too omaette ei suudaks saavutada.
Jumalate rännakud kujutavad endast seega inimese enda teadvuse rännakuid, projitseerituna väljapoole. Kõik Mis On võtab osa igast sellisest seiklusest. Selle teadvus ja reaalsus
asub igas inimeses ja jumalates, keda ta on loonud. See viimane on väikeste algustähtedega ja
jumalad saavad alati olema väikese algustähega. Kõik Mis On on suurte tähtedega. Jumalad
saavutavad muidugi psüühilise reaalsuse. Ma ei ütle seega, et nad ei ole reaalsed, vaid ma
defineerin teatud määral nende reaalsuse iseloomu. On teatud määral õige öelda: "Valides
endale jumalaid olge ettevaatlikud, sest te tugevdate teineteist vastastikku."
Selline liit seab üles teatud külgetõmbavuse valdkonnad. Inimene, kes seob end ühega
jumalatest, seob end suures osas omaenda projektsioonidega. Mõned on teie mõistes loovad,
mõned hävitavad, kuigi viimaseid tuntakse sellistena harva ära.
Avatud arusaamine Kõigest Mis On vabastab teid suures ulatuses teie endi projektsioonidest ja võimaldab tõelisemat kontakti selle vaimuga, mis on teile tuntud reaalsuse taga.
Selles peatükis tahaksin ma mainida ka mitmeid teisi sobivaid punkte.
Läbi sajandite on edasi antud muistseid lugusid igasugustest jumalatest ja deemonitest,
kes nii-öelda valvavad väravaid teistesse reaalsustesse ja teadvuse seisunditesse. Astraaltasandid on korralikult ära jaotatud, nummerdatud ja lahterdatud.
Enne sisenemist tuleb läbi teha katsed. Tuleb läbi mängida rituaalid. See kõik on ülimalt
moonutatud. Iga katse, nii rangelt ja täpselt väljendada sisemist reaalsust, on juba ette määratud olema enneaegne, väga segadusseajav ja, teie mõistes, mõnikord lausa ohtlik; sest te loote
ise omaenda reaalsuse ja elate selle järgi vastavalt oma sisemistele veendumustele. Olge siis
ettevaatlikud ka nende veendumuste suhtes, mida te omaks võtate.
Tahaks kasutada sobivat hetke ja veelkord kinnitada, et ei ole olemas muid kuradeid ega
deemoneid kui need, mida te loote oma usu läbi. Nagu varem mainitud, head ja kurjad mõjud
on põhiliselt illusioonid. Teie mõistes kõik teod, olenemata nende näivast iseloomust on tõepoolest osa suuremast heast. Ma ei taha sellega öelda, et hea lõpptulemus õigustab seda, mida
te peate halvaks teoks. Kuni te veel tunnistate häid ja halbu mõjusid, siis valige parem head.

98

Ma ütlen seda nii lihtsalt kui võimalik. Minu sõnade taga on siiski sügavad tagamaad.
Vastandid kehtivad ainult teie enda reaalsussüsteemis. Nad on osa teie põhilistest oletustest ja
nii tuleb teil nende kui sellistega ka tegelda.
Nad kujutavad endast siiski sügavaid ühtsusi, millest te aru ei saa. Teie arusaamine heast
ja kurjast tuleneb suurelt osalt sellest teadvuse laadist, mille te praegu olete omaks võtnud. Te
ei taju tervikuid, vaid nende osi. Teadvuslik mõistus koondub kiire, piiratud, kuid intensiivse
valguse poole, tajudes antud reaalsuse piirkonnast ainult teatud "stiimuleid". Siis paneb ta
need stiimulid sarnasuse järgi kokku. Neid asju, mida ta reaalsuse osana ei tunnista, ta ka ei
taju.
Vastandite efekt tuleneb seega puudulikust tajumisest. Kuna teil tuleb tegutseda sellises
maailmas nagu teie seda tajute, näivad vastandid teile eksistentsi tingimustena. Need elemendid on isoleeritud siiski teatud põhjusel. Teile õpetatakse ja te õpetate endale, kuidas käsitleda
energiat, et saada Kõigega Mis On teadlikeks kaasautoriteks ja üks "arengu astmetest" või
õppimisprotsessidest sisaldab endas vastandite käsitlemist reaalsustena.
Teie mõistes aitavad hea ja kurja ideed teil ära tunda eksistentsi pühadust, teadvuse vastutust. Vastandite ideed on samuti vajalikuks teejuhiks arenevale egole. Sisemine mina tunneb
aga alati vastandite taga peituvat ühtsust.
Niisiis: Dikteerimise lõpp ja oleme väga lähedal ka peatüki lõpule.

588. SEANSS
2. AUGUST 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2101
(Täna õhtupoolikul enne seanssi märkisime Jane'iga üles rea küsimusi.
586. seansil, varem selles peatükis, teatas Seth, et aastaks 2075 on kolmas Kristus –
Paulus või Saulus läbi mänginud teise tulemise, mis avaldab muidugi sügavat mõju religioonile ja maailma ajaloole. Jane'i arvates oli vähem kui sajandi pikkune periood liiga lühike
aeg nii paljude dramaatiliste muutuste läbi viimiseks. Ta palus mul küsida Sethilt, kas ta mitte
seda aastaarvu edasiandmisega ei moonutanud.
Millal näiteks see isiksus peaks sündima, et tal jääks aega selliste tohutute muutuste läbiviimiseks? Me arvasime, et on toimunud juhuslik moonutus.
Minu küsimused puudutasid suhteid Kristuse tervikolemuse kolme isiku, Ristija Johannese, Kristuse ja Pauluse vahel. Mis laadi tugev või erakordne psüühiline suhtlemine oli nende
vahel toimunud? Kas nende unenäod ja muud psüühilised kogemused – peale juba ülestähendatud juhtumite – olid nende igapäevase elu käigus kuidagi tavalisest erinevad?
Kõik järgnevad ajaloolised andmed on üsna ligikaudsed, kuid nad näitavad Kristuse tervikolemust moodustava kolme isiku füüsiliste elude kattumist.)
(Ristija Johannes sündis 8. ja 4. aasta vahel eKr ja suri 26. või 27. aastal pKr. Jeesus
Kristus sündis 8. ja 5. aasta vahel eKr ja suri 29. ja 30. aasta vahel pKr. Paulus (Saulus)
Tarsosest sündis 5. ja 15. aasta vahel ja suri 67. ja 68. aasta vahel pKr.
Eliisabet, Ristija Johannese ema, oli Kristuse ema, Maarja sugulane. Johannes ristis
Kristuse tema teenistuse alguses 26. või 27. aastal, kui ta oli umbes kolmekümne aastane.
Johannes oli selleks ajaks oma aktiivset tegevust alustanud ja kutsus end sageli "selle eelkäijaks, kes saab olema suursugusem ja tugevam". Varsti pärast Jeesuse ristimist vangistas
Heroodes Antipas Johannese Machaeruse kindlusesse Surnumere ääres.
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Kas Kristus ja Paulus kunagi kohtusid ei ole täpselt teada. Pauluse pöördumine leidis aset
mitmeid aastaid pärast Kristuse surma. Enne seda oli ta olnud agar kristlaste tagakiusaja.
Samuti ei ole selge, kas kohtusid omavahel Johannes ja Paulus.
Ajaloo järgi hukkusid Kristuse tervikolemuse kõik kolm liiget vägivaldselt. Kristus löödi
risti Jeruusalemma lähedal Pontius Pilaatuse korraldusel; Heroodes lasi Johannesel pea
maha raiuda; ja Paulusel löödi pea otsast Rooma lähedal Nero valitsuse ajal.
"Sethi materjali" lugejad on palunud Sethil rääkida pikemalt andmetest kolme Kristuse
kohta, mis on antud selle raamatu kaheksateistkümnendas peatükis ja mille pealkiri on "Arusaam Jumalast". Mõned tahtsid teada, kas üks kolmest Kristusest võis olla Õigluse Õpetaja;
see isik oli selootide sekti juht Juudamaal esimese sajandi algul. Ristiusu sünni ajal oli seal
neli tuntud juudi sekti.
Teised küsimused puudutasid Kristuse enda mitmeid nimesid. Olime Jane'iga need küsimused kokku kogunud ning vaatasime need nüüd enne seanssi läbi. Jane'i tempo oli seansi
alguses aeglasem kui tavaliselt.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Anna meile üks hetk ja me jätkame.
Ükskõik millisel ajaperioodil võib teatav usudraama lõpuks välise väljendusena välja
ilmuda, kuid peale selle jääb veel palju väiksemaid draamasid, "projektsioone", mis täielikult
kuju ei võta. Muidugi väljendavad need võimalikke sündmusi. Igaüks neist võiks asendada
seda tegelikku välist draamat. Kristuse ajal oli palju selliseid etendusi, kuna paljud isiksused
tundsid sisemise reaalsuse mõju ja reageerisid sellele.
Teiste sõnadega, oli olemas võimalikke Kristusi, kes, teie mõistes, sel ajal elasid. Mitmetel põhjustel, mida ma siin ei käsitle, ei peegeldanud need projektsioonid küllalt tõetruult sisemisi sündmusi. Selles piirkonnas eksisteeris füüsiliselt kakskümmend meest, kes olid sisemise
psüühilise kliima suhtes tundlikud ning tundsid endas usukangelase külgetõmmet ja vastutust.
Mõned nendest meestest olid liiga tugeva ideelise varjundiga, liiga hõivatud selle perioodi
raskuste ja probleemidega, et sellest küllaldaselt kõrgemale tõusta. Kultuurid kasutasid nad
ära. Nad ei suutnud kasutada mitmesuguseid kultuure hüppelauana uute ideede jaoks. Selle
asemel kadusid nad aegade ajaloos.
Mõned jätkasid sama skeemi järgi nagu Kristus, neil oli psüühilisi võite ja nad tervendasid, neil olid järgijad, kuid ometi polnud nad võimelised alal hoidma psüühilise tähelepanu
sellist tugevat koondumist, mis oli nii vajalik.
Õigluse Issand, nagu teda nimetati, oli üks sellistest, kuid tema liialt fanaatiline loomus
hoidis teda tagasi.
(Kirjanduses, mida ma sel teemal olin lugenud, kutsuti selootide juhti alati Õigluse Õpetajaks. Puudulike andmete tõlgendamine, selle hulgas on ka Sumumere rullraamatud on tekitanud vaidlusi, kuid näib, et Õigluse Õpetaja oli kas Menahem ben Judah, kes tapeti 66. aastal
Jeruusalemmas või üks tema sugulastest, kes jäi ellu ja tuli pärast teda.)
Tema jäikus ei võimaldanud spontaansust, mis on vajalik igaks tõeliselt suureks usuväljenduseks. Selle asemel langes ta provintslikkuse lõksu. Kui ta oleks esitanud talle võimalikku
rolli, oleks Paulusel temast kasu olnud. Ta oli Kristuse tervikolemuse Pauluse osa üks võimalikke isiksusi.
Need mehed said sünnipäraselt aru oma rollist selles draamas ja samuti oma osast Kõiges
Mis On. Neil oli kõigil arenenud selgeltnägemise ja telepaatia võime, nad nägid nägemusi ja
kuulsid hääli.
Oma unenägudes olid nad omavahel kontaktis. Paulus mäletas teadvuse tasandil paljusid
selliseid unenägusid, kuni talle näis, et Kristus jälitab teda. Just selliste korduvunenägude tõttu
hakkas Paulus kristlasi taga kiusama. Tal oli tunne, nagu oleks Kristus mingi kurat, kes teda
unes rahule ei jäta.
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Teadvustamata tasandil teadis ta aga nende unenägude tähendust ja iseenesest mõista oli
tema "ümberpöördumine" ainult sisemisele kogemusele järgnev füüsiline nähtus.
Ristija Johannes, Kristus ja Paulus olid kõik uneseisundis seotud ning Johannes oli hästi
teadlik Kristuse olemasolust juba enne tolle sündi.
Paulus vajas oma ülesannete iseloomu tõttu ülitugevat ego jõudu. Seetõttu oli ta teadvusel
olles oma rollist palju vähem teadlik. See sisemine teadmine plahvatas füüsilise ümberpöördumise kogemuses.
See materjal on antud vastuseks teie küsimustele.
("See on väga huvitav")
(Kell 21.25 tegi Jane pika pausi. Ikka transis olles süütas ta sigareti ja rüüpas õlut.)
Nüüd vastuseks Ruburti küsimusele: see sündimine saab toimuma antud ajal; selleks ajaks
(aastaks 2075). Teised muutused leiavad aset üldiselt ühe sajandi vältel, kuid tulemusi on
näha palju varem.
Teie mõistes, tuleviku plastilise iseloomu tõttu, ei saa seda aastaarvu pidada lõplikuks.
Kuid kõik võimalikkused osutavad sellesse suunda, kuna sisemine impulss juba moodustab
neid sündmusi.
Kui teil ei ole teisi küsimusi, on see peatüki lõpp.
("Nii huvi pärast: võid sa öelda, kuidas suri Õigluse Õpetaja?" See on üks küsimustest,
mis on esitatud kirja teel.)
Anna meile üks hetk.
Antud nimi oli õige, kuigi see iseenesest on tõlge. Ta suri koos väikese grupi meestega
ühes koopas, kuhu ta oli põgenenud lahingu ajal. Ta tapeti ühe teise sekti liikmete poolt. Mõrvarid võtsid endaga kaasa teatud käsikirjad, mis nad sealt leidsid; kuid on teisi dokumente,
mida nad ei leidnud ja need on tänapäevani leidmata.
Põgenemise lõplik siht asus Damaskuse lähedal. Mõne aja vältel püüdis Õigluse Issand
end linnas varjata. Saadi siiski teada, kes ta on ning ta läks koos grupi meestega koobastesse,
mis asusid Damaskuse ja ühe teise läheduses asuva linna vahel, mis oli palju väiksem ja mida
kunagi oli kasutatud kindlusena. Nad olid sinna teel.
Nüüd võite teha vaheaja ja siis alustan uut peatükki.
(21.35. Kuid vaheaja tegemise asemel istus Jane rahulikult edasi, ikka veel transis.)
Üks väike märkus asjahuvilistele. Selootide sekt jagunes samuti kahte peamisse gruppi,
millest üks eraldus lõpuks teisest peamisest grupist. Tulevikus leitakse uusi dokumente, mis
selgitavad paljusid olulisi asju seoses ajalooliste aegadega. Ühel lühikesel eluperioodil liitus
Paulus ühe selootide grupiga. See ei ole teada. Seda ei dokumenteeritud.
(Jane istus transis nii pikka aega, et tahtsin juba midagi küsida, kuid ta tõstis käe, et ma
ootaks.)
Tegelikult elas ta mõne aja vältel selootide liikmena kaksikelu. Ta pöördus ägedalt nende
vastu nii, nagu ta hiljem pöördus roomlaste vastu, liitudes kristlastega. Ta teadis enne oma
pöördumist, et tal on eesmärk ja missioon. Ta heitis end kogu oma olemuse kirglikkusega
kõigesse, millele ta oma arvates vastused oli leidnud.
Nüüd tehke vaheaeg.
(21.40. Jane'i tempo oli algul olnud aeglane, kuid aegamööda läks see kiiremaks. Tema
transs oli sügav. Ta ütles, et ta "läks tõeliselt välja, kui Seth alustas Piibli andmete andmisega".
Sethi informatsioon oli minu jaoks tõeliselt huvitav. See oli paljudel juhtudel vältimatu,
kuid Jane ütles, et ta eelistab mitte midagi ette teada sellest ajaloo perioodist, mida Seth
kavatseb käsitleda. Ta ei olnud näiteks lugenud midagi Surnumere rullraamatute kohta, kuigi
ma olin talle nendest mitmel korral üht-teist rääkinud. Ka ei tunne ta Piiblit.
Me ei teadnud muidugi varem, kuidas Seth kavatseb esitada oma materjali selles usupeatükis kolmanda Kristuse ja sellega seotud andmete kohta. Me olime mõlemad üllatunud, kui ta
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teatas ühendusest Pauluse ja selootide vahel. Automaatselt kerkisid esile paljud küsimused;
kuid kuskil tuli meil piir tõmmata ja nii otsustasime neid mitte esitada.
Jane'i suhtumine piibliloosse on kooskõlas tema tunnetega seoses oma võimete mõnede
teiste tahkudega; ta on mulle sageli öelnud, et ta tunneb end palju vabamalt andes materjali
mõne sellise isiku kohta, kellega ta tuttav ei ole. Sama kehtis siis, kui ta katsetas suletud ümbrikega. Ta eelistas mitte teada, kes need ette oli valmistanud või kust need tulid...)
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Hüvastijätt ja sissejuhatus: paljumõõtmelise isiksuse
aspektid, vaadelduna läbi minu enda kogemuse
(Jätkame kell 22.00. Jane'i hääl Sethina rääkides oli tavalisest veidi erinev. See oli võibolla rohkem kontrollitud, mitte nii heatujuline ja vaba nagu harilikult.)
Niisiis: Me alustame järgmist peatükki ja pealkirjastame selle: "Hüvastijätt ja sissejuhatus:
paljumõõtmelise isiksuse aspektid, vaadelduna läbi minu enda kogemuse."
("Kas see kõik on peatüki pealkiri?")
Jah, koolon jagab selle kaheks. Ja anna meile üks hetk. (Paus.)
Ajaloolise Kristuse ajal elasin ma Roomas, mehena nimega Millenius. Selles elus tegelesin ma peamiselt kauplemisega, kuid ma oli väga uudishimulik härrasmees ja mu reisid
võimaldasid mul tutvuda erinevate inimgruppidega.
Füüsiliselt kujult olin ma ümar ja tüse, hoiakult sugugi mitte ülimuslik ja mul oli kombeks
oma riietusele just mitte eriti suurt rõhku panna. Meil oli üks nuusktubakas, mida tehti teatud
liiki õlgedest, mida ma pidevalt kasutasin, ajades seda sageli ka oma riietele.
Minu maja asus linna kõige toimekamas, loodepoolsemas osas, teie mõistes, linna keskuse
servas. Muude kaupade hulgas müüsin ma ka kellukesi eeslitele. See võib tunduda mitte väga
noobli kaubana, kuid nii mõnigi Roomast väljaspool elav pere leidis, et neist on suur kasu.
Igal kellukesel oli oma heli ning pereliikmed võisid selle järgi igal ajal oma eesli arvutute
teiste samasuguste seast ära tunda.
Eesleid kasutati laialdaselt ka Roomas endas kauba vedamiseks, seda eriti alamate rahvakihtide seas. Kellukeste arv, nende helikõrgus, isegi nende värvus – kõik see omas tähendust.
Linnakäras võisid vaesemad kodanikud ja orjad teatud kellade helinat kergesti ära tunda, kui
nad soovisid midagi osta – sageli oli see oma kaubandusliku välimuse kaotanud toiduained,
mida müüdi otse kärudelt.
Need kellad moodustasid kõigest väikese osa minu äritegevusest, mis oli suurelt osalt seotud riiete ja värvainetega, kuid nad lummasid mind. Oma huvi tõttu nende vastu rändasin ma
palju rohkem ringi maakohtades ja kogu selles piirkonnas, kui seda oleks sobinud teha ühelgi
ettevaatlikumal isikul. Kelladest sai minu hobi. Minu uudishimu ajendas mind erinevate kellade otsinguil ringi rändama ja viis mind kokkupuutesse paljude inimestega, keda ma muidu ei
oleks kohanud.
Kuigi ma polnud haritud, olin kaval ja elava mõistusega mees. Nagu ma avastasin, kasutasid mitmesugused juudi sektid erilisi kelli nii Rooma linnas kui ka väljaspool seda. Kuigi ma
olin roomlane ja kodanik, oli sel minu jaoks vähe tähtsust peale selle, et see andis mulle oma
igapäevases elus pisut turvatunnet. Oma äritegevuse tõttu kohtusin ma samavõrra juutide kui
roomlastega. Ma ei seisnud neist ühiskondlikus mõttes mitte liiga palju kõrgemal. (Selles
peatükis oli see Sethi esimene naljakoht.)
Roomlastel ei olnud täpselt teada, kui palju juute sel ajal Roomas elas. Nad oskasid ainult
oletada. Selootidele kuuluvate eeslite kellade peal oli silma sümbol. (Jane osutas Sethina oma
silmale.) Nad tulid salaja linna, varjates end ühtaegu nii teiste juutide kui ka roomlaste eest.
Nad olid osavad kaubitsejad ja pügasid mind sageli rohkem, kui ma seda väärisin.
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Mina kuulsin Õigluse Issandast tema sugulase käest, kelle nimi oli Sheraba –
("Kas sa võiksid seda täht tähe haaval korrata?" Seth tegi seda ja selgus, et minu esialgne
variant oli õige.
Ülaltoodud lõikudest võib näha, et Seth nihutab oma füüsilise asukoha Roomast Juudamaale, ilma täpsustamata, kuidas ja millal ta ümber kolis. Ma tahtsin sellest kohavahetusest
rohkem teada, kuid siis otsustasin teda mitte katkestada.)
– kes oli, niipalju kui ma sel korral aru sain, "püha" mõrtsukas. Sel õhtul, kui ma temaga
rääkisin ühes haisvas tallis Jeruusalemma lähedal, oli ta purjus. See oli tema, kes rääkis mulle
silma sümbolist. Ta rääkis mulle ka, et esseenid olid Kristuse ära röövinud. Ma ei uskunud
teda. Ka ei teadnud ma sel ajal, kui ta mulle seda rääkis, kes oli Kristus.
(Paus kell 22.28. Jane'i tempo oli olnud aeglane. Neli suuremat juudi sekti, kelle õitseaeg
teatakse olevat Pühal Maal esimese sajandi alguses, olid saduserid, variserid, seloodid ja
esseenid.)
Sel ajal, kui Kristus elas, oli tema olemasolu teada suhteliselt väga vähestele inimestele.
Otseselt öeldes (ja humoorikalt) ma teadsin, et pall on kellegi käes, kuid ma ei teadnud, kes
see on. Unenägudes sain ma koos paljude teistega lõpuks teada, milline on olukord.
Kristlased ei tahtnud üldiselt endi hulka roomlastest usku pöördunuid. Hiljem olin minagi
üks sellistest ja oma rahvuse tõttu ei saavutanud ma kunagi nende usaldust. Minu osa selles
draamas oli lihtsalt tutvuda selle füüsiliste alustega; olla selle ajastu osavõtja, olgugi et pisike.
Kolmandal sajandil, teie mõistes palju hiljem, sattusin ma üheks vähema tähtsusega paavstiks,
kohates uuesti mõnda nendest, keda olin varem tundnud – loodetavasti andestate te mulle mu
humoorika vahemärkuse – nii sain kellade helinaga uuesti lähemalt tuttavaks.
(Esimest korda vihjas Seth oma kehastumisele ühe vähetähtsa paavstina Jane'i ESP kursuseseansil 15. mail 1971. Kohal viibis umbes kaheksateist inimest. Seanss lindistati, seega on
järgnevad viited sõnasõnalised. Seth oli kõrgendatud, kuigi pisut nöökivas tujus:)
(H... sest ma olin 300. aastal paavst. Ma ei olnud eriti hea paavst.
Mul oli kaks väljaspool abielu sündinud last [naer kursuslaste seas]; armuke, kes tihti hiilis mu erakabinetti; maag, keda ma pidasin selleks puhuks, kui ma ise oma jõududega enam
hästi hakkama ei saanud; majateenija, kes sel ajal, kui ta minu majas viibis, igal aastal rasedaks jäi; ja kolm tütart, kes saadeti kloostrisse, kuna mina ei tahtnud neist midagi kuulda – ja
mind on mainitud ainult kolme hädise reaga, kuna minu valitsusaeg ei kestnud väga kaua.
Niisiis: Mul oli suur pere – see tähendab, ma pärinesin suurest perekonnast ja ma olin
auahne nagu kõik arukad noored mehed sel ajal. Sõjaväelaseks ma ei hakanud ja nii ei olnudki muud võimalust kui minna kirikusse.
Mõne aja vältel ei elanud ma Roomas, vaid järgisin oma kutsumust mujal. Ma kirjutasin
kaks kiriklikku seadust. See kõik peaks teile näitama, et igast asjast tuleb lõpuks kasvõi veidikegi head. Ma surin seedimisrikkesse, kuna olin kohutav õgard. Minu nimi ei olnud Clement
[vastuseks ühe usulahu küsimusele], kuigi Clement on kah kena nimi.
Algselt kutsuti mind Protoniuseks. Nüüd anna mulle üks hetk. Teine nimi ei ole sugugi nii
selge ja see ei ole mitte minu kui paavsti nimi, vaid – kui te mulle andestate selle sõna – minu
lihtnimi: Meglemanius kolmas, ühe väikese küla järgi.
Kui ma ei kutsu välja seda mina, kes ma tollel ajal olin, ei ole üksikasjalikud mälestused
sugugi nii selged. Kuid meenutades neid ilma otseselt küsimata meie sõbralt paavstilt, kes on
– te peate seda mõistma – läinud omaenda teed, püüan ma jõuda nii lähedale, kui suudan.
Meil ei olnud sel ajal nii palju valvureid, kuid meil oli palju varastatud maale ja hinnalisi
kalliskive. Mõned nendest juveelidest ja ka osa rahast läks ekspeditsioonide tarbeks, mille
toimumisest sellel ajal te informeeritud ei ole ja mis olid seotud kaubanduse ja Aafrikasse
saadetud laevadega; see huvi oli seotud minu hilisema eluga, kus ma tegelesin oreganoga
[vürtsikaupmehena Taanis 1600. aastatel]. Minu tubakanuusutamise komme ulatub sajandeid
tagasi.
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Sel ajal kontrollis Itaaliat kaks omavahel tugevalt liidus olevat venda. Võib-olla oleks
õigem öelda, kaks meest, üks kõrgemal kohal ja teine tema nõuandja, kellega ma paavstina
ühenduses olin. Ma saatsin armeesid ka Põhja suunas.
Me ei olnud veel hakanud tugevat rõhku panema indulgentsidele, ja nii puudus mul vaba
sularaha, mida indulgentsid oleksid sisse toonud. Ma uskusin ja ei uskunud, nii nagu sina
[ühele kursuslasele] varem uskusid ja ei uskunud ning ma püüdsin hoolega enda eest varjata,
mida ma uskusin ja mida ma ei uskunud. Ja mida suurema võimu juurde jõutakse, seda raskem on selliseid asju iseenda eest varjata.
Ma olin väga sisse võetud oma esimesest armukesest, kelle nimi oli Maria. Siis polnud
selliseid mõistlikke seadusi, mille sees te praegu istute. Polnud nii turvalisi valitsusi, mille all
oleks olnud võimalik elada, nagu need, mida te praegu naudite.
Ma uskusin kindlalt sellesse Jumalasse, millega mind üles oli kasvatatud, ja sellesse ususse. Alles hiljem hakkasin järele mõtlema, kuidas selline Jumal võis valida sellise koha peale
mind – ja siis hakkasin ma kahtlema. Selle järele oli mul neli elu kõige ebasoodsamates tingimustes, kindlustamaks, et ma saan aru erinevusest luksuse ja viletsuse, uhkuse ja kaastunde
vahel. Ja teistel sajanditel oli päevi, mil ma kõndisin samadel tänavatel, kus ma olin kõndinud
paavstina. Paavstina oli mu samm kerge; talupojana astusin raskel sammul ja koormatult,
kuni olin selgeks õppinud need õppetunnid, mis mul tuli õppida, nii nagu ka teie õpite selgeks
omad õppetunnid.")
(Selle kirjutamise ajal me ei tea, millisele paavstile Seth vihjas. Kui ma hakkasin seda
materjali masinal ümber lööma, mõtlesin, kas Seth-Jane kolmanda sajandiga mitte mööda ei
pannud. [Kui see tõepoolest nii oli, polnud ma küllalt kiire seda märkama; oleksin võinud
seda kohe küsida.] Kuna Seth andis aastaarvu 300 kursuseseansil, mis toimus maikuus, siis
mina isiklikult arvan, et on tõenäolisem, et tema kehastus paavstina tuli pärast seda aastat,
toimudes seega hoopis neljandal sajandil. Neljas sajand hõlmab aastaid 301 kuni 400, kuna
meie kaasaegne ajaarvestus põhineb Kristuse sündimise oletataval aastal. "Encyclopaedia
Britannicas" loetletakse üksteist paavsti ja kaks anti-paavsti ajavahemikul 296. kuni 401.
aastani. Mõned valitsusajad olid väga lühikesed, mõned ebakindlad või oletatavad.
Muidugi huvitas meid rohkem teada saada Sethi antud kehastuse kohta. Nagu ta on mõista andnud, ootab meid väga suur hulk informatsiooni. See tõstab esile dilemma, millega Jane
on sageli vastamisi olnud: mida uurida nende paljude võimaluste hulgast, mis iga kord on
kättesaadavad; ja siis, kui valik on tehtud, kuidas leida selle uurimiseks aega.)
Minu eesmärgiks ei ole põhjalikum sisenemine oma möödunud olemasoludesse, vaid nende kasutamine teatud punktide selgitamiseks. Kõigepealt, ma olen olnud palju kordi nii mehe
kui naise rollis ja süvenenud mitmesugustesse tegevusaladesse, kuid alati selle mõttega, et
võiksin õppida, et olla võimeline õpetama. Eeltingimusena minu praegusele "tööle" oli mul
füüsilises olemasolus seega kindel tagapõhi.
Ma ei mänginud ühegi ajalooliselt märkimisväärse, esilekerkiva isiksuse osa, vaid sain
kogemusi igapäevase elu kodustes ja eraviisilistes üksikasjades, normaalses võitluses edu
saavutamiseks, armastuse vajaduses. Ma õppisin selgeks väljendamatu igatsuse, mida tunneb
isa poja järele, poeg isa järele, mees naise järele, naine mehe järele ja langesin ülepeakaela
inimsuhete läheduse võrkudesse. Enne teie arusaamist ajaloost olin ma lumaanlane ja hiljem
sündisin Atlantises.
Teie ajalookäsituse järgi tulin ma tagasi koopainimeste ajal ja tegutsesin Kõnelejana.
Nüüd olen ma alati olnud Kõneleja, olenemata minu füüsilisest tegevusalast. Ma olen olnud
vürtsikaupmees Taanis, kus ma õppisin tundma Ruburtit ja Joosepit. Olen olnud mitmes elus
mustanahaline – kord seal, kus praegu asub Etioopia ja kord Türgis.
Minu elud mungana järgnesid minu paavstikogemusele ning ühes nendest olin ma Hispaania inkvisitsiooni ohver. Minu elukogemus naisterahvana ulatus tasasest Hollandi vanapiigast Piibli Taaveti aegade kurtisaanini ning mitmete olemasoludeni allaheitliku lasteemana.

105

Kui hakkasin Ruburti ja Josephiga kontakti võtma, varjasin oma arvukate elude fakti.
(Naeratus.) Eriti Ruburtile oli taaskehastumine vastuvõtmatu ning selline paljude elukogemuste mõte oleks tema jaoks olnud ehmatav ja eemaletõukav.
Ajad, nimed ja kuupäevad ei ole sugugi nii olulised, kui kogemus ise ning neid on liiga
arvukalt, et hakata neid siin üles lugema. Kuid kunagi hoolitsen siiski selle eest, et need
tehtaks täiesti kättesaadavaks. Mõned on antud Ruburti kursuseseanssidel ning mõned, kuigi
vähesed, on ilmunud "Sethi materjalis" endas.
Taaskehastumist käsitlevas raamatus loodan ma lasta igaühel minu varasematest isiksustest ise enda eest rääkida, sest nad peaksid oma lugu ise jutustama. Teil tuleks aru saada, et
need isiksused on ikka veel olemas ja sõltumatud. Kuigi tundus, et see, mis ma olen, oli kunagi ka nende isiksuste osaks, oli see nende jaoks vaid nagu seeme. Ma võin, teie mõistes, meenutada, kes ma olin; kuid laiemalt võttes peaksid need isiksused ise enda eest rääkima.
Võibolla näete te siin analoogiat, kui võrdlete seda olukorda vanuse tagasikerimisega hüpnoosi olukorras. Need isiksused ei ole mitte lukustatud selle sisse, mis olen mina. Nad on
edasi jõudnud omaenda viisil. Nende olemasolu ei eitata. Minu mõistete järgi eksisteerivad
nad koos minuga, kuid ühel teisel reaalsuse tasandil.
Niisiis: Tehke nüüd vaheaeg.
(22.56. Jane ütles, et oli tõesti väljas olnud. Nagu see vahel toimub, hakkasid materjaliga
seostuvad mälestused ja pildid talle meie vestluse ajal tagasi tulema. Tal oli avardumise
tunne, mulje suurtest rahvahulkadest. Siis meenus talle haisev tall räpaste õlgedega ning
"kolm meest, kes kandsid üsna jämedakoelisest materjalist määrdunud pruune riideid."
Jane istus, pooleldi transis, "nähes nüüd rohkem kui seansi ajal". Tundus, nagu oleks
tema sees olev valgus koondunud ühele kitsale piirkonnale. Ta nägi, kuidas küünlarasv või
vaha tilkus ühe mehe riietele ja jättis sinna jälje. Tallis nägi ta pikki, pikergusi õlekubusid,
mis olid üksteise peale laotud "et hoida neid üsna kõrges virnas katuse all kuivana. Iga kubu
on kokku seotud, kuid pole millegagi kaetud."
Nüüd tundis ta mingit väga vastikut lõhna. "Sethil oli kauba hulgas mingit seepi – see oli
mingi kohutav leelise ja roosivee segu," ütles ta uskumatult ja krimpsutas nina. "See oli mingis punutud kotis; kott oli kahes osas, nagu need, mida võiks kanda hobuse seljas ... Ma
peaaegu näen seda enda ees. Võiksin selle üles joonistada, kuigi see pole midagi erilist."
"Ja ongi kõik – see kõik avanes mulle siis, kui sa hakkasid sellest rääkima," ütles ta
lõpuks. "Mul polnud mingit suuremat nägemust ja ma ei teadnud, kui kaugele sellega kaasa
minna. Kui ma nägin kaheosalist kotti, siis oli see ka kõik, mida nägin ... "
Jane oli nüüd ilmselt palju rohkem lõdvestunud, kui selle peatüki alguses. Ta haigutas
kogu aeg ja ta silmad olid vesised. Tegin ettepaneku seanss lõpetada, kuid ta tahtis jätkata.
Jätkame kell 23.19.)
Mitmetes eludes olin ma teadvusel olles teadlik oma "möödunud olemasoludest". Kord
mungana leidsin ma end kopeerimas üht käsikirja, mille ma ise olin ühes teises elus kirjutanud.
Sageli kaldusin ma hindama kaalu ja seda ka omama. Kahel korral surin ma nälga. Alati
leidsin ma, et mu surmad on väga õpetlikud – seda, teie mõistes, hiljem. Oli alati õppetunniks
jälgida elude vahel neid mõtteid ja sündmusi, mis "viisid antud surmani".
Ükski minu surmadest ei üllatanud mind. Mul oli selle protsessi ajal vältimatuse, äratundmise, isegi tuttavlikkuse tunne: "Muidugi, see suremine on minu ja mitte kellegi teise suremine." Ja ma tunnistasin siis omaks isegi kõige kummalisemad tingimused, tundes sealjuures
peaaegu täiuslikkuse tunnet. Elu ei olnud võimalik ilma surmata sobivalt lõpetada.
On suur alandlikkuse, kuid siiski ülendatuse tunne, kui sisemine mina tajub surma ajal
oma vabanemist. Kõik mu surmad olid täienduseks minu eludele, kuna mulle tundus, et see ei
saagi teisiti olla.
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Kui ma seda peaks soovima, võin ma teie mõistes uuesti läbi elada ükskõik millise osa
nendest olemasoludest, kuid need isiksused lähevad siiski oma teed edasi. Saad sa minust aru?
("Jah.")
Subjektiivsel tasandil tegutsesin ma kõigis oma eludes õpetaja ja Kõnelejana. Üksikutes
väga intuitiivsetes olemasoludes olin ma sellest faktist teadlik. Te ei saa praegu veel aru teadvuse allosa väga suurest tähtsusest. Teie objektiivse rolli kõrval igas elus sisaldavad teie taaskehastuslikud väljakutsed ka unenäoolukordi, loominguvõime rütme, mis tõusevad ja langevad allpool seda igapäevast maailma, mida te tunnete. Nii omandasin ma sel moel Kõneleja ja
õpetajana suure vilumuse mitmetes eludes, mis väliselt olid kontrastina üsna ebahuvitavad.
Minu mõju, töö ja huvid olid sellistel juhtudel palju ulatuslikumad kui rahulikud objektiivsed taotlused. Ma annan teile seda informatsiooni, lootuses aidata teil mõista omaenda
reaalsust. Kui minu taaskehastuslikud olemasolud ei määratle, mis ma olen, ei defineeri teie
kehastused ka teid.
Nüüd võite teha vaheaja või lõpetada seanss vastavalt soovile.
("Võtame vaheaja." 23.35. Kui mul on tunne, et Jane võiks tahta seanssi jätkata, palun ma
teha vaheaja ega lõpeta seanssi. Edasiandmine oli olnud aeglane ja Jane teadis, et ta ei olnud
väljas kaua.
"Ma ei tea nüüd, mida teha, jätkata või ei," ütles ta, kui olime veidi rääkinud. "Ma tean,
mis Sethil plaanis on, kuid ma ei tea, kuidas ta selle läbi viib."
"Mis tuleb? Ma ei saa aru ..."
"Ta kavatseb lasta Seth Kahel läbi tulla."
Seth Kahest räägitakse pikemalt Jane'i raamatu "Sethi materjal" seitsmeteistkümnendas
peatükis. See isiksus räägib ESP kursusel, kuid suhteliselt harva meie eraviisilistel seanssidel.
Ülevaates, mille Seth selle raamatu kohta enne dikteerimise algust andis, öeldi meile, et raamatus antakse selgitus ka sellele, kes on Seth Kaks. Mõned meie poolt kahekümnendaks peatükiks ettevalmistatud küsimused puudutasid ka Seth Kahte. Ma olin need mõlemad punktid
siis hetkeks unustanud – sellest siis mu üllatus.
Kuid nüüd, kell 23.40, ei teadnud Jane, kas lõpetada seanss nagu ma varem olin välja
pakkunud või jätkata. Ta otsustas lõpuks "lihtsalt ühe minuti vaikselt istuda". Siis: "Ma ei tea,
kas lõpetada või mitte – see võib jätkuda veel tund aega ..." Ma ütlesin, et mina olen hakkamas, kui vaid tema jaksab. Seth jätkas kell 23.45.)
Niisiis: Hing tunneb iseennast, terminid või definitsioonid ei aja teda segadusse. Näidates
teile oma reaalsust püüan ma teile selgeks teha teie reaalsust.
Te ei ole mingisugusesse olemasolu kategooriasse või nurka kinni seotud. Teie reaalsus ei
ole rohkem mõõdetav kui minu oma. Kirjutades seda raamatut ja teie arusaamu laiendades
püüan teile näitlikult demonstreerida teadvuse ja isiksuse funktsioneerimist. Ma alustasin oma
juttu, öeldes, et ma dikteerin seda materjali ühe naise kaudu, kes mulle väga meeldib. Lubage
nüüd öelda, et sellega on seotud ka muid reaalsusi. Järgnevad lõigud on kirjutatud ühe teise
isiksuse poolt, kes on minu suhtes umbes samal positsioonil, nagu mina olen selle naise suhtes, kelle läbi ma praegu räägin.
(Ma jälgisin, kuidas Jane'is hakkas toimuma muutus, kuidas meie tuttav Seth tõmbus tagasi ja esiplaanile hakkas kerkima Seth Kaks. Samal ajal teadsin ma, et Jane tunnetab subjektiivselt praegu teatud "koonuse" või "püramiidi" laskumist alla tema pea kohale. Jane on
mulle sageli rääkinud, et alati, kui ta tunneb Sethi väga soojal, elaval ja sõbralikul moel enda
juurde tulemas, tunnetab ta, kuidas ta teadvus temast välja läheb, kohtuma Seth Kahega –
"mööda nähtamatut püramiidi üles nagu suits mööda lõõri;'' Ta ei tea, kuhu ta läheb või
kuidas ta tagasi saab. Ta keha on kui mahajäetud.
Jane istus oma suures kiiktoolis väga rangena, käsivarred tooli käetugedel, jalad vaibal.
Oli lämbe öö, meie elutoa aknad olid avatud ja nüüd märkasin ma liikluse müra. Kuulsin ka
ülemise korruse korteris kedagi ringi liikumas.
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Jane'i silmad olid kinni, kuid aeg-ajalt avanesid need veidi. Seth Kahena rääkides naeratas ta veidi. Tema hääl oli väga kõrge, kauge ja range, tasane ja rõhkudeta. Iga sõna öeldi
välja hoolikalt ja kontrollitult, peaaegu noriva täpsusega. Tundus, nagu poleks Seth Kaks
häälepaelte või sõnadega tuttav ja püüdis hoolikalt neid mehhanisme õigesti kasutada. Kontrast kahe Sethi vahel ei oleks võinud olla suurem.)
Meie oleme hääled, kes räägivad ilma oma keelteta. Meie oleme selle energia allikad, millest te tulete. Me oleme loojad, ometi oleme me ka loodud. Me panime alguse teie universumile, nii nagu teie panete alguse teistele reaalsustele.
Meid ei ole teie ajaloomõistete järgi olemas ega ole me ka tundnud füüsilist olemasolu.
Meie rõõm lõi erutuse, millest tuleb teie maailm. Teie olemasolu on selline, et teadete edasiandmine teile peab toimuma teiste poolt.
Sõnalistel sümbolitel ei ole meie jaoks tähendust. Meie kogemus ei ole tõlgitav. Me loodame, et meie kavatsus on seda. Teadvuse tohutus, lõpmatus ulatuses on kõik võimalik. Igal
mõttel on tähendus. Me tajume teie mõtteid valgustena. Need moodustavad mustreid. (Iga silp
hääldati väga hoolikalt ja eraldi.)
Teadete edasiandmise raskuste tõttu on meil peaaegu võimatu selgitada oma reaalsust.
Teadke ainult, et me oleme olemas. Me saadame teile mõõtmatut elujõudu ja toetame kõiki
neid teadvuse struktuure, mida te tunnete. Te ei ole kunagi üksi. (Paus.) Me oleme alati saatnud teie juurde saadikuid, kes mõistavad teie vajadusi. Kuigi te meid ei tunne, peame teid
kalliks.
Seth on minu viitepunkt, meie käsutuses olev punkt. Ta on üks muistne osa meist. (Paus.)
Me oleme eraldi, kuid ühendatud. (Pikk paus.) Alati moodustab vaim liha.
(00.06. See oli seansi lõpp. Nagu tavaliselt, kui rääkis Seth Kaks, ei teatatud lõpust ette ja
see tuli ilma igasuguse soojuse ja emotsionaalse sõnavahetuseta, mis sageli leiab aset Sethi,
Jane'i ja minu vahel.
Jane'i silmalaud olid rasked. Mõne minuti vältel oli tal silmade lahtihoidmisega raskusi.
Kogu selle edasiandmise jooksul ei olnud ta ennast oma kiiktoolis liigutanud ning oli kogenud
tavapärast koonuse efekti. Mul oli vaja paluda tal paari sõna korrata, mis tänavamüra tõttu
kaduma läksid.)

589. SEANSS
4. AUGUST 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2104
(Sel õhtul seadsime end juba varakult seansiks valmis. Ütlesin Jane'ile, et ma loodan, et
Seth selgitab tema eelmise öö unenägu. See oli seotud meie kahega ja oli väga optimistlik;
olin kindel, et see käsitles sümboolselt meie tööd. Seth analüüsis seda unenägu seansi lõpul
ning see materjal on raamatu dikteerimise osast välja jäetud.
Kui kell hakkas üheksale lähenema, ilmusid Jane'i juures nähtavale tüüpilised tunnused.
Ta muutus vaikseks ja istus oodates ning hakkas langetatud laugude alt kõrvalpilke heitma; ta
näis omavat mingit subjektiivset signaali. Siis ütles ta, et Seth on "kohal" ja seanss algab iga
hetk. Kui ta võttis prillid eest ja pani need enda ette kohvilauale, oli ta juba transis. Tema
tempo oli algul väga aeglane.)
Niisiis: Jätkakem. On olemas sedaliiki teadvusi, mida ei ole võimalik füüsilistes mõistetes
defineerida. "Isiksus", kes andis need lõigud, mida te äsja lugesite, on üks sellistest.
Nagu mainitud, on selle isiksuse ja minu vahel samalaadne ühendus nagu Ruburti ja minu
vahel. Kuid teie mõistete järgi on Seth Kaks minu reaalsusest palju rohkem lahutatud kui
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mina Ruburti omast. Te võite kujutleda Seth Kahte kui osa minust tulevikus ning ometi
sisaldab see palju rohkemat.
Ma kasutan siin ise lihtsamaid mõisteid, et neid ideid rohkem selgitada. Transi olukorras
võib Ruburt minuga kontakti võtta. Olukorras, mis on teatud viisil samane transile, võin ma
kontakti võtta Seth Kahega. Meie suhet on raske selgitada, me oleme teadvuse võrkudes ühendatud. Minu reaalsus sisaldab seega mitte ainult taaskehastuslikke identsusi, vaid ka muid olemise vorme [gestalte], millel ei pruugi ilmtingimata olla mingeid füüsilisi seoseid.
Sama kehtib ka iga selle raamatu lugeja kohta. Hing on seega avatud. See ei ole suletud
vaimne või psüühiline süsteem. Ma olen püüdnud teile näidata, et hing ei ole mitte midagi
teist eraldiolevat. See ei ole teist rohkem lahutatud kui – suure tähega – Jumal.
Pole vaja luua eraldiseisvat jumalat, kes eksisteerib väljaspool teie universumit ja sellest
lahus, samuti pole ka vaja mõelda hingest kui mingist kaugelolevast tervikolemusest. Jumal
või Kõik Mis On, on teile kõige lähemalolev osa. "Tema" energia moodustab teie identsuse ja
teie hing on samal viisil osa teist.
Minu enda taaskehastuslikud isiksused, võimalikud minad ja isegi Seth Kaks eksisteerivad
praegu minu sees nii nagu mina olen nende sees. Teie mõistete järgi on Seth Kaks rohkem
edasi jõudnud. Teie mõistete järgi on ta võõram, kuna ta ei suuda end teie füüsilise olemasoluga nii hästi siduda kui mina seda teen, sest minu tagapõhi on selle sees.
Minu kogemus rikastab siiski Seth Kahte ja tema kogemused rikastavad mind niipalju kui
ma olen võimeline neid oma huvides tajuma ja tõlgendama. Samal viisil avardub Ruburti isiksus minuga suheldes ja ka mina võidan sellest kogemusest, kuna ka kõige parem õpetaja õpib
igast oma tegevuse mõõtmest.
Laiemalt võttes hõlmab minu hing minu taaskehastuslikke isiksusi, Seth Kahte ja võimalikke minasid. Ma olen oma võimalikest minadest sama teadlik kui taaskehastuslikest olemasoludest. Teie arusaamine hingest on lihtsalt niivõrd piiratud. Ma ei räägi praegu grupihingedest, kuigi seda võib ka niiviisi tõlgendada.
Iga hinge "osa" sisaldab tervikut – ma olen kindel, et see mõiste jahmatab teid. Sedamööda, kuidas te saate omaenda subjektiivsest reaalsusest rohkem teadlikuks, tutvute te ka
suuremate osadega omaenda hingest. Kui te mõtlete hingest kui suletud süsteemist, siis tajute
te seda sellisena ning lülitate välja teadmised selle suuremast loominguvõimest ja iseloomulikest omadustest.
Seth Kaks esindab teatud ulatuses ja teie mõistete järgi seda, milleks mina kord saan, aga
siis, kui ma saan selleks, mis on tema, on tema juba midagi muud. Analoogiliselt võib Ruburt
saada selliseks nagu olen mina, kuid siis olen mina juba hoopis midagi erinevat.
Igaüks teist on seotud samasuguste suhetega, ükskõik, kas te olete neist teadlik või mitte.
Kuigi teile näib, et taaskehastuslike olemasolude hulgas on mineviku ja tuleviku sündmusi, on
need kõik teie praeguse elu ja teadvusega paralleelsed või külgnevad olemasolud. Teised teie
suurema identsuse aspektid eksisteerivad suhteliselt lähedal ja ümber.
(Jane rääkis Sethina, silmad pärani ja väga tumedad. Ta tegi rea suuri ringikujulisi žeste
õhus.)
Vastused küsimustele reaalsuse olemusest, sisemine teadmine Kõigest Mis On, mida te
kõik otsite, on teie praeguses kogemuses olemas. Seda ei saa leida kusagil teist väljaspool,
vaid ainult sisemiste rännakutega teisse endasse, iseenda kaudu ja selle maailma kaudu, mida
te tunnete.
Kord olin ma kaheteistkümne lapse ema. Harimatu, sugugi mitte ilus, seda eriti vanemas
eas, metsiku loomuse ja käreda häälega. See oli Jeruusalemma lähedal kuuendal sajandil. Lastel olid erinevad isad. Ma tegin oma parima nende ülalpidamiseks.
Minu nimi oli Marshaba. Me elasime, kus iganes võimalik, konutasime kangialustes ja
hakkasime lõpuks kõik kerjama. Ometi oli selles eksistentsis kogetud füüsilisel elul suurem
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kontrast ja teravus, kui ma kunagi olin tundnud. Leivakooruke maitses mulle palju paremini
kui ükskõik kui hõrk koogitükk oli kunagi varasemates eludes maitsnud.
Kui mu lapsed naersid, haaras mind rõõm ja vaatamata meie puudusele oli iga hommik
kui võidukas üllatus, et me ei olnud une ajal surnud, et me polnud näljale alla heitnud. Ma
valisin selle elu tahtlikult, nagu igaüks teist valib iga oma elu ja ma tegin seda, kuna eelmised
elud olid tekitanud minus liiga suure blaseerumise. Ma olin olnud liiga hellik. Ma ei pööranud
enam selget tähelepanu nendele tõeliselt tähelepanuväärsetele füüsilistele rõõmudele ja kogemustele, mida maa võib anda.
Kuigi ma karjusin oma laste peale ja kriiskasin vahel raevunult loodusnähtuste peale, olin
läbinisti vapustatud eksistentsi oivalisusest ja sain rohkem teada tõelisest vaimsusest kui
kunagi mungana. See ei tähenda, et viletsus viib tõeni või et kannatamine on hingele hea. Paljud, kes olid samas tingimuses kui mina, õppisid vähe. See tähendab, et igaüks teist valib need
elutingimused, mis teil on, omaenda eesmärgil, teades ette, milles on ta nõrgad ja tugevad küljed.
Minu isiksuse tervikkogemuses, siis kui ma elasin, teie mõistete järgi, rikkamaid elusid,
oli see naine minus taas elus – nii nagu näiteks elab laps edasi täiskasvanus, ja hilisemaid olukordi varasemate eksistentsidega võrreldes täitis teda tänutunne. Ta soovis, et ma kasutaksin
oma eeliseid paremini.
Nii on ka teis teie mitmesugused taaskehastuslikud olemasolud suures osas üheaegsed.
Kasutades taas täiskasvanu olukorra analoogiat, siis oleks laps teie sees nagu üks osa teie endi
mälestustest ja kogemustest ning samal ajal teist eraldi läinud, otsekui oleks teie ainult täiskasvanu, kelleks see laps on "saanud". Nii on inimesed, kes ma olen olnud, läinud omaenda
teed ja on siiski suur osa minust ja mina osa nendest.
Ma olen elus Seth Kahe mälestustes kui mina, millest tema alguse sai. Ometi see mina,
kes ma praegu olen, ei ole mitte see mina, millest tema alguse sai. Ainult teie jäigad arusaamised ajast ja teadvusest tingivad, et need teadaanded tunduvad teile imelikena; laiemalt võttes
suudan ma Seth Kahte mäletada. Kõik need ühendused on seega avatud. Kõik psühholoogilised sündmused mõjutavad üksteist.
Te võite teha vaheaja.
(Minule, valjemalt:) Kui sa ei saa millestki selgelt aru, siis ütle seda – sest kui juba sina ei
saa aru, siis ei saa seda ka lugeja.
("Olgu nii." 21.55. Jane'il ei olnud mingeid pilte naisest, kellest Seth oli rääkinud. Ta
mäletas, kuidas Seth oli varasematel seanssidel rääkinud, et enamusel olenditest on vähemalt
kolm taaskehastuslikku olemasolu – ja kui "skandaalsena" see oli talle tundunud, kui ta hiljem
hakkas aru saama, et Seth oli elanud palju elusid. Nüüd leiab ta, et "taaskehastuslike" elude
üheaegsuse idee on üsna vastuvõetav; see sobib tema emotsionaalse ja intellektuaalse temperamendiga. Kui seansid alles algasid, oli Jane eriti häiritud sellest, mida ta nimetas kulunud
ja laialdaseks arusaamiseks taaskehastumistest, segamini hea ja kurja, karistuse jne ideedega.
"Ma nõustun täielikult Sethi ütlusega, et taaskehastumine on samapalju müüt kui ka fakt",
ütleb ta praegu, vihjates ühele ESP kursuseseansile. Sellel seansil, 4. mail 1971, ütles Seth
muuhulgas: "Nii et see, mida te mõistate taaskehastumisena ja sellega seotud ajamõistena, on
tõesti ülimalt lihtsustatud muinasjutt ... Taaskehastumine on omas mõttes ka mõistujutt. Teil
näib olevat väga raske aru saada, et te elate paljudes reaalsustes ja paljudes sajandites üheaegselt ... " 22.22. Jätkame aeglase tempoga.)
Kogu olemasolu ja teadvus on omavahel läbi põimitud. Ainult siis, kui te mõtlete hingest
kui millestki erinevast, lahusolevast ja seetõttu suletust, jõuate te arusaamisele eraldi jumalast
– isiksusest, kes näib olevat loomingust lahus.
Kõik Mis On, on loomingu osa, kuid Ta on rohkem kui looming. On olemas olendi püramiidvorme [-gestalte], mida on võimatu kirjeldada ning kelle teadvus sisaldab teadmist ja
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kogemust millestki, mis näiks teile tohutu hulga teiste reaalsustena. Nendes raamides, milles
ma teile praegu räägin, sisaldab nende praegune võim, näiteks, teie planeedi elu ja surma
nende "aja" hetkel. Seth Kahe olemasolu asub ühe sellise teadvuse galaktika ääremail.
Kui Seth Kaks räägib, siis on Ruburt algselt teadlik järgnevast: tema teadvus püüdleb
ülespoole mööda sisemist, psüühilist teerada, energiseeritud tunnelit, kuni ta lihtsalt ei saa
enam kaugemale minna. Talle näib siis, et tema teadvus läheb kehast välja läbi nähtamatu
püramiidi, mille avatud tipp ulatub kaugele üles ruumi.
Siin näib ta kontakti võtvat mitteisikuliste sümbolitega, mille sõnum tõlgitakse kuidagi
automaatselt sõnadeks. See punkt kujutab endast tegelikult vastupidisust mõõtmetes, kohta
süsteemide vahel, mis on palju rohkem seotud energia ja psühholoogilise reaalsusega kui ruumiga, sest ruum on tähenduseta.
Mina olen sel puhul peaaegu alati tõlkijana kohal. Minu mõlema reaalsuse tundmine on
teadete edasiandmiseks vajalik.
Seth Kaks on tuttav täiesti teistsuguste sümbolite ja mõistete komplektiga, nii et antud
juhul on tegemist kahekordse tõlkega – üks minu ja teine Ruburti tõlge.
Loodetavasti suudetakse sel moel edastada mõisteid, mida poleks võimalik teisiti edasi
anda. Need reaalsuse ja kogemuse segunemised, need sõnumid teisest süsteemist kanduvad
erinevatel viisidel pidevalt üle, ilmudes teie maailma ühe või teise maski all – erinevate inspiratsioonide kujul. Teiste sõnadega, teid aidatakse kogu aeg.
Omakorda kasutate ka teie oma võimeid, kuna teie omadused määravad vastu võetava abi
hulga. Seth Kahe jutus ilmnev sümboolika töötab Ruburti jaoks hästi, kuid väljaspool on ka
seespool ja nii rändab teadvus sama palju sisse kui see temale tundub väljapoole liikuvat.
Sellised kontaktid ja teadmised on kättesaadavad igale indiviidile. Kõik Mis On räägib
kõikide Oma osadega, mitte väljastpoolt, helide, pasunate ja fanfaaridega, vaid annab Oma
teateid edasi iga teadvuse elava hingematerjali kaudu.
Niisiis: Kui te tahate midagi kuulda selle unenäo kohta, siis soovitan ma dikteerimise täna
õhtuks lõpetada. Te võite teha vaheaja või ma alustan tõlgendamisega, nii kuidas soovite.
(22.45. "Sa võiksid sama hästi alustada.")
Anna meile üks tubli hetk. (Paus.)
(Siis andis Seth kaks suurepärast lehekülge Jane'i unenäo selgituseks. Seanss lõppes kell
23.05.)

590. SEANSS
9. AUGUST 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2205
(Seanss algas täna õhtul hilja, kuna Jane ja mina võtsime algul osa üllatuspeost ühe ESP
kursuslase kahekümne viienda pulma-aastapäeva tähistamiseks. See õnnestus igati.
Õhtusöögi ajal olime rääkinud aegadest, mida Seth puudutas seoses oma paavstieluga
ESP kursuseseansil 15. mail 1971 ja käesoleva peatüki 588. seansil. Kui ma arvasin, et Sethi
kehastus paavstina võis toimuda neljandal sajandil, ütles Jane, et ta "sai" aasta 325. See tundus kinnitusena. Meie üllatuseks täiendas Seth täna-õhtusel seansil seda elu puudutavaid
andmeid.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
See oli 300. aastatel.
("Tänan sind.")
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Mõned erimärkmed, mis teid edasi aitavad. Sel ajal ja hiljemgi tuli ette olukordi, mille
suhtes andmed ei ole usaldatavad. Neid parandati. Mõnikord anti mingi inimese nimi, kes
valitses mingisuguse hulga aastaid.
See inimene võidi hukata, teine võis tema kohale asuda, jätkates, nagu poleks midagi juhtunud – pööbli seisukohalt vaadates. Mürgitamine oli tavaline meetod ja isegi need, kes tõde
aimasid, ei julgenud oma arvamust väljendada. Andmed näitavad ühe paavsti valitsuse aega;
kuid seda kohta võisid täita üks, kaks või isegi kolm erinevat inimest. Sellistele juhtumitele
vihjab poliitika muutus, kõhklemine.
Nüüd anna meile aega. (Paus kell 22.11.) Olid olemas ka mehed, keda nimetati "väikesteks paavstideks", hariduse ja auahnete taotlustega. Kui nad olid tugevalt omal kohal, said
nende järgijad suuri eeliseid. Need inimesed ei olnud oma tegude poolest muide sugugi hullemad kui ülejäänud rahvas. Nende positsioon lihtsalt andis neile suurema vabaduse kätte.
Aastaarvud 325 ja 375 tulevad mulle meelde seoses mu selleaegse eluga. Veel kord,
nimed ja aastaarvud ei ole minu jaoks praegu eriti tähenduslikud. Selles elus õppisin ma aru
saama inimeste ja nende taotluste omavahelisest mängust, lõhest, mis sageli eksisteerib ideaalide ja praktilise tegevuse vahel.
Teil tuleb ka aru saada, et poliitika oli neil päevil kiriku seaduspäraseks osaks ning kirikutegelane pidi olema ka hea poliitik. Mulle näib, et ma veetsin selle elu ajal mõne aja kohas,
mis kõlab nagu Caprina.
Üks sugulane või vend oli minu jaoks oluline. Tal tuli tõsiseid pahandusi, kui ta mässis
ennast mingisse salakaubaveo afääri koos hispaanlastega.
Sel ajal tegutses üks salajane grupp, mida kutsuti "Jumala Emaduse Järgijateks". Neid
peeti ketseriteks ning mulle esitati mitmeid kordi nende vastu kaebusi. See puudutas "Neitsi"
positsiooni kiriku dogmas.
Nüüd oleme nende märkmetega lõpetanud.
Teie saatuseks ei ole lahustuda Kõiges Mis On. Teie isiksuse aspektid, nii nagu te neist
praegu aru saate, jäävad alles. Kõik Mis On, on individuaalsuse loomise, mitte selle hävitamise vahend.
Minu enda "varasemad" isiksused ei ole minus rohkem lahustunud kui teie "mineviku"
isiksused teis. Kõik nad on elavad ja elujõulised. Kõik käivad oma teed mööda. Teie "tuleviku" isiksused on sama reaalsed kui teie mineviku isiksused. Mõne aja möödudes ei tee see
teile enam muret. Taaskehastuslikust raamistikust väljaspool ei ole surma, nii nagu teie sellest
aru saate.
Minu enda suhete raamistik ei ole enam keskendunud minu taaskehastuslikele olemasoludele. Ma olen pööranud oma tähelepanu teistesse suundadesse.
Kuna kõik elud on üheaegsed, kõik toimuvad korraga, siis iga eraldus on ainult psühholoogiline. Mina olen olemas sellisena nagu ma olen, samal ajal kui minu taaskehastuslikud
elud – teie mõistes – on ikka veel olemas. Siiski pole mul nendega enam tegemist, vaid ma
pööran oma keskendumise teistesse tegevuse valdkondadesse.
Isiksus muutub, ükskõik kas ta on keha sees või sellest väljaspool, nii et te pärast surma
jätkate muutumist samuti, nagu te muutusite enne surma. Selles mõttes on naeruväärne tahta
pärast surma jääda samasuguseks, nagu te praegu olete. See on sama, nagu ütleks laps: "Ma
kasvan suureks, kuid ma ei kavatse kunagi muuta neid arusaamu, mis mul praegu on." Psüühika paljumõõtmelised omadused võimaldavad tal kogeda lõputut mõõtmete valdkonda. Kogemus ühes mõõtmes ei eita sugugi olemasolu teises.
Te olete püüdnud suruda hinge kitsastesse arusaamadesse olemasolu laadist, pannes selle
järgima teie piiratud veendumusi. Uks hingele on avatud ja see viib kõigisse kogemuse mõõtmetesse.
Kui te arvate, et mina, nii nagu teie seda tunnete, on teie lõpp või kogusumma, siis te
kujutlete ka, et teie hing on üks piiratud üksus, mis on piiritletud oma praeguste ettevõtmis-
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tega ainult ühes elus ning mille üle mõistetakse kohut pärast surma mõnede tühiste aastate
tegevuse põhjal.
See on paljuski mugav arusaam, kuigi mõnele võib see, oma vihjega igavesele hukkamõistmisele, tunduda üsna hirmuäratav. See on siiski kaugelt liiga lihtsustatud idee, et anda
mingisugustki vihjet sellest rikkusest, mis asub jumaliku loominguvõime südames. Hing
seisab nii sees kui väljaspool seda füüsilise elu kude, nii nagu teie seda tunnete. Te ei ole
eraldatud loomadest ja muudest olemasoludest selle tõttu, et teil on igavene sisemine teadvus.
Selline teadvus on olemas igas elavas olendis ja kõigis kujudes.
Te võite teha vaheaja.
(22.55. See osutus seansi lõpuks.)

591. SEANSS
11. AUGUST 1971
KOLMAPÄEVAL KELL 2103
(See oli lühike seanss. Jane ja mina olime harjunud elama koos Sethi raamatuga; me
ootasime iga uut arengut juba ette. Kuid nüüd ... "Ma peaaegu et ei tahakski seanssi korraldada," ütles Jane, kui me kella üheksat ootasime. "See on imelik, peaaegu nostalgiline tunne.
Mul on tunne – ma tean – et Seth lõpetab peagi oma raamatu, võibolla juba täna õhtul, ja ma
ilmselt ei taha, et see juhtuks." Ta oli sellisest tundest mõnikord varemgi rääkinud, sellest
ajast, kui Seth alustas oma viimase kahe peatükiga.)
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Me jätkame dikteerimist. (Jane'i tempo oli nüüd üsna kiire, hääl rahulik.) Tere
õhtust. Ma panin sellele peatükile pealkirjaks "Hüvastijätt ja sissejuhatus." Hüvastijätt on
minu poolt, kuna ma olen seda raamatut lõpetamas. Sissejuhatus puudutab iga lugejat, sest ma
loodan, et te olete nüüd võimelised kohtuma endaga näost näkku suurema arusaamisega sellest, kes või mis te olete.
Ma tahaksin seega teid teile endile tutvustada.
Te ei leia ennast, joostes ühe õpetaja juurest teise juurde, ühe raamatu juurest teise juurde.
Te ei kohta ennast ükskõik millist erilist meditatsiooni meetodit järgides. Teie enda reaalsus
on kogetav ainult siis, kui vaatate rahulikult selle mina sisse, keda te tunnete, koos nende
ühendustega, mis eksisteerivad praeguse või vahetu mina ja sisemise, paljumõõtmelise olemuse vahel.
Peab olema valmisolek, järeleandlikkus, igatsus. Kui te ei uuri kannatlikult omaenda
subjektiivseid olukordi, ei maksaks teil ka kurta, et paljud vastused teie eest kõrvale põiklevad. Te ei saa veeretada tõestuse raskust teiste kaela ega loota, et keegi inimene või õpetaja
tõestab teile teie enda olemasolu igikestvuse. Selline protseduur viib teid ühest subjektiivsest
lõksust teise.
Kui te istute ja loete seda raamatut, on uksed sissepoole avatud. Teil tuleb ainult kogeda
seda hetke, nii nagu te seda tunnete, nii täielikult kui võimalik – nagu see on selles toas või
väljas, selle linna tänavatel, kus te elate. Kujutlege kogemust ühel ajahetkel üle kogu maakera,
püüdke siis hinnata omaenda subjektiivset kogemust, mis on olemas sel hetkel ja siiski põgeneb selle eest – ja seda paljundatuna iga elava üksikisiku suhtes.
Juba ainuüksi see harjutus avab teie tajumist, suurendab teadlikkust ja laiendab automaatselt teie arusaamist enda olemusest.
See "teie", kes on võimeline selliseks laienemiseks, peab olema palju loovam ja paljumõõtmelisem isiksus kui te varem kujutlesite. Varem selles raamatus soovitatud väikesed
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harjutused aitavad teil samuti tutvuda omaenda reaalsusega, annavad teile otsest kogemust
teie enda hinge või tervikolemuse laadist ning viivad teid kokkupuutesse nende teie olemise
osadega, millest teie elujõud alguse saab. Te võite ju kohtuda möödunud taaskehastuslike
minade või võimalike minadega, kuid mitte tingimata. Te võite ja võite ka mitte tabada end
teadvuse tasapindade muutmiselt.
Enamik minu lugejatest saavutab mõne minu soovitatud harjutusega kindlasti edu. Need ei
ole rasked ja on igaühe võimete piirides.
Iga lugeja peaks siiski ühel või teisel moel tajuma oma elujõudu mingil tema jaoks täiesti
uuel viisil ning leidma enda sees avanemas võimalusi avardumiseks, millest ta varem polnud
teadlik. Juba selle raamatu laad, selle saamise ja edastamise meetod peaksid selgesti osutama
faktile, et inimisiksusel on palju rohkem võimeid, kui talle tavaliselt omistatakse. Praeguseks
peaksite juba aru saama, et kõik isiksused ei ole füüsiliselt materialiseeritud. Nii nagu selle
raamatu kavandas ja kirjutas mittefüüsiline isiksus ja see tehti siis füüsiliseks, nii on igaühel
teist juurdepääs laialdasematele võimetele ja suhtlemismeetoditele kui seda tavaliselt tunnistatakse.
Ma loodan, et nii või teisiti on minu raamat andnud igaühele teist sissejuhatuse selle sisemise paljumõõtmelise mina juurde, mis on teie oma.
(Valjemalt:) Ja see, mu kallis sõber, on dikteerimise lõpp ja raamat on valmis.
("Suurepärane, Seth.")
Nüüd võite teha vaheaja. Väljateenitud vaheaja.
(21.30. Raamat lõppes kuidagi järsku, kuigi olime osanud seda oodata. Transist väljunud,
väljendas Jane taas oma iseäralikku kahetsust, et Sethi raamat on valmis, kuigi olime ju ise
selle suunas töötanud. "Mida ta nüüd kavatseb teha?" küsis ta. "Tead, ma ei suuda uskuda, et
see on läbi."
"Elame, näeme," vastasin ma. Heitsime nalja selle üle, mis hakkab seanssidel edaspidi
toimuma, kuid nägin, et Jane'il polnud õiget naljatuju. Tegelikult sisaldas Sethi raamat tuleviku seanssideks nii palju ideid, et meie probleemiks jääks ainult, mida kõigepealt uurida –
ning meil oleks harjumatu võimalus teha neid oma uurimusi nii, kuidas ise tahame.
Lõpuks ütles Jane mulle: "Ma püüan lihtsalt lõdvestuda ... Tal on midagi sinu jaoks, ma
arvan, et vist nende Piibli aegade kohta; ristilöömise kohta ... Asi on selles, et ma tean, mida
Seth tahab sulle rääkima hakata, kuid see on segadusseajav. See ei tundu õige.
"Tore näha, et sa ei ole sõnatuks jäänud," ütlesin ma. Järgnev materjal on lisatud, kuna
see täiendab Sethi kahekümne esimeses peatükis antud informatsiooni. Kui Seth oli seda
peatükki alustanud, selgus Jane'ile ja minule, et piiblilugu võib meile hakata vägagi huvi pakkuma, kuid meie õppimisaeg jäi lühikeseks. Jätkame kell 21.50 aeglasema tempoga.)
Niisiis: Teie õpetuseks ja meeleülenduseks: Kristust, ajaloolist Kristust, ei löödud risti ...
Sul tuleb anda mulle siin aega. (Paus.)
Tal ei olnud kavatsust sellisel viisil surra; kuid teistel oli tunne, et ettekuulutused igas osas
täide läheksid, oli ristilöömine vajalik.
Kristus ei võtnud sellest osa. (Paus.) Oli vandenõu, milles Juudas mängis teatud rolli, katses teha Kristusest märtrit. Selleks valitud inimene uimastati – sellest tuli vajadus aidata tal
risti kanda (vt Luuka 23.) – ja talle sisendati, et tema on Kristus.
Ta uskus tõesti, et ta seda on. Ta oli üks neist, keda peteti, kuid ta uskus ka ise, et tema,
mitte aga ajalooline Kristus, peab täitma ettekuulutusi.
Maarja tuli kohale, kuna ta oli täis kurbust mehe pärast, kes uskus, et ta on tema poeg. Ta
tuli kaastundest. Vastutav grupp tahtis lasta välja paista, et üks osa juutidest oli Kristuse risti
löönud ja nad ei suutnud endale kuidagi ette kujutada, et selles "süüdistatakse" kord kogu
juudi rahvast.
Seda on raske selgitada ja isegi minul avaldada ... Haud oli tühi, kuna seesama grupp toimetas surnukeha kõrvale. Maarja Magdaleena nägi siiski Kristust kohe pärast seda (vt Matt.
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28). (Pikk paus.) Kristus oli suurte meelteväliste võimetega isik. Ta laskis oma kehale tekkida
haavad ja ilmus oma järgijatele nii füüsiliselt kui ka kehavälistes seisundites. Ta püüdis selgitada, mis oli toimunud ja oma seisundit, kuid need, kes polnud vandenõus osalised, ei tahtnud
sellest aru saada ja tõlgendasid tema teadaandeid valesti.
Peetrus salgas Issanda maha kolm korda (Matt. 26), öeldes, et ta ei tunne teda, kuna tegelikult teadis, et see isik ei ole Kristus.
Küsimus, "Peetrus, miks oled sa mind maha jätnud?" tuli mehelt, kes uskus, et ta on
Kristus – sellelt uimastatud mehelt. Sellele mehele osutas Juudas. Ta oli vandenõust teadlik ja
kartis, et võidakse kinni võtta tõeline Kristus. Seepärast andis ta võimudele üle mehe, keda
tunti kui isehakanud messiast – selleks, et ajaloolist Kristust päästa, mitte teda hukutada.
(22.05. Jane'i tempo oli nüüd märgatavalt kiirenenud.)
Sümboolselt kehastas ristilöömise idee inimpsüühika sügavaid dilemmasid ja tähendusi
ning nii sai ristilöömisest palju suurem reaalsus kui need tegelikud füüsilised sündmused, mis
sel ajal aset leidsid.
Sellises ohus on ainult petetud. Ainult nemad on selliseks eneseohverduseks võimelised
või leiavad selle olevat vajaliku. Ainult need, kes on ikka veel kammitsetud kuriteo ja karistuse ideest, tunnevad külgetõmmet sedalaadi usudraama suhtes ja leiavad selles omaendi subjektiivsete tunnete sügavaid vastukajasid.
Kristus kui selgeltnägija teadis, et need sündmused nii või teisiti toimuvad ja samuti teadis
ta võimalikest draamadest, mis oleksid selle tulemuseks. Sellega seotud meest polnud võimalik tema subjektiivsest otsusest kõrvale kallutada. Ta tahtis saada ohverdatud, et lasta vanadel
juudi ettekuulutustel tõeks saada: teda polnud võimalik ümber veenda.
Pühal õhtusöömaajal, kui Kristus ütles "See on minu keha ja see on minu veri," tahtis ta
näidata, et vaim on kogu mateeria sees, omavahel ühendatud ja siiski eraldi – et tema enda
vaim on tema kehast sõltumatu. Samuti tahtis ta omal viisil mõista anda, et teda ei peaks tema
kehaga enam samastatama. Sest ta teadis, et see surnud keha ei ole mitte tema enda oma.
Sellest kõigest saadi valesti aru. Siis muutis Kristus oma käitumislaadi, ilmutades end tihti
oma järgijatele kehavälistes seisundites (vt Joh. 20, 21; Matt. 28; Luuka 24). Varem ei olnud
ta seda nii palju teinud. Ta püüdis neile öelda, et ta ei ole surnud, kuid nemad tahtsid seda
võtta sümboolselt. (Üheminutiline paus.)
Tema füüsiline kohalolek polnud enam vajalik ja oli antud olukorras isegi segadusseajav.
Ta lihtsalt läks sellest tahtlikult välja.
Nüüd võite teha vaheaja.
("Tänan sind. See on väga huvitav.")
(22.17. "Oi-oi," ütles Jane transist väljudes, "see ei meeldi küll kellelegi. Kuid ma püüdsin
end lõdvaks lasta ja seda edasi anda, kuna mul endal oli nende aegade kohta nii palju küsimusi ... ")
(Ma küsitlesin Jane'i, kuid tal polnud meeles mingeid pilte ega suutnud ta äsja antud
materjalile midagi lisada. Järgnev lühike teade annab vastuse mõnedele küsimustele, mida me
vaheajal arutasime. Jätkame kell 22.28.)
Niisiis: Ta teadis, et ilma haavadeta ei usuks nad, et see on tema ise, kuna nad olid nii
veendunud, et ta suri koos nende haavadega (Vt Joh. 20.). Need pidid olema äratundmise
vahendiks, millest pidi vabanetama siis, kui ta on selgitanud tõelist olukorda.
Ta, näiteks, sõi selleks, et tõestada, et ta on ikka veel elus (Joh. 21, Luuka 24 jne), kuid
nemad said sellest nii aru, et vaim võib süüa. Nad tahtsid uskuda, et ta oli risti löödud ja siis
üles tõusnud. *
* Sethi selgitus Kristusest erineb oluliselt Urantia Raamatus avaldatust ja jätab oma originaalsusest hoolimata
paljud küsimused lahtiseks. Vaid ühes punktis on see kooskõlas teiste ilmutuslike materjalidega: Kristuse ristisurm ei olnud ohverdamine, mille läbi inimkond patust päästeti. (Kirjastaja)
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Niisiis: Ma lõpetan meie seansi täna õhtuks. Soovin teile head õhtut.
("Olgu nii. Tänan sind.")
Ütle Ruburtile, et raamatuid tuleb edaspidi veel. Ja ma tänan teid abi, koostöö ja kannatlikkuse eest.
("Mul on olnud rõõm seda teha.")
Järgmine kord on meil eraviisiline seanss.
("Väga hea. Head ööd ja suur tänu." Lõpp kell 22.30.)
(Viimases kahes peatükis vastas Seth peaaegu kõigile küsimustele, mis jäid vastamata
selles nimekirjas, mille me valmistasime ette kahekümnenda peatüki jaoks.
Märkus: üldise kokkulangevuse kõrval on Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumide üksikasjades palju erinevusi. Näiteks öeldakse Johannese evangeeliumi 19. peatükis, et Kristus kandis ise oma risti; Luuka 23. öeldakse, et Siimon Küreenest kandis Kristuse
risti tema asemel. Evangeeliumidega seoses on esile tõstetud paljusid keerulisi küsimusi ja
argumente: nende võimalik pärinemine suulistest pärimustest ja vanadest kirjalikest dokumentaalsetest allikatest; kas ükski neist sisaldab pealtnägijate tunnistusi Kristuse elust,
[hiljuti teatati, et näiteks Markuse evangeelium kirjutati ainult mõned aastad pärast tema
surma]; kas evangeeliume tuleks vaadelda lihtsalt üheainsa pärimuse väljendustena, Kristuse
fakti ja atmosfääri väljendustena, olenemata kõigest muust jne.
Suure ootuse ja erutusega hakkas Jane nüüd Sethi raamatut lugema esimesest leheküljest
peale. Ta oli hämmastunud.)
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Lisa

Seth pühendas Lisale tervelt kolm seanssi ja osa veel kahest seansist. See sisaldab täiendavat informatsiooni mitmesugustel teemadel, mida on juba mainitud raamatus endas, nagu
näiteks koordinaatpunktid, Piiblis kirjeldatud ajad ja ürikud, asjad kui sümbolid, taaskehastumine ja teadvuse avardumine. Seansid 592 ja 594 on eriti huvipakkuvad, kuna nende
seansside sündmused valgustasid ja illustreerisid dikteeritud materjali.
Me lisasime veel täiendavalt osi kuuest seansist. Viis neist on kursuseseansid; üks on lisatud sellepärast, et see seostub arutlusega surmajärgsest olukorrast üheksandas peatükis. Teine
sisaldab suurepärast kirjeldust tõelisest vaimsusest. Ülejäänud väljavõtetes kursuse materjalist
vastab Seth küsimustele, mis lugejatel võiksid tekkida.
Need seansid näitavad Sethi ka isiklikus kontaktis teiste inimestega. Inseneridele selgitab
ta aatomite pulseerimist, räägib vaimsest tervisest meditsiiniõega ja agressioonist ministriga –
kes kõik käivad sellel kursusel. Kuues väljavõte on seansist, mis korraldati ühe õpilase jaoks
eraldi ja kus Seth esmakordselt mainis Kõnelejaid.

592. SEANSS
23. AUGUST 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2135
(Kuna ma teadsin nii vähe Kristuse ajast, võttis mul täiendav lugemine hulga aega, mis oli
vajalik selleks, et seansside märkmeid õigesti üles kirjutada. Sue Watkins, üks Jane'i ESP
kursuslane ning meie sõber, on meid väga palju aidanud; ta laenas mulle raamatuid, et ma
võiksin end ajalooliste viidete suhtes kindlamalt tunda.
Jane ja mina olime meie viimase aja ettevõtmistest väsinud ning me oleksime võinud seansi vahele jätta, kuid ta ei tahtnud katkestada rütmi, mille me olime üles ehitanud. Sue vaatas
pealt. Me kõik lootsime, et seanss sujub kergelt – oleks selline, mis võiks puudutada meie kolme elu jooksvaid sündmusi, alates haigest kassist kuni, ütleme, meie reedeõhtuste improviseeritud "taaskehastuslike draamadeni". Kuid me ei oodanud sugugi, et Seth jätkab seda materjali, mida ta oli alustanud oma raamatus seoses piibliaegadega.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Pigem peaks teid ehmatama ja ütlema: "esimene peatükk", aga ma ei tee seda. Ja tere
õhtust ka meie siinviibivale sõbrale. (Sue.) Peagi saad lugeda minu raamatut tervikuna. (Minule:) Mul on mõningaid märkmeid sinu jaoks.
("Väga hea." Sethi tempo oli üsna kiire.)
Anna meile üks hetk. Niisiis. Esseenidel olid sügavad juured mõnedes kreeklaste müsteeriumi religioonides. Mõned esseenid organiseerisid koole, mis ei olnud sellised, nagu nad
välja paistsid. Kasutati maskeerumist. Enne kui algaja võis sisemiste doktriinidega tutvuda,
tehti mitmesuguseid katseid. (Paus.) Peale selle ühe, millest üldiselt räägitakse, oli ka teisi
esseenide gruppe.
(Üldiselt tuntud esseenide grupp oli Kristuse ajal üks juudi sekt Pühal Maal, esimese
sajandi algul. Ajalooliselt peetakse neid rahumeelseks grupiks.)
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Esseenid, nagu neid tuntakse, oli ühest suuremast ja vanemast vennaskonnast allesjäänud
grupp. Mõned neist eksisteerisid Väike-Aasias. Püüti siseneda rahvuslikesse või grupilistesse
kultuuridesse. Esseene ühendasid teatud põhiideed, kuigi nad kasutasid sageli erinevaid nimesid. Oli kolm peamist gruppi: see üks, millest tavaliselt mõeldakse, väljarändajad Aafrikas ja
varemnimetatud Väike-Aasia grupp. Nendel gruppidel oli omavahel vähe kokkupuutumist
ning järk-järgult hakkasid ka sisemised doktriinid ise oluliselt erinema.
Koolid lasid sageli välja paista, nagu annaksid nad haridust teistes valdkondades. Võõrast
hoiti sellises välises grupis. Mõned käisid nendes koolides õppimas, ilma et nad kunagi oleksid teada saanud sisemise ringi õpilastest ja tähtsamast tööst, mida tehti selle pealispinna all.
Mõned seloodid olid algselt esseenid. Esseenid olid enne neid. Ristija Johannes oli esseen
kõigil olulistel viisidel; ometi mees, kes selliselt ette astub, väljub automaatselt oma grupist ja
nii tegi ka sinu sõber Johannes.
(Siin viskas Seth nalja minu hiljutisele huvile Ristija Johannese vastu. Seloodid olid palju
agressiivsem, pooleldi poliitiline juudi sekt, mis samuti eksisteeris Pühal Maal esimese sajandi algul – avastasin selle oma hiljutise lugemise käigus.)
Teatud esseenid olid seega Johannese edu peale mõnevõrra kadedad. Oli aeg, kus Johannes püüdis mitmesuguseid erinevaid gruppe ühendada üheks vennaskonnaks, kuid see ei
õnnestunud. Ebaõnnestumine rõhus teda raskelt. Tuli on harva tasane, ning Ristija Johannes
oli niisama tuld täis kui Paulus.
Ta oli palju rahulikum ning siiski omal viisil sama fanaatiline kui iga teine tolleaegne
vähegi olulisem isik. Ta oli palju rohkem selle vastu, mida ta eitas, kui selle poolt, mida ta
pooldas. Kristus pidi edasi andma sõnumi ja Johannesel tuli selleks teed ette valmistada.
Johannesel oli noorukina suhe ühe naissoost sugulasega. Ta põgenes selle mälestuse eest
kogu oma elu, uskudes, et see oli patt.
Need olid inimesed, kes olid oma rolli energiast tulvil nagu purjed ja siiski pidi neil olema
oma aja iseloom. Enne kui Kristus võis kuulutada end millekski üleinimlikuks, pidid inimeste
ette ilmuma nemad kui inimesed.
Seosed olid sellised, nagu selle usudraama jaoks vajalik. Nad olid loovad, kuna nad kandsid endas ainsaid seemneid, mis võisid teie mõistes selles kohas ja sellel ajal idanema hakata.
(Südamlikumalt:) Kuid me ei pea olema nii ametlikud. Raamatu dikteerimine on läbi.
("Kas tõesti?")
Jah, tõesti.
("Olgu nii.")
Niisiis: Ürikuid võltsiti sageli; neid muudeti täielikult või asendati võltsitutega. See tõi
kaasa mõjuvõimu masside üle. Valitsejate asi oli teada, mis suunas usulised tuuled puhusid.
Toimus tahtlikke faktide võltsimisi, nii tollal, kui ka hiljem. Mõned sektid kirjutasid valeürikuid peibutiseks varguse puhuks, et röövlid usuksid, et nad on saanud selle, mida nad tahtsid.
Mõnedel juhtudel on leitud võltsürikud – valetõlgendused – kuna nende aluseks olnud tõelisi ürikuid ei ole veel leitud.
(Paus.) Soovitan teil meelde jätta, millisel seansil see informatsioon teile anti.
("Ma ei saa hästi aru, mida sa tahad öelda.")
Ei lähe kaua aega, kui teil saab olema põhjust uuesti üle vaadata seda, mida ma olen
öelnud, sest ilmuvad välja ürikud, mis näivad olevat varasematega vastuolus – ja nad ongi –
põhjustel, millest ma just rääkisin.
Esseenid säilitasid üht ürikute komplekti, et eksitada seloote ja teist komplekti, et ajada
segadusse roomlasi ning kaitsesid väga hoolikalt sisemist komplekti, millest võeti kõik faktid.
Nad ei olnud nii vägivaldsed kui teised grupid, kuid sama kavalad.
Õigete ja valede ürikute eristamiseks tehti ürikutele erinevaid märke. (Jane tegi Sethina
rääkides pausi, käsi silmade ees.) Ma ei tea, kas me saame selle selgelt läbi tuua ... Anna
Ruburtile tükk paberit ja proovime üheskoos.
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(Seanss toimus meie elutoas. Jane istus oma kiiktoolis, Sue ja mina sohval, näoga tema poole.
Meie vahel oli pikk kohvilaud. Jane'ist vasakule jäi üks lamp ja teine põles minu kõrval. Sue
andis Jane'ile tüki paberit ja pastapliiatsi, kuna mina jätkasin märkmete tegemist.
See oli esimene kord, kui Jane transi ajal midagi kirjutas. Tegelikult ta ei kirjutanudki,
vaid hoopis joonistas paberile üsna kindlate liigutustega paar väikest kujundit või sümbolit,
samal ajal silmi kissitades oma tööd seirates.
Sue istus otse Jane'i vastas ning ma andsin talle märku sümbolid nummerdada, kui Jane
pliiatsi lauale pani ja Sethina neid kirjeldama hakkas. Oli möödunud umbes minut. Sümbolid
on allpool ära toodud ning nummerdatud samas järjekorras kui Seth-Jane nad joonistas.)
(Nii esimese kui ka viimase märgi puhul tehti kaks proovi.)
Niisiis, number üks on katse jõuda number kaheni, mis on ühe koopia, moonutatud või
teisendatud koopia tähis. Keskmine (kolmas) on märk, mis tähistas palju vähem moonutatud
varianti ning viimane (viies) tähistas moonutamata ürikut.

Need pole just eriti hästi välja kukkunud. See pidi olema rohkem ussi või mao moodi.
(Seth-Jane ütles seda rõhutatult, osutades sealjuures viimasele sümbolile ja hoidis paberit, et Sue ja mina võiksime seda näha.
Mis puutub sümbolitesse, siis ... 1947. aastal hakkasid uurijate kätte jõudma seitse praeguseks kuulsuse saavutanud Surnumere rullraamatut. Need leiti koopast, mis asus tavaliselt
kuiva Qumrani oru või jõesängi kohal, mis ulatub umbes miili kaugusel oleva Surnumereni.
Väljakaevamised lähedalasuvas Juuda kõrbes tõid peagi nähtavale kloostri jäänused, kus erinevate perioodide vältel aastate 180 eKr ja 68 pKr vahel oli elanud eraldunud juutide grupp.
Qumrani asundus oli vaid viieteistkümne miili kaugusel Jeruusalemmast ja Petlemmast.
Mõnede autoriteetide arvates oli see olnud seotud rahumeelse esseenide sektiga, kuna teised
seostavad seda sama tihedalt palju agressiivsemate selootidega.)
(Mõned nädalad pärast seda seanssi lugesime me Jane'iga suure huviga, et Qumrani
leidude hulgas sisalduv Püha Markuse Jesaja rullraamatu serva peal olid sümbolid, mida
vastavalt kõnealuse uurimistöö viimasele trükile ei oldud 1960. aastaks suudetud veel dešifreerida. Mõned sümbolitest, mis olid ära toodud, on üsna sarnased nendega, mida Seth-Jane
joonistas – eriti viimasega neist.)
Kellelgi, kes ei kuulunud sisemisse ringi, oli peaaegu võimatu teha vahet mõningate esitatud variantide vahel. Need märgid ei ilmunud kunagi üksi, vaid sellisel viisil, et ainult need,
kes teadsid, kust neid otsida, võisid nad üles leida. (Humoorikalt.) Need ei olnud kuldse kirjaga tiitellehele trükitud.
Oli ka teisi vihjeid, teisi märke, mida tuli vaadelda koos nendega, mis ilmusid tekstide
sees.
Mõnes sellises ürikus olid andmed just parajasti nii palju kõrvalejuhtivad, et see, kes asjaga kursis oli, võis märgata vasturääkivust. Mõned sisaldasid ilmseid vigu. Need, kes teadsid,
tundsid kohe ära, et ürik oli võltsitud.
Mõnda moonutatud ürikut on peetud tõeliseks ning on päris naljakas teada, et mõned sellistest on Vatikani käes. Omal ajal uskus kirik, et need ürikud võivad teda kahjustada. Mis
puutub eksitustesse, siis need ürikud oleksid võinud kirikumehi hoopis abistada, kuid neil
puudus võime teha vahet tõe ja vale vahel.
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Kuna neil märkidel puudub Ruburti jaoks tähendus, on raske seda sümboolikat talle selgelt edasi anda. Neid tuleks näiteks joonistada palju julgemalt, mitte nii nõrgalt. Tegelikult on
need märgid nagu tihedalt kontsentreeritud sümbolid, ja jämeda joonega.
(22.24. Vaheajal ütles Jane meile, et ta ei suuda joonistada neid sümboleid, nii nagu oli
teinud transis. "Ma nägin neid mõttes üsna selgesti, kui ma neid tegin," ütles ta. "Aga praegu
ei näe ma midagi." Vaadates viimast, viiendat joonist, ütles Jane, et alumine kaar pidi kujutama ussi saba. Jätkame kell 22.45)
Niisiis: Anna meile üks hetk. (Paus.) Paljudel juhtudel anti ürikud õigesti edasi, kuid
muudeti nimed, et kaitsta süütuid.
Tuletage meelde keelt, mida kasutavad praegu valitsused ja diplomaadid. Mõtelge erinevusest selle vahel, mida valitsus teab ja mida inimestele räägitakse. Sageli, kui te sellistel
juhtudel kuulete ägedat eitamist, teete te kohe õige järelduse –, et umbes kuu aja pärast antakse samale küsimusele jaatav vastus.
Sõnu kasutatakse seega nii varjamiseks kui ka väljendamiseks. Tehakse suuri pingutusi, et
hoida teadmised varjul enamuse eest ja vähemuse jaoks. Piibli aegadel oli see veel rohkem
nii. Kirjutatud ürikud ise olid formaalsed meetodid, mis näilikult küll andsid mingit informatsiooni, kuid pakkusid tegelikult ainult võltsituid andmeid. Ühelegi küsimusele ei vastatud neil
päevil otseselt (rõhutades) – igatahes mitte nende poolt, kes olid vähegi haritud.
Vastata küsimusele otseselt oleks tähendanud, et te olete lihtsameelne ega oska hinnata
küsija intelligentsust, kuna harva esitati küsimusi, millele tõesti taheti vastust saada. See oli
ülimalt rituaalne käitumine; kuid sellisena seda ka võeti.
Teiste sõnadega, teie ei suuda selliseid ürikuid õigesti tõlkida, isegi kui otsene tõlge on
õige.
Teie nimetaksite terveid lehekülgi Surnumere rullraamatutest liialduseks, kuna terved
leheküljed ei vasta tõele. Kuid need olid tavalised liialdused ja kaunistused, mis eelnesid
informatsiooni andmisele.
See oli suuremal või vähemal määral kombeks kõigil elualadel. Ürikud tähendasid elu või
surma, kui need vahel leiti. Võltsingud pandi sageli sisse lihtsalt selleks, et lugejaid eksiteele
viia, juhul kui raamatud satuvad valedesse kätesse.
Jällegi, neil, kes seda teadsid, ei olnud mingeid raskusi. Nemad ei lasknud end eksitada.
Nende jaoks oli informatsioon selge ja moonutused nähtavad. Rullraamatud on täis selliseid
kaitsvaid moonutusi. Mainitud tähised olid vaid mõned vihjed, mida kasutati. Need ilmusid
mitmesuguses maskeeringus, mõnikord läbipõimituna allkirjadega.
Nendele inimestele meeldisid väga koodid; isegi tähtede paigutus lehekülje peal, nii nagu
teie leheküljest aru saate, omas nende jaoks tähendust. Erinevate joonte tugevus või paksus
omas tähendust rõhutamise mõttes. Olid isegi olemas meetodid eelneva sõna tähistamiseks,
mis näitas, et järgmine sõna ei ole õige. Ainult need, kes teadsid, võisid seda ära tunda, ning
teised neelasid rõõmsalt alla valeinformatsiooni.
Tähtsate isikute kirjeldusi muudeti, kindlustamaks nende julgeolekut ning tegevuspaik oli
tihti samadel põhjustel samuti väljamõeldud. See oli võitlus elu ja surma eest. Mõnede võltsürikute käsikiri sisaldas mürki – see oli tõesti tappev lugemismaterjal.
(Vaatamata huumorile oli Seth-Jane selle materjali andmisel väga rõhutatud ja tõsine.
Tempo oli kiire. Paus kell 23.00.)
Paljud asjasse segatud inimesed elasid tollal kaksikelu, olles oma külas tuntud ühe ja
vennaskonnas teise nime all. Mõnedel juhtudel teadsid nende tegelikku nime ainult üksikud.
Hiljem, kui kristlasi jälitati, võeti tarvitusele ka muid ettevaatusabinõusid – eriti nende poolt,
kes arvasid, et neil lasub vastutus elada nii kaua, et oma silmadega näha usutunnistust viljakat
pinda leidmas.
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Näiteks näis Paulus või Saulus sageli olevat seal, kus teda ei olnud. Sõna saadeti välja, et
ta läheb teatud kohta ning levitati jutte tema saabumisest, kuid selle asemel läks ta hoopis
kuskile mujale.
Nüüd võite teha vaheaja või lõpetada seansi, vastavalt soovile.
("Me teeme vaheaja, tänan sind.")
(23.05. Jane'i tempo oli kogu edastamise ajal olnud kiire. "Küll tal on ikka energiat," ütles
ta, kui oli transist väljunud. "Mul oli tunne nagu läheksin ma otse läbi seina ..." Jätkame kergelt pilkaval moel kell 23.I5.)
Niisiis, ma ei taha teid teie kaunist unest eemale hoida.
("Suur tänu. Mul ongi seda vaja ... see tähendab, ei ole. Ma olen juba niigi kaunis.")
Ma eeldan, et te panete selle seansi materjali tuleviku ajaloolaste jaoks tallele.
("Ei. Ma ei tee seda." Kuigi ma harjumuslikult jätkasin kirjutamist.)
Te peaksite täiendavat taaskehastuslikku materjali ise saama.
("Mul on tunne, et see oleks praegu kättesaadav.")
See on isegi kergesti kättesaadav. See annab ka kehavälises kogemuses suurema tegevusvabaduse.
("See peaks olema huvitav.")
Ma lasen teil kõigil nüüd minna. (Suele:) Olen rõõmus, et sa tulid seansile.
(Sue: "Mina samuti.")
Te peaksite olema valmis täiendavateks kogemusteks seoses võimalikkustega. (Valjemalt:) Ma pean hoidma oma häält, kuna meil võib homme õhtul olla kursuseseanss. (Humoorikalt, minule:) Sa kindlasti tahad jälle minu häält kuulda, eks ole?
("Kindlasti. Nagu ikka.")
(Meie korter on jagatud pika esikuga pooleks. Samal ajal, kui elutoas toimub ESP kursus,
kirjutan ma tavaliselt masinal materjali ümber toas, mis asub teisel pool koridori. Vahel kuulen ma Sethi häält isegi läbi kahe suletud ukse.)
(Suele:) Veelkord, tore, et tulid ja head õhtut teile mõlemale.
(Sue: "Suur tänu.")
(Head ööd, Seth. Tänan sind väga.")
(Kell 23.20. Sethi viide minu enda taaskehastuslikele draamadele puudutas neid taaskehastuslikke draamasid, mida Jane, Sue ja mõned teised oleme ette võtnud, tavaliselt meie
reedeõhtustel kokkusaamistel. See on meie jaoks suhteliselt uus tegevus. See on olnud nii
üllatav kui ka väga kasutoov ning on välja kasvanud eksperimentidest, mida Seth ESP
kursusele tutvustas.)

593. SEANSS
30. AUGUST 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2106
(Meie regulaarne seanss kolmapäeval, 25. augustil jäi ära.
See materjal tuli pärast selle seansi teist vaheaega. Algul saime mitu lehekülge väga huvitavat materjali Jane'i psüühiliste võimete arengu kohta: tema kasvava võime kohta tajuda
teatud heatahtlikku "abistajat", nagu ta on hakanud teda nimetama ... Siin on palju õppida.
Varem sel nädalal sai Jane teada, et tema kirjastaja soovib temalt Sethi raamatu jaoks
Sissejuhatust ja Lisa. Ta küsis, kas selleks võiks sobida 592. seanss ning ma vastasin, et minu
arvates oli Seth selle just niimoodi kavandanudki. Ta oli üllatunud ja jäi siis nõusse. Igasu-
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guste materjalide esiletoomise, mida Seth võis tahta Lisa jaoks, otsustasime jätta täiesti tema
hooleks.
Kui me jätkasime seanssi kell 22.30, oli Jane'i tempo üsna kiire, elav ja rõhutatud.)
Niisiis: Meie Lisa jaoks. Maailma suured religioonid sündisid kõik peamiste koordinaatpunktide lähedal. (Vt viies peatükk.)
Sellistes paikades ilmuvad muutused kiiresti, kuna ideed ja emotsioonid tuuakse füüsilisse
tegelikkusesse väga jõuliselt. Ideed levivad inimeste seas nagu kulutuli. Psüühiline atmosfäär
on viljakandev.
Loovus tuleb kergesti esile ja seepärast ei ole need paigad mitte alati rahumeelsed, kuigi
need oleksid kõige sobivam pinnas rahu edenemiseks. Nii hea- kui halvasuunalised ideed
materialiseeruvad sellise jõuga, et inimkonna vastukäivad tunded ilmnevad koordinaatpunktide lähedal selgemalt kui mujal.
On olemas mõjusid, millest teie teadlased veel teadlikud ei ole ning mis ilmnevad sellistes
piirkondades: mõjusid, mida tunti Atlantise ajal ja kasutasid ka lumaanlased. Imelikul kombel
tõmbub ruum nende koordinaatpunktide läheduses kortsu, kuigi teie instrumentidega ei ole
see mõõdetav.
Mõned minu lugejatest on võib-olla teadlikud "mustadest" ja "valgetest aukudest" ruumis,
mille teie teadlased hiljuti avastasid.
(Mõned füüsikateoreetikud on hiljuti oletanud, et kui väga suurte tähtede tuumaks olev tuli
lõpuks kustub, põhjustab nende tohutu gravitatsioon nende kokkuvarisemise sellisel määral,
et nad lihtsalt imevad ennast olemasolust välja. Ruumi jääb seega "must auk", ning ümbritsev
mateeria võib selle sisse kaduda.
Edasi eeldatakse, et kadunud mateeria võib välja ilmuda mujal, kas siis meie või teistes
universumites "valgete aukude" kaudu. Nii toimuks mateeria voolamine meie universumis ja
universumite vahel, mis hoiab asju tasakaalus.)
Nendel punktidel on mõnevõrra ühesugused omadused. Mõtete ja tunnete elektromagnetilisi aspekte, elu liikumisi tõmmatakse läbi punktide, mida võib võrrelda miniatuursete mustade aukudega. Siin kaob nende energia hetkeks teie süsteemist, saab mõõtmatult kiirendatud ja
saadetakse tagasi läbi miniatuurse valge augu – olles nüüd väga kontsentreeritud ja väga kindlasuunaline, tagasi teie reaalsussüsteemi.
See on ainult analoogia, kuid praktiliseks otstarbeks on see küllalt hea. Nende aukude
ümber eksisteerib jällegi krimpsutõmbumise efekt, kuigi see ei ole teile praegu jälgitav, kuid
kus ruum ise näib selle esimese punkti sees kaduvat. Füüsilistes seadustes leiab aset ka teisi
moonutusi. Mõnda neist olete te näinud, kuid neid tavaliste märkide kujul ignoreerinud (žestikuleerides, silmad pärani). Aatomite ja molekulide tegevus kiireneb, kui nad nendele punktidele lähenevad, kuid kaugus aatomite ja molekulide vahel jääb samaks. See on oluline.
Need koordinaatpunktid annavad teie süsteemile täiendavaid energiaallikaid. Entroopia
seadus seega ei kehti. Koordinaatpunktid on tegelikult lisaenergia allikad. Kuid nad avanevad
ainult siis, kui teie süsteemis koguneb kontsentreeritud energia. Ma tahaksin seda mõtet selgitada. Füüsiline sõiduvahend, näiteks kosmoselaev ei suudaks sedalaadi sisenemist ja väljumist
teie süsteemist mingil juhul välja kannatada.
(Märkus: Termodünaamika teine seadus ütleb meile, et kui kogu energia suletud süsteemis
nagu näiteks meie universum, jääb samaks, siis kasulikuks tööks kättesaadava energia hulk
pidevalt väheneb. Matemaatilist faktorit, mis mõõdab kättesaamatut energiat, nimetatakse
entroopiaks. Seth on meie seansside algusest peale kinnitanud, et entroopia seadus ei kehti ja
et suletud süsteeme ei ole olemas.)
Atlantises oli neid, kes kasutasid ära seda teadmist, kiirendasid kontsentratsiooni abil
teatud mõtteid, rõhutasid tundeid, et saata need siis läbi nende koordinaatpunktide. Sellega
saavutati teede, ehituste jms suur stabiilsus. Selliseid projekte teostati arvesse võttes nende
asendit erinevate koordinaatpunktide vahel.
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Ruumi aukuminemise efekti võib tajuda teatud transiseisundites.
("Kas Ruburt võib seda teha?")
(Ma ei uskunud, et Seth mind kuuleb; liikluse müra kostis läbi avatud elutoa akna just sel
ajal, kui ma seda küsisin. Vastus tuli siiski.)
Seda võib peaaegu võrrelda õhu paksenemisega.
Istuge nüüd vaikselt, silmad kinni ja püüdke kindlaks teha, mis suunas asub lähim peamine või alam koordinaatpunkt. Siin on mõned soovitused teie abistamiseks.
Kui te hoiate seda kavatsust oma mõttes, siis märkate, et teie sisemine nägemine kaldub
toas teatud suunda ja isegi teie mõtted näivad järgnevat samasse suunda. Kujuteldav joon
aitab teil igal pool täpselt määrata kohta, mis on kõige lähemal mingile koordinaatpunktile.
Kujutlege joont teie sisemise nägemise punktist kuni teie sisemise silmani, mida te näite kasutavat. Las see joon ühineb kujuteldava joonega, mis algab teie pealaest ja läheb samas suunas,
kuhu teie mõtted näivad voolavat.
Teil on sel juhul kaks kujuteldavat joont. Nende vahel on nurk ja siis nad ühinevad. Nad
osutavad eksimatult suunda, mis on kõige lähemal ühele koordinaatpunktile.
(Selle illustreerimiseks puudutas Jane Sethina rääkides ühe käega oma silmi ja teise käega pealage. Siis sirutas ta mõlemad käed välja nii, et need kohtusid temast veidi paremal. Ma
istusin Jane'ist lõuna pool ja ta oli näoga minu poole, seega tähendas see, et ta osutas meie
elutoa läänepoolsesse nurka.)
Alamad punktid läbistavad ruumi. Ruburt on näiteks võimeline teile ütlema, kus on lähim
punkt selles toas. Vahel on nurk suurem, kuid need kaks joont osutavad õigesse suunda.
Energia on nendes piirkondades kõige efektiivsem.
(Pikk paus.) Nüüd võite teha vaheaja või lõpetada seansi, vastavalt soovile.
("Me teeme vaheaja.")
(23.02. Jane oli sügavast transist väljudes rahulik. Ma küsisin valjusti, et ei tea, kus see
lähim koordinaatpunkt siis olema peaks. See küsimus põhjustas Jane'ilt terve informatsiooni
voolu – ta oli selle unustanud ning minu märkus meenutas talle, mis oli juhtunud.
Jane ütles, et Sethina rääkides teadis ta, et need kaks joont, mida ta näitas, kohtusid meie
toa edelanurgas. Ta läks otsejoones sinna nurka. See oli kohe seina ääres, meie kahe ärkliakna vahel ning vanamoodsa, lahtise küttetoru taga. Õnnetuseks asus see radiaatori ja raamatukapi vahel ega olnud hoopiski selline koht, mida me oleksime võinud kergesti kasutada.)
(Kõndides toas ringi, ütles Jane, et ta tunneb, kuidas tema mõtted "kalduvad" just sinna
suunda. Nüüd, kus ta teadis, kus koordinaatpunkt asus, näis talle uskumatuna, et ta polnud
seda alati teadnud. Tal ei olnud võimalik, nagu ta ütles, mõtteliselt mingis muus suunas kalduda. Ta pöördus seljaga punkti poole ja teatas rõõmsalt, et tunneb, kuidas "jooned" lähevad
tema kuklast selle juurde. Jätkame kell 23.10.)
Niisiis: Kasutades seda valge ja musta augu analoogiat ja et seda selgemaks teha, valge
auk on musta augu sees. Kas sa jõuad mu mõtet jälgida?
("Jah.")
Elektromagnetilised omadused tõmmatakse musta auku ja kiirendatakse neid kujuteldamatult. See kiirendus ja tegevused mustas augus tõmbavad uskumatult palju (küsisin nende
sõnade kohta täiendavalt Sethi käest) lisaenergiat teistest süsteemidest.
See suurem kiirendus muudab sellega seotud üksuste iseloomu. Vahepeal muutuvad
sellise tegevuse läbi ka musta augu enda omadused. Teiste sõnadega, must auk on pahupidi
pööratud valge auk. Elektromagnetiline "aine" võib uuesti välja ilmuda sellesama "augu" või
"punkti" kaudu, mis on nüüd valge auk.
Kuid väljailmumine muudab uuesti selle omadusi. See muutub taas "näljaseks", uuesti
mustaks auguks. Samalaadi tegevus toimub kõigis süsteemides. Seega augud või koordinaatpunktid on tegelikult suured kiirendajad, mis laevad energiat ennast.
Me lõpetame selle materjali täna õhtuks.
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(Järsk lõpp pärast ühte pikka pausi. Kuid Seth tuli tagasi:)
Tehke märkus koordinaatpunktide kohta käiva materjali järele, mis osutab Lisale. See ei
ole meie raamat, (humoorikalt) see on meie raamatu Lisa.
("Olgu nii.")
Minu parimad soovid teile ja head õhtut.
("Suur tänu, Seth.")
Ja kui te leiate aega magnetofoni jaoks, siis leian ma aega teie jaoks.
("Väga hea. Head ööd.")
(Pärast seanssi proovis Jane uuesti Sethi meetodit koordinaatpunktide leidmiseks. Jällegi
leidis ta end osutamas toa edelanurga poole. "Ma sain seekord suure portsu materjali," ütles
ta, pidades silmas, et ta oli saanud pärast transsi eraldi inspiratsiooni. "Need jooned moodustavad kolmnurkseid või torutaolisi kujundeid, mis sisaldavad energiat. Sellepärast räägivad
psüühiliste võimetega isikud püramiidi kujudest – need jooned hoiavad energiat kontsentreerituna."
"No muidugi; sellepärast tunnengi ma Seth Kahega seoses kolmnurga mõju," hüüdis ta.
"Ainult et kui ma olen Seth Kahe transis, on see koordinaatpunkt teises suunas. See läheb
minu pealaest ülespoole, majast välja ühte teise reaalsusse."
Siis arvas Jane, et peaks laskma tema ESP kursuslasi Sethi meetodit proovida. Ta tahtis
näha, kas nad leiavad üles sama punkti, mis temagi.)

594. SEANSS
13. SEPTEMBER 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2140
(Möödunud nädalal toimus ainult üks seanss, mis oli kunagi kaua aega tagasi sõpradele
välja lubatud.
Sellel seansil viibis ka Sue Watkins. Tal oli kavas enne seansi algust lahkuda, kuid Jane
soovis, et ta jääks. Kell 20.50. Sue ootamatu kohalolek on hea näide, kuidas spontaansed
sündmused võivad seanssi väga loovalt mõjutada – nagu näitavad Sue märkused, mida me
hiljem tsiteerime.
Nagu tavaliselt, polnud Jane'il aimugi, mida me tänaõhtune seanss sisaldab. "Materjale
Lisa jaoks, ma loodan," ütles ta. Ta oli väga heas, rõõmsameelses tujus. See ilmnes ka seansi
ajal, Sethi naljakates, täpselt väljatöötatud soovides minu jaoks, kuidas tekstimaterjali õigesti
liigendada ja rõhutada.)
Niisiis: Tere õhtust teile ja meie sõbrale (Suele): mul oleks huvitavaid kommentaare teie
omavaheliste suhete kohta, kuid meil tuleb tegelda oma Lisaga ja niisiis me jätkame seda.
Muu informatsioon tuleb omal ajal.
Asjad on sümbolid.
Te mõtlete neist tavaliselt kui reaalsustest. Te mõtlete vahel, et mõtted, kujutlused ja unenäod sümboliseerivad muid asju, kuid tegelikult on asi nii, et füüsilised asjad on ise sümbolid.
Nad on sisemise kogemuse välised sümbolid.
Seega eksisteerib massiliselt füüsilisi sümboleid, mille suhtes te kõik olete ühel nõul,
samuti nagu eraviisilisi, isiklikke sümboleid.
Teile tuntud füüsilise elu kogu olemus ja struktuur on sümboolne teadaanne, mille on teinud grupp olendeid, kes on teinud valiku töötada füüsiliste sümbolite abil. Nii on keha selle
sümbol, mis te olete, või mida te arvate, et te olete – ja need kaks asja võivad olla erinevad.
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(Viimases lauses palus Seth mul rõhutatult humoorikal toonil kasutada mõttekriipsu;
Jane, silmad tumedad, kallutas end kaugele üle meie kohvilaua ja rääkis väga vaikse häälega
otse mulle.)
Iga füüsiline haigus sümboliseerib teatud sisemist reaalsust või teadaannet. Kogu teie elu
on teadaanne füüsilistes terminites, mis on kirjutatud aja peale, nii nagu teie seda mõistate.
Kui te kord mõistate füüsilise reaalsuse sümboolset olemust, siis ei tunne te end enam
selle sees lõksus olevat. Teie olete need sümbolid moodustanud ja võite seega neid ka muuta.
Te peate muidugi selgeks saama, mida erinevad sümbolid teie elus tähendavad ja kuidas
nende tähendust tõlgendada.
Et seda teha, tuleb teil endale kõigepealt sageli meenutada, et füüsiline olukord on tõepoolest sümboolne – mitte jääv tingimus. Siis tuleb teil otsida endi seest sisemist tegelikkust,
mida see sümbol väljendab. Sama protsessi võib järgida olenemata teie probleemi või väljakutse olemusest.
Teie lähim füüsiline keskkond on seega sümboolne teadaanne sisemisest olemusest. Sisemine olukord on voolav, kuna te olete pidevalt loomisel. Te tõlgite vabalt liikuvad, spontaansed sisemised sündmused automaatselt füüsiliseks reaalsuseks, muutes seega oma ümbruskonda ja sümboleid.
Kui te aga kujutlete, et ümbruskond või füüsiline tingimus on reaalsus, võite te tunda end
selle sees lõksus olevana ja end näiliste vaenlastega võideldes kulutada. Ümbruskonda muudetakse alati seestpoolt. On olemas hetkeline tagasiside sisemiste ja väliste tingimuste vahel,
kuid füüsilise keskkonna liikuvus, selle muutmise vajadus ja meetod tulevad alati seestpoolt.
Paljusid selles raamatus antud mõtteid võib edukalt kasutada isiklike probleemide lahendamiseks. Kui need mõisted on arusaadavad, siis peaks indiviid taipama vabadust, mis tal on
füüsilise elu struktuuri sees tegutsemiseks. Paljud teie seast on sedavõrd harjunud endast
väljapoole vaatama – ja omaks võtma füüsilist maailma kui reaalsuse kriteeriumit – et neile ei
ole tulnud isegi pähe sissepoole vaadata. Kuid kogu teie olemasolu raamistik voolab pidevalt
seest väljapoole ja projitseeritakse nendesse füüsilistesse sümbolitesse, mida te ekslikult peate
reaalsuseks.
Sisemine draama on seega alati olulisem. Te kirjutate oma "elulugu" ise, iga selle raamatu
lugeja. Teie olete autor. Ei ole seega mingit põhjust seda draamat ainult pealt vaadata ja tunda
end selle sees lõksus olevat. Teie võimuses on oma tingimusi muuta. Teil tuleb ainult seda
võimu kasutada.
Mõnedele teistsugust tüüpi teadvustele on teie füüsiline reaalsus selle sümboolses kujus
selgesti mõistetav. Asjad kui sümbolid aitavad üles ehitada teie olemasolu raamistikku. Neid
asju võib seega üsna vabalt kasutada.
Te võite teha vaheaja.
("Tänan sind.")
(Sue ütles, et materjal oli tema jaoks suure tähendusega ning et ta taipab nüüd, et tema
küllatulek sel õhtul ei olnud mingi "juhus". Tal oli palju rohkem öelda, eriti seoses oma
muljetega Jane'ist, Sethist ja sellest suurest energiast, mis oli nende seanssidega seotud. Asi
kujunes nii, et Sue hakkas märkama mõningaid asju ja oma muljeid väljendama nii enne
seanssi kui ka seansi ajal.
Sue kommentaarid olid nii head, et ma palusin tal need kirja panna. Ta kirjutas need
vaheajal üles, lisades ülejäänud seansi jooksul aegajalt üht-teist juurde. Need on siin lisatud
veidi lühendatud kujul.
"Kui ma siin enne seanssi istusin," kirjutas Sue, "sain ma mulje Sethist, mida mul varem ei
olnud. Oli nii, nagu oleks Jane, Rob ja mina vesteldes reisinud teatud kindla, tuttava kiirusega, kuigi see ei ole seotud liikumisega. Kui Seth saabus "kohale" just enne seanssi, siis näis,
nagu hakkaks miski Jane'is kiirenema, tiirlema üha kiiremini ja kiiremini, kuni saavutati üks
teine, uskumatu kiirus – osa Jane'i teadvusest, mida hüütakse Sethiks.
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Sel hetkel oli kiirus õige ja asjad läksid kuidagi paika. Jane võttis prillid eest, nagu alati.
Ma võisin seda peaaegu kuulda; siis hakkas Sethi isiksus rääkima. Seth Kahe kogemus tähendaks selle kiiruse veelgi suuremaks muutumist, milleni jõutakse püramiidi efekti tipus, mida
Jane kirjeldab.
Isegi siis, kui ma sellest vaheajal Jane'ile rääkisin, tundsin ma taas seda kiirendust, kui
Jane'i teadvus valmistus rääkimist jätkama. See oli nagu transsimineku väljastpoolt nähtav
protsess ja kui ma jälgisin Sethi mõne minuti möödudes, näis mulle, et Jane'i teadvus kiirustas
tema avatud silmade eest mööda kiirusega, mis ületas minu arusaamist. Mind paneb imestama, kuidas informatsioon üldse tagasi sõnadeni jõuab.
Ma ei taha sellega öelda, et minu arvates on Seth ja Jane üks ja seesama isik; pigem on
mul tunne, et see kiirendus ühendab ühe teadvuse osi, mis on tavaliselt nii erinevad, et on
praktiliselt kaks eri isikut. Ma märkan sama kiirenduse tunnet, kui ma omaette kirjutan või
isegi kui ma energiliselt räägin; kuid tohutu, arusaamatu kiiruse tunne Sethi silmade taga
ületab seda suuresti. Ma tajusin neid kiirusi väga selgelt nii Jane'i kui Sethi puhul ning tundsin end osaliselt kaasa viiduna nende poolt.
Kui Jane transist väljus, oli see mulle jällegi peaaegu kuuldav läbielamus – aeglustumise
tunne õhu vihinast meie normaalse "heli" või kiiruseni. Oli suur muutuse tunne. Näis, nagu
oleks osa sellest kiirendusest seotud ühe dimensiooniga, kus heli oli rohkem kui üks kuuldav
asi. See on hirmuäratav, elav tunne. Ma tundsin seda algavat iga vaheaja lõpus.")
(Jane jätkas kell 22.25 aeglasemalt.)
Niisiis: Meie sõbra Sue vaatlused jõudsid väga lähedale Ruburti subjektiivsete tunnete
suurepärasele kirjeldamisele, nagu ta teile vaheajal ütles.
Ma räägiksin lugejatele Ruburti Sissejuhatusest, milles ta võrdleb omaenda loomingulisi
kogemusi kirjanikuna sellega, mida ta tunneb meie seanssidel. On mitmeid punkte, millest ta
aru ei saanud ja ma tahaksin neid siin selgitada.
Meie seanssidel ei ole ta teadlik loovast tööst, mida tehakse, kuna ta on läinud välja ulatusest, mida teadlik mõistus suudab jälgida. Ta on saatnud osa endast ühte täiesti erinevasse
subjektiivsesse reaalsusse, täiesti teistsugusesse tegevuse dimensiooni.
Kui vihjata taas tema Sissejuhatusele, siis mainib ta seal, et tunneb puudust sellest jälgimise võlust, mida ta kohtab omaenda loomingulise töö puhul. Siin on kiirendus nii suur ja intensiivne, et ta ei suuda seda teadlikult jälgida. Nõndanimetatud teadvusetusel on selle nähtusega
vähe tegemist. See on tugevasti seotud omadustega, mis kuuluvad iga teadvuse juurde. Sellist
võimet kasutatakse harva täielikult ära. Seosed luuakse nii kiiresti, et füüsiline aju ei ole nendest teadlik.
Ruburtil on tõesti see võime alati tugevalt olemas olnud. Mitmesugustel põhjustel, taaskehastuslikust seisukohast vaadates, lubas ta endal jääda teadmatuks viiside suhtes, kuidas seda
võimet elu varasemal perioodil kasutada. Kuid seansside ajal saavad kõik sisemise terviku
iseloomulikud omadused: teadvad, intuitiivsed, loovad võimed sellise kiirenduse, et hakkavad
tööle kiirusega, mis ületab kaugelt selle, mida te nimetaksite normiks.
See on olemasolu dimensioon, mis on omane teadvusele siis, kui see ei ole füüsiliselt
orienteeritud. Ruburt on võimeline uurima ja ka uurib seda dimensiooni veelgi sügavamalt.
Ainult tema usalduse puudus minevikus on teda tagasi hoidnud.
See kiirendus viib ta olukorda, kus ta suudab üsna hästi tegutseda, minnes samas kaugemale kõigist nendest normaalsetest psühholoogilistest reaalsustest, mida ta isiklikult omaks
nimetaks.
Sellises olukorras kasutab ta energia seisukohast sõna-sõnalt uskumatut jõudu; ja tema
hääle tugevus on paljudel juhtudel katse teda selle kasutamisel aidata ja seda vabastada samal
ajal, kui ta õpib seda kasutama ning kuni talle õpetatakse, missuguste muude eesmärkide
saavutamiseks seda on võimalik rakendada. Seda hääletugevust võib muidugi kasutada ka kui
suurepärast näidet selle elujõu kohta, millega ta on kokkupuutes.
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Nüüd võite teha vaheaja. Lõpeta oma märkmed.
("Olgu nii.")
Ja ma annan Super-Jane'ile puhkust. (Paus, osutades Suele:) Ta siin ootab, et Ruburt tagasi tuleks, nii võib ta tunda seda erinevust.
(Sue istus diivaniserval, jälgides tähelepanelikult Jane'i, kui ta sügavast transist välja tuli.
Uuesti rääkis ta muutusest Jane'i "kiirustes". "Nende kiirustega kaasneb teatud heli, mida ma
ei suuda kirjeldada," ütles Sue. "See on, nagu oleksin ma dimensioonis, kus muusika on reaalne – kus heli on midagi rohkemat kui lihtsalt asjade kuulmine. Ja kui sa sellest väljud – "Sue
vilistas, matkides Doppleri efekti rongi vilest, mis kaob kaugusesse.
Kui Sue ja Jane küsisid minult selle kohta, siis pidin ma neile ütlema, et ma ei tundnud
midagi ebatavalist, väga harva tundsin ma seansside ajal midagi erakordset. Keskendumine
kirjutamisele aitab teisi mõjusid välja lülitada. Näib, et ma kirjutan kogu aeg – nagu näiteks
enamuse sellest vaheajast.
Sue jälgis Jane'i, kui me ootasime Sethi tagasitulekut. "Oi, milline kohutav kiirendus,"
hüüdis Sue; ja just enne transsi minekut ütles Jane, et tunneb, kuidas tool tema istumise all
vibreerib ... Jätkame mõnede pausidega kell 22.57.)
Niisiis: Paljusid kogemusi, mis Ruburtil on meie seansside ajal, ei suuda ta pärast meenutada. Nii nagu füüsilised asjad on sümbolid, mis teatud sageduste piirides eksisteerivad kui
reaalsus, nii on olemas ka teised reaalsused, mis on muidugi teistes sagedustes; kuid seal ei
ole asjad peamised sümbolid.
Kogemust ühes sellises dimensioonis on väga raske tõlkida siis, kui Ruburt on tagasi füüsilises süsteemis. Minu poolt tuleb samuti teha teatud kohandumisi. Näiteks astun ma mitu
tasapinda allapoole, et kontakt võiks toimuda.
Siis püüan ma teha midagi, mis on täiesti loominguline ettevõtmine ning millest Ruburt
osa võtab – ma püüan tõlkida sellised sisemised andmed füüsilisteks mõisteteks, tuues teie
reaalsusse need pidepunktid, mida ma võin teile tuua teiste reaalsuste kohta, millest te olete
üks osa.
Minu loomulikust perspektiivist nähtuna või vaadelduna ei ole teie asju olemas. Teie sisemine reaalsus muidugi on. Ruburti süsteem teeb praegu füüsiliselt läbi mõningaid muutusi,
kuigi need on suures osas iseloomulikud tema ülesehitusele. (Humoorikalt:) Selle eest hoolitses ta juba enne selle elu algust.
Ta kasutab närviseoseid ebatavalisel viisil, mis vastab tema eesmärkidele. Tema pulsi
sagedus on normaalne. Kiirendus algab siiski füüsilisel tasandil hormoonide ja kemikaalide
kasutamisega ning sööstab siis sellelt ära. Aju mõlemad poolkerad annavad impulsi ning
nendest seostest, füüsilisest seisukohast vaadatuna, saab kiirendus alguse ning selle mõjud
kehale lülitatakse välja.
Paljusid inimeste kadumamineku juhtumeid võib selgitada umbes samalaadi nähtusega:
kui kiirendus oli küllalt tugev ja ootamatu, pühkis see kogu isiksuse teie süsteemist välja.
Nüüd kiirendan ma teie sõbra huvides seda kiirendust veelgi, et näha, kas ta suudab seda
tajuda. See toimub sageli uneseisundis – ja kui teile näib, et olete lühikeseks ajaks sisenenud
ühte hämmastavasse uude dimensiooni, siis sisaldab uneolukord ise sellise kiirenduse.
Ühes või teises ulatuses järgib iga kunstiline looming, kuigi vähemal määral sama põhimõtet. Ma ei saa seda täiendavat kiirendust ülal hoida, sest tema hääl läheks nii kiireks, et
meie sõber ei jõuaks oma märkmetega järele.
(Jane'i hääl läks viimase lausega järsult valjemaks – seda olime koos Sue'ga sageli tähele
pannud. See hääletugevus oli siiski kaugel tema potentsiaalsest hääletugevusest sel ajal, kui
ta Sethina räägib. Mõnedel juhtudel on tema hääl olnud nii kõva, et mu kõrvad lõid pilli. Ma
olen ise kuulnud, kuidas Jane hoiab ülal erakordselt tugevaid hääleefekte just selliste kõrvadelehakkavate tippudega lausa uskumatuna näiva mitme tunni vältel, ilma et pärast oleks
märgata mingeid pingutuse jälgi.)
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Ära nüüd märkmeid tee.
(Tema tugev ja kiire hääl vaibus peagi ja Seth selgitas mulle, et ta annab ühe "suurepärase demonstratsiooni kiirendusest" mõnel seansil, kus me kasutame magnetofoni. Sue võib
sellest osa võtta ja loodetavasti kogen ma seda kiirendust siis sama selgelt kui tema. See
vahepala lõppes vaheajaga kell 23.10.
Kui Jane transist väljus, oli Sue jällegi "teadlik drastilisest langusest" Jane'i kiiruses. Tal
oli ka mõningaid visuaalseid mõjusid, mida oli raske edasi anda; püüdes neid kuidagi kirjeldada, hakkas ta omaenda märkmeid täiendama ning neid on tsiteeritud seansi lõpus.
"Mõnikord ESP kursusel oleksin ma võinud võtta kogu kursuse endaga kaasa tõelisesse
kiirendusseiklusesse, kui nad vaid oleksid suutnud kaasa tulla," ütles Jane. Ta võrdles neid
olukordi, tuues passiivsuse kohta näiteks metsas seisvad puud ja vastandas seda tunnet kiirenduse tundega – mil "ollakse võimeline minema otse läbi seina" – nagu temaga vahel toimus.
Siin oli veel materjali, mida ma kirja ei pannud.)
(Jätkame kell 23.20.)
Niisiis: Ma lõpetan varsti seansi. Polnud muidugi juhus, et meie sõber täna õhtul siia tuli.
Peale vajaliku informatsiooni Lisa jaoks oli osa juttu asjade ja sümboolika kohta mõeldud
Suele.
(Minule:) Mul on sinust kahju.
("Miks?")
Kuna sa muudkui kirjutad.
("Pole viga midagi.")
On üks punkt, mille ma võiks siinkohal lisada Kristuse ja jüngrite usudraama kohta.
Nagu Ruburt ütles pärast selle raamatu põhiosa lugemist, on sisemine draama see "reaalne" draama. Kristusest sai ristilöödu, Juudasest äraandja, kuigi Kristust ei löödud risti ja
Juudas ei andnud teda ära. Reaalsus oli seega müüdis. Reaalsus oli müüt. Sellistel juhtudel
domineerivad alati sisemised sündmused, olenemata füüsilistest faktidest, mis on ainult nende
sündmuste sümbolid.
Nüüd soovin ma teile head õhtut.
("Head õhtut, Seth. Oli väga meeldiv.")
(Suele.") Ja ma lasen oma sõbral Ruburtil tagasi alla liuelda.
(Sue: "Väga hea. Head ööd.")
(23.25. Transist väljunud, oli Jane'il vähe öelda. "Ma lihtsalt istun ja vaatan teid kahte
usinat mesilast," pilkas ta, kuna Sue ja mina töötasime oma märkmete kallal.
"Enne vaheaega kell 23.10," kirjutas Sue, "kui Seth ütles mulle, et ta suurendab seda kiirendust, et näha, kas ma olen suuteline seda tajuma, oli mul tunne veel suuremast kiirusest ja
ma nägin ka muutust Jane'i kehas. See näis muutuvat väiksemaks, nagu ma vaataksin seda
binokli teisest otsast. See oli seotud liikumisega, nagu oleks füüsiline sagedus samuti muutunud ning Jane'i keha vuhiseks minust mööda, ise samal ajal paigale jäädes.)
("Siis kui Jane viimasel vaheajal transist väljus, oli mul tunne, nagu oleks otse minu ees
mingi jõud vabaks lastud ja kui ma ette ei vaata, võin lihtsalt uppi lennata. Ja sama asi juhtus
nüüd, pärast seanssi.")
595. SEANSS
20. SEPTEMBER 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2101
(Mul oli kaks küsimust meie seansi osa jaoks ja me lootsime, et Sethi vastused lähevad
tema raamatu Lisasse. Esimene küsimus: Sethi andmete kohaselt elasid tema, Jane ja mina
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Taanis 1600. aastatel. Tahtsin lihtsalt saada selgitust oma eluea pikkuse kohta, mis anti
märkmetes 541. seansi lõpus, üheteistkümnendas peatükis.
Teine küsimus: Kas Sethil oli kavas panna pealkirjad ka oma raamatu esimesele ja teisele
osale nii nagu peatükkidelegi?)
Niisiis.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: Mul tuleb rääkida aeglasemalt.
Informatsioon Taani elu kohta üheteistkümnendas peatükis on õige, peale selle eksliku
tõlgenduse. See oli üks elu, mis oli jagatud kaheks eraldi perioodiks – elu, mis oli jagatud
huvide, võimete kontsentratsiooni ja elustiili poolest.
Peale selles peatükis antud informatsiooni on olnud moonutusi ka mõnedes varasemas selle elu kohta käivas materjalis. Neid ei põhjustanud Ruburti suhtumine taaskehastumisse. Need
olid lihtsalt paljude üksikasjade õigeks mustriks seostamise tulemus.
Mõned antud nimed, näiteks, kuulusid teie sõpradele ja mitte teile. Üldine pilt, olemasolu
igikestvus kandus siiski moonutustest läbi. Mina olin tõepoolest vürtsikaupmees. Sina olid
alguses kunstnik, kes tegi läbi üsna dramaatilise muutuse saades maaomanikuks ja pöördudes
oma noorusea kommete vastu.
Ruburt tegi noore mehena samuti kunsti alal katsetusi ja sina, kui olid läinud paksuks ja
jõukaks, panid seda pahaks. Sa tahtsid, et ta läheks sobivama töö peale ja häbenesid omaenda
varasemaid seiklusi rändkunstnikuna.
Siin tekkis jaotus varanduse omamise ja kunstnikuks olemise ideede vahel. Selles elus on
see põhjustanud sulle tuntavat ebamugavust.
(See on väga õige. Ja ükskõik mis põhjusel olen ma selles elus püüdnud olla kunstnik,
takistustele vaatamata.
223. seansil 16. jaanuaril 1966. aastal ütles Seth, et minu nimi selles Taani elus oli Larns
Devonsdorf. Minu naise nimi oli siis Letti Cluse. Minu poeg – kes nüüd on Jane – oli Graton.
Sethi, jõuka kaupmehe, ränduri ja perekonnasõbra nimi oli Brons Martzens.)
Üldine ülevaade minu reisidest, mille Ruburt sellel seansil andis, on õige. Kuid oli mõningaid moonutusi selle seansi teistes osades.
Üksikasjad, mis teid praegu nii huvitavad, on muidugi olulised, kuid laiemalt võttes on
just teie elu sügav emotsionaalne kogemus see, mis "hiljem" meenub. Põhiliselt on nimed ja
kuupäevad sisemise mina jaoks tähenduseta. Seega tulevad taaskehastuslikest andmetest esile
emotsionaalsed väärtused läbi palju elavamalt ja palju väiksema moonutusega.
Te peate nimesid ja aastaarve oluliseks, kuna te praegu leiate need olevat kriitilise tähtsusega. Te tahate neid saada, et lisada lugudele möödunud eludest tõelisust, kuid ometi on need
just asjad, mis kõige esimesena unustatakse ja millel on psühholoogiliselt kõige väiksem väärtus.
Teatud nimed tulevad siiski kohe välja. Te tahate, et kõik nimed oleksid korralikult paigas
ja ometi on sisemisel minal sellega sageli suuri raskusi, kuna nimed lihtsalt ei ole olulised.
Tähendusrikkad isikud ja sündmused, mis kannavad tugevat emotsionaalset laengut, tulevad
läbi palju selgemini. Aastaarvud, mis on seotud emotsionaalsete sündmustega, tulevad samuti
meelde. Möödunud elu on (naeratus) nagu ristsõnamõistatus, mis tuleb kokku panna, kuid
selle keskel on see emotsionaalne reaalsus, millest mõistatus alguse saab.
Paljud sellised taaskehastuslikud jutustused külvatakse vabalt üle nimede ja kuupäevadega
lihtsalt selleks, et rahuldada neid, kes neid tahavad saada, kuna emotsionaalset ja psühholoogilist tõelisust ei suudeta muidu vastu võtta. See kehtib igasuguse taaskehastusliku materjali
kohta, ükskõik mil viisil see on saadud.
Kui vastav elu oli teie mõistes hiljutine, võib üksikasju olla kergem meenutada ja need
võivad olla täpsemad. Isegi sajandeid varem toimunud elu võib olla täielike üksikasjadega,
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kui see sisaldas näiteks suure tähtsusega lahinguid või sündmusi, kus kuupäevad ise jäid isiksustele nende aegade sündmuste tõttu sügavalt meelde.
Iga tugeva laenguga emotsionaalne kogemus kannab endaga suure kuhja üksikasju, kuid
tavalistel kuupäevadel ja tavalistel nimedel on vähe tähendust. Neil on vähe tähendust isegi
teie endi reaalsuses. Põhiliselt on suhted palju olulisemad ja neid te nii naljalt ei unusta.
Need elud eksisteerivad üheaegselt erinevates kohtades, seda ei maksa teil unustada. Isiksusele ei ole kasutud tühiasjad olulised ei "nüüd" ega ka "tookord". Kas jõuad järele?
("Jah.")
Taaskehastuslik struktuur on üles ehitatud sama eksistentsi skeemi järgi, mida te praegu
tunnete. Mõned on üksikasjadest rohkem huvitatud kui teised: teatud "varasem isiksus" võis
väga armastada üksikasju ning sellisel juhul avastaksite te neid väga rikkalikult. Mingi antud
isiksuse eelistused või vastumeelsused on samuti tugevasti seotud taaskehastusliku episoodi
kohta saadud kirjeldusega.
Ei ole mingit kasu sügavamate küsimuste esitamisest ajaloo kohta isiksusele, kes elas
viletsuses, oli rumal ja piiratud. Ta lihtsalt ei tea neid vastuseid. Pilt igast antud elust tuleb
seega tavaliselt selle isiksuse kogemuse kaudu, kes seda elu elas.
Ma kordan veel: ilmuvad välja just need üksikasjad, mis olid tema jaoks olulised. Mis
minusse puutub, siis on minu tähelepanu minu enda taaskehastuslike minade suhtes niivõrd
hajutatud, ja nad on igaüks omaette nii kaugele läinud, et mul ei ole nende suhtes suuremat
vahetu läheduse tunnet. Kuna meie (Seth, Jane ja mina) oleme olnud nii seotud, siis jäävad
need suhted oluliseks ja teie mõistes meie praegune suhe oli tookord latentne. Taani elu on
sama palju olemas kui see elu teie jaoks. "Teie" olete lihtsalt koondanud oma tähelepanu
praegusele reaalsuse pildile.
Taaskehastuslik struktuur on psühholoogiline. Teisiti ei ole seda võimalik mõista. Moonutused ja tõlgendused, mis on üles ehitatud selle ümber, on loomulikud, kui arvestada seda, mis
näib olevat teie praktiline kogemus seoses aja iseloomuga.
Nende elude reaalsus, kehtivus ja vahetus on samaaegselt teie praeguse eluga tõesti olemas. Kaugus ühe ja teise elu vahel eksisteerib psühholoogiliselt, mitte aastates ja sajandites.
Kuid psühholoogiline kaugus võib olla palju suurem. On teatud elusid, nagu teatud sündmusi
selles elus, mida te võite tahta mitte näha või nendega tegelda. Mõnedel juhtudel võivad teie
isiksuste vahel ühes ja teises elus olla suured erinevused temperamendis – nii, et teie praegune
mina lihtsalt ei saaks end teise kogemusega seostada.
Te tunnete palju tugevamat tõmmet nende "möödunud elude" poole, mis mingil moel võimendavad teie elu praegusel ajal. Te saate aru, et oma varajasest eluperioodist ei ole teil palju
mälestusi. Enamus teist mäletab vähe neist aastatest, mis möödusid imiku ja lapsena. Te kasutate küll ära tollal omandatud teadmisi ja kuigi see on üks osa teist, ei too te seda oma teadvusse; ja niisamuti ei too te teadvusse ka teisi taaskehastuslikke olemasolusid.
Varem selles raamatus mainisin ma mitmel korral vahelduvaid olevikke ja taaskehastuslikud elud on tõepoolest vahelduvad olevikud. Teie ja teie taaskehastuslike minade vahel
toimub pidev omavaheline tegevus. Toimub, nagu ütles meie sõber Sue Watkins, "pidev
omavaheline suhtlemine kogu laudkonna vahel".
Teiste sõnadega, need minad ei ole surnud. Teie arusaamine sellest lihtsalt peab olema
piiratud, kuna te mõtlete automaatselt ainult ühest elukogemusest korraga ja seda lineaarse
arengumustri järgi. Teie mõistete järgi võib taaskehastuslik mina olla teadlik teie keskkonnast
ja tegutseda vahel teie enda suhete kaudu.
Teatud "praeguse aja juhtumid" võivad olla sellisele tegutsemisele sädemeks. Kuid täiesti
teistes raamides võib taaskehastunud isiksus sel ajal, kui see tegutseb teiega koos või teie läbi,
saada teistel tasanditel teistlaadi kogemusi.
Kuna aeg, nagu te sellest mõtlete, on avatud, siis võite te mõjutada ka seda, mida te peate
oma möödunud minadeks ja mõnikord reageerida nende keskkonnas ja selle suhtes. See toi-
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mub tavaliselt uneseisundis, kuid sageli just natuke allpool ärkveloleku teadvuse tasandit ja
kustutatakse teie poolt siis, kui te jätkate oma igapäevaste asjadega tegelemist.
Tugevad emotsionaalsed ühendused võivad sageli käivitada selliseid reaktsioone. Taaskehastumine, nii nagu seda tavaliselt selgitatakse, et üks elu on enne teist, on tegelikult müüt;
kuid selline müüt, mis võimaldab paljudel osaliselt aru saada faktidest, millest nad muidu ilma
jääksid, kuna nad toetuvad oma arusaamises aja jätkuvuse kontseptsioonile.

596. SEANSS
27. SEPTEMBER 1971
ESMASPÄEVAL KELL 2124
(Jane ja mina töötasime Sethi raamatut üle lugedes umbes tund aega pärast õhtusööki ja
läksime siis jalutama. Oli soe ja vihmajärgne õhtu, juba pime ja väga meeldiv. Ümberringi oli
kuulda märgade langenud lehtede sahinat.
Kell 20.30 olime taas kodus. Istusime valgustamata elutoas nii, et aknast välja oli hästi
näha. Jane oli täna lõpetanud Sethi raamatule Sissejuhatuse kirjutamise. See omakorda
meenutas talle ta enda käsikirja "Füüsiline universum kui idee konstrueerimine", millest ta
oma Sissejuhatuses räägib. Ta oli seda täna uuesti lugenud ja see huvitab teda ikka veel. Ta
ütles jälle, et ta tahaks kord sellega omaette midagi ette võtta.
Kell 21.00 möödus peaaegu märkamatult, kui me omavahel vestlesime. Kui me lõpuks
jõudsime selleni, et peaks korraldama seansi, panin paar lampi põlema. Jane tahtis saada
täiendavat materjali Sethi raamatu Lisa jaoks. Ta ütles, et elutuba tundus talle sel õhtul
"erinev", kuidagi tähendusrikas; kuid, nagu ta lisas, oli see "meeldiv erinevus". Ta hakkas
Sethina rääkima väga vaikse häälega. Tema tempo oli aeglane, silmad sageli suletud.)
Tere õhtust.
("Tere õhtust, Seth.")
Niisiis: "Füüsiline universum kui idee konstrueerimine", mida Ruburt oma Sissejuhatuses
mainis, kujutas endast tõesti meie esimest välist kontakti, kuigi Ruburt ei olnud sellest tol
korral veel teadlik.
See kogemus tuli sellises raamistikus, mida ta suutis omaks võtta – väga kiirendatud
inspiratsiooni kujul. Tema teadvus lahkus ta kehast alles siis, kui ta oli millegi lävel, mis
tundus temale peaaegu väljakannatamatu intensiivsusega inspiratsioonina. Kui tema harjumused oleksid ta juhtinud näiteks regulaarse palvetamiseni, siis oleks olnud võimalik ka seda
raamistikku kasutada. Kõigil sellistel juhtudel ilmnevad mitmed omadused: sissepoole vaatamise võime, sügava keskendumise võime, füüsiliselt orienteeritud mina teravate piiride kaotamise võime kontemplatsioonis ja tugev õppimise soov. Nendega peab kaasnema sisemine
usaldus, et otse on võimalik saada kehtivaid teadmisi. Nendel, kes usuvad, et kõik vastused on
teada, on vähe vajadust otsida.
Selline informatsioon, selline inspireeritud kirjutamine ilmub tavaliselt isiksuse raamistikus, mis on juba paika pandud ja kujundatud. Seosed, mille raamides sellised teadmised
ilmuvad, on seega sageli erinevad. Mõnikord kasutatakse raamistikku viimast korda ning
esialgsed inspireeritud teadmised – teadmised ise – vabanevad raamistikust ning kasvavad
välja seostest, mis võimaldasid nende sündimise.
Kõigepealt, indiviidid, kes saavad laiendatud teadvuse seisundites sellist informatsiooni,
on juba sellised, kes tunnevad sügaval enda sees seoseid mitte ainult maa enese, vaid ka sügavamate reaalsustega. Teadvuslikult võivad nad sellisest põhilisest omadusest endi sees sageli
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mitte teadlikud olla. Nad ei võta omaks teiste poolt etteantud vastuseid, vaid püüavad leida
omaenda vastused.
Need otsingud võivad tunduda kohati kaootilistena. On olemas teatav peenekoeline rahutus, jumalik rahuldamatus, mis neid juhib, kuni lõpuks piirid nende endi isiksuse sees avatakse. Omandatud teadmised tuleb siis füüsilise isiksuse poolt seostada ja siiski valab sedalaadi
tõeline teadmine, juba oma olemuse tõttu, välja omaenda valguse ja leiab omaenda tee.
Mõnede selliste kogemuste poolt tekitatud energia on küllaldane muutmaks mõne hetke
jooksul tervet elu ning mõjutamaks teiste arusaamist ja käitumist. See on teadmiste sissetungimine ühest tegevuse dimensioonist teise. Nad on suure laenguga ja lenduvad. Indiviid, kes
saab sellist informatsiooni, on ise seda teadmata, üks osa sellest. Teave, mida ta saab, muudab
otseselt kogu tema praeguse isiksuse tundeskaalat.
Niipalju, kui ta on ustav omaenda kujutlusele, on talle kättesaadavad sellised avardumise
võimalused, mida ta muul viisil vaevalt oleks võinud saavutada. Sageli põrkab antud informatsioon kokku varasemate ideede ja veendumustega. Kui ei oleks tõkkeid, ei peaks need
kogemused olema vahel plahvatusliku iseloomuga.
Sellised isiksused peavad sageli õppima oma intuitiivseid teadmisi seostama, ümber
kujundama intellektuaalseid raame, et need oleksid selliste teadmiste toetamiseks küllalt
tugevad. Sellistele isiksustele on sageli antud kaasa võime kasutada ebatavaliselt suurt
energiahulka. Neil tuleb sageli juba noores eas õppida, kuidas oma energiat mitte raisata.
Võib tunduda näiteks, et enne, kui nad selle õppetunni ära õpivad, liiguvad nad mitmes suunas
korraga.
See toimub sageli kolmekümnendate aastate lõpus või neljakümnendate alguses, kuna
teadmiste vajadus on siis sellistel isiksustel jõudnud oma haripunkti. Nõutavad käitumismallid
on küllaldaselt välja kujunenud. Energia on juba suunatud ja indiviidil on olnud küllalt aega
taipamiseks, et üldiselt omaksvõetud raamidel ja vastustel on tema jaoks vähe mõtet.
Oma kõige tugevamas tingimuses võivad sellised kogemused panna liikuma intuitiivsed
teadmised eraviisilisest valdkonnast ja muuta kogu tsivilisatsiooni. Esialgses kogemuses
sisaldub alati uskumatu tugevusega laeng. Selles koondub tihendatult kogu energia, millest
tulenevad kõik muud arengud.
Sellega seotud isiksus võib reageerida paljudel viisidel. On vajalik suur kohandumine ja
sageli ka muudatused käitumises. Indiviid taipab nüüd, et ta on tõepoolest elav reaalsuse võrk
ning see muutub vahetuks teadmiseks teadvuse tasandil.
(Selline asi toimus ka Jane'iga.)
Selline teadmine vajab mitte ainult reageerimisvõimelisemat ja vastutustundlikumat käitumist, vaid sisaldab endas ka sümpaatiat elu vastu, mis varem võis puududa. Sümpaatia toob
endaga kaasa tundlikkuse, mis on tugev, väljakutsuv ja intensiivne. Paljud indiviidid on kogenud ebatavalisi, üsna tõelisi ja intensiivseid teadvuse avardumisseisundeid, kuid leidnud end
olevat võimetud seostama uusi teadmisi vanade veendumustega ning tegema muudatusi, mis
on vajalikud tundlikkuse kontrolli all hoidmiseks. Nad ei olnud küllalt tugevad, et seda kogemust endas hoida. Sellisel juhul püüdsid nad seda välja lülitada, eitada ja unustada.
Teised ei lasknud seda kunagi väljuda raamistikust või seosest, millest see alguse sai. Nad
ei olnud võimelised sellest väljuma. Nad ei suutnud ennast vabaks teha. Kui see informatsioon
näis algselt tulevat näiteks nende Jumalalt, siis nad ka jätkasid oma iseloomulikul viisil mõtlemist sellest Jumalast, kuigi see kogemus ja antud informatsioon oleks pidanud viima neid
sellest punktist palju kaugemale.
Ruburt, näiteks, oleks teinud sama vea, kui tema kogemused poleks teda juhtinud kaugemale inspiratsiooni raamidest, mis oli need sünnitanud. Mis temasse puutub, siis jõudis ta uute
kontseptsioonideni, kuna tal oli arusaamist vanadest loobuda ning julgesti edasi minna.
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Edasiminek sidus ta minu ideedega jumala kontseptsioonist. Enne meie seansside algust
oli ta oma illusioonid sedavõrd kaotanud, et ei tahtnud isegi mõelda küsimustele, mis oleksid
seotud "usuasjadega".
Sellised kogemused või sellised uksed, mis viivad teadmiste juurde, on avatud igale indiviidile ja teatud ulatuses saab iga indiviid nendest ka oma osa. Nad ilmuvad palju vähem
salapärasel kujul, sageli intuitiivsetes otsustes, mis näivad tulevat ootamatult, kasulikes muutustes, intuitiivsetes taipamistes. Sageli näib, et indiviid näeb oma elukäigu sees asju järsku
füüsiliselt selgelt ja ajab need korda. Elu, mis näis kulgevat hävingu suunas, muutub järsku,
näiteks, võidukaks. Need on kõik ühe ja sama kogemuse variatsioonid, kuigi vähendatud
kujul.
Normaalses elus ja igapäevases kogemuses on kõik teile vajalikud teadmised kättesaadavad. Te peate siiski uskuma, et see nii on, asetama end olukorda, kus te võite seda saada,
vaadates sissepoole ja oma aimdustele avatuks jäädes ja mis kõige olulisem, ise tahtma teada
saada.
Ma ütlesin paar lõiku tagasi, et sellised indiviidid nagu Ruburt on ise osa teadmistest,
mida nad saavad. See kehtib iga isiku, iga lugeja suhtes. On üks oluline eksitus. Inimesed
usuvad, et on olemas üks suur tõde, et see ilmub nähtavale ja nad tunnevad selle ära. Lill on
tõde. Samuti elektripirn. Samuti idioot ja geenius, veeklaas ja sipelgas. Väline sarnasus on
igatahes vähene.
Tõde on kõik need näivalt isesugused ja erinevad reaalsused. Nii on Ruburt osa tõest,
mida ta tajub ja igaüks teist on osa tõdedest, mida teie tajute.
"Tõde", mis peegeldub läbi Ruburti, muutub teatud määral uueks tõeks, kuna seda tajutakse ainulaadselt (nagu see toimub iga indiviidi puhul, kes seda tajub). See ei ole mitte väiksem
tõde ega suurem tõde. Sellest saab uus tõde.
Nüüd võite teha vaheaja.
(22.26. Jane'il võttis paar minutit aega, et väga sügavast transist välja tulla. Tema hääl
oli jäänud enamuse ajast rahulikuks, kuid oli muutunud väga keskendunuks. Tal polnud
aimugi, et ta oli rääkinud veidi üle tunni aja. "Oi, ta tõesti hoidis mind seekord väljas," ütles
ta. "Ja ma tean ka, miks. Müra ülemisel korrusel hakkas mind häirima ja nii surus Seth minu
veel sügavamale alla."
"Ma teadsin, et ma saan Lisa osas midagi 'Idee konstrueerimise' kohta," jätkas ta. "See oli
kõige nauditavam õhtu." Ta oli selle seansi üle väga õnnelik. Arvasin, et ta oli täna selle müra
suhtes tundlik, kuna ei tahtnud, et teda selle materjali saamisel segataks. Praegu oli ülemise
korruse korteris vaikne.
Sügava transi mõjud jätkusid. Jane haigutas üha uuesti. Ta kõndis mööda tuba, rüüpas
õlut ja suitsetas. Soe vihm jätkus. Küsisin Jane'ilt, kas ta tahaks seanssi lõpetada, kuid ta
otsustas hoolimata oma pidevast haigutamisest siiski jätkata.)
(Jätkame samal viisil kell 22.45.)
Niisiis: Sellised "uued tõed" võivad samal ajal olla igivanad, kuid tõde ei ole selline asi,
mis peab alati olema ühesuguse välimuse, kuju, vormi või mõõtmega. Need, kes püüavad oma
tõdesid küsimuste eest kaitsta, ähvardavad oma teadmiste paikapidavust ise hävitada.
Veel kord: neil, kes on oma vastustes nii kindlad, jääb puudu sellest vajadusest teadmiste
järele, mis võib neid juhtida veelgi suuremate arusaamiste dimensioonidesse. Iga tõeline teadvuse avardumine on muidugi juba iseenesest üks osa sõnumist. Isiksus leiab end kohtumas
elava tõega ja teab, et tõde on olemas ainult sellisel moel.
Ma kasutasin siin mõistet "teadvuse avardumine" sagedamini kasutatud "kosmilise teadvuse" asemel, kuna viimane hõlmab sellise ulatusega kogemust, mis ei ole inimkonnale praegusel ajal kättesaadav. Intensiivsed teadvuse avardumised võivad teie normaalse olukorraga
võrreldes näida kosmilistena, kuid nad ainult annavad eelmaiku nendest teadvuse võimalus-
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test, mis on teile praegu kättesaadavad, rääkimata siis lähenemisest tõeliselt kosmilisele teadlikkusele.
Selles raamatus äratoodud ideed peaksid võimaldama paljudel lugejatel oma tajumist ja
teadvust avardada viisidel, mida nad varem võib-olla võimalikuks ei pidanud. Raamat ise on
kirjutatud sellisel viisil, et kõik need, kes on valmis õppima, saavad sellest kasu. Tähendus on
mitte ainult kirjutatud sõnades endis, vaid nendevahelistes seostes, mis ei paista välja ja mis
omavad tähendusi isiksuse mitmesuguste tasandite jaoks.
Iga intuitiivse teabe terviklikkus sõltub selle isiku terviklikkusest, kes seda saab. Teadvuse
avardamine nõuab seega ausat enesehinnangut, oma veendumuste ja eelarvamuste tundmist.
See toob endaga kaasa nii kingi kui ka vastutuse. Kõik need, kes tahavad vaadata iseendasse,
et leida omaenda vastuseid, jõuda omaenda "kohtumisele universumiga", peaksid seega omaenda isiksuse iseloomulikke töömehhanisme korralikult tundma õppima.
Nii on lood. (Jane kummardus Sethina ettepoole, silmad pärani ja väga tumedad.)
("Olgu nii.")
Selline enesetundmine annab väga suuri eeliseid ja on ühest küljest juba iseenesest hea
asi. On siiski võimatu vaadata sissepoole kasvõi mingisugusegi selgusega, kui te ei ole valmis
muutma oma suhtumist, veendumusi või käitumist, või vaatlema neid iseloomujooni, mida te
peate endale ainuomasteks.
Teiste sõnadega, te ei saa uurida reaalsust ilma uurimata iseennast. Te ei saa hoida kokkupuutumisi Kõigega Mis On, enesest eraldi, ja te ei saa ennast oma kogemustest lahutada. Te ei
saa "tõde" kasutada. Sellega ei saa manipuleerida. Kes arvab, et tõde saab manipuleerida,
manipuleerib sellega ainult iseennast. Teie ise olete tõde. Niisiis hakake iseennast avastama.
Ja nüüd ütlen ma teile head õhtut. (Jane lõi Sethina peoga vastu põlve ja naeratas laialt.)
("Olgu nii, Seth. Tänan sind väga.")
Meil tuleb teile veel eraldi seansse, kui olukord seda lubab.
("Väga hea. Tore. Siis kui raamat on lõpetatud, arvan ma.")
Minu parimad soovid.
("Sama sinule. Suur tänu. Head ööd.")
(23.16. "Mul oli tõesti hea tunne," ütles Jane, kui ta lõpuks sügavast transist välja tuli,
"kuid mulle tundub, et ma jõuan vaevu voodini." Ta haigutas jälle ja oli väga lõdvestunud.
Tasane, meeldiv vihmasadu jätkus.)

ESP KURSUSESEANSS
TEISIPÄEV, 23. JUUNI 1970
(Umbes kuusteist Jane'i ESP kursuslast olid kohal, kui see seanss lindistati. Sellel seansil,
mis siin on veidi lühendatud, arutab Seth muuhulgas organiseeritust meie praeguses reaalsuses. Vaata 537. seanss üheksandas peatükis, mis käsitleb surmajärgset organiseeritust.)
Niisiis: Kui te tahate organiseeritust, siis selle te ka saate – igal ajal. Te ehitate üles omaenda olemasolu ja valite need reaalsused, kus on täpselt niipalju organiseeritust kui teil teatud
ajal vaja läheb.
Selles reaalsuses rõhutate te väga täpselt kõiki sarnasusi, mis teid üksteise külge seovad, te
teete neist mustri ja ignoreerite väga täpselt kõiki erinevusi. Tohutust tajumise väljast eelistate
te koondada oma tähelepanu teatud kindlatele piirkondadele, ignoreerides kõiki teisi ja nii on
teil selle väikese piirkonna ulatuses omavahel täielik kokkulepe. See tohutu ulatus, mida te ei
taju, ei häiri teid üldsegi mitte ja te ei esita selle kohta küsimusi. Ja ometi on see olemas.
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Ma olen seda juba varem öelnud: kui te oleksite võimelised koondama oma tähelepanu
erinevustele, kasvõi ainult nendele, mida te suudate tajuda, kuid ei taju, siis oleksite hämmastunud, et inimkond võib üldse välja kujundada mingisugust organiseeritud reaalsuse ideed.
(Jane vaatas Sethina sohva poole, kus istusid Mary ja Art.) Ma vaatan nüüd teid kahte. Kui
teised vaatavad meie sõpru siin sellel kujuteldaval sinisel sohval, siis näevad nad pilti tõelisest
organiseeritusest. Siin on üks indiviid ja (osutades) siin on teine indiviid ning nende vahel on
ruum. Pilt on tasakaalus. See näib täieliku ja organiseerituna.
Kuid ruum meie kahe sõbra vahel ei ole tühi. Te küll arvate, et see on tühi, kuna te ei taju,
mis seal on. Pilt tundub väga organiseerituna. Niipea kui te taipate, et pilt ei ole täielik, tuleb
teil hakata esitama uusi küsimusi ja vana arusaamine täielikust organiseeritusest on kadunud.
Niisiis: Nagu te teate, ei taju te neid aatomeid ja molekule, mis ujuvad toas ringi ega ka
neid, mis täidavad meie kahe sõbra vahelise ruumi, ega jõudusid – välja jõudusid – mis eksisteerivad. Sohva ühendab neid, kuna nad istuvad selle peal. Ja mille peal nad õieti istuvad?
Tühjuse peal, mida te tajute tahkena.
Ilma oma füüsiliste meelteta ei tajuks te seda sohvat tahkena. Teadvus, millel on teistsugused tajumismehhanismid kui teil, ei ole teadlik meile kõigile tuttavast sinisest sohvast. Teie
teate selle organiseeritust. Teie mõtted tajuvad organiseeritust. Teie sunnite organiseeritust
peale ja tõepoolest loote seda,
(Küsimus ühelt kursuslaselt: "Kas me kõik loome samasugust organiseeritust ja näeme
sama sohvat?")
(Maryle ja Artile:) Ma olen kindel: kõik on üldjoontes sama meelt, et te istute sohva peal.
Te ei taju ühte ja sedasama sohvat. Te tajute ainult omaenda ideekonstruktsioone. Teiste ideekonstruktsioone ei suuda te näha. Telepaatiliselt paigutate te oma ideid ümber vastavalt sellele, mida te teise isiku mõtlemisest teate. Te nõustute sellega, et see sohva on siin. On tõsi, et
seespool oma füüsilist süsteemi – sest ma tean, et see tuleb järgmisena – võite te oma sohvat
mõõta. Ma ootan iga hetk, et keegi võtab joonlaua ja mõõdab sohva ära ning ütleb siis mulle,
et sohva on nii ja nii pikk: kuidas ma saan siis öelda, et see ei olegi sohva?
Kuid teie füüsilises süsteemis on ka instrumendid ise moonutatud ja muidugi vastavad nad
sellele, mida nad mõõdavad. Ei ole mingit põhjust, miks nad ei peaks seda tegema. Telepaatiliselt olete te kõik ühel nõul asjade asukoha ja dimensioonide suhtes.
Te kasutate aatomeid ja molekule imelikul viisil. Te kannate oma ideed nende peale üle.
Te tajute neid ühel teatud viisil. Ega ma teid ei süüdistagi. Ka mina olen seda omal ajal teinud
ja selleks on oma põhjus. Kuid fakt on see, et füüsiline aine ei ole tahke, väljaarvatud siis, kui
te usute, et ta seda on ning selline organiseeritus on seestpoolt välisele peale pandud. See ei
ole väljastpoolt teile peale pandud. Teie moodustate reaalsust, mida te tunnete ja kuigi laud
toetab teie käsivarsi ning te võite sellele nõjatuda ja kirjutada, ütlen ma teile ikkagi, et laud ei
ole tahke.
Sellel on vähe tähtsust niikaua, kui te võite selle peal kirjutada. Sellel on vähe tähtsust niikaua, kui te võite oma sinise sohva peal istuda. Aga kui te lahkute oma füüsilisest süsteemist
ja kui füüsiline tajumine ei ole enam reegliks, siis tuleb teil õppida ära uued põhieeldused.
Põhieeldused on need seadused, mille suhtes te olete ühel meelel ükskõik millises reaalsussüsteemis. Te olete ühel meelel näiteks selles suhtes, missugused asjad on füüsilised – on
vähe tähtsust, kas nad seda on või ei ole, niikaua kui te olete nende suhtes kokku leppinud.
Teie teadvus kuulub keha sisse. Pigem SURM, kui et ta sellest välja peaks minema. See on
tabu! Kuid on fakt, et teie teadvus ei ole keha sees vangis; aga nii kaua kui te usute, et ta seda
on, siis tõepoolest – pigem surm, kui et ta sellest välja peaks minema. Ja kui te siis ükskord
surnud peast leiate end väljapool keha, siis muidugi oh seda hämmingut!
On olemas ka teisi põhieeldusi, mida te peate reaalsuse aluseks. Teistel reaalsustasanditel
on jällegi omad põhieeldused. Need on need näilikud seadused, mille abil te oma kogemusi
valitsete. Meie märkmete tegijad saavad endaga väga hästi hakkama, kui arvestada, et ei paber
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ega pliiatsid pole tegelikult tahked. See on hämmastav, mida kõike saab mitte millegagi ette
võtta!
Te olete tõepoolest paljumõõtmelised isiksused, nagu varem öeldud. Mingis oma arengu
punktis saate te oma tõelisest olemusest üha rohkem teadlikuks. Osa teist on näiteks vägagi
teadlik pulseerimisest, millest te äsja rääkisite ja mälu impulsitaolisest olemusest. Kui impulss
on selles füüsilises reaalsuses, siis teil, nagu te ennast tunnete, on sellest olemasolust mälestus. Kui impulss on teises dimensioonis, siis on mälestus tollest olemasolust. Ühel osal teie
tervikidentsusest on mälestus mõlemast. Tervikisiksuse struktuur asub paljudes dimensioonides üheaegselt.
Psühholoogia seisukohalt on teie arusaamine küll üsna algeline. Te lihtsalt ei taipa, kes te
praegu olete; ja, nagu ma varem olen öelnud, kui te esitate mulle küsimusi surmajärgse elu
kohta, siis kannate te selle vabandage väljenduse eest – teadmiste puuduse automaatselt üle
järgmisse valdkonda. Seetõttu on mul vahel raskusi teie küsimustele vastamisega. Te olete
iseennast tundma õppimas. Aga sellise tempo juures võtab see teil küll kenakese aja!
Niisiis: Kui te saate õigesti aru, kuidas kasutada psühholoogilist aega, siis suudate te õppida teatud määral oma teadvuse laadi ja suunatust muutma. Te võite seda pöörata mitmesse
suunda. Te võite end koondada mujale, füüsilisest reaalsusest eemale. See ei tähenda, et te sel
juhul siin lootusetult kuivale jääte. See tähendab, et te alustate omaenda reaalsuse uurimist ja
nende teiste dimensioonide uurimist, kus te olemas olete.
Kuid peab siiski olema valmis tunnistama, et teised dimensioonid, milles te eksisteerite,
on olemas. Teil peab olema usku ka oma füüsilisesse minasse – usku, et see on ikka alles, kui
te tagasi tulete ja ma kinnitan teile, et ta on alles. Mingit muud võimalust pole – ma kordan –
ei ole olemas mingit muud võimalust saada otsest informatsiooni teiste reaalsuste kohta peale
omaenda teadvuse uurimise ja selle käsitlemise.
Teile rääkides kasutan ma väga harva selliseid sõnu nagu "armastus". Ma ei ütle teile, et
teisel pool kuldset ust ootab teid Jumal. Ma ei rahusta teid, öeldes, et kui te olete surnud, siis
ootab Jumal teid kogu oma majesteetlikus halastuses ning sellega lõpetab teie vastutuse. Ja
nagu ma eelmisel õhtul oma viimases peatükis ütlesin, ei paku ma mingit lootust laiskvorstidele, kuna igavest puhkust nad ei leia.
Kuid reisides iseenda sees, avastate te oma teadvuse ühenduse teiste teadvustega. Te avastate paljumõõtmelise armastuse ja energia, mis annab teadvuse kõigile asjadele. See ei pane
teid ihaldama puhkust, vanasõna järgi, "õnnistatud rüpes". Selle asemel innustab see teid üha
rohkem osalema loomise töös; ja seda jumaliku kohaloleku tunnet leiate ja tunnete te tõesti,
sest nii iseendas kui oma ligimestes tajute tagaplaanil seda molekulide tantsu. Nii paljud tahavad, et oleks selline Jumal, kes astuks teile tänava peal ligi ja ütleks, "Õnnistatud pühapäeva,
Mina olen Mina, käige minu järel." Kuid Jumal on Oma loomingutes osavalt varjatud, nii et
Tema on see, mis nemad ja nemad on see, mis Tema; ja tundes neid tunnete te Teda.
On olemas palju sõnu, millega tähistada psühholoogilist aega. Ma ei pea silmas mitte
ainult oma meditatsioonimeetodit. Ma pean silmas teiepoolset subjektiivset tegevust ja uurimistööd. Kas jõuate järele? Tore!
Tegelikult olete te praegu Jumalaga koos. Teie olete need, kes seda ei taipa. Te olete uskunud paljusid muinasjutte ja sümbolite seisukohalt olid nad väga olulised. Nagu varem mainitud, on neil, teie elus ja arengus, oma koht, kuid on aegu, mil teil tuleb nad maha jätta ja ilma
nendeta võite te end mõni aeg üsna üksildasena tunda.
(Küsimus: "Me siis vajame neid veendumusi osana oma arengust, kuigi me neist hiljem
loobume?")
Jah, isegi kui keegi minutaoline tuleb ja tõmbab teilt teie mugavad tekid pealt ära – sest
varem või hiljem hakkavad nad teie arengut takistama, kuigi nad varem aitasid teil kasvada.
Jääb siiski faktiks: selleks, et leida Jumalat, ei ole teil tarvis surra. Kõik Mis On, on praegu, ja
teie olete osa Kõigest Mis On samuti praegu. Nagu ma teile sageli olen öelnud, olete te praegu
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vaim. Arenguteed on praegu lahti. Ta võite praegu asuda uurima keskkondi, mis ei ole füüsilised, kui te seda tahate, kuid millegipärast ei näe ma selle nähtamatu ukse juures õpilaste tunglemist!
Nüüd ma lõpetan seansi, et te kõik loeksite hoolikalt läbi selle, mis ma rääkisin. Ja aegajalt, kui teil pole midagi muud teha – midagi paremat teha – siis püüdke tajuda katkestusi
oma teadvuse pulseerimises. Püüdke ületada seda lõhet! Ma soovin teile kõigile head õhtut!
Püüdke ületada seda lõhet!

ESP KURSUSESEANSS
ENNE 23. JUUNIT 1970
(See osa, mis on alles tänu ühele Jane'i õpilasele, on kõik mis on säilinud ühest nendest
vähestest kursuseseanssidest, mis läksid kaduma või mida ei lindistatud täielikult. Vaata
üheksandat peatükki.)
Tõeline vaimsus on rõõmus ja maine asi ning sel pole midagi pistmist täiskasvanud inimese võltsi väärikusega. Sel ei ole midagi tegemist pikkade sõnade ja pikkade nägudega. Sel on
tegemist teadvuse tantsuga teie sees ja vaimse seikluse tundega teie südameis.
Just see on vaimsuse tähendus; ja nagu ma olen teile varem öelnud, kui ma saaksin, siis
ma tantsiksin selles toas rõõmsasti ringi, et teile näidata, et teie elujõud ei sõltu füüsilisest
kujust. See ei sõltu teie noorusest, see ei sõltu teie kehast. See heliseb ja laulab läbi universumi, läbi kogu teie isiksuse. See on rõõmu tunne, mis teeb kogu loomise võimalikuks.
Nii et ärge mõelge, et te olete vaimne, kui olete pika näoga ja ärge mõelge, et te olete
vaimne, kui materdate ennast oma pattude pärast. Aastaajad teie süsteemis tulevad ja lähevad.
Päike paistab teie peale, ükskõik kas te olete enda arvates patune või pühak. Universumi
elujõud on loovus ja rõõm ning armastus ja see on vaimsus. Ja seda ma tahangi öelda oma
raamatu lugejatele.

558. SEANSS
5. NOVEMBER 1970
NELJAPÄEVAL KELL 2150
(Selles väljavõttes seansist mainib Seth esmakordselt Kõnelejaid ja nende ülesandeid
taaskehastuslikus protsessis ning täiendab andmeid Kõnelejatest, mis on ära toodud seitsmeteistkümnendas peatükis.
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Seanss korraldati, kuna Ron B. ja tema naine Grace, ESP kursuslased, palusid abi seoses
nende perekonda puudutava probleemiga. Pärast väga huvitava materjali andmist selle olukorra kohta, asus Seth Kõnelejate probleemi kallale. See oli umbes kell 23.15. Kõik kohalviibijad olid üllatunud. Mõiste "Kõneleja", nii nagu Seth seda kasutab, oli Jane'ile ja minule
sama tundmatu kui Ronile ja tema perele.)
Me oleme tundnud mitmeid inimesi, kes on ühes eelmises olemasolus olnud mungad.
(Ronile:) Ühes elus idamaal enne Kristuse aega, 1200 eKr kuulusid sa inimeste gruppi, kes
valdasid esoteerilist pärandit. Te olite rändurid ja reisisite ka läbi Väike-Aasia.
Oma peas kandsite te kaasas sõnumeid ja seadusi, mis olid antud ühele teietaolisele ajal,
mis oli juba peaaegu unustatud. Need olid eetika seadused. Need pärinesid Atlantise ajast.
Enne seda anti need seadused ühelt teiselt tähelt pärineva rassi poolt. See rass oli seotud
Atlantise päritoluga. Need sõnumid pandi sõnadesse ja keelde ning kirjutati üles Atlantise
ajal, kuid hiljem anti neid edasi suusõnal.
Teie inimesed õppisid need ära oma vanematelt ja neid nimetati Kõnelejateks. Sina olid
üks nendest – Kõneleja. Seepärast leiad sa olevat nii kerge kutsuda teisi oma vendadeks.
Niisiis: Kolm inimest, kes töötavad sinu alluvuses (vabrikus, kus Ron töötab ülevaatajana),
kuulusid sellesse esialgsesse inimeste gruppi. Sinu abikaasa, minia ja poeg (kõik olid sel õhtul
kohal) kuulusid samuti sellesse gruppi. Sinu abikaasa ja minia olid vennad. Nüüd andke meile
üks hetk. (Paus.)
Te rändasite läbi Väike-Aasia, suure segaduse ajal, ja rääkisite kõikjal, kuhu te läksite –
see tähendab, te õpetasite kõlbelist käitumist. Selle eetikakoodeksi päheõppimine võttis teil
kaksteist aastat harjutamist.
Hiljem oli tegemist esseenidega. Selles sõnas ei ole ma kindel.
(Esseenid olid üks neljast tuntud juudi sektist, mis tegutsesid Pühal Maal Kristuse ajal.
Nad olid rahumeelne kontemplatiivne grupp. Piiblis neid ei mainita. Kui Seth tahab öelda, et
esseenid kuulutasid Kõnelejate kõlblusõpetust meie ajaarvamise esimesel sajandil, siis on see
muidugi palju sajandeid hiljem Roni elust 1200 eKr.)
(Roni abikaasa Grace: "Seth, kas me sel ajal täitsime oma ülesandeid?")
Selles olemasolus jah. Teil tuleb anda mulle aega. Grupis olid rahutused, tülid. Ei suudetud kokku leppida meenutatud sõnade tähenduse üle. Grupp lõhenes. Üks osa rändas maale,
mida me praegu nimetame Palestiinaks, teine ilmus järgmisel sajandil Lõuna-Euroopasse.
Üks suurem moonutus oli seotud B-A-E-L-iga (veeritud). Üks grupp kogunes kokku Baeli
Jumala kontseptsiooni ümber. Sina (Ron) olid teises grupis. Džunglis oli linn – M-E-S-S-I-N-I
(veeritud), mis on minu lähim võimalik tõlge – Väike-Aasias, ja seal leidus siis möödunud
tsivilisatsiooni fragmente. Ehitati uus linn, mis omakorda kadus. Olid kirjutised kaljudel, kuna
vanad teadaanded kirjutati uuesti üles. Kuid teie inimesed olid läinud ja alles nüüd leiate te
neid uuesti.
(23.27. Jane'i transs oli olnud väga hea. Tal oli raskusi silmade avamisega ja nende lahti
hoidmisega. Ta ütles, et oli näinud materjali andmise ajal pilte, kuid ei suuda neid meile
praegu kirjeldada.
Kümme seanssi hiljem ütles Seth Jane'ile ja minule, et ka meie olime olnud Kõnelejad,
kuigi ta ei öelnud midagi aastate ega maade kohta või selle kohta, kas Jane, Ron või mina
oleme uuendamas tutvust, mis on alguse saanud väga muistsel ajal. Mulle tundub, et vähemalt
selles elus kohtusin ma Roniga väga imelikul viisil: peaaegu üheealistena kasvasime me üles
palju aastaid tagasi ühes väikelinnas Elmira lähedal; meie perekonnad olid tuttavad – ja
siiski ei saanud me kokku enne 1970. aastat...
Võib-olla peegeldades oma varasemat tegevust Kõnelejana – mis võib-olla subjektiivsetel
tasanditel jätkub – tegutseb Ron aktiivselt kiriku liinis, kuigi ei ole ise usumees ning teab
palju Piiblist ja sellega seotud teemadest. Ta töötas läbi osa Sethi andmetest, mina uurisin
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osa mitmesuguste käsiraamatute abil. Kuna Jane ei tea nende ajalooliste perioodide kohta
praktiliselt midagi, siis oli ta väga rahul, et Sethi informatsioon oli nii paljulubav.)
(Seth-Jane veeris jumala nime Bael. Enamus allikaid annab nime Baal, mida võibolla
hääldati Bael. Akkadi variant Bel oli kasutusel muistses Mesopotaamias. Baal – issand – oli
muistsete semiidi rahvaste arvukate kohalike jumaluste nimi või tiitel. Baali kummardamine
ilmus Süürias ja Iisraelis palju sajandeid enne Kristuse sündimist – juba 1400 aastat eKr,
Süüria kiilkirjatekstide järgi. See aastaarv on väga huvitav, sest Seth mainib aastat 1200 eKr
seoses Roni ja konfliktiga tema grupis, mis puudutas Baali. Baal oli kõige sagedamini viljakuse jumal ja tema kivisümboliks oli ilmselt fallos. Õigeusklike iisraellaste järgi oli Baali või
looduse kummardamine ebajumala kummardamine ning igasuguste kõlbeliste väärtuste eitamine.
Kui me rääkisime Messini linnast, millest me midagi polnud kuulnud, tuli Seth lühikeseks
ajaks uuesti tagasi:)
Niisiis: Kirjuta üles R-A-M-A (veeritud). See on ka üks linn. Anna meile üks hetk ja siis
me ütleme tõesti head õhtut.
(Ramah on mitmete Palestiina linnade nimi ja tähendab heebrea keeles "kõrget kohta".
Piiblis seostatakse seda nime mõnede kultusliku praktika "kõrgete kohtadega". Nendes kohtades, mida peeti ebamoraalseteks ja ohtlikeks Iisraeli usule, oli vahetu kummardamise objekte
– näiteks oli Baali püha sammas üks neist. Avastasin selle informatsiooni uurimise teel pärast
seanssi. Seansi ajal ei teadnud ma sellest midagi. Jätkame kell 23.48.)
Teie mõistete järgi, ja ainult teie mõistete järgi oli Kristuse tulek teine tulek. (Paus.)
Nende mõistete järgi – ja see on oluline – ainult nende mõistete järgi ilmus ta Atlantise ajal,
kuid ürikud hävitati ja unustati, väljaarvatud ainult nende üksikute mälestuses, kes ellu jäid.
Jällegi, nende mõistete järgi, on ta üks olend, kes ilmub üha uuesti teie füüsilises süsteemis, kuid Teda on ära tuntud ainult kahel korral. Ükskord Atlantises ja teine kord Kristuse
loos, nii nagu see teieni on jõudnud kõigis oma moonutustes. Ta ilmub seega üha uuesti ja
uuesti, tehes end vahel tuttavaks ja vahel mitte. Ta ei olnud üks isiksus, nagu ma teile rääkisin, vaid üks kõrgelt arenenud olend, kes ilmub mõnikord välja Iseenda fragmendina.
Teie mõistete järgi põimib Ta Ennast igavesti teie aja ja ruumi kanga sisse, sündides üha
uuesti ja uuesti liha maailma, olles osa sellest ja samal ajal sellest sõltumatu, nii nagu teie
kõik olete osa sellest, kuid sellest sõltumatud.
Niisiis: Kuna meie väike sõber (Roni minia Sherry) on mures, et kas ma mitte ei häiri
naabreid (väga valjusti), siis naeratan ma, lootes, et see on meeldiv naeratus ja soovin teile
meeldivat õhtut koos kõigi õnnistustega, mis mul anda on.
(Lõpp kell 23.55. Jane'i transs oli jällegi olnud sügav ja sellest väljatulek võttis tal veidi
aega. "Oo," ütles ta. "Ma tunnen seda energiat nüüd väga tugevalt, kuidas see läheb läbi
minu ja kannab mind endaga edasi ..."
Pärast seanssi selgitas Ron Teist Tulemist, nii nagu sellest räägitakse Piiblis, Matteuse
evangeeliumi 24. peatükis. Ta rääkis meile samuti, et Jeesus oli palju kordi ette kuulutanud
oma surma ja ülestõusmist Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumides ning sellest tulenenud jüngrite ebakindlusest ja arusaamatusest. Isegi pärast ristilöömist ei tuntud ülestõusnud
Jeesust paljudel juhtudel ära.)
ESP KURSUSESEANSS
TEISIPÄEV, 5. JAANUAR 1971
(See seanss järgnes arutelule kursusel taaskehastumise ja võimalikkuste teemadel. Sethi
kommentaarid ja õpilaste küsimused näitavad kursuseseansside andmise ja saamise iseloomu
ja demonstreerivad nende ulatust.)
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Niisiis: Muistne Rooma on olemas ja samuti Egiptus ning Atlantis. Te ei kujunda mitte
ainult tulevikku, nii nagu te sellest mõtlete, vaid ka minevikku. Teile on räägitud lihtsaid
muinasjutte ja need on meeldivad; aga kui te ei oleks valmis kuulma rohkem, siis ei viibiks te
praegu selles toas.
Teie ja teie taaskehastunud minad või isiksused ei ole aja vangid. Teie mineviku ja tuleviku minade vahel toimub pidev vahetus selles, mida te peate oma praeguseks minaks. Kui asi
ei oleks nii, siis ei räägiks ma siin, sest mina ei ole Ruburti mineviku mina. Iga isiksus on
vaba. Aeg on avatud kõigis suundades, vastasel juhul ei oleks olemas selliseid asju nagu
võimalikkused. Seega teie praegused tegevused võivad aidata oma niinimetatud mineviku
isiksust; ja mõni niinimetatud tuleviku isiksus võib sekkuda ja aidata teid teie vaevalisel teel
edasi.
Samuti võivad teie praegused tegevused mõjutada tuleviku isiksust nii nagu mineviku
isiksustki. Teil tuleks püüda avardada oma kujutlusvõimet ja tunnetada neid reaalsusi, kuna
intellekt üksi ei suuda neid mõista. Psühholoogiline aeg on teie parim meetod selliste tegelikkuste tajumiseks.
Te võite tunnetada seda, mida te sõnades ehk ei suuda kirjeldada, kuna te olete rohkemat
kui see füüsiline aju, mis teil praegu on. Mina ei ole luuletaja, kuid mõelge, nagu ühes Ruburti
luuletuses, et aju on nagu võrk, mille te kujundate sisemise mina ümber. See võrgustik aitab
teil tegutseda ruumi ja aja maailmas ning on samamoodi udukogu taoline, hõljuv ja peenekoeline nagu iga teine ämblikuvõrk – ning sama peenes tasakaalus. Te kujundate selle ja tajute
siis maailma, kuid teie seisukoht on väga ahtake ja aed, mida tajute, on väga lähedal teie
ümber. Teil on siiski palju suuremad tajumisvõimed. Ma tahan, et te mõistaksite oma sisemise
mina või hinge olemust, kuna see on reaalsuse koondumise punkt, millest tekivad teised reaalsused. See ei ole vangis päevadest või nädalatest või kuudest või isegi sajanditest koosnevate
pisikeste kastide sees.
Nüüd lasen ma teil kõigil teha vaheaja ja tulen tagasi ühe mittehetke möödudes. (Vaheajal
tahtis üks õpilastest, Janice S. teada, kas Seth on osa Jane'i isiksusest.)
Niisiis: Ruburt ei saa sulle nii kergesti vastata kui mina. Me olime algselt ühe ja sama tervikolemuse osad. Mina arenesin edasi oma teed mööda ja tema oma teed mööda. Seepärast
oleme mõlemad sõltumatud.
(Janice S.: "Teiste sõnadega, kõik tervikolemuse osad arenevad? Kas nad arenevad
koos?")
Mina arendasin välja omaenda tervikolemuse. Ruburt teeb kord samuti, kuid ta ei ole veel
teie mõistete järgi sel tasemel. Teise nurga alt vaadates ta muidugi on. Ka temas on osi, mis
on vähem arenenud, kuigi nad eksisteerivad kõik koos. Kõik tema osad on teadlikud sellest
teadete vahetusest. Ainult teie mõistete järgi – ja ma olen seda Ruburtile öelnud – võiks mind
vaadelda kui tema kuuendat mina tema tulevikus, kuid see on öeldud ainult mõtte selgitamiseks, kuna ta ei saa iialgi selleks, mis olen mina. See on võimatu. Mina olen mina ise.
On teatud vastused, mida ei saa sõnadega edasi anda, vaid mida tuleb intuitiivselt taibata.
Siiski fakt, et ma olen olemas ja võin teateid anda, peaks teile väga lihtsalt näitama, et teie
isiksuse teised "kõrgemad aspektid" võivad teid mõnikord välja aidata.
(Janice S.: "Oled sa alati õpetanud taaskehastumist?")
Õpetamine on olnud minu peamine taotlus, kuid ma ei ole mitte alati olnud õpetaja. Ma
olin kord vürtsikaupmees. Ümar ja paks ning kogukas vürtsikaupmees.
(Janice S.: "Aga selle eest ilus.")
(Naeratades:) Ma ei tea, mida teiega teha. Me õppisime tundma vürtside mõju ammu enne
seda, kui praegune põlvkond avastas marihuaana. Me nuusutasime merel viibides oreganot ja
saime sellest oma kaifi kätte (1600. aastatel). Me tõime Taanisse vürtse; meil oli tõesti toredaid reise. Me tegime pikki uurimisreise Aafrika rannikualadel. Ma olin suur maiasmokk.
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Niisiis: Kõik teie nõndanimetatud minevikud on praegu teie sees olemas ning te kõik võite
oma mälestusi uuesti kätte saada ja näha, millised need on. Te ei ole aja vangid, kui te ise ei
usu, et olete, sest pole olemas midagi olulisemat kui usk. Kui te usute, et olete olemas ainult
selle elu raamides, et olete sündinud ainult surma ja hävingu jaoks, siis ei kasuta te selles olemasolus oma vabadusi. Te eitate nende võimeid, kui nad end avaldavad, ometi mitte keegi ei
sunni teile peale neid ahelaid peale teie enda. Oma paljumõõtmelisest minast arusaamine
tähendab selle kasutamist.
(Janice S. kommenteeris, et Seth ei tee eriti palju ettekuulutusi.)
Ma ei ole ettevaatlik, ma olen lihtsalt realist. Kui te saate aru reaalsuse olemusest, siis te
taipate, et tuleviku sündmuste ettekuulutamine on põhiliselt mõttetu. Te võite mõningaid
sündmusi ette kuulutada ja need võivad toimuda, kuid te loote tulevikku igal hetkel.
Aeg teie mõistes on plastiline. Enamus ettekuulutusi tehakse väga moonutatult; need võivad inimesi eksiteele viia. Mitte ainult seda, vaid kui ettekuulutajad omadega ninali lendavad,
pole sellest "Missioonile" sugugi kasu. Reaalsus lihtsalt ei funktsioneeri niiviisi. Te võite end
häälestada teatud võimalikkustele ning ennustada, "et need toimuvad", kuid alati on olemas
vaba tahe. Ükski jumal ei istu kõrges elevandiluust tornis ja ei teata, et "see toimub 15. veebruaril kell 8.05"; ja kui ükski jumal seda ei ütle, siis ei saa ma aru, miks mina peaks seda
tegema.
(Annie G.: "Aga eelaimduslikud unenäod?")
Mõned neist peavad tõesti paika. Kuid sageli kutsub unenäos antud sugestioon sündmuse
esile, nii et kui unenägu saab reaalsuseks, siis näib, nagu oleksite te vaadanud tulevikku, mis
oli juba olemas. Selle asemel olete te kujundanud sündmuse, taipamata, et see sai alguse siis,
kui te magasite. Sellele küsimusele ei saa vastata mitte ainult sellepärast, et on olemas palju
kõrvalekaldeid, vaid alates sellest reaalsuse hetkest kujundate ja muudate te mitte ainult tulevikku, vaid ka minevikku. Võimalikkuste puhul omab see suurt tähtsust, kuna see tähendab, et
te muudate ja mõjutate kõiki sündmusi ning et teie raamatud on lõbus ilukirjandus, mis jutustavad teile ainult teie antud hetke arusaamisest mineviku kohta.
(Sally W.: "Kuidas saan ma muuta oma mõtteviisi nii, et mu perekond oleks terve ega
jääks haigeks?")
Meile on küsimus publiku hulgast. (Naeratades.) Teil tuleb taibata, et te ei kujunda sündmusi üksi. Te olete kõik seotud ühisesse ettevõtmisse. Tavaliselt ei vastuta te üksi mingi
sündmuse toimumise eest, kuna selle loomisest võtavad ka teised osa – neil on selleks omaenda põhjused. Seda küsimust ei saa ühe õhtu jooksul adekvaatselt lahti seletada, kuid igal teadvusel on omaenda kaitsesüsteem ja elujõud; teil tuleks usaldada enda oma.
Te töötate koos, et moodustada teile tuttavat füüsilist reaalsust telepaatiliselt, viiside ja
vahenditega, mis on teile tundmatud. Te koote psüühilise reaalsuse võrke, mis siis ühinevad
füüsiliseks reaalsuseks. Te ei koo neid ilmtingimata üksi, vaid üheskoos. Teie mõtted põimuvad teiste mõtetega. Teie olete vastutav omaenda mõtete eest. Teil on vaja õppida tundma
mõtete ja tunnete jõudu, kuid see peaks teid täitma loomisrõõmuga. Kui te kord taipate, et teie
mõtted moodustavad reaalsust, siis ei ole te enam sündmuste orjad. Teil tuleb lihtsalt ära õppida meetodid.
(Sally W.: "Aga ma ei tea, kuidas neid ära õppida.")
Te õpite neid siin praegu. Te õpite neid lugedes ja oma sisemist mina kuulates. Meetodid
on olnud teada sajandite vältel; mitte ainult sajandite, nagu teie aru saate, vaid selle maakera
eluea vältel ja isegi varem – kui poolused olid vastupidi, taevas särasid teised tähed ja planeedid polnud need planeedid, mida teie tunnete. Te võite teha vaheaja.
(Terry B.: "Kust said sa oreganot ja mis kujul sa seda nuusutasid?")
Lääne-India saarestikust, see oli kuivatatud.
(Üks vaheajal arutatud teemadest puudutas füüsilise inimkuju "jäävuse" astet.)
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Meie eraseanssidel olen ma selgitanud üht-teist, mida ma kursusel ei ole maininud.
Nimelt: igal ajahetkel, mil te näiliselt olete selles universumis olemas, ei ole te tegelikult seda.
Aatomid ja molekulid on pulseeriva iseloomuga, mida te tavaliselt ei taju, nii et see, mis tundub teile püsiva aatomi või molekulina, on tegelikult pulseerimiste jada, mida te ei suuda
jälgida.
Füüsiline mateeria ei ole püsiv. Te ainult tajute seda jätkuvana; teie tajumise mehhanismid ei ole varustatud pulseerimiste märkamiseks. Ma räägin nüüd meie sõbrale, kes istub
seal, (Art O., insener) kuna tal oma tegevusala tõttu on ehk arusaamist sellest, mida ma püüan
selgitada.
(Art O.: "Kas need impulsid on meie mõistes äärmiselt kiired?")
Kahtlemata. Kuid teatud tingimustel on sisemine mina, kui ta loobub oma tavalisest toetumisest füüsilistele meeltele, teadlik nendest perioodidest, mida teie näeksite kui eitust.
Teie teadvus võngub samal viisil. Ta on siin ja siis teda jälle ei ole, kuid füüsiline mina
koondab tähelepanu ainult füüsilise reaalsuse momentidele. Kuna teadvus võngub, siis teie
mina teised osad omavad mälestust nendest aegadest, mil see ei ole "füüsilisele reaalsusele"
koondunud ning see on samuti üks osa kogu teie olemasolust.
See ei ole pooltki nii keeruline kui see kõlab. Ükskõik, kas te mäletate oma unenägusid
või mitte, võib teatud osa teist hüpnoosi all meenutada iga unenägu, mis teil on olnud kogu
elu jooksul. Nii mäletab teatud osa teist neid mitte-hetki, mil te ei ole keskendunud füüsilisele
reaalsusele, kui teie olemasolu on täiesti teises tegelikkuse dimensioonis ja te tajute seda,
mida ma nimetaksin teie terminoloogia põhjal mitteintervalliks. Mulle meeldib mõiste mitteintervall rohkem kui mitte-hetk.
See on tõesti selles olemasolus; ja need mitte-intervallid on hetked teistes reaalsuse mõõtmetes.
(Jim H.: "Kas seda võiks võrrelda pöörleva valgusega tuletornis?")
Võib küll, kui see analoogia meeldib.
(Art O.: "Minu analoogia on elektromagnetiline laine, kandev laine ja see on õgvendatud.
Intervallid on positiivsed impulsid ja mitte-intervallid on negatiivsed impulsid.")
Sellepärast ma rääkisingi sinule.
(Art O.: "Kas on olemas rohkem kui kaks impulssi?")
On küll ja tervikmina on teadlik kõikidest nendest reaalsustest. Ma ei mõtle midagi halba,
kuid te kõik tunnete iseennast ja oma nõrkusi ning ebaõnnestumisi, nii et miks peaksite te
eeldama, et see mina, mida te tunnete, on ainus mina, mis te olete? Teil on kindlasti tulnud
pähe, et teil on võimeid, mida te ei kasuta, et teisi reaalsusi, mis on ühenduses teie kõige sisemise olemasoluga, ei väljendata sellises olemasolus, mida te tunnete.
(Art O.-le:) Ma tahaksin, et sa mõtleksid selle üle, mida ma rääkisin mitte-intervallidest.
(Jim H.: "Kas mitte-intervall võiks ühes teises meie olemasolu aspektis olla positiivne
intervall?")
Kahtlemata ja nemad ei tajuks teie olemasolu siin, kuna nende jaoks oleks see mitte-intervall.
(Jim H.: "Kas see võiks olla võti kõigi meie elude üheaegsele olemasolule, võti mitteajasse?")
Jah, kahtlemata. Ja kunagi ühel õhtul räägin ma teile, et teil tuleks muuta oma arusaamist
sõnast "elud". See on esimene vihje, mille ma olen andnud ühe väga olulise materjali kohta nii
meie eraviisilistel seanssidel kui kursusel. Kuid mõelge, mida te peate silmas, kui kasutate
sõna "elud" ja vaadake, kui piiratud see mõiste on.
Ma lõpetan nüüd meie seansi, kuid mul on üks kommentaar. Ma olen seda varemgi öelnud: te olete praegu sama surnud kui te iganes saate olema. Kui te saate sellest märkusest aru
ja mõtlete selle üle, siis saate te aru paljustki, mis on selle taga, mis ma sel õhtul olen öelnud.
(Art 0.: "Siis oleme me ka sama palju elavad, kui me kunagi oleme olnud?")
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See on õige – kuid selles elus, millega te praegu tegelete, ei pööra te tähelepanu oma elujõu kogu potentsiaalile.
(Janice S.: "Kas oli olemas Mu kontinent?")
Oli küll. Ma ütlen teile, et jätke oma unenäod meelde. Teie mõistete raamides ütlen ma
veelkord, et te mitte ainult ei jätaks meelde oma unenägusid, vaid õpiksite unenäo sees ärkvel
olema ja taipaksite, et te võite seal tegutseda. Teie moodustate nad. Nad on teie omad ega ole
teile peale surutud, et te peaksite nende sees end abituna tundma.
(Janice S.: "Kas me kasutame oma olemasolu nagu unenägu?")
See mida ma ütlesin, kehtib selle suhtes, mida sa praegu ütlesid. Ühes mõttes see, mida te
nimetate füüsiliseks reaalsuseks on unenägu, kuid laiemas mõttes on see unenägu, mille te
olete loonud. Kui te taipate, et teie moodustate seda, siis jõuate te oma tervikmina mälusse.
Ja kui te taipate, et te samamoodi moodustate oma elu sündmusi, siis õpite oma kontrolli
alla saama kogu oma teadvust, ükskõik mis aspektis see end selles elus näitab. Kõige selle
kaudu tuleb teil taibata, et te ei ole jõuetud. Pidage meeles, et see elu on kogemuse dimensioon ja reaalsus, isegi kui ühel kõrgemal reaalsuse tasandil, kus on teie avaram teadvus, on see
unenägu.

ESP KURSUSESEANSS
TEISIPÄEV, 12. JAANUAR 1971
(Seansi esimene osa puudutas üht kursuslast ja tema vastumeelsust vaadata sügavamale
enda sisse.)
Tema isikustab klassis neid tundeid, mis teil igaühel seoses teie sisemise minaga teatud
määral olemas on... Ta näitab oma tundeid välja liialdatud viisil, nii et te võiksite neid vaadata, ja kui ta räägib, siis mitte ainult iseenda, vaid ka kõigi ruumisolijate nimel, kaasaarvatud
Ruburt.
(Nimetatud kursuslasele:) Sa osutad sellega kogu kursusele suure teene, kuid ma loodan,
et see muutub. Sest kui sa hakkad vaatama enda sisse, siis saab sinust teistele suurepärane eeskuju ja nii saab see olema.
(Vaheajal luges Jane katkendeid ühest gnostitsismi käsitlevast materjalist. Järgnes Sethi
möödunudnädalase kursuseseansi materjali arutelu, mis puudutas aatomite ja molekulide pulseerivat iseloomu – ja see omakorda viis jutu nn lendavate taldrikute nähtuse võimalikule
päritolule.)
Üks väike märkus: Mõnes suhtes esindavad need võnkumised just seda, mis toimub teatud
juhtudel teie lendavate taldrikute juhtumite puhul, sest teil ei ole tegemist sellise liikumisvahendiga, mida te arvate tajuvat. Ma räägin ainult teatud juhtumitest, kus teil on tegemist külalistega teistest reaalsustest.
Sel juhul toimub katse vahetada maskeeringureaalsusi. Teie tasapinda sisenevad olendid ei
saa selles välja ilmuda nii nagu nad tegelikult on. Kuna nende aatomite struktuur ei ole niisugune nagu teil, siis peavad toimuma moonutused, et kontakt üldse võimalik oleks. Nii tervitab
teid teatud tajumisandmete komplekt. Te püüate siis aimata, mis toimub, kuid tajumisandmed
tingivad seda, et sündmus on juba teatud määral moonutatud. Füüsilised sõidukid, mida sageli
tajutakse, on vaid teie tõlgendus tegelikult aset leidvast sündmusest.
Meie sõber (Paul W.) võiks näiteks väga hästi ilmuda UFO kujul kusagil teises reaalsuse
aspektis ja selle asukaid ehmatada. Te unustate ära, et ainus tõeline liikumisvahend on teadvus. Ükski osa teie teadvusest ei ole teie sisse vangistatud. See materialiseerub ühes või teises
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aspektis. Ma kasutan sõna "materialiseerub" kuna sel on teie jaoks mõtet, kuid see on moonutav, kuna eeldab ilmumist mateeriasse. Ometi, nagu te teate, ei ole kõik reaalsused füüsilised.
Igaühel teist on, näiteks, teoreetiliselt võimalik oma teadvust hajutada ja saada ükskõik
missuguse asja osaks selles toas – või minna osadeks, et hajutada end välja ruumi – ilma et te
kaotaksite oma identsuse tunnetust. See ei ole teie mõistes praktiline, ometi paljud teist teevad
seda uneseisundis parema puhkuse saamiseks. Teadvus kannab oma omaduste tõttu tajumise
koormat. Sedalaadi teadvusest olete te harjunud mõtlema. Te ei suuda seda ette kujutada ilma
tajumiseta teie mõistes; ja ometi võib teadvus olla elujõuline ja elav ilma teie arusaamiseta
tajumisest. Viimane osa sellest lausest on oluline.
(Art O.-le:) Mu kallis teadusehuviline sõber: aatomid ja molekulid, ükskõik kui tillukesed
nad teile ka ei tunduks, kannavad samuti teadvuse ja vastutuse koormat. On siiski olemas osa
teadvusest, mis võib rõõmsalt tajuda sellisel viisil, mis ei ole dikteeritud selle olemusest; see
võib end mänglevalt tajuda oma olemise loova aspektina, ilma vastutuseta. Võiks öelda, et
isegi õhk teie ümber laulab omaenda rõõmsameelse teadvusega. Ta ei tunne niisugust tajumise koormat, mis teid sageli rõhub. (Kõigile kohalviibijatele:) Te kardate niivõrd surma, teie
mõistes, et te ei julge sekundikski oma teadvust välja lülitada, sest kardate, et kui te seda
teete, siis kes selle jälle uuesti sisse lülitab.
(Art O.: "Kas selle teadvuse hajutamisega on seotud kogu tervikolemus või ainult see osa,
mida me praegu tunneme?")
Sellisel viisil moodustuvad galaktikad. Sellisel viisil laieneb universum, ja moodustuvad
tervikolemused. Siin on sulle vastus. Seedi seda nüüd mõni aeg.
Mulle meeldib, et te täna õhtul mõtlete, teie kõik – seda ma tahangi, et te nii teeksite. Ideedel ei ole reaalsust, kui te ei tee neid enda omaks. Tehke nad oma sõpradeks või vaenlasteks.
Võidelge nendega või armastage neid, kuid kasutage ja kogege neid mitte ainult oma intellekti, vaid ka tunnetega.
(Bert C. rääkis suhetest enda ja teistega.)
Kuni te ei ole aus iseendaga ega saa teadvusel olles iseendast teadlikuks, ei saa te ausalt
suhelda ka teistega; te kannate nende peale üle omaenda kartused ja eelarvamused. Te ei saa
endale lubada neid aidata, kuna teis endis on nii palju ebakindlust. Te moodustate füüsilise
reaalsuse, mida te tunnete, individuaalselt ja kollektiivselt. Et muuta maailma, tuleb teil muuta
oma mõtteid. Teil tuleb saada teadvuslikult teadlikuks sellest, et see, mida te endale räägite,
on tõsi päeva igal hetkel, kuna see on reaalsus, mida te väljapoole kiirgate.
(Bert C.: "Selle esimese osa väljatöötamine näib võtvat terve eluaja, enne kui on võimalik
teistega suhtlema hakata.")
See on tõesti nii. Kuid telepaatia on olemas. Teised on seega suures osas teadlikud sellest,
mida te mõtlete ja tunnete.
(Bert C.: "Sellest, mida ma tõeliselt tunnen, olenemata sellest, mida ma teadlikult välja
kiirgan?")
Tõelised tunded ei pea ilmtingimata olema vägivaldsed või agressiivsed. Nende hulka
kuuluvad ka armastus ja tunnustus, mis on maetud teie kartuste alla, samuti need tunded, mida
te füüsilises reaalsuses ei julge väljendada.
(Bert C.: "Mulle tundub, et ma saan aru, et kõik need minu teadvuse erinevad tasandid
kanduvad edasi – mitte ainult teadlikult vaid ka telepaatiliselt.")
See on tõsi: kui te kiirgate oma mõtteid väljapoole, siis käitute te sageli nii nagu polekski
need teie mõtted, vaid kuuluksid kellelegi teisele. Seega oleks teil kasulik mõista, millised on
teie mõtted ja tunded ning neid mitte karta.
(Jim H. rääkis, et ta leidis kord ühe mehe töö ajal magamas. Jim selgitas oma mõtteid ja
tundeid seoses selle juhtumiga ja soovis teada, kuidas ta saaks neid muuta.)
Sa võid tõesti neid muuta, kuid ära salga seda osa iseendast, mis tahtis tollel teisel inimesel kaela kahekorra keerata. See mõte ehmatas sind niivõrd, et sa blokeerisid selle otsekohe
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ära. Vaatleme olukorda. Sind hirmutab mõte, et kuri on tugevam kui hea, et sinu üks juhuslik
vägivaldne mõte oli tähtsam ja tugevam kui sinu hea elujõud. Vähemalt olid sa sellest mõttest
teadlik. Kujutleme nüüd, et juhtub nii, et sa jõuad sinnamaani, et ei märka enam seda tunnet.
(Jim H.: "Ei saa ju automaatselt sellest inimesest mõelda hästi ja suruda maha negatiivsed mõtted, märkamata seda, mida sa tundsid.")
Seda muidugi, ja nii tõmbusid su lihased pingule, adrenaliini hulk veres tõusis. Sa oleksid
tahtnud tal kaela kahekorra keerata, kuid selle asemel ütlesid hoopis: "Jumal õnnistagu sind,
mu tubli noormees. Olgu su elu pikk ja õnnelik."
Telepaatiliselt oli meie noormees täpselt teadlik sellest, mida sa tundsid. Sa ei olnud oma
tunnetega kontaktis. Selles oma vaimse edasijõudmise punktis sa ainult kujutlesid, et soovid
talle head. Lihased sinu kehas olid juba pingul, kuna sa ei võtnud oma tõelisi tundeid omaks.
Kolm nädalat hiljem toimub järgmine juhtum. Meie vaene, vilets töömees uinub jällegi
oma tööpostil. Mööda läheb meie headuse saadik. Ta märkab seda loodrit põrandal norskamas
ja mõtleb: "Tahaks sulle jalaga virutada, tead-küll-kuhu." Kuid siis mõtleb ta: "Oh ei, ma ei
saa ometi nii mittekristlikku mõtet mõelda. Vägivald ei ole õige." Ja nii, enne kui ta isegi tunnistab endale, mida ta tunneb, varjates iga arusaamist agressiivsusest, kummardub ta mehe
kohale ja ütleb: "Mu tubli mees, ela kaua ja hästi. Jumal õnnistagu sinu elu." Ta õnnitleb
ennast ja mõtleb: "Ma muutun iga päevaga üha vaimsemaks ja vaimsemaks."
Vahepeal on tema lihased kümme korda pingule tõmbunud, kuna neid ei olnud võimalik
tegevusse rakendada, sest nende taga olev tunne salati maha. See vaene noormees on taas alateadlikult teadlik sellest kavatsusest, kuid ainult teatud määral.
Kolm kuud hiljem on sul olnud tõesti raske päev. Sa oled täis tigedust kogu elu vastu ja
nüüd leiad sa meie sõbra jällegi põrandalt; seekord tukub ta võib-olla mõnevõrra olulisema
töö juures, mis peaks sinu arvates juba tehtud olema. (Humoorikalt:) Ma olen kaugel sellest,
et sind isegi fantaasias süüdistada sellises teos, kuid seekord oled sa tõesti endast väljas. Jällegi tundub sulle kasulikumana eitada oma tõelisi tundeid, et olla vaimne – mis ei ole tõeline
vaimsus – ja sa ütled jälle: "Jumal õnnistagu sind, mine rahus."
Seekord oli surve sinu psüühilisele kaitseklapile liiga suur. Parim võimalus on, et sa virutad talle jalaga. Kõige halvem võimalus on, et sa taas hoidud kuhjunud, täiesti loomuliku
agressiivsuse tunnistamisest, mis on nüüd valmis plahvatama – ja saadad välja mõttekuju, mis
ei ole toimunud sündmustega üldsegi proportsioonis. See mõttekuju teeb sinu sõbrale palju
halba; ja kõik ainult sellepärast, et sa kartsid, et üks sinu juhuslik, agressiivne mõte on tugevam kui see elujõud, mis teil igaühel on.
(Jim H.: "Kas sa oleksid soovitanud alguses, enne ärrituse ja tundelaengute kogunemist
näiteks öelda: "Kuule, nii ei ole õige. Ma olen ise võib-olla samuti teinud, kuid see tõesti
häirib mind. Tuleb tõusta ja tööle asuda." Kas see, kui ma oleksin olnud temaga aus sellisel
tasandil, oleks vältinud nende laengute kogunemise?")
Jah. Kuid kõige tähtsam on tunnistada tunde tõelisust, selle enda olemasolu valdkonda,
tunnistada seda iseenda osana. Siis valige, kuidas te tahate sellega hakkama saada. Te ei tee
teisi oma viha märklauaks; viha on vaid üks teadete edasiandmise meetod.
(Jim H.: "Ma ei taha suunata oma viha kummalegi meist. Esiteks ei taha ma talle jalaga
virutada. Teiseks ei taha ma ka ennast kuidagi vigastada." )
Sa ei olnud algul küllalt vihane, et teda lüüa. See mõte oli olemas, kuid see polnud küllalt
tugev, et tuua esile füüsilist reaktsiooni, isegi kui sa oleksid seda täielikult tunnistanud. Kas sa
suudad mulle järele jõuda?
(Jim H.: "Jah. Ma tahan õppida selliseid tundeid kontrollima ilma neid maha surumata.")
Sul tuleks kõigepealt tunnistada, et need tunded eksisteerivad osana sinust endast, ego
tasandil. Alati, kui sa oma tundeid endast välja lülitad, oled sa, oma arusaamise järgi, vähem
elav. Siis anna need tunded sõnaliselt edasi nii, kuidas sa soovid. Kasuta viha suhtlemismeetodina. See viib sageli tulemusteni, millele sa ei mõtle – kasulike tulemusteni.
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Sa saad muidugi aru, et ma teen sinu puhul sama, mida olen teinud teistegi puhul, nii et
palun ära tunne ennast solvatuna. Ma ei taha, et keegi teist kasutaks neid ideid oma verdjooksva psüühika kunstlike sidemetena ... Nii et te ei ole nii halvad, kui ma teid kujutasin. Te võite
kalduda sellesse suunda, millele ma osutasin, kuid seda võib igaüks siin toas, kaasa arvatud
Ruburt.
(Jim H.: "Kuidas sa antud juhul defineeriksid halba?")
Ma ei defineeri halba. Kui ma seda mõistet kasutan, siis teie definitsiooni järgi. Teil on
arusaamine, et hea on õrn ja halb on vägivaldne. See on sellepärast, et teie meelest on vägivald ja häving üks ja seesama. Selle analoogia järgi on vaikne hääl püha ja vali hääl kuri, ning
tugev soov on halb ja nõrk soov on hea. Te hakkate kartma ideede või soovide väljapoole ülekandmist, sest arvate, et mis on tugev, see on kuri.
Selle asemel ütlen ma teile, et universum on hea universum. See tunneb omaenda elujõudu
ja see elujõud on teie sees. Te võite seda vabalt julgustada. Teie endi loomus on hea loomus ja
te võite seda usaldada. Kui mingi asi on raske, siis ei tähenda see, et see sellepärast veel hea
on.
(Jim H.: "Esimene kord, kui ma siin olin, ütlesid sa: "Me näeme sind veel." Sa olid selles
väga kindel. Ma olen sageli imestanud, millest see kindlus tuli.")
See tuli sellest, et ma teadsin, miks sa siia tulid ja teadsin, et su abikaasa tuleb samuti. Ma
ei ütle, et vaba tahet ei ole olemas. Ma teen lihtsalt avalduse selle võimalikkuste valdkonna
kohta.
(Jim H.: "Minu jaoks tähendab see eelnevat teadmist meie elude kohta.")
Seda küll, sinu mõistete järgi, kuid see teadmine on ka sulle kättesaadav. Kuid me ei saa ühtki
teemat ühe õhtuga selgeks teha, veel vähem siis sadat ja ühte teemat. Kuid veel ühe sinu varasema märkuse kohta: sa oled peaaegu kõigis oma eludes olnud tugevalt seotud asjadega, mida
sa nimetaksid usulisteks püüdlusteks. Sinu ülejäänud elud olid sama pühendumusega seotud,
sinu mõistes, vastassuunaliste püüdlustega, kuid me käsitleme seda hiljem. Ütleme nii, et
pahupidi püha hing on tõeline patukott.
Sa oled alati olnud seotud küsimustega, mis puudutavad head ja kurja ning sul oli kaks
olemasolu kahes tsivilisatsioonis Egiptuses. Ühes nendest oli tegemist ka sinu sõbraga.
(Bert C) Täna õhtul on juba liiga hilja seda kehastust arutada ja pealegi pole kumbki teist veel
valmis sellest kasu saama. See ei ole muinaslugu, mida räägitakse teie lõbustamiseks, vaid
sellest on siis kasu, kui te seda mõista suudate.
Mind huvitab palju rohkem teie kõigi reageerimine materjalile, mida Ruburt täna õhtul
luges. (Gnostitsismi kohta.) Kui teile tundub, et üks kursuslane kipub seansi ajal liialt "esinema", siis tuletage meelde, mida ma olen varem öelnud: ühe poolt välja öeldud küsimused on
paljude poolt välja ütlemata jäetud küsimused.
Paljudele teie hulgast on tundunud, et te olete sündimisest peale halvast ära märgitud. (Jim
H.-le:) Ühes oma möödunud eludest sa mitte ainult ei uskunud, vaid ka õpetasid seda.
Nagu Ruburt ütles, sinu küljeluu (Jimi abikaasa Jean) ei jaganud tolles elus sugugi sinu
arusaamisi. Tema oli sel ajal mees ja sina naine – preestrinna. Samuti sinu sõber. (Bert C)
Selles elus oli ta meesterahvas ning ta avaldas sinu isiksusele avardavat mõju, kuid sa olid
väga andunud rituaalidele, usule maagiasse ning mõttele, et olemasolu iseenesest on kuri ja
ebaõige. Sa olid tõesti ühe sekti liige, mida praegu nimetatakse gnostikuteks.
(Gnostitsism oli üks religioonist ja filosoofiast koosnev süsteem, mis ühendas platonismi,
orientalismi, ristiusku ja dualismi. See hõlmas Kristuse-eelseid ja hilisemaid aegu ja esines
mitmesugustes vormides. Neis kõigis oli keskseks doktriiniks, et teadmine – gnosis – on
vahend pääsemiseks mateeria türanniast, rohkem kui filosoofia või usk.
Jim H.: "Kas ma sellepärast olengi praegu nii tugevalt gnostitsismi vastu häälestatud, et
ma olen sellest punktist juba kaugemale jõudnud?")
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Mitte ainult sellepärast, vaid et sa tunned endas veel nende veendumuste suhtes teatud
sümpaatiat. Ennast vabastades tunned sa oma psüühikas ära kalduvuse sellesse suunda ja nii
protesteerid sa alati, kui sa kuuled selliseid ideid, taipamata, et sa protesteerid iseenda vastu.
(Kathy B.: "Kas ka minul on sellepärast samalaadne reaktsioon gnostilise kirjanduse suhtes?")
Sina olid sel ajal meessoost ja üks tema sõpradest. Peaaegu kõik, kes tulevad siia kursusele, on ühel või teisel ajal olnud seotud selliste püüdlustega. Te kõik olete kuulunud teistele
kursustele, kuigi mitte ilmtingimata koos minuga ... Teie pikaajalise huvi tõttu puudutavad
teatud aspektid paljusid teist väga sügavalt. Ühendus ei mõju mitte ainult ühes elus, vaid ka
teie mõistes elude vahel. Praegu räägitud sõnad ja fraasid lülitavad sisse teie mälestused ja
need mälestused elustuvad, kui te seda neile lubate.
(Art O.-le:) Isegi meie Aafrika jumal võib meenutada oma möödunud elusid, kui ta vaid
seda endale lubab.
(Art O.: "Kas see on põhjuseks, miks mulle praegu meeldib Aafrika muusika?")
See on üks põhjustest. Teine põhjus on tingitud ühest teisest elust, kus sa olid muusikalise
kalduvusega.
Nüüd soovin ma teile kõigile head õhtut.
(Mary M.-ile:) Mul on üks teade meie sõbrale ja see on üsna lihtne. Kui sa ei tea mida
teha, siis lase end lõdvaks ja ütle endale, et sinu teised osad teavad; need võtavad siis võimust.
Anna endale pisut puhkust. Tuleta endale meelde, et sa oled paljuski väga edukas isik. Edu ei
sisalda alati ilmtingimata suurt intellekti või kõrget positsiooni või suurt rikkust; see on seotud sisemise terviklikkusega. Pea seda meeles.
Ma soovin teile kõigile nüüd head õhtut.

ESP KURSUSESEANSS
TEISIPÄEV, 9.VEEBRUAR 1971
(See seanss sisaldas endas ka üht väga huvitavat materjali, milles Seth kirjeldas omaenda
tajumist sel ajal kui ta räägib grupi inimestega; need andmed on ära toodud 575. seansis,
üheksateistkümnendas peatükis.)
Nüüd on mul üht-teist öelda temale (Sue W.) ja temale (Jim H.) ja teatud määral ka teile
kõigile. Teil ei ole vajadust oma olemasolu õigustada. Teil ei ole näiteks vaja kirjutada või
jutlustada selleks, et ennast õigustada. Olemine on juba ise enese õigustuseks. Alles siis, kui
te seda taipate, võite te hakata kasutama oma vabadust. Muidu püüate te liiga palju.
Sama kehtib ka meie sõbra Ruburti suhtes. Kui te muutute oma olemasolu õigustamise
suhtes liiga hoolsaks, hakkate te terveid valdkondi oma elust välja lülitama. Ainult need valdkonnad, mis tähendavad teie jaoks kindlat enese olemasolu õigustamist, omavad siis tähendust
ja teised hakkavad tagaplaanile jääma. Teil ei ole tarvis enda olemasolu mingil moel õigustada.
Kui te igaüks kümneks minutiks päevas ennast omaenda reaalsuse suhtes avaksite, siis ei
tekiks mingisugust enese olemasolu õigustamise küsimust, kuna te taipaksite enda identsuse
imeväärsust. Ma olen seda siin kursusel varemgi öelnud: te olete praegu sama surnud ja sama
elavad, kui te alati olete. Elus võite te olla sama surnud, kui te arvate olevat laiba – isegi palju
rohkem surnud.
Kui ma tulen siia rääkima, siis koondan ma oma energia, kuid mitte sellele toale, kuna
seda, teie mõistes tuba, ei ole minu jaoks olemas. Seda teie mõistes tuba ei ole olemas isegi
teie jaoks. Te kujutlete ennast kokku leppivat selles, et see on olemas; me ei kohtu üheski
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ruumi või aja kohas. Tõelistel kohtumistel, mis siin toimuvad, ei ole midagi tegemist selle toa
või inimestega, kelleks te end peate. Te teate, et kujutate seda tuba ette, et te olete siin sama
palju transis nagu alati, kui viibite psühholoogilises ajas. Ma tahan lihtsalt, et te taipaks, et kui
see elu on transs, siis võite te muuta oma teadvuse suunda, et tajuda suuremaid reaalsusi, mis
on praegu olemas. Te võite olla teadlik oma suuremast olemusest nii nagu mina olen. Te ju
istute iseenda ime sees ja ikka nõuate kinnitusi. Ma tahaksin teie sisemised silmad lahti teha.
Nagu te teate, võtate te omaks ainult need sugestioonid, ideed ja dekoratsioonid, mis teie
antud aja eesmärkide jaoks sobivad. Te ei ole seega mingi möödunud elu hirmude meelevallas, ka ei ole ükski selle elu kartustest teie jaoks ületamatu. Ma ei ole öelnud, et te need ilmtingimata ületate, kuid te olete suutelised seda tegema.
Te ise olete see, kes vastavalt oma arusaamisele otsuse langetab. Mingi ühest tasandist
teise ulatuv hirm, millest te aru ei saa, ei saa teid siduda. Selles elus ei saa teid ohustada lapsepõlvest pärit kartused või niinimetatud möödunud olemasolud, kui te mitte ise sellesse kartusesse nii põhjalikult ei usu, et lasete end sellest vallutada. Igaüks teie isiksustest on vaba
omaks võtma ja arendama reaalsuse imeväärsetelt kallastelt neid kogemusi ja emotsioone,
mida te tahate ja lükkama tagasi need, mida te ei taha.
Las ma annan teile ühe konkreetsema näite, mida igaüks teist võib omal viisil kasutada.
Kujutlege kõige halvemat, et selles elus on teil järgmine tagapõhi: te olete vaene, te kuulute
vähemusrahvuse hulka, te ei ole haritlane, te olete naisterahvas, teil on raske füüsiline defekt
ja te ei ole ilus. Te seate need väljakutsed endale niinimetatud möödunud elus. See ei tähenda,
et te ei suudaks kasutada nende probleemide lahendamiseks kogu oma julgust ja otsustusvõimet. Te seate need üles lootuses, et te lahendate need. Te ei pannud neid veskikividena oma
kaela, lootes juba ette, et vajute põhja.
Kõik, mida te vajate, on taibata, et te olete vaba. Te moodustate selle reaalsuse, mida te
tunnete – mitte esoteeriliselt, mitte filosoofiliselt ega sümboolselt. Mingi suur ülemhing ei
moodusta seda teie asemel – te ei saa seda koormat sinna asetada. Te olete minevikus kollektiivselt ja individuaalselt süüdistanud ühte jumalat või saatust oma isiklike reaalsuste pärast –
nende aspektide pärast, mis teile ei meeldinud.
Isiksusele on antud kõige suurem kink; te saate täpselt seda, mida te tahate saada. Te loote
eimillestki kogemuse, mis on teie oma. Kui teile see kogemus ei meeldi, siis vaadake enda
sisse ja muutke seda. Kuid saage aru, et te vastutate oma rõõmude ja võitude eest, ning et
energia kõigi nende reaalsuste loomiseks tuleb sisemiselt minalt. See, mida te sellega teete,
oleneb individuaalsest isiksusest.
(Vaheajal arutasid kursuslased saatuse ja ettemääratuse küsimusi.)
Ma tahaksin, et meie väike daam, seal eemal, räägiks mulle ühel õhtul ettemääratusest.
(Bernice M.: "Ma tahaksin hoopis, et sina mulle sellest räägiksid.")
Te ei ole "programmeeritud". Miski ei juhtu sellepärast, et see peab juhtuma. Iga teie praegune mõte muudab reaalsust. Mitte ainult seda reaalsust, mida teie tunnete, vaid kogu reaalsust. Ükski teie tegu ei sunni üht tuleviku mina tegutsema mingil erilisel viisil. On olemas
tegevuse pangad, millest te võite välja võtta või mitte võtta.
(Bernice M.: "Kas me teeme hetkelisi otsuseid? Näiteks täna mõtlesin ma Los Angelese
maavärinast. Üks mees läks tänavale ja telliskivi kukkus talle pähe ning tappis ta. Mis pani
kogu majast just selle mehe välja minema?")
Antud indiviid oli toimuvast täiesti teadlik, teadvusetul baasil, nagu teie ütleksite. Ta ei
olnud ette määratud surema. Ta valis nii aja, teie mõistes, ja meetodi, omaenda põhjustel.
(Bernice M.: "Ükskõik, kes valis, ometi oli ette määratud, et ta peab surema.")
Ei olnud ette määratud. Ta valis. Keegi ei valinud tema eest.
(Bernice M.: "Kuid ta oli otsuse varem teinud.")
Enne mida?
(Bernice M.: "Enne kui ta surma sai.")
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Ta teadis, et ta on valmis minema edasi teistesse tegevuse sfääridesse. Alateadlikult otsis
ta võimalust ja valis esimese ettejuhtuva. Kolm päeva varem oli too indiviid sellise plaani
maha pannud. Sellega seoses ei olnud ettemääratust. Kui puuoks kukub puu otsast, ei tähenda
see, et see on määratud kukkuma just selliselt ja mingil kindlal ajal. Vaba valiku ja ettemääratuse vahel on suur erinevus.
(Jim H.: "Kas sa ei öelnud varem seoses selle naisega, kes sündis vähemusrahva hulgas,
et need väljakutsed seati üles meie mõistes eelmise isiksuse poolt?")
Tervikmina poolt.
(Jim H.: "Kas otsus tehti siis, kui see eelmine isiksus oli tervikolemuse juurde asjaolude
ümberhindamise perioodiks tagasi pöördunud?")
Te peate jällegi taipama, et me räägime jaotustest ainult mugavuse mõttes, kuna tegelikkuses ei ole neid olemas. Nii-öelda samal "ajal", kui see isiksus sünnib vähemusrahva hulgas,
võib ta ühes täiesti teistsuguses ajastus sündida rikka, majanduslikult kindlustatud aristokraadina. Ta otsib välja erinevaid kogemuse ja avardumise meetodeid. Kas said aru?
(Jim H.: "Saan aru. Ma arvasin, et sa tahtsid võib-olla öelda, et väljakutsed seati üles tervikolemuse enda poolt.")
Kahtlemata. Pidage meeles, see on kogu teie identsus, millest ma räägin. Ainult teie olete
see, kes on teadlik praegu ainult ühest selle osast; ja seda osa tahate te visalt iseendaks nimetada. Teie olete see mina, kes teeb need otsused.
(Bert C.: "Mis lootust oleks sellel vaesekesel, kes sündis kõigi nende näivait ületamatute
takistustega, kui ta teadvuslikul, ego tasandil ütleks: 'Ma lihtsalt ei taha kõike seda. Ma oleksin rohkem eelistanud sündida aristokraadina?''')
Sisemine mina taipab, et tal on selliseid potentsiaale, mida teistes olukordades ei oleks –
võimeid, mis võivad aidata mitte ainult praegust isiksust, vaid teisi indiviide ja isegi ühiskonda laiemas ulatuses.
Teie peamine vaidlusküsimus tekib emotsionaalsete barjääride tõttu, mis on põhjustatud
mõistete erinevusest. See on nagu valiksite te töötada ühe päeva kusagil viletsas agulis. Teile
tunduks naeruväärne teha see valik ja siis öelda iseendale: "Miks ma küll valisin töö selles
räpases agulis? Tahaksin töötada hoopis peatänaval." Teie teate põhjust ja kogu teie identsus
teab põhjust. Te varjate seda praeguse mina eest lihtsalt sellepärast, et kindlustada fakti, et
praegune reaalsus ei ole ettekujutlus.
Rikas inimene, kes püüab olla ühe päeva vaene, et õppida tundma vaesust, õpib vähe,
kuna ta ei suuda unustada rikkust, mis on talle kättesaadav. Kuigi ta sööb sama viletsat toitu
kui vaene inimene ja elab sama viletsas majas ühe päeva – või ühe aasta või viis aastat – teab
ta, et tal on koht, kuhu tagasi pöörduda. Nii varjate te neid asju enda eest, nii et te võite ennast
sellega samastunud olla. Te unustate oma kodu, et võiksite sinna veelgi rikkamana tagasi
pöörduda.
Teadvus ei koosne mitte niivõrd tasakaalus, kui suurepäraselt mittetasakaalus olevatest
asjadest ning teadlikkuse koondumine on teatud viisil selle ergastatud seisundi tulemus. Selles
olukorras ei ole kõik elemendid kunagi teada, kuna kogu aeg luuakse uusi juurde. Ma ei räägi
füüsilistest elementidest, vaid teadvuse psühholoogilistest iseloomujoontest, sest isegi need
segunevad ja muutuvad pidevalt.
Te ei ole praegu enam see, mis kümme minutit tagasi. Te ei ole sama olend ei füüsiliselt,
psühholoogiliselt, vaimselt ega psüühiliselt ja kümne minuti pärast olete te taas erinev. Selle
eitamine tähendaks teadvuse sundimist mingisse jäika kujusse, millest seda kunagi ei saaks
vabastada, selle suhtes reeglite rakendamist, mis teeksid sellest väga korraliku psühholoogilise maastiku.
(Nüüd muutus Sethi hääl tõesti kõmisevaks.)
Ma tahaksin jällegi, et te saaksite aru kättesaadavast energiast. Kui Ruburt võib seda kasutada, siis võite ka teie igaüks seda kasutada omaenda viisil. Ma tahaksin, et te avaksite barjää-
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rid, mis te olete enda sisse püstitanud: see hääl on ainult selle energia ja jõu sümboliks, mis on
kättesaadav igaühele teie seast sedamööda, kuidas te kasutate võimeid, mis on teie pärandiks.
Te peaksite kuulma minu hääle kaja omaenda sees kui teie energia ja rõõmu sümbolit.
Unustage need kartlikud minad, kes te mõnikord olete ja meenutage selle asemel omaenda
olemise imelist olemust, mis laulab isegi praegu teie näpuotste kaudu. See on see reaalsus,
mida te otsite. Kogege seda täielikult. Kas te vajate minusugust vana surnut teile ütlema, mis
asi on elu? Mul peaks häbi olema.
Nüüd soovin ma teile head õhtut ja annan teile edasi need õnnistused, mida ma saan anda.
Reisige rahus, rõõmsalt ja turvaliselt nii oma kehades kui ka neist väljaspool.

Autorist
Jane Roberts (1929-1984) kasvas üles Saratoga Springsis, New Yorgi osariigis ja õppis
Skidmore'i kolledžis. Koos abikaasa Robert F. Butts'iga elas ta Elmiras, New Yorgi osariigis.
Enne kui tema töö viis ta psüühilise uurimistöö juurde, avaldas ta luulet ja lühijutte mitmes
Ameerika ajakirjas. Ta on avaldanud 20 aasta jooksul 19 raamatut, millest kuulsaimad on
kuus Sethi raamatut.
Jane Robertsi läbi on raamatu kirjutanud ka Ameerika filosoof William James ning Prantsuse maalikunstnik Paul Cezanne. Käesoleva raamat oli Läänemaailmas meediumkirjandusele
epohhiloovaks sündmuseks, mis tegi selle ala laiale avalikkusele tuntuks.
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SETH on isiksus, tervikolemus, kes ei ole enam
koondunud füüsilisele reaalsusele. Seth lävis
meie maailmaga Ameerika kirjaniku ja meediumi
Jane Robertsi kaudu. Selle koostöö tulemusena
sündis kuus raamatut, millest käesolev osutus
populaarseimaks.
"SETH KÕNELEB", tänapäeva üks hinnatumaid
meediumraamatuid, paistab silma oma sügavalt
filosoofilise, terve ja elujaatava mõttelaadi ning
täiesti uudse lähenemise poolest sellistele
teemadele nagu inimese "mina" loomejõud, tema
füüsilise eksistentsi eesmärk, taaskehastumine,
aja subjektiivne olemus, teadvuse igikestvus ja
areng ning Jumala kontseptsioon.
Seth puudutab selliseid intrigeerivaid teemasid
nagu uni ja unenägude loomus, surmajärgsed
kogemused ja valikuvõimalused, religiooni tähendus, Kristuse kolm isiksust, ning jutustab ühest
muistsest tsivilisatsioonist enne Atlantise ajastut.
Tõsise sisu juures on raamat kergesti loetav ning
Sethi muhe jutustamislaad teeb lugemise nauditavaks.
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