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T

ere tulemast Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni
saali. Palvetagem hetke koos, igaüks omas usus oleme tänulikud kõige eest, mis meil on ja mida
meile on antud. Me soovime ja loodame, et neile, kel pole
piisavalt, antaks, nagu on antud meile, ja et põgenikud,
sõjaohvrid ja sõdurid, valitsuste ning loomulikult
Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni juhid kogu maailmas
oleksid võimelised saavutama seda, mida nad tahavad, ja
et me kõik elaksime koos rahus.

Usume, et saame, mida küsime, sest nii on öeldud Piiblis.
Tänan teid!
Te teate, et tänase loengu teemaks on “Teispoolne
maailm.” Ma ei tahaks rääkida siinsest maailmast, sest see
on teile niigi tuttav, kuid peale seda maailma on veel palju
muudki. Arvan, et kõiki, kes te siia kogunenud olete,
huvitab just see “palju muudki.” See pole päris nii nagu
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üks mu jüngreid just ütles imede ja millegi fantastilise
kohta, mida ei saaks uskuda. Vastupidi, see on midagi
väga teaduslikku, väga loogilist ja väga olulist.
Kõik me oleme kuulnud, et erinevate religioonide piiblites
või käsikirjades on mainitud, et on olemas seitse taevast,
et on olemas erinevaid teadvuse tasemeid, on räägitud
sisemisest Jumala Kuningriigist, Buddha-loomusest jne.
On öeldud, et teispoolses maailmas on kõik see olemas,
kuid vaid vähestel on juurdepääs sellele, mida neis
tekstides on lubatud. Ma ei ütleks, et mitte kellelgi, kuid
vaid vähestel. Võrreldes maakera rahvastiku arvuga on
inimesi, kellel on sisemine ühendus Jumala Kuningriigi
ehk siis “teispoolse maailmaga” väga vähe.
Teil, kes te elate Ameerikas on tõenäoliselt palju
võimalusi lugeda erinevaid raamatuid, mis kõik jutustavad
asjadest teispoolses maailmas. Ja mõned ameeriklaste ning
jaapanlaste poolt tehtud filmid pole kaugeltki väljamõeldised. Tõenäoliselt need inimesed on kas lugenud
mõnda raamatut, mille autorid on kogenud või on nad ise
põgusalt Jumala Kuningriiki kogenud.
Niisiis, milline on Jumala Kuningriik? Milleks vaevata
end Jumala Kuningriiga, kui meil on küllalt tegemist juba
selleski maailmas? Meil on töö, turvaline kodu ja piisavalt
armastusväärseid lähedasi suhteid jne. Täpselt, just nimelt
sellepärast, et see kõik on meil juba olemas, peaks meid
huvitama ka Jumala Kuningriik.
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See kõlab ehk liiga religioosselt kui ütleme “Jumala
Kuningriik.” Tegelikult on tegemist vaid teadvuse
kõrgema tasemega. Muistsetel aegadel nimetasid inimesed
seda Taevaks. Teaduslikus keeles võiksime öelda, et tegu
on erineva - kõrgema teadmise tasemega, kõrgema tarkuse
tasemega. Ja me peaksime teadma, et meil on võimalik
sellele juurde pääseda.
Kas olete kuulnud viimase aja leiutisest Ameerikas,
masinast, mis võib viia teid samadhisse? Olete seda
proovinud? Ei ole? Seda müüakse Ameerikas. Nelisada
või seitsesada dollarit, sõltuvalt sellest, millist taset
soovite. Öeldakse, et see on mugavatele inimestele. See
pidavat olema neile, kes ei taha mediteerida vaid tahavad
kohe samadhit. Kui te pole sellest veel midagi kuulnud,
siis võin sellest lühidalt rääkida. Tänu sellele masinale
olevat võimalik saavutada vaimne tasakaal, meelerahu ja
kõrge IQ. See peaks andma teile palju teadmisi, tarkust,
mis omakorda annab suurepärase enesetunde jne. See
masin mängib muusikat, mille kuulamiseks on vaja
kõrvaklappe ja kasutatakse elektrit, mis tekitavad meeli
stimuleerivaid laineid. Võite näha sähvatusi, kuid
loomulikult on selleks vaja silmad eelnevalt kinni katta.
Kõrvaklapid ja silmaside, ongi kõik mida teil samadhi
saavutamiseks vaja läheb. See kõik on väga hea, pealegi
vaid nelisada dollarit. Hästi odav! Meie samadhi on aga
veelgi odavam – see ei maksa midagi ja on igaveseks.
Seda pole vaja laadida ei patareide ega elektriga ja kui
masin peaks rikki minema, siis pole vajadust seda
parandada.
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Nii et juba kunstlik valgus ja muusika võivad muuta
inimesed rahulikuks ja targaks - nii need vähemalt peaksid
mõjuma. Lugesin lehest, et see peaks nii töötama, ma ise
pole seda proovinud. Kui juba sellised kunstlikud asjad
suudavad anda meile meelerahu ning tõsta meie IQd, kas
suudate siis ette kujutada kui palju “õige” asi aitaks? Õige
asi on küll teisel pool siinset maailma, ent kättesaadav
kõigile, kes soovivad sellega ühendust saada. Selleks on
sisemine taevalik Muusika ja sisemine taevalik Heli.
Sõltuvalt muusika võimsusest, sisemise Valguse või
sisemise Muusika intensiivsusest, saame tõugata ennast
teispoolsusesse, minnes arusaamade sügavamale tasemele.
Ma arvan, et see on nagu füüsika seadus. Kui saata rakett
maa külgetõmbejõust väljapoole, siis tuleb seda väga
tugeva jõuga tõugata ning edasi lennates kiirgab see
valgust. Seega ma arvan, et ka meie saame kiirata Valgust
ja kuulda Heli kui läheme kiiresti teispoolsusesse.
Heli on eriline vibratsioonijõud, mis tõukab meid kõrgematele tasemetele. Ja see toimub vaikselt, maksuvabalt
ning ei tekita liigseid probleeme ega mingeid ebamugavusi
selle kõige “kogejale.” See ongi mooduseks, kuidas minna
teisele poole.
Ja mida on teispoolses maailmas paremat kui siin? Seal on
kõike, mida suudame ja ei suuda endile ette kujutada. Me
saame teada, kui kogeme seda korra ise. Mitte keegi teine
ei saa seda meile kirjeldada. Peame ise olema kannatlikud
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ning üdini siirad, sest mitte keegi teine ei saaks seda meie
eest kogeda. Samamoodi nagu ka keegi teine ei saaks
töötada Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis nii, et teile
selle eest hiljem palka makstaks. Või nagu keegi teine ei
saaks meie eest süüa nii, et meie kõht hiljem täis oleks.
Seega, õige tee on ise kogeda. Me võime kuulata kedagi,
kes on juba kogenud, kuid sellest poleks palju kasu, sest
me ikkagi ei mõistaks. Võime kogeda korra, mõned korrad
või isegi mõned päevad tänu Jumalat kogenud inimese
väele. Sel puhul näeme Valgust ja kuuleme Heli ning see
toimub täiesti loomulikult, ilma vähimagi pingutuseta,
kuid enamasti see ei kesta eriti kaua. Me peame kogema
seda läbi iseenda.
Teispool siinset maailma on palju teisi maailmu. Näitena
võiks nimetada lääne terminoloogias niinimetatud
“Astraalmaailmana” tuntud üle saja erineva tasemega
maailma, mis asub meie maailmast natuke kõrgemal.
Vastavalt meie arusaamise tasemele on selle iga tase
omaette maailm. Sarnaselt nagu keegi alustab õpinguid
ülikoolis ning jätkab igal aastal uue kursusega, liikudes
edasi kuni lõpetamiseni.
Astraalmaailmas kogeme mitmeid niinimetatud imesid ja
tõenäoliselt oleme ka ise nendest imedest väga ahvatletud.
Ja tõenäoliselt juhtuvad ka meiega imed. Võime ravitseda
haigeid ja vahel näha asju, mida teised inimesed ei näe.
Me omame vähemalt kuut erinevat imejõudu. Võime näha
üle tavaolukordadest, samuti võime kuulda üle ruumi
piiride. Vahemaadel pole meie jaoks enam mingit tähtsust.
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Me kogeme seda kõike läbi taevalike kõrvade ja taevalike
silmade - nii nagu me neid nimetame. Me võime läbi näha
inimeste mõtteid, näiteks seda, mida keegi hetkel teha
kavatseb jne. Need on vaid mõned näited jõust, mille
omandame, kui oleme saavutanud ligipääsu Jumala
Kuningriigi Esimesele tasemele. Esimene tase hõlmab
endas omakorda mitmeid erinevaid tasemeid, mille
kirjeldamiseks jääb sõnadest väheks.
Kui pääseme sinna, siis näiteks peale initsiatsiooni, kui
mediteerime ja kui meie tase vastab Esimesele, siis oleme
palju võimekamad. Siis areneb välja isegi meie
kirjanduslik anne, mille olemasolust meil varem aimugi
polnud. Samuti me teame paljusid asju, mida teised meie
ümber ei tea. Paljud asjad jõuavad meieni kui kingitused
Taevast, mõnikord rahaliselt, mõnikord tööalaselt või
mõnel muul moel. Ning me oleme võimelised luuletama
või suurepäraselt joonistama - me oleme võimelised
tegema nii palju asju, milleks me polnud varem suutelised.
Me ei osanud ette kujutadagi, mida kõike suudame teha.
See on siis Esimene tase. Me võime luuletada ja kirjutada
kaunis stiilis raamatuid. Näiteks ennem võisime olla
küllaltki andetu kirjanik, siis nüüd aga oskame kirjutada
sujuvalt ja vabalt. Need kasud, mis saavad meile osaks
teadvuse Esimesel tasemel on väga materiaalsed.
Tegelikult pole need Jumala kingitused. Need pärinevad
meis endis peituvast Taevast ning vaid seepärast, et oleme
need üles äratanud, saavad nad elusaks ning me võime
neid kasutada. Niisiis, see oli jutt Esimese taseme kohta.
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Minnes edasi kõrgemale tasemele näeme veel palju
muudki ning oleme veel paljukski suutelised. Muidugi ei
jõua ma aja nappuse tõttu teile kõigest rääkida. Samamoodi pole ju mingit mõtet kuulata ilusaid jutte kookidest
ja küpsistest, kui pole võimalust neid proovida. Seepärast
püüan vaid tekitada teis pisut “isu” ja kui teil peaks
tekkima tahtmine neid proovida, siis see on juba teine jutt.
Kui peaksite olema huvitatud, siis võime hiljem pakkuda
ka päris toitu.
Läheme nüüd sellest tasemest natuke edasi, Teisele
tasemele, mida me lihtsuse mõttes nimetame “Teiseks”.
Võrreldes esimesega on meil Teisel tasemel palju rohkem
võimalusi, kaasaarvatud imesid. Kõige märkimisväärsemaks saavutuseks, mille Teisel tasemel võime saada
on kõneosavus ning oskus väidelda. Mitte keegi ei näi
suutvat vastu hakata inimesele, kes on saavutanud Teise
taseme, sest tal on fantastiline võime väidelda ja ta
mõistus on oma võimete tipus.
Enamus tavamõistusega või väga lihtsa mõtlemisega
inimesi pole temaga enam võrdsed, sest ta mõtlemisvõime
on avanenud väga kõrgele tasemele. Edasi arenenud pole
mitte ainult ta füüsiline aju vaid see on tänu müstilisele
Väele, taevalikule Väele, mis on meis kõigis olemas.
Nüüd see hakkab avanema. Indias kutsuvad inimesed seda
taset “buddhiks”, see tähendab intellektuaalset taset.
Saavutades “buddhi,” saab sinust Buddha. Siit pärinebki
sõna Buddha ja see tähistab intellektuaalset taset.
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“Buddhi” ja “buddha.” Buddha tähendabki just seda. Kuid
see pole veel kõik. Ma ei tahtnud teile tutvustada ainult
Buddhat, on veel palju enamat.
Niisiis, enamus inimesi nimetavad valgustunud inimest
Buddhaks. Kui selle inimese teadmised piirduksid vaid
Teise tasemega, siis tõenäoliselt oleks ta enda üle väga
uhke. Ta arvaks, et ta on elav Buddha ja kõik ta jüngrid
oleksid samuti väga õnnelikud, nimetades teda Buddhaks.
Tegelikult aga, kui ta saavutab vaid Teise taseme, kus tal
on võime näha ükskõik kelle minevikku, olevikku ja tulevikku ja kus ta omab täiuslikku kõneosavust, siis see pole
veel kaugeltki Jumala Kuningriigi lagi.
Mitte keegi ei tohiks uhke olla võime üle lugeda
minevikku, olevikku ja tulevikku, sest tegemist on vaid
“akaashi kroonikaga”, nagu seda lääne terminoloogias
tuntakse. Kõik, kes te tegelete joogaga või praktiseerite
mõnda meditatsioonitehnikat teate, mis see on. See
sarnaneb Ühendatud Rahvaste Organisatsioonis leiduvale
raamatukogule, kus on palju võõrkeelseid raamatuid. Seal
võite lugeda araabia, vene, hiina, inglise, prantsuse, saksa
jne. keelseid raamatuid. Kui teil on võime lugeda kõigis
neis keeltes, siis teate ühtlasi, mis nendes maades toimub.
Mõistate? Samamoodi mõistab ka inimene, kes saavutab
Teise taseme kõike palju laiemalt. Ta suudab tõlgendada
teise inimese sisemust väga selgelt, just nagu oleks
tegemist ta enda eluteega.
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Teadvuse Teisel tasemel võib aga veel palju enamatki
saavutada. Kui keegi on saavutanud Teise taseme, siis see
on juba fantastiline. See inimene on juba elav buddha, sest
tema buddhi, intellekt on avanenud. Siis teame palju asju,
paljut, millest ei saa isegi rääkida. Ja kuna meie intellekt
on avanenud, siis juhtuvad meiega, tahame me seda või
mitte, kõiksugu imed. Ja me teame, kuidas saada ühendust
kõrgema allikaga ning me võime ümber korraldada oma
elu, et see oleks ladusam ja parem. Kuna intellekt ehk
“buddhi” on avanenud, siis meil on ligipääs kogu
vajalikule informatsioonile minevikust või tulevikust ja
seega võimalus parandada minevikus tehtud vead.
Mõistate? Parandame vea ja muudame oma elu paremaks.
Näiteks kui me ennem ei teadnud, et oleme mõne tahtmatu
teoga solvanud naabreid, siis nüüd teame. Väga lihtne! Me
ei teadnud ja naabrid olid meie vastu ja püüdsid teha
midagi meie seljataga ja meie kahjuks. “Süü” oli võibolla
arusaamatus või ehk olimegi midagi valesti teinud. Kuid
nüüd me teame, miks see nii juhtus. Seega, see on väga
lihtne. Võime minna naabri juurde, talle helistada või
korraldada peo ning tema ka sinna kutsuda. Ja nõnda
saamegi selgitada arusaamatuse.
Samamoodi kui pääseme intellektuaalsele tasemele
mõistame automaatselt, tahan öelda, et vaikselt, kõike ning
lahendame sellised probleemid rahulikult ära. Või võtame
ühendust jõuallikaga, et saada olukordade lahendamisel
abi ja parandada meie elukäiku ja suunda. Nii muudame
paljude õnnetuste ja soovimatute või ebasoodsate olu-
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kordade kujunemise minimaalseks. Ja, jah! Igatahes kui
pääseme Teisele tasemele, siis see on juba võrratu.
See, mida olen teile selgitada püüdnud on väga teaduslik
ja väga loogiline. See on valearusaam, et jooga või
meditatsiooniga tegelev inimene on keegi salapärane
tegelane või tulnukas. Tulnukad on nagu meiegi, kuid nad
on arenenumad, sest nad teavad kuidas.
Ameerikas me ütleme, et kõik sõltub teadmistest. Seega,
me võime kõike õppida. On ju nii? See kõik on kui väljaspool siinset maailma olev teadus, mida ka meie võime
õppida. See kõlab ehk pisut kummaliselt, aga kõrgematel
tasemetel on asjad palju lihtsamad. Lihtsamad kui lugema
õppimine või kõrghariduse omandamine, sest puuduvad
igasugused keerukad matemaatilised küsimused ja
probleemid.
Teine tase sisaldab endas palju erinevaid tasemeid. Peatun
sellel vaid lühidalt, sest ma ei saa kõigist Taeva saladustest
üksikasjalikult rääkida. Te veendute selles ise siis, kui
liigute edasi koos Meistriga, kes on juba reisinud. See pole
saladus. Aga see võtaks liiga kaua aega, kui peatuksime
igal tasemel, mis omakorda sisaldavad erinevaid niiöelda
alatasemeid ja kui tahaksime neid kõiki uurida, siis kuluks
selleks liiga kaua aega. Seega vahel viib Meister sind
kiiresti ühelt tasemelt teisele, hästi kiiresti! Sest kui sul
pole meisterlikkusega midagi pistmist, siis ei pea sa ka nii
palju õppima. Saaksid sellest vaid peavalu. Seepärast viin
sind läbi erinevate tasemete tagasi Koju, sest isegi see
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võtab palju aega, vahel koguni terve eluaja. Aga valgustatuse saame kohe, vahetult.
See on aga vaid algus, nagu ülikooligi astumine. Te astute
ülikooli ja teist saab kohe tudeng, kuigi doktorikraadist
olete veel kaugel. Enne kraadi kaitsmist kulub teil neli,
kuus või kaksteist aastat. Aga kohe alguses saab teist
ülikoolitudeng, kui tegemist on õige ülikooliga. Ning kui
olete õpingute alustamiseks esitanud paberid ülikooli, siis
te tõesti ka tahate saada tudengiks, kas pole nii? Seega
mõlemad osapooled peavad tegema koostööd.
Sarnaselt kui tahame minna teispoolsesse maailma, näiteks
vaid lõbu pärast, sest meil pole siin New Yorgis enam
kusagile minna. Me teame juba kõike Manhattanist, Long
Beachist, “Short” Beachist ja igast teisest rannast. (Naer)
Oletame, et tahame reisida tulnukate maale, et näha mis
seal toimub. Ja miks ka mitte? Kui me nagunii maksame
palju raha selleks, et sõita vaid Miamisse ja Floridasse, et
mõnuleda merevees, miks me ei peaks siis vahel tahtma
minna väljaspoole seda maailma, et tutvuda naaberplaneetide ja sealsete elanikega. Ma ei arva, et selles oleks
midagi imelikku. Ei ole ju? See on vaid pisut kaugemale
reisimine, erinevalt tavapärasest füüsilisest reisimisest.
See on vaimne, hingeline reisimine. On olemas kahesugust
reisimist - väga loogiline ja väga kerge mõista.
Oleme siis nüüd Teisel tasemel. Millest teile veel rääkida?
Nii me jätkame elamist siinses maailmas, olles samal ajal
teadlikud teistest maailmadest, sest me reisime.
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Just nagu olles Ameerika või mõne teise riigi kodanikud,
reisite ühest riigist teise, et teada saada, milline naaberriik
välja näeb. Arvan, et paljud teist siin Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni saalis pole sünnilt ameeriklased. Ei? Jah?
Kas mõistate nüüd, et see on sama asi? Me võime reisida
teisele planeedile või elu järgmisele tasemele selleks, et
paremini mõista. Sest vahemaa on liiga suur, et käija, me
ei pääse sinna isegi raketi ega UFOga.
Mõned maailmad on kaugemal kui UFOd suudaksid
lennata. UFO! Kindlakstegemata objekt! Lendav objekt,
jah! Meis kõigis on olemas vahend, mis on kiirem kui
ükski UFO. Selleks vahendiks on meie enda hing, mida
mõnikord nimetame ka vaimuks. Me saame sellega
lennata, ilma kütuseta, ilma et politseil oleks vaja vahele
segada, ilma liiklusummikute ja takistusteta. Ja pole vaja
muretseda, et ühel päeval araablased ei müü meile enam
õli, (naer) sest meie jõujaam on iseküllastuv. See ei lähe
kunagi rikki, välja arvatud juhtudel, kui me ise seda
teadlikult kahjustame, kui eirame universumi seadusi,
rikkudes Taeva ja Maa harmooniat, kuid sellist olukorda
on lihtne vältida. Kui olete huvitatud, siis ütleme teile,
kuidas.
Võtame ühe näite, teen lühidalt, sobib? Ma ei ole preester.
Ärge muretsege, ma ei vii teid kirikusse. See on vaid
näide.
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Maailmas kehtivad seadused, mida peaksime teadma. Just
nii nagu selleks, et sõita autoga, peame teadma liikluseeskirju. Punase tulega - “Seisa!”, rohelise tulega - “Võib
sõita!” Sõida vasakule, sõida paremale jne. Kui on
tegemist kiirteega, siis mis on lubatud piirkiirus jne.
Füüsilises maailmas kehtivad niisiis väga lihtsad seadused.
Väljaspool meie maailma, väljaspool seda füüsilist
maailma pole aga enam seadusi. Me oleme vabad, vabad
kodanikud, kuid selleks, et olla vaba, peame pääsema
teisele poole. Ja senikaua kuni elame selles maailmas,
peaksime nii palju kui võimalik järgima seadusi, et
hoiduda hätta sattumast. Siis on ka meie “masin” korras ja
me saame lennata probleemideta kiiremini ja kõrgemale.
Need seadused olid kirjas juba kristlikus Piiblis ja
budistide ning hindude pühakirjades. Need on väga
lihtsad, nagu näiteks - ära tee liiga oma ligimesele, ära
tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära tarvita vägijooke ega
uimasteid. Tõenäoliselt Buddha teadis, et 20. sajandil
leiutatakse kokaiin jms. ning ta keelas selle ära. Uimastite
alla käivad ka kõiksugused hasartmängud ja muu, mis
köidavad meie meeled füüsiliste naudingute külge ning
panevad meid vaimset teekonda unustama.
Kui tahame lennata kiiresti, kõrgele ja ohutult, siis peame
järgima seadusi, mis on oma olemuselt sarnased füüsika
seadustega. Selleks, et rakett lendaks, peab teadlane
arvestama teatud seadusi. See ongi kõik. Kas saate nüüd
aru kui palju kordi ettevaatlikumad peame meie olema, kui
tahame lennata kõrgemale kui raketid ja kiiremini kui
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UFOd. Kuid on veelgi üksikasju, mida võib lahti seletada
juhul, kui asi teid huvitab ja see toimub juba initsiatsiooni
ajal. Me ei taha teid kogu selle info ja nende juhistega ära
tüüdata, mille peale ütleksite et, “Ma tean juba - tean juba,
olen lugenud seda Piiblist. Kümme käsku, kas pole?”
Tegelikult paljud meist on lugenud kümmet käsku, kuid
pole pidanud paljuks neid järgida või siis pole mõistnud
nende sügavamat tähendust. Või ehk soovime mõista
käske omal moel ja mitte nii nagu need tegelikult mõeldud
olid. Seepärast pole vahel liigne meenutada või kuulata
kümne käsu sügavamat tähendust. Näiteks Vana
Testamendi esimesel leheküljel ütles Jumal: “Ma lõin
kõik loomad sinu kaaslasteks ning abilisteks, ning sina,
inimene, pead nende üle valitsema.” Ja siis Ta ütles, et
Ta lõi toidu loomade jaoks, igaühele oma. Kuid Ta ei
öelnud, et me peaksime loomi sööma. Ei! Ta ütles: “Ma
annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja
kõik puud, mis kannavad vilja, mis on maitsvad süüa
ja meelepärased silmale. Need olgu teile toiduks.” Kuid
vaid vähesed pööravad sellele tähelepanu. Ja nii paljud
Piibli-järgijad söövad ikka veel liha, mõistmata, mida
Jumal tegelikult silmas pidas.
Ja minnes sügavuti teadusvaldkonda saame teada, et
inimene pole loodud liha sööma. Kõik, meie keha,
soolestik, magu, hambad on teaduslikult loodud vaid
taimse toidu vastuvõtmiseks. Pole siis ka ime, et paljud
inimesed haigestuvad, vananevad rutem, rasvuvad ja
väsivad kiiresti vaatamata sellele, et sündides olid nad nii
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sädelevad ja taibukad. Iga päevaga jäävad nad üha
loiumaks ning nende enesetunne halveneb üha enam, mida
vanemaks nad saavad. See tuleb sellest, et oleme
kahjustanud oma “sõiduvahendit”, oma “lendavat objekti”,
meie “UFOt.” Seega, kui peaksime tahtma kasutada oma
“sõiduvahendit” natuke kauem ja turvalisemalt, siis
peaksime selle eest õieti hoolt kandma.
Võtame näiteks auto. Te kõik sõidate autodega. Kui panna
autosse vale kütus, mis siis juhtub? Auto sõidaks mõned
meetrid ja jääks siis seisma. Te ei süüdista selles autot, see
on teie endi viga, et tankisite kogemata vale kütust.
Olukord on samasugune kui kütusesse on segatud vett, kas
pole? Auto sõidabki ehk mõnda aega, kuid edasi tulevad
juba probleemid. Või kui auto õli on liiga saastunud ja me
pole seda vahetanud, siis auto küll sõidaks natuke aega,
kuid mõne aja pärast algaksid taas raskused. Ja vahel
plahvatab automootor vaid seepärast, et me ei hoolitsenud
oma auto eest korralikult.
Samamoodi on meie keha kui sõiduvahend, mida võime
kasutada selleks, et lennata igavikku, kõige kõrgema
tarkuse tasemeni. Kuid vahel me kahjustame ja kuritarvitame seda. Võime näiteks autoga läbi sõita pika maa,
et minna tööle, kohtuda sõpradega, vaadata kauneid paiku,
kuid kui me ei hoolitse oma auto eest, tangime vale kütust,
ei kontrolli õli või unustame vaadata, kas mootoris on
piisavalt vett, siis sellise autoga ei sõida me just väga
kiiresti ega kaugele. Siis võime vaid tiirutada oma muruplatsil ja maja tagahoovis. Ega sellest pole viga midagi.
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Me vaid raiskame auto algset eesmärki. See on nii raha,
aja kui ka meie endi energia raiskamine. Keegi pole selles
süüdi. Politsei ei tule ega tee selle eest trahvi. See on vaid
oma auto ja raha raiskamine, samas kui võiksite sõita väga
kaugele ja näha paljut ning nautida kaunist ümbrust.
Samamoodi on ka meie füüsiliste kehadega. Võime küll
elada siinses maailmas, kuid me peaksime samal ajal
hoolitsema selle vahendi eest, mis on selles füüsilises
kehas, et saaksime lennata teispoolsesse maailma. Just
nagu astronaut, kes istub oma raketis. Rakett on talle
vahendiks, mille eest tuleb samuti hoolitseda. Selleks, et
rakett lendaks turvaliselt ja kiirelt ei tohi rikkuda füüsika
seadusi. Kuid tähtis on raketis olev astronaut. Rakett on
küll see, mis viib ta sihtkohta, kuid rakett pole põhiline,
selleks on astronaut ja lõppsiht. Ja juhul kui ta peaks
kasutama raketti selleks, et lennata ümber Long Islandi,
siis oleks see aja raiskamine, mõistate? See oleks rahva
raha raiskamine.
Seega, meie keha on väga väärtuslik, sest selles asub
Meister. On ju ka Piiblis öeldud: “Eks te tea, et te olete
Jumala tempel” ja “Teis asub Jumala Vaim.” Püha
Vaim tähendab sama. Kui meis kõigis on Püha Vaim või
kõikvõimas Jumal, kas suudate siis mõista kui tähtis see
on! Ent paljud inimesed loevad seda lõiku kiiresti,
mõistmata selle lause ülevust, püüdmata tabada selle sisu.
Seepärast mu jüngritele meeldibki järgida mu õpetusi, sest
nad võivad tundma õppida endi sisemist Meistrit ja seda,
mis on teispoolses maailmas, erinevalt igapäevasest argi-
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rüselusest, raha teenimisest ja kõikvõimalike kehaliste
probleemide lahendamisest. Meis on rohkem ilu, rohkem
vabadust ja teadmisi. Kõik see on meie, peame teadma
vaid õiget moodust, kuidas luua ühendus sellega, mis on
meis endis olemas. Asi on selles, et me ei tea, kus on võti.
Oleme “maja” ukse kaua aega tagasi lukku keeranud ja
sootuks unustanud, et meil selline varandus on. Nii lihtne
see ongi.
Niisiis, niinimetatud Meister on see, kes saab aidata meil
ust avada ja näidata meile seda, mis juba algselt kuulub
meile. Kuid selleks, et kõike meile kuuluvat uurida, peame
võtma aega.
Olime siis teel Teise maailma. Kas olete huvitatud
jätkama? (Kuulajad: Jah! Jah!) Tahate kõike teada ilma, et
ise peaks pingutama? (Meister naerab) Olgu. Vähemasti
keegi, kes on seal käinud võiks öelda, milline see
teispoolne maailm välja näeb, kui te ise pole seal käinud,
on nii? Vähemasti te olete huvitatud ja võibolla tahate
isegi edasi minna? Hästi. Ma ei ole Teisest tasemest
rääkinud veel kaugeltki kõike, kuid te teate, et ma ei saa
istuda siin tervet päeva. Peale Teist maailma võib teil olla
rohkem jõudu. Kui olete sihikindlad ja töötate selle nimel,
siis võite edasi minna Kolmandasse maailma.
Niinimetatud Kolmas maailm on veel kõrgemal tasemel.
See, kes läheb Kolmandasse maailma peab olema vähemalt siinse maailma võlgadest täiesti puhas. Kui võlgneme
selle füüsilise maailma kuningale midagi, siis me ei pääse
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edasi. Just nagu siis, kui oled mõne maa kurjategija ja su
nimi on tagaotsitavate nimekirjas, ei pääse sa üle teise riigi
piiri. Selle maailma võlad sisaldavad endas seda, mida
oleme teinud minevikus ja olevikus ja mida võibolla teeme
tulevikus. Kõik võlad peavad saama lahendatud, me
läbime justkui tollipunkte ennem kui pääseme edasi teispoolsesse maailma. Olles Teises maailmas hakkame
töötama järelejäänud karmaga minevikust ja ka käesolevast elust. Ilma mineviku karmata me ei saaks selles
elus eksisteerida.
Meistreid on kahesuguseid. Ühtedel pole karmat, kuid
selleks, et siia tulla, peavad nad karma laenama. Teised on
nagu meie, tavalised inimesed, kuid nende karma on
puhastatud. Igaüks võib olla tulevane Meister. Ja mõnikord tuleb Meister kõrgemast maailmast laenatud
karmaga. Kuidas teile karma laenamine tundub? (Meister
naerab) See on võimalik.
Näiteks enne kui tulite siia maailma, olite varem siin juba
olnud. Olete siin andnud ja võtnud koos teiste selle
maailma inimestega mitmeid ajastuid ja aastasadu. Te
lähete ikka jälle tagasi Taevasse, elupaikka, mis on väga
kaugel, paljusid tasemeid eemal, vähemalt Viiendal
tasemel. Viies tase on Meistrite kodu. Sellest kõrgemal on
veel tasemeid.
Kui tahame tulla tagasi, näiteks kas kaastundest või Isalt
antud ülesandega, siis tuleme siia taas. Ja kuna minevikus
oleme olnud inimestega seotud, siis saame laenata nende
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karmat. Selles pole midagi head ega ilusat - võtame üle
vaid nende karmavõla. Võime laenata osa võlast ning seda
siis oma vaimse jõuga vähehaaval tagasi maksta seni, kuni
lõpetame oma töö selles maailmas. Selline on teatud tüüpi
Meister. On ka veel selliseid Meistreid, kes on siinsest
maailmast. Harjutamise tulemusena saavad neist koheselt
Meistrid, just nagu nad lõpetaksid kooli. Jah. Ülikoolides
on professorid ja õpilased, kes õpivad ja kelledest hiljem
saavad professorid, mõistate? On olemas kauaaegseid
professoreid ja värskelt valitud professoreid, jne. Sarnaselt
on olemas ka erinevat tüüpi Meistreid.
Kui tahame edasi minna Kolmandasse maailma, siis
peame olema täiesti puhtad kõigist karmajääkidest. Karma
seadus on selline: mida külvad, seda ka lõikad. Kui
istutame apelsiniseemne, saame apelsine; kui õunaseemne,
siis õunu. Karma on selline, see sõna on sanskritikeelne
vaste põhjusele ja tagajärjele. Piiblis ei räägita karmast,
vaid öeldakse: “Mida inimene külvab, seda ta ka
lõikab.” See on sama asi.
Piibel on Meistri õpetuse lühendatud esitus. Ka tema elu
oli lühendatud kujul. Seepärast pole Piiblis palju lahtiseletusi. Ja paljud Piibli versioonid on olnud keelatud, et
sobida paremini niinimetatud liikumiste juhtidele, kes ei
olnud tingimata vaimselt meelestatud inimesed. Teate ju
küll, et inimesed müüvad ja ostavad erineval moel kõike.
Vahendajaid on igal elualal. Aga me teame, et ehtne Piibel
on natuke teistsugune, natuke pikem, täpsem ja et seda on
kergem mõista. Igatahes, kuna me ei saa paljutki tõestada,
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siis me ei räägi sellest, et inimesed ei süüdistaks meid
Jumala pilkamises. Võime rääkida vaid seda, mida saame
tõestada.
Võite küsida minult: “Räägid Teisest, Kolmandast ja
Neljandast maailmast, kuid kas sa saad seda tõestada?”
Jah, ma saan! Ma võin seda tõestada. Kui kõnnite koos
minuga sama rada mööda, siis näete samu asju. Mõistate?
Kuid kui ei kõnni, siis ma ei saa teile midagi lubada. See
on nii. Seepärast julgen teile neist asjust rääkida, sest on
olemas tõendus. Meil on kinnitus sadade tuhandete
jüngrite näol üle terve maailma. Saame rääkida asjust,
mida teame. Kuid alustuseks peate koos minuga edasi
minema. Te ei saa öelda: “Kõnni minu eest ja räägi ning
näita mulle kõike.” Ma ei saa seda teha.
Näiteks, kui ma ei oleks teiega koos selles ÜRO ruumis,
siis ükskõik kui palju te mulle sellest ruumist ka ei
räägiks, ikkagi ei mõistaks ma teid täielikult, kuna ma pole
seda ise kogenud. Õige? Peame edasi liikuma koos
kellegagi, kes on juba kogenud teejuht. Täna on siin ka
mõned eri rahvustest jüngrid, kes on kogenud seda, millest
ennist rääkisin - mõned osaliselt, mõned tervenisti.
Peale Kolmandat maailma on veel palju muudki. Olen
teile rääkinud vaid mõningaist asjust. See on nagu reisijutt,
põimides omavahel lugusid väikeses hulgas ja mitte väga
detailselt. Isegi kui loeme raamatut mõne maa kohta, siis
see pole sama, mis tegelik maa. Meil on palju reisiraamatuid erinevate maade kohta, kuid ikkagi meeldib
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meile ise kohale reisida. Teame palju Hispaania, Tenerife
ja Kreeka kohta, kuid vaid filmide ja raamatute põhjal.
Peame ise kohale minema ja vahetult kogema rõõmu
kohalolemisest ja pakutavast toidust, imelisest mereveest
ja sõbralikest inimestest, atmosfäärist, mida me ei teaks,
kui piirduksime vaid raamatute lugemisega.
Oletame nüüd, et olete pääsenud Kolmandasse maailma.
Mis edasi? Loomulikult lähete edasi, kõrgemale,
Neljandale tasemele. Ja Neljas maailm on juba enam kui
ebatavaline. Meile jääb väheks tavakeelest, et kirjeldada
seda kõike lihtsatele inimestele, kartes solvata selle
maailma kuningat. Sest see maailm on nii ilus, kuigi seal
on mõned väga pimedad kohad, pimedamad kui elektrita
öö New Yorgis. Kas olete kunagi olnud linnas, mis on
täielikus pimeduses? Ilma elektrita. Olete? See on midagi
veel pimedamat! Enne kui jõuate valguseni, on seal veelgi
pimedam. See on midagi keelatud linna sarnast. Enne kui
jõuame Jumala tunnetuseni peatatakse meid seal. Ühes
kogenud Meistriga võime sealt läbi pääseda. Muidu me ei
leiaks sellises maailmas õiget teed.
Saavutades erinevaid eksistentsi tasemeid kogeme muutusi
mitte ainult vaimsel, vaid ka füüsilisel, intellektuaalsel ja
igal muul elutasandil. Me tunnetame elu teistmoodi, me
kõnnime teistmoodi ja me töötame teistmoodi. Isegi meie
igapäevane töö saab uue tähenduse ja me mõistame, miks
me just nõnda töötame, miks peame seda tööd tegema või
miks peaksime töökohta vahetama. Me mõistame oma elu
eesmärki ja seega pole enam rahutud ega ärritunud. Me

Teispoolse maailma salapära 33

ootame väga rahulikult ja kannatlikult oma ülesande lõppu
sellel Maal, sest me teame kuhu edasi suundume. Me
teame seda, elades samal ajal siin edasi. Seda tähendabki
ütlemine “Surra eluajal.” Ja- jah! Arvan, et mõned teist on
midagi sellist juba varem kuulnud, kuid samas ei tea ma
ühtegi Meistrit, kes seletaks seda teistmoodi. (Meister
naerab) Me peame kogema tegelikku rõõmu, mis tuleb
sisemistest kogemustest.
Kui näiteks võtta Mercedes Benz, siis kes saakski
kirjeldada seda teisiti? Igaüks, kellel see auto on, räägib
samast asjast ja kõik Benzi omanikud mõistavad koheselt
millest jutt käib, erinevalt nendest, kellel seda autot pole.
Seega, isegi kui ma räägin teile väga lihtsas keeles, siis
need asjad, millest ma räägin pole tavalised, neid peab ise
kogema - läbi töö, läbi siiruse ja läbi suunamise. Nii see
on ohutum. Kuigi ühel juhul miljonist võib juhtuda, et see
õnnestub meil üksi, kuid sellega käib kaasas oht, risk ja
ebakindlad tulemused. See pole väga turvaline.
Minevikus on mõned siiski proovinud seda üksi teha,
näiteks Swedenborg. Või siis Gurdjieff, tema olevat
jõudnud edasi ja läbinud üksi kogu raja. Olen lugenud
mõningatest inimestest, kes on selle tee ette võtnud, kuid
nende reis pole olnud ohtude ning takistusteta. Ja kõik ei
saavutanud kõrgeimat taset.
Niisiis, pärast seda taset lähete edasi kõrgemale tasemele.
Peale Neljandat lähete edasi Meistrite koju, mis asub
Viiendal tasemel. Kõik Meistrid pärinevad sealt. Vaata-
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mata sellele, et nende tase on Viiendast kõrgem, jäävad
nad sinna. See on Meistrite kodupaik. Ja sellest edasi on
palju erinevaid Jumala aspekte, mida on raske mõista.
Kardan teid eksitada, seega räägin teile sellest ehk mõni
teine kord või siis peale initsiatsiooni, kui olete pisut
paremini ettevalmistatud. Siis ma räägin teile suurepäraseid asju teie kujutlusvõimest. Kuidas see vahel võib
vääralt tõlgendada mitmeid ettekujutusi Jumalast.

Loengule järgnenud küsimuste ja
vastuste osa
Küsija (K): Mainisite, et Meister võib laenata inimeste
karmat. Kas sel juhul nende inimeste karma kustutatakse?
Mis tähtsus on sellel nende inimeste jaoks?
Meister (M): Kui Meister peaks seda tahtma, siis ta võib
kustutada ükskõik kelle karma. Õigupoolest kustutatakse
initsiatsiooni ajal iga jüngri eelmiste elude karma. Ma
jätan teile alles vaid käesoleva elu karma, et saaksime
jätkata käesoleva eluga, muidu sureksime silmapilkselt.
Ilma karmata ei saaks siin elada. Selleks, et inimene oleks
puhas, peab Meister kustutama vaid kogunenud karma. Ta
jätab natuke karmat alles, et inimene saaks oma eluga
edasi minna ja teha seda, mida ta selles elus tegema peab.
Ja pärast seda - see lõppeb. Seepärast ta saabki minna,
kuidas muidu ta pääseks edasi? Isegi kui ta on puhas selles
elus, siis kui puhas? Ja kuidas on lood eelmise eluga,
mõistate?
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K:
Mis on teie vaimse praktika eesmärk?
M:
Mis on eesmärk? Kas ma pole seda öelnud?
Reisida teispoolsusse, minna tagasi Jumala Kuningriiki,
saada teadlikuks oma tarkusest ning olla parem inimene
juba selles elus.
K:
Kas karma on kõigis maailmades?
M:
Mitte kõigis vaid kaasaarvatud Teise maailmani,
sest meie mõistus, meie aju, arvuti on “valmistatud” Teisel
tasemel. Minnes ülevalt alla, kõrgematelt tasemetelt alla
sellele füüsilisele tasemele, eeldatavasti selleks, et teha
seal mingit tööd, siis näiteks isegi kui Meister läheb
Viiendalt tasemelt alla füüsilisele tasemele, peab ta
minema läbi Teise taseme ja korda seadma selle “arvuti”,
et see töötaks siinses maailmas. Just nagu sukelduja, kes
sukeldub merre. Selleks peab ta valmis panema maski,
hapnikuballooni ja kõik muu tarviliku. Vaatamata sellele,
et ta ise ei näegi nii veider välja, siis koos hapnikumaski ja
sukeldumisriietega näeb ta välja nagu konn. Vahel näeme
sellistena välja ka meie koos oma arvuti ja füüsiliste
takistustega. Aga muidu oleme täiesti ilusad. Isegi kui
arvate, et olete praegu ilusad, siis tegelikult olete nii
koledad, võrreldes sellega, mida te päriselt olete. See tuleb
kõigist neist vahendeist, mida peame kandma, et selles
maailmas sügavale sukelduda.
Seega selleks, et minna Teisest tasemest ülespoole,
peame maha jätma oma arvuti, sest seda pole seal enam
vaja. Nii nagu sukelduja, kes kaldale jõudes võtab ära
hapnikumaski ja muu sukeldumisvarustuse ja näeb välja
just selline nagu ta ennem oli. Jah.
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K:
Ütlesite, et Teise maailma lõpus, enne ülessiirdumist, jäetakse kogu karma seljataha, selle peab
eelnevalt ära lahendama või ära puhastama. Kas see käib
ka kõigi eelnevate elude karma kohta?
M:
Jah. Sest pole enam “arvutit”, mis midagi
salvestaks. Meil on karma vaid seepärast, et meil on see
arvuti, mõistus, aju, mille ülesandeks on talletada iga
kogemus selles füüsilises maailmas. Selleks meil see ongi.
Hea või halb, arvuti ikka salvestab. Seda nimetame
karmaks. Mis on karma? Vaid kogemused, halvad või
head, meie reaktsioonid, paljude eelmiste elude kogemused. Ja kuna meil on niinimetatud südametunnistus, siis
teame, et peaksime olema head, kuid vahel oleme teinud
halba. Ning halvad teod suruvad meid maha, nagu hunnik
prügi või reisikohvrid, mis tõmbavad meid alla, tehes
mäkke ronimise raskeks. Paljud selle maailma moraalireeglid, kõiksugused seadused, harjumused ja erinevate
rahvuste tavad seovad meid nõndanimetatud hea ja halva,
süü ja süütuse arusaamadega. Seepärast kogemegi siinse
maailma inimestega suheldes head ja halba, süüd ja
süütust vastavalt erinevate rahvuste tavadele ja harjumustele, vastavalt selle rahvuse seadustele. Ja sellest saab
harjumus, et mõtleme nii, et käitume nii, et oleme süüdi, et
oleme halvad. See kõik on ülessalvestatud siin. See
panebki meid taassündima, sidudes meid füüsilise või
natuke kõrgema maailmaga, kuid mitte piisavalt kõrgega.
Me ei ole piisavalt vabad. Need arusaamad ja eelarvamused ei lasegi meil tunda end vabalt ja kergelt.
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K:
Kas see, mis tasemeni võime jõuda, on igal uuel
eluajal ettemääratud?
M:
Ei, meil on vaba valik joosta kiiremini või aeglasemalt. Võtame näiteks teie auto. Võite tankida 100 liitrit
bensiini, kuid see kui kiiresti sihtkohani jõuate sõltub teist
endist. Võite sõita kiiremini või aeglasemalt, see sõltub
täiesti teist endist.
K:
Tahaksin küsida teilt inglite kohta. Mis tasemel
nad on?
M:
Mis tasemel? See sõltub inglitest?
K:
Kaitseinglid.
M:
Kaitseinglid võivad olla kaasaarvatud Teise
tasemeni. Inglid on madalamal kui inimesed, nendel on
vähem mõjuvõimu. Nende ülesandeks on meid teenida.
K:
Kas nad kõrgemale ei pääse?
M:
Ei, välja arvatud juhul kui neist saavad inimesed.
Nad kõik on inimeste peale nii kadedad, sest inimestes
asub Jumal. Meil on kõik võimalused saada üheks
Jumalaga, samas kui inglitel see puudub. See on keeruline
lugu, võin rääkida sellest mõni teine päev.
Inglid on loodud meie jaoks ja neid on erinevat
tüüpi. Näiteks kui midagi on loodud Jumala poolt, siis see
on tehtud meie teenimiseks. Ja nad ei tohiks- ei peaks
ületama neile ette seatud piiri, kuigi nad võiksid edasi
minna. Vahel on midagi loodud ilma, et oleks täpselt paika
pandud, kuidas see peaks edasi arenema.
Näiteks oma kodus olete mõned asjad loonud
selleks, et teil oleks mugavam. Tegemist võib olla millegi
suurepärasega. Näiteks võite vaid toolil istudes panna
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põlema tule ja samas selle ära kustutada kogu majas, või
kasutada televiisori sisse ja välja lülitamiseks kaugjuhtimispulti, te olete need ise leiutanud. Nende otstarve
on vaid teid teenida. See võib mõnes mõttes olla paremgi
kui te ise, sest see võib kontrollida kõike, mida inimene ei
suudaks. Aga see ei tähenda, et see oleks parem kui
inimene ise. Selle ainsaks eesmärgiks on inimest teenida.
Isegi kui see on teist parem, kuid tegelikult see pole!
Arvuti ei saa kunagi olla inimene.
K:
Meister Ching Hai, tahaksin teada, et kuigi oleme
nüüd selles kehas, kas meil varem oleks olnud võimalus
sellest kehast vabaneda? Kas me oleme alati olnud sellises
seisundis, või oleme varem olnud paremas seisundis või
vaid selles? Mis oleks õige suhtumine või lähenemine, et
kiiresti edasi areneda?
M:
Jätta keha maha ja minna edasi? Jah, me võime nii
teha kui teame kuidas. Kehast vabanemiseks ja
teispoolsusse minemiseks on palju eri meetodeid. Mõned
ei lähe kaugele, teised lähevad väga kaugele ja mõned
lähevad lõpuni välja. Vastavalt võrdlusele, mille tegin
erinevate meetodite vahel siis kui olin veel noor, on meie
meetod parim. See läheb kõige kaugemale, lõpuni välja.
On veel palju teisi meetodeid. Kui peaksid tahtma,
siis võid proovida. Erinevate meetodite valik on lai:
mõned lähevad Astraalmaailma, mõned koguni
Kolmandasse või Neljandasse maailma, kuid vähesed
lähevad Viiendale tasemele. Meie meetodi eesmärgiks on
viia sind Viiendale tasemele. Pärast seda jätkad reisi üksi.
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Teisel pool Viiendat taset võime läheneda Jumala eri
aspektidele, kuid see pole alati meeldiv.
Me kujutame alati ette, et mida kõrgem, seda
parem, kuid see pole alati nii. Näiteks, kui läheme
kaunisse paleesse ja meid kutsutakse meistri elutuppa, me
istume seal ja meile pakutakse karastusjooke, häid
roogasid ja kõike veel. Ning seejärel, kui peaksime tahtma
teha majaga lähemalt tutvust, siis riskime peale sattuda
prügile ja veel paljudele muudele asjadele. Need pole alati
olulised. Võime minna uudistama maja taga asuvat jõujaama, kust võime aga saada elektrilöögi ja hoopistükkis
surra. Seega, sügavuti minemine pole alati vajalik ega
soovitav, kuid pelgalt seikluse pärast võime seda teha
K:
Meister Ching Hai, mul on kaks küsimust. Kust
pärinevad eelmiste elude mälestused, kui meil peaksid
sellised mälestused olema? Ja teiseks, kuidas on eelmised
elud seotud käesoleva elu karma ja praeguste arusaamadega? Kas need moodustavad osa “üleliigsest pagasist?”
M:
Ja, jah. Need on omavahel väga seotud. Esimene
küsimus, kust tuleb eelmiste elude karma? Meie eelmiste
elude mälestusi on võimalik lugeda, see on kindel. Meie
eelmiste elude mälestused, nagu ütlesin, leiduvad akaashi
kroonikas. See on midagi raamatukogu sarnast ja see asub
Teises maailmas. See on kättesaadav kõigile, kes sellele
tasemele pääsevad. Mitte igaüks ei saa minna Ühendatud
Rahvaste Organisatsiooni raamatukokku, kuid näiteks täna
mina võin seda teha, sest mind on siia kutsutud loengut
pidama. Mitte igaüks ei tohi siia tulla, kuid teile on see
lubatud, sest te olete kohalikud, te töötate siin. Seega
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sarnaselt, kui meil on ligipääs Teise maailma, siis võime
lugeda eelmisi elusid. Ja kui pääseme Esimesse maailma,
mõnele osale sellest, siis võime näha vilksatusi mõne
inimese eelmisest elust. Kuid see pole väga kõrge tase ja
mitte väga täielik kroonika.
Ja kuidas on need eelmiste elude kogemused
seotud käesoleva elu karmaga? Võime öelda, et need on
kogemused, mida oleme õppinud ja mida vajame selleks,
et käesoleva eluga toime tulla. See, mida õppisite
minevikus, selle teete tegelikkuseks praegusel eluajal.
Samamoodi kui olete minevikus üle elanud liiga palju
ebameeldivaid kogemusi, siis nüüd, puutudes kokku mõne
märgiga, mis viitab sarnasele olukorrale eelmisest elust,
tunnete hirmu. Näiteks kui eelmises elus kukkusite
õnnetult trepilt, seejuures ennast tõsiselt vigastades ning
see juhtus pimedas, kus polnud kedagi, kes oleks aidanud,
siis nüüd, selles elus kui jalutad trepist alla tunned pisut
hirmu, eriti kui astmed on järsud ja nende all on pime.
Pead endas justkui heitlust, kas minna edasi või mitte. Või
kui oled eelmises elus juba õppinud ja jõudnud mõnes
teadusvaldkonnas väga kaugele, siis selles elus tunned
selle teema vastu ikka veel suurt huvi. Sa oled ikka veel
väga huvitatud igasugusest teaduslikust uurimustööst,
isegi kui sa pole nüüd teadlane. Kõiksugused sellised
asjad.
Seepärast Mozart oli geenius, kui ta oli nelja
aastane. Ta läks otse klaveri juurde ja saavutas kuulsuse,
mis kestab tänaseni. Ta oli geenius, sest oli harjutanud
klaverimängu paljudes eelnevates eludes kuni meisterlikkuseni, kuid siis peale seda ta suri. Veel enne oma
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karjääri tipu saavutamist ta suri. Ta armastas muusikat nii
väga, et polnud nõus sellest loobuma. Seega ta tuli tagasi
ja kõik ta eelmistes eludes õpitud muusikaga seotud
kogemused tulid ta juurde tagasi, sest sel hetkel kui ta suri
oli temas tugev soov jätkata.
Mõned sellised inimesed õpivad ennem siia
maailma tagasi sündimist palju asju Astraalmaailmast või
Teisest maailmast. Seepärast nad on äärmiselt andekad
teaduses, muusikas ja kirjanduses või ükskõik mis alal,
mida teised inimesed ei tea. Nende poolt loodu on
ebatavaline, midagi mida teised ei suuda mõista ja mille
leiutamisest nad ei oska isegi unistada. Sest nad on neid
erinevaid asju näinud, nad on neid õppinud.
On olemas kahesugust õppimist - kas sellest maailmast või teispoolsest maailmast. Need, kes on andekad ja
hiilgavad nagu geeniused, on asjatundjad teispoolses
maailmas nagu Astraalmaailmas või Teises maailmas,
mõnikord koguni Kolmandas maailmas, kui nad peaksid
otsustama sealt tagasi tulla. Nad on võrratud. Need on
geeniused
K:
Rääkige lähemalt, mida kujutab endast teie poolt
antav initsiatsioon? Ja kui keegi on juba initsiatsiooni
saanud, siis milles seisneb initsiatsioonijärgne igapäevane
harjutamine?
M:
Kõigepealt, see kõik on täiesti tasuta ja ilma kohustusteta, kuid kui peaksid tahtma edasi minna, siis pead
siduma ennast ise. Tingimustest nii palju, et varasemad
kogemused pole vajalikud. Eelnevaid teadmisi ükskõik
missuguse jooga või mõne meditatsioonitehnika kohta
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pole samuti vaja. Aga sa pead siduma ennast eluaegse
taimetoitlusega. Sobilikud on kõik piima- ja juustutooted,
kuid pead loobuma munade söömisest. Kõik muu, mis ei
ole seotud tapmisega sobib.
Muna ei ole lubatud, sest sellega on seotud pooltapmine, kuigi see on viljatu. Sellel on soodumus ligi
tõmmata negatiivseid jõude. Seepärast paljud musta või valgemaagia harrastajad või voodoo-inimesed, niinimetatud vodoo-inimesed kasutavadki mune inimestele needuse
pealepanemisel. Kas teadsite seda? (Keegi vastab: Jah)
Teadsite? Vähemalt võin anda teile otsese tõendi, kui just
mitte otsese valgustatuse. (Naer)
Initsiatsiooni ajal koged Jumala Valgust ja Heli.
Hinge muusika tõstab sind üles teadvuse kõrgemale
tasemele. Siis sa tajud samadhi maitset - sügavat rahu ja
rõõmu. Ja pärast seda, kui oled tõsiselt huvitatud, jätkad
harjutamist kodus. Juhul kui ei ole, siis ma ei saa sind
sundida, ma ei saa sind enam tüüdata. Kui jätkad ja tahad,
et ma sind aitaksin kogu reisi ajal, siis olen valmis aitama.
Kui sa aga ei taha minu abi, siis jääb nii. Ja kaks ja pool
tundi meditatsiooni iga päev. Ärka üles vara hommikul,
ennem magama minemist mediteeri kaks tundi ja võibolla
pool tundi lõunaajal. Loengu vaheajal, kui mind siin pole,
on teil tunnine lõunapaus. Võite kuhugile peitu minna ja
mediteerida. See teeb juba ühe tunni. Ja õhtul mediteerige
veel üks tund või pool tundi ning hommikul ärgake üles
tund aega varem kui muidu.
Muutke oma elustiil korrapärasemaks, kulutage
vähem aega televiisori vaatamisele, lobisemisele ja
telefoniga rääkimisele, lehtede lugemisele. Nii jääb teile
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palju rohkem aega. Jah, tegelikult meil on palju aega, kuid
me kulutame selle vahel mõttetult ära. Just nagu siis kui
laseme auto mootoril töötada tagaaias, selle asemel et sõita
sellega Long Islandile. Kas olete selle vastusega rahul?
Pole muid tingimusi peale juba mainitute - kui et seote
ennast eluaegse harjutamisega. Ja iga päev kogete erinevaid muutusi paremuse suunas ja erinevaid imesid, mitte
et te seda sooviksite. See juhtub nagunii. Kui olete tõsiselt
pühendunud, siis tõesti kogete, mida tähendab ütlemine
“Taevas maapeal”. Nii on sajad tuhanded jüngrid peale
paljusid aastaid ikka veel minu juures vastu pidanud, sest
neil on järjest paremad ja paremad kogemused, sest nad
suhtuvad sellesse tõsiselt ning nad tõesti harjutavad.
K:
Palun rääkige teadvuse olemusest.
M:
Teadvuse olemusest, hästi. Seda on raske kirjelda,
kuid võite kasutada oma intelligentsust selle ettekujutamisel. See on kui tarkus, sa nagu teaksid midagi paremini
kui kunagi varem. Jah, sa tead midagi, mis on teispoolses
maailmas ja sa tead midagi siinsest maailmast, mida sa
varem ei teadnud ja sa mõistad paljusid asju, mida
varemalt ei mõistnud. See on teadvus.
Samuti kui avad selle teadvuse või nõndanimetatud
tarkuse, siis tõesti mõistad, kes sa oled ja miks sa siin oled
ja mis on veel olemas peale seda maailma ja kes on veel
olemas teisel pool, peale meie maiste inimeste. Mõistate?
On veel palju asju. Teadvuse tase hõlmab endas justkui
erinevate arusaamade tasemeid, just nagu kooli lõpetamine. Mida rohkem õpid, seda enam tead, kuni
lõpetamiseni.
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Raske on lahti seletada midagi nii abstraktset, kuid
ma proovin. See on midagi teadlikuse taolist. Teadlikust
on raske kirjeldada. Kui siirdud erinevatele, kõrgematele
teadvuse tasemetele, siis su teadlikus on erinev. Sa tead
asju teistmoodi, sa tunned teistmoodi. Sa tunned end
olevat täielikus rahus, vaikuses ja õndsalt. Sul ei ole enam
muresid ja igapäevases elus muutub kõik sulle selgeks. Sa
tead, kuidas erinevate olukordadega toime tulla ja kuidas
probleeme paremini lahendada. See on kasulik juba
füüsilisel tasemel! Ja seda, kuidas sa end sisimas tunned,
tead vaid sina ise. Neid asju on raske seletada. See on
nagu siis kui oled abielus naisega, keda armastad - seda,
kuidas sa end tunned tead vaid sina ise. Mitte keegi teine
peale sinu ei saa seda sinu eest tunda.
K:
Austatud Meister, suur tänu nende teadmiste eest,
mida olete meiega jaganud. Loodan, et võite vastata sellele
küsimusele, mis on mind vaevanud. Miks on tänapäeval
nii palju Meistreid andmas meile võimalust kiiresti õppida,
samas kui muistsetel aegadel oli see nii raske? Kas te
võiksite sellele vastata?
M:
Jah, muidugi. Sest praegusel ajal on sidevahetus
parem. Me teame Meistrite kohta rohkem, mitte et varem
neid oleks vähem olnud, või et nad oleksid kättesaamatumad olnud. Muidugi on tõsi, et mõned Meistrid on
inimestele kättesaadavamad kui teised. See sõltub täiesti
Meistri enda valikust ja tahtest anda, või ta seotusest
inimestega üldises mõttes. Kuid siiski, igal ajastul on
olnud Meistreid; üks, kaks, kolm, neli või viis Meistrit,
sõltuvalt selle ajastu vajadustest. Praegusel ajal oleme aga
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teadlikumad paljude erinevate Meistrite, võibolla erineval
tasemel Meistrite olemasolust. Tänapäeval meil on
vedanud, et saame kasutada massimeediat, televisiooni,
raadiosaateid ja raamatuid, mida prindime miljonites,
tuhandetes miljonites koopiates väga kiiresti.
Kui oleksime vanasti tahtnud trükkida raamatut,
siis oleks alustuseks pidanud maha saagima terve puu,
koorima ja raiuma seda algeliste kirvestega, mis oleksid
võinud iga hetk katki minna. Kirvest oleks pidanud
teritama kivide ja igasuguste muude asjadega ja puust
välja lõikama iga sõna teise järel. Ja suure koguse Piiblite
transportimiseks oleks vaja läinud tervet konvoid, suuri
koormaautosid, kui need üldse olid sel ajal olemas. See
ongi põhjuseks, miks me nüüd teame nii paljusid
Meistreid.
Jah, meil on tõesti vedanud. On väga hea, et teil on
võimalik valida seda, mida tahate. Keegi ei saa teid petta
öeldes: “Mina olen parim.” Võite võrrelda ja kasutada
oma tarkust, mõistust hinnangu tegemisel. “Ahaa, tema on
parem.” “Ahaa, mulle meeldib hoopis tema rohkem.”
“Too naine näeb kole välja.” “Oh, ta on nii kole.” (Naer)
K:
Kuna rääkisite juba erinevate Meistrite vahel
valimisest, kas annaksite initsiatsiooni kellegile, kes on
juba teiselt Meistrilt initsiatsiooni saanud?
M:
Teeksin seda vaid juhul kui see inimene tõesti
usub, et ma olen suuteline viima teda kõrgemale tasemele
ja kiiremini. Muidu aga on parem jääda oma Meistri
juurde, eriti kui tuntakse tugevat seost ning sügavalt
usutakse Meistrisse. Kui usud, et su praegune Meister on
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parim, siis ära vaheta teda. Kui sa aga ikka veel kahtled
ega pole veel kogenud eelnevalt mainitud Valgust ja Heli,
siis võiksid proovida. Jah, sest Valgus ja Heli on tõelise
Meistri standardseks mõõdupuuks. Mul on kahju seda
öelda, kuid Meister, kes pole suuteline sulle edasi andma
vahetut Valgust ja Heli, ei ole tõeline Meister. Tee
Taevasse on varustatud Valguse ja Heliga.
Samamoodi nagu selleks, et merre sukelduda peate
olema varustatud hapnikumaski ja kõige muuga. Erinevateks eesmärkideks on erinevaid asju. Seepärast näete kõigi
pühakute peakohal kiirtepärga (halot). See on Valgus. Kui
harjutad seda meetodit, siis kiirgad samasugust Valgust,
mida on näha Jeesust kujutatud maalidel. Inimesed võivad
seda näha. Sensitiivsete võimetega inimesed võivad näha
teie Valgust. Seepärast on maalidel Jeesuse ja Buddha
ümber kujutatud Valgust. Kui oled avanenud, siis võid
näha seda Valgust kõrgel tasemel harjutajate ümber.
(Meister suunab oma tarkuse silmale) Paljud inimesed
võivad seda näha. Kas keegi siinolijatest on seda näinud?
Sina? Mida sa nägid?
K:
Ma võin näha aurasid.
M:
Jah, aga aurad on midagi muud kui Valgus.
Aurasid on erinevaid värve: mõnikord musti, mõnikord
kohvipruune ja mõnikord kollased või punased, sõltuvalt
inimese temperamendist sel hetkel. Nähes aga tugeva
vaimse auraga inimest teate kohe, et see on teistsugune.
Kas pole nii?
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K:
Mul ei olegi õiget küsimust. Tegelesin mõnda aega
raja-joogaga ja arvan, et nägin ka aurasid, kuigi mul
polnud eriti teadmisi.
M:
Ja kas sa ei näe neid enam? Kas sa näed neid ainult
vahel?
K:
Ei, nüüd ma ei mediteeri enam.
M:
Seepärast sa siis kaotasidki oma jõu. Sa peaksid
jälle mediteerima. Kui sa ikka veel usud sellesse teesse,
siis peaksid mediteerima. See aitab sind teatud ulatuses,
see ei teeks liiga.
K:
Ma lugesin teid tutvustavast voldikust, et on Viis
Juhist. Peale initsiatsiooni peab elama nende Viie Juhise
järgi.
M:
Ja, jah. Need on universumi seadused.
K:
Ma ei saa aru, mida tähendab “seksuaalne väärkohtlemine?”
M:
See tähendab seda, et kui oled juba abielus, siis
palun ära unista kellestki teisest. (Naer) Väga lihtne. Ela
lihtsat, komplikatsioonidevaba elu ja väldi vaidlusi tunnete
üle. Jah, sest see teeb teistele inimestele haiget. Me ei tee
teistele haiget, isegi mitte emotsionaalselt. Seda see
tähendabki. Me püüame vältida konflikte. Me püüame
vältida emotsionaalsete, füüsiliste ja vaimsete kannatuse
põhjustamist teistele, eriti aga neile, keda väga armastame.
Kui sul on juba teine suhe, siis ära sellest oma
partnerile räägi. See teeb rohkem haiget kui sa seda ütled.
Lahenda see rahulikult ja vaikselt ära ning ära pihi seda
oma partnerile. Vahel inimesed arvavad, et kui neil on
suhe, siis on väga tark ja aus tegu minna koju ja kõik üles
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tunnistada. See ei ole nii. See pole hea. Oled teinud juba
vea, miks tuua seda veel koju teistele muredele lisaks? Kui
partner ei tea, siis ta ei tunne end nii halvasti. Teadmine
ise teeb juba haiget. Seega, me püüame selle probleemi
lahendada ja seda enam mitte korrata. Parem on partnerile
sellest mitte rääkida, sest see teeks talle haiget.
K:
Olen märganud, et paljudel vaimsetel Meistritel on
väga hea huumorimeel. Milline on huumori ja vaimse
praktika vaheline seos?
M:
Oh, ma arvan, et nad tunnevad ennast õnnelikult ja
lõõgastunult. Nad võtavad kõike ümbritsevat kerge
südamega. Nad võivad naerda endi ja teiste üle, naerda elu
naeruväärsete asjade üle, samas kui paljud on selle külge
nii pingsalt klammerdunud, võttes kõike nii tõsiselt.
Kui mõnda aega harjutame, siis ”laseme end
vabaks”, me ei ole enam nii tõsised. Kui peaksime homme
surema, siis sureme; kui peaksime homme olema elus, siis
elame. Kui jääme kõigest ilma, siis jääme kõigest ilma;
kui meil on kõik olemas, siis meil on kõik olemas. Peale
valgustumist on meil piisavalt tarkust ja suutlikust, et enda
eest hoolt kanda igas olukorras ning me ei karda enam
midagi. Meis olnud hirm ja rahutus kaovad. Seepärast
tunnemegi end nii vabalt. Me tunneme ennast erapooletuna selles maailmas. Ükskõik, mida saavutame või
millest ilma jääme, sel pole meie jaoks enam nii suurt
tähtsust. Kui peaksime palju saavutama, siis see on vaid
kasuks inimestele, me anname edasi; ja see on kasuks ka
meile lähedastele inimestele. Muidu me aga ei arva, et me
elu oleks nii tähtis, et läbi teha kõiksugused pingutused ja
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kannatused selle alalhoidmiseks. Kui suudame seda hoida,
siis see on kah hea, kuid see ei tähenda, et istume terve
päeva voodis ja mediteerime, vaid me teeme tööd.
Näiteks mina ikka veel töötan. Elatise teenimiseks
ma maalin ja teen käsitööd. Ma ei taha kellegi käest võtta
annetusi. Ja isegi mu sissetulek on piisavalt suur, et saan
teisi aidata. Saan aidata põgenikke, katastroofi ohvreid jne.
Miks me ei peaks töötama? Meil on peale valgustumist nii
palju annet, võimekust ning elu on meie jaoks nii lihtne.
Me tunneme, et pole enam põhjust muretsemiseks ja
laseme ennast loomulikult vabaks. Nii saabki alguse
huumorimeel. Ma arvan, et see on nii. Kas mina olen teie
arvates humoorikas? (Kuulajad: Jah) (Naer ja applaus) Siis
võibolla olen mõni Meister või mis? (Naer) Loodame, et
see on nii, et te pole raisanud kahte tundi selleks, et
kuulata valgustamata inimese juttu.
K:
Küsimus, mida meie, otsivad hinged alati küsime
ja mille vastuseks saame teooriad ja lugusid, kuid nüüd
tahaksin teada, mida teil oleks öelda. Esiteks, kes me
oleme? Kes mina olen? Kuidas ma sattusin sellisesse
raskesse olukorda, et pean tagasi Koju minema? Kuidas
ma Kodust lahkusin ja miks on oluline tagasi Koju minna?
Rääkisite tagasi minemisest Viiendale tasemele ja sellest,
et pole oluline edasi minna. Aga kui on olemas veel
kõrgemaid tasemeid, siis mis on nende mõte? Mis seost
see omab minuga, kui sinna pole vajalik minna?
M:
Nüüd läheb asi naljaks (Naer ja applaus) Olgu.
Küsimusele “kes ma olen?” saad vastuse Zen´i-meistritelt,
neid on New York paksult täis. Vaata telefoniraamatu
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kollastelt lehekülgedelt ja vali üks välja. (Naer) Mina ei
ole sellele spetsialiseerunud.
Ja teiseks, “miks sa siin oled?” Võibolla
sellepärast, et sa tahad siin olla. Või kes saaks sundida
meid siin olla, meid kes me oleme Jumala lapsed.
Niinimetatud Jumala lapsed on kui Jumal ise, kas pole nii?
Ei? Prints on mõnes mõttes sarnane kuningale, vähem või
rohkem, või tulevasele kuningale. Ta saab olla kusagil
vaid siis, kui ta tahab seal olla. Igatahes, meil on vaba tahe
valida, kas tahame kogeda ennast olles Taevas või kusagil
mujal. Arvatavasti oled aegade algusest peale valinud siin
olemise, et õppida midagi seikluslikku, midagi hirmutavamat. Mõnedele inimestele meeldivad õudust tekitavad
kogemused.
Näiteks prints võib olla palees, kuid ta võib
seigelda ka võsastikus, sest talle meeldib loodust avastada.
See võib nii olla. Võib ka nii olla, et me olime nii tüdinud,
küllastunud Taevast, sest kõik oli valmis tehtud ja meid
teenindati kuni palee ukseni ja me tahtsime midagi ise
teha. Just nagu kuninglikus peres, vahel nad tahavad ise
süüa teha, ilma et teenrid juures oleksid. Nad määrivad
iseendid ja kogu ümbruse ketshupi ja õliga kokku, sest
nende meelest on see lõbus. Ei näe just väga kuninglik
välja, kuid neile see meeldib.
Näiteks mul on inimesed, kes juhivad minu jaoks
autot. Ükskõik kuhu lähen, nad tahavad kõikjal olla mu
autojuhid. Kuid vahel ma tahan ise juhtida. Ma sõidan
ringi oma väikese suitsuvaba kolmerattalisega, millel on
elektrimootor ja mis sõidab vaid kümme kilomeetrit
tunnis. Mulle meeldib sellega ringi liikuda. Ükskõik kuhu
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ma ka lähen inimesed märkavad mind, aga vahel ma tahan
minna kuhugile, kus mind ei tunta. Olen väga häbelik,
välja arvatud siis kui pean loengut pidama, sest sellest on
saanud kohustus alates ajast, mil inimesed mind “välja
kaevasid” ja tuntuks tegid. Mul ei õnnestu nii tihti eest ära
põgeneda, kuid vahel siiski, kaheks-kolmeks kuuks. Just
nagu ärahellitatud naine, kes jookseb oma abikaasa juurest
ära. See on minu valik.
Võibolla ka sina oled valinud olla mõnda aega siin.
Ja võibolla on nüüd õige aeg, et sa tahad minna, sest oled
õppinud sellest maailmast juba küllalt ja tunned, et pole
enam midagi, mida tahaksid siin õppida ning oled
reisimisest väsinud. Sa tahad puhata. Mine Koju,
kõigepealt puhka ja vaata siis, kas tahaksid veel minna
ühele uuele seiklusele või mitte. See on kõik, mida hetkel
võin öelda.
Ja miks sa peaksid Koju minema? Ja miks Viies
ega mitte Kuues? See sõltub sinust endast. Peale Viiendat
võid minna ükskõik kuhu ise tahad. Edasi on veel palju
tasemeid. Aga Viiendale tasemele jääda on palju mugavam, palju neutraalsem. Edasi üles minna oleks liiga
võimas. Mõnda aega võid ju minna, kuid ehk sooviksid
ennem siiski puhata.
Näiteks sul on ilus maja, kus on puhketoad jne.,
kuid vaatamata sellele sa ei tahaks seal igavesti puhata.
Nagu ka kõrgel mäestikul olles, mida kõrgemal oled, seda
ilusam seal on, kuid see pole õige koht puhkamiseks.
Samamoodi on elektriruumis olev generaator lärmakas,
kuum ja hädaohtlik. Sa ei pea seal tingimata olema, kuigi
see on maja tarbeks hädavajalik.
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Jumalas on palju selliseid külgi, mida me ei suuda
ettekujutada. Me kujutame alati ette, et mida kõrgemal
tasemel oleme, seda enam seal on armastust, kuid on
olemas erinevat armastust. On olemas vägivaldset
armastust, tugevat armastust ja ka mahedat ning
neutraalset armastust. See sõltub sellest, kuidas suudame
seda taluda. Jumal annab meile erineval tasemel armastust.
Erinevatele tasemetele on omane erineval tasemel Jumala
armastus. Aga mõnikord see on liiga tugev ja tundub
justkui meid kistaks tükkideks.
K:
Ma näen enda ümber nii palju hävingut - keskkonna hävingut, julmust loomade suhtes. Kuidas te
sellesse suhtute ja mida soovitaksite inimestele, kes
püüavad ennast siit maailmast vaimsel teel vabastada. Mis
aitaks neil ümbritsevaga toime tulla? Kas sellest piisaks, et
siirdume siinsest maailmast teispoolsusesse ja jätame selle
maailma maha või arvate, et seni kaua kuni oleme siin
peaksime aitama leevendada kannatusi? Kas see teeks
head?
M:
See teeks. Vähemalt meile, meie teadvusele on
sellest kasu, sest siis me tunneme, et oleme midagi teinud
ja oleme andnud endast parima kaasolendite kannatuste
leevendamisel. Mina teen kõike seda sama. Ükskõik, mida
küsite, ma teen seda, olen teinud ja teen edaspidigi.
Olen juba varem öelnud, et meie rahad on jagatud
erinevate organisatsioonide või erinevate hädas olevatele
maade vahel. Ma ei tahaks kiidelda, kuid kuna te juba
küsisite, siis näiteks me aitasime eelmisel aastal Filipiine
Pinatubo vulkaanipurske tagajärgedega toime tulemisel. Ja
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me aitasime üleujutuse ohvreid Vietnamis ja Hiinas jne. Ja
me püüame aidata Vietnami põgenikke ÜRO piiril,
eeldusel et ÜRO tahab meie abi, kuid me püäme. Me
aitame neid rahaliselt ja samuti ka ümberkolimisel, kui
ÜRO seda lubab- ÜRO õnnistusel.
Jah, me teeme kõike seda, mida olete palunud ja
samuti seepärast, et kuna oleme siin, siis me sama hästi
võiksime korrastada oma ümbrust nii palju kui võimalik.
Seepärast aitamegi kannatajaid, aidates tõsta ka maailma
moraalset taset. Aitame nii vaimselt kui füüsiliselt. Mõned
inimesed ei taha minu poolt pakutud vaimset abi, nad
tahavad vaid füüsilist abi, seega me aitame neid füüsiliselt.
Selleks, et meil oleks võimalik niimoodi aidata, pean ma
raha teenima. Ma ei taha elada inimeste annetustest.
Kõik mu mungad ja jüngrid peavad töötama, just
nagu teie. Lisaks sellele me aitame veel vaimselt ja aitame
leevendada ka maailma kannatusi. Me peame seda tegema.
Ei ole nii, et istume terve päeva samadhis ja naudime iseennast. Vaid väga isekas Buddha (valgustunud olend)
teeks nii. Me ei taha siia sellist.(Naer)
K:
Rääkisite tasemest, kus ollakse teadlik sellest, et on
olemas jõud, mis tulenevad sellest teadlikusest. Ent kui
oled teadlik nendest jõududest, kuid ei tea samas, kas sul
need on? Sa võid isegi tunda nii nagu tegelikult tunned.
Kuidas nendele ligi pääseda, või on see üldse võimalik?
Kui sa ligi ei pääse, siis kuidas mitte muutuda kannatamatuks olukorras, mis su ümber toimub? Sa justkui
näeksid olukorda, mis võtab aeglaselt maise kuju, samas
kui tead, et võiksid vaid palvetada või teha midagi muud,
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mis tooks parema ja kiirema lahenduse. Mida see tähendab
ja kuidas sellele palvega juurde pääseda, et kõik lõppeks
hästi? Kas saite aru, mida ma silmas pean?
M:
Sain küll, sain küll. Pidasite silmas, et kui meil on
jõud muuta olukordi ja kui olukorrad meie ümber liiguvad
edasi kas bürokraatlikul või aeglasel moel, siis kuidas seda
taluda. Kas oli nii? Või kas peaks lihtsalt palvetama või
tegema mõne viguri või näitama näpuga ja vajutama
nupule? Õige? Ei, minul on piisavalt kannatust, sest me
peame töötama selle maailmaga selleks, et vältida kaose
tekkimist. Jah.
Näiteks laps ei saa joosta nii kiiresti kui sina. Mitte
et sul oleks kiire, või et tahaksid joosta ja sinu pärast laps
komistab ja kukub. Seega, me peame olema kannatlikud.
Isegi kui meil on jõudu, et joosta, me kõnnime koos
lapsega. Olen vahel pettunud ja kannatamatu, kuid isegi
mina pean õppima kannatlikkust. Pean põgenike nimel
kummardama nii ühe kui teise presidendi ees, isegi kui me
tahame aidata neid rahaliselt. Annaksime kõik, mis meil
on, miljonid dollarid või isegi biljonid. Me peame minema
läbi bürokraatliku süsteemi. Anna Caesarile see, mis
Caesarile kuulub.
Ma ei raputa pead ega näita näpuga Ühendatud
Rahvaste Organisatsiooni peale, et neid jooksma panna.
Ei! Ei! Maagilisi jõude kasutades põhjustaksime selles
maailmas õnnetusi. Asjad peavad minema loomuliku rada
mööda. Aga me võime tõsta inimeste teadlikust vaimse
tervendamisega, vaimse tarkuse ja mõistmisega. Anname
neile teadmise, et nad tahavad seda teha ja koostöötada.
See on parim viis, ilma maagiliste abivahenditeta. Ma ei
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kasuta mitte kunagi tahtlikult maagilisi jõude ükskõik
missuguse elu olukorra juures. Imed lihtsalt juhtuvad
vaimsuse harjutajate ümber. See on väga loomulik, kuid
mitte tahtlik. Me ei suru asjade käigule peale. Sellest pole
kellegile kasu. Laps ei oska veel joosta. Kas vastus
rahuldas teid?
Kui mõni mu vastustest ei peaks teile sobima, siis
olge hea ja öelge, sest ma võin edasi seletada. Kuid ma
arvan, et te olete väga arukad inimesed, kõige valitumad ja
arukamad kõikidest rahvustest. Seepärast me ei lähe liiga
üksikasjalikuks. On veel lisaküsimusi?
Muuseas, on hea, et meil on Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon. Tänu sellele võime kõrvaldada paljud
maailma konfliktid ja sõjad, isegi kui me ei saa neid
täielikult ära kaotada. Ma lugesin teie raamatuid Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni kohta, “Igaühe Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon.” Olen jälginud mõnda Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni projekti. Ma hindan väga teie
pingutust ja efektiivsust pantvangide päästmisel sealt, kust
teised ei saaks päästa ja kust kogu maailma vägi ei
suudaks päästa. Ja üks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni volinik tegi seda. Ja palju teisi asju, seoses
põgenike probleemidega ja katastroofijärgse tegevusega.
Olen kuulnud, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vastutusel on üle 12 miljoni põgeniku, on nii?
See on palju tööd, kui mõelda sõdade ja kõige muu peale.
Seega on hea, et on olemas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. See on väga hea.
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K:
Aitäh Meister Ching Hai tarkuse jagamise eest.
Minu küsimus on kiiresti kasvava maailma rahvastiku
arvu ja sellega kaasneva keskkonnaprobleemi ja sellele
lisanduva toiduvajaduse kohta. Kuidas kommenteeriksite
rahvastiku kiiret kasvu? Kas see on maailma karma? Või
kas see loob tulevikus teatud tüüpi karma?
M:
See on ka väga hea, et siin maailmas on järjest
rohkem inimesi. Miks mitte? Rohkem tunglust, rohkem
müra, rohkem nalja, kas pole nii? (Naer) Asi pole
tegelikult selles, et oleksime ülerahvastatud, vaid me pole
ühtlaselt jaotunud. Inimesed kogunevad vaid teatud
aladele ja ei taha kolida teistesse kohtadesse. Selles on asi.
On veel palju hõredalt asustatud alasid, mis ei ole
kasutusel. Palju puutumatuid saari ja ääretuid tasandikke,
mis on rohelised kasvavast metsast ja täiesti tühjad. Kuid
näiteks inimestele meeldib koonduda New Yorki, (Naer)
sest siin on lõbusam. Kui valitsus, või mis tahes riik saaks
luua inimestele töökohti ja arendada tööstust ning oleks
erinevat rakendust erinevates kohtades, siis inimesed
läheksid ka sinna. Inimesed koonduvad ühtekokku, sest nii
on lihtsam tööd leida ja nii on turvalisem. Kui turvalisus,
kindlustatus ja töövõimalused oleksid olemas ka mujal,
siis inimesed läheksid ka sinna. Nad läheksid kindlustatuse, elatise pärast. See on väga loomulik.
Seega asi pole selles, et peaksime kartma ülerahvastatust. Me peaksime olema paremini organiseeritud,
et saaksime anda inimestele rohkem töövõimalusi,
majutust ja kindlust. Siis oleks igalpool ühtemoodi.
Maailm ei oleks kunagi ülerahvastatud.
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Ja mis puudutab teie toiduga seotud küsimust, siis
peaksite paremini teadma, sest Ameerikas on nii palju
teavet selle kohta, kuidas maailma säästa. Üheks parimaks
vahendiks on taimetoitlus. Selle abil saaks ära toita kogu
maakera rahvastiku. Me raiskame nii palju taimetoitu,
energiat, elektrit ja ravimeid loomade ülalpidamiseks.
Mõistate? Samas kui nii saaks otseselt toita inimesi. Ja
paljud Kolmanda Maailma rahvad müüvad allahinnatult
edasi oma valkudega rikastatud taimset toitu. Sellest pole
aga palju abi. Kui jagame kõik toiduvarud võrdselt, mida
taimetoitlus väga hästi võimaldab, siis nii me ei aita mitte
ainult iseennast ja loomi, vaid kogu maailma.
Ühes uurimuses juba öeldi, et kui igaüks sööks
taimetoitu, siis poleks maailmas enam nälga. Ja samuti me
peame organiseerima. Ma tunnen ühte inimest, kes oskab
teha riisikliidest toitvat sööki ja isegi piima. Me rääkisime
temaga sellest eelmine kord. Ta ütles, et võib 300 000
dollariga ära toita 600 000 inimest Sri Lankas- vaeseid,
alatoidetuid, emasid. See oleks tõesti võrratu. Mujal
maailmas me kasutame loodusvarasid valesti. Küsimus ei
ole selles, et neid oleks liiga vähe. Jumal ei paneks meid
siia nälgima. Tegelikult me ise näljutame ennast.
Seega, me peame ümber mõtlema, ümber organiseerima ja selleks on vaja paljude riikide valitsuste
õnnistust. Nad peavad õnnistama meid täieliku aususe,
puhtuse ja väärikusega ning valmidusega teenida inimesi,
selle asemel, et teenida iseennast. Kui meil on kõigi maade
valitsuste õnnistus, siis pole enam probleemi.
Me vajame head juhtkonda, head majanduslikku
organisatsiooni, häid juhte ja ausaid valitsusi. See võib
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juhtuda kiiremini, kui paljud inimesed või enamus inimesi
saaksid vaimsemaks. Siis nad teaksid, kuidas hoida korda,
ja nad teaksid moraalijuhiseid. Nad teaksid siis, kuidas
olla aus, puhas, ja kuidas kasutada oma tarkust. Siis nad
saaksid mõelda paljudele asjadele, mida teha ja kuidas
meie elusid ümber organiseerida.
K:
Minu arvates näib see olevat väga raske, sest
enamus keskkonnale tekitatud kahju on seotud kasvava
rahvastiku vajadustega rohkemateks elualdeks, kodudeks,
eluks - nii nagu elame 20dal sajandil - elades ja tahtes
elada. Näiteks võime võtta Brasiilia džunglid ja sealsete
vihmametsade hävitamise. Maa, mida ümber kujundatakse
ja sellest tulenevad üleujutused. Ja need on otseselt seotud
maailma ülerahvastatuse probleemiga.
M:
Jah, loomulikult on selles maailmas kõik omavahel
seotud. Ainsaks lahenduseks on asju selgitada alustades
juurest, mitte lehtedest. Juureks on vaimne tasakaal.
Mõistate? (Applaus)
Kõik, mida tegema peame, on edastada vaimset
sõnumit ja hoidma ise vaimset tasakaalu. See on see,
millest inimestel vajaka jääb. Sellest pole midagi kui
ühendame ennast elektrimasinaga ja saame pisut valgust,
rahustavat muusikat ja samadhit. Kui pole aga moraalset
korda, siis kasutatakse jõudu valedel eesmärkidel,
suutmata seda kontrollida.
Seepärast oma rühmas me õpetame inimestele
kõigepealt juhiseid. Juhised on olulised. Me peame
teadma, kuhu läheme ja kuidas kasutame oma väge. Vägi
ilma armastuse, kaastunde, moraalsete väärtuste õige
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mõistmiseta on kasutu. Sellest saab must maagiakuritarvitamine. Seda tähendabki must maagia.
Valgustatust on lihtne saada, kuid seda on raske
hoida. Meie teel, juhul kui ei olda tõeliselt distsiplineeritud
ja moraalselt ette valmistatud, võib Meister osa sinu väest
ära võtta, et sa ei saaks seda kuritarvitada ega teha halba
ühiskonnale. See ongi erinevus. Meistril on võim ja vägi.
Mul on väga hea meel kõigi teie poolt esitatud
küsimuste üle. Väga arukad küsimused!
Inimesed teevad nii, sest neil pole piisavalt tarkust,
nad kuritarvitavad maad nagu te mainisite, või teevad
midagi vaid seepärast, et neil puudub tarkus. Seega,
juureks on tarkus, vaimne praktika. Saage valgustatuks!
Tänan teid tähelepanu eest! Kõike head!

60 Aforismid

”Initsiatsioon ei ole tegelikult initsiatsioon…sa vaid tuled
siia ja lased mul aidata iseennast. Ma ei ole tulnud siia, et
teha teist jüngreid…Olen tulnud, et aidata teil saada
Meistriteks.”
~Kõrgeim Meister Ching Hai~
”Igaüks teab juba, kuidas mediteerida, kuid te mediteerite
valedele asjadele. Mõned mediteerivad ilusatele
tüdrukutele, mõned rahale, mõned ärile. Iga kord kui
suunad kogu südamest tähelepanu ühele asjale, siis see
ongi meditatsioon. Mina pööran tähelepanu vaid
seesmisele väele, kaastundele, armastusele ja Jumala
halastusele.”
~Kõrgeim Meister Ching Hai~
”Initsiatsioon tähendab uue elu algust uues korras. See
tähendab, et Meister on võtnud sind vastu saamaks üheks
Pühakute ringis. Siis sa pole enam tavaline inimene, sa
oled ülendatud. Muistsetel aegadel nimetati seda ”ristimiseks” või ”Meistri juures varjupaiga leidmiseks.”
~Kõrgeim Meister Ching Hai~

