ELULILLE IIDNE
SALADUS
II osa

Elulille seminari toimetatud käsikiri
Esitletud Maa-Emale aastatel
1985–1994

Kirjutanud ja täiendanud

Drunvalo Melchizedek

Originaaltiitel:
The Ancient Secret of The Flower of Life
Volume II
by
Drunvalo Melchizedek
Light Technology Publishing

Kirja pannud ning toimetanud Livea Cherish
Arvutigraaﬁka Tim Stouse & Michael Tyree

Eesti keelde tõlkinud
Marko Sekitel Leppoja & Riina Grethiel Leppoja
Korrektuur Malle Kiirend

Teine, parandatud trükk 2008

Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Avaldatud lepingu alusel kirjastusega
Light Technology Publishing
ISBN 978-9985-9654-9-8
© Clear Light Trust 2000
© Tõlge eesti keelde. OÜ Valgusesaar, 2004.
www.valgusesaar.ee
www.valgusesaar.com

Leonardo da Vinci kaanon
koos Elulille püha geomeetriaga.

PÜHENDUS
See raamat, Elulille iidse saladuse II osa, on pühendatud teis olevale
lapsele ning kõikidele uutele lastele, kes on tulnud Maale selleks,
et juhatada meid koju – kõrgematele valgustasanditele.
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SISSEJUHATUS
Me kohtume teiega jälle, et koos tundma õppida meie olemuse
suurust ning süüvida taas sellesse iidsesse saladusse, mille kohaselt on
elu imeline müsteerium, juhatamas meid sinna, kuhu me iganes end
minema kujustame.
Raamatu teine osa sisaldab juhiseid meditatsiooniks (mida
algselt õpetasid mulle inglid), kuidas siseneda teadvusseisundisse,
mida me nimetame Mer-Ka-Ba’ks – kaasaegse terminoloogia kohaselt
inimese valguskehaks. Valguskeha kannab endas inimpotentsiaalile
omast võimalust – mõtestada ümber Universumi, mida peame nii
tuttavaks. Ühes erilises teadvusseisundis kogemegi uut algust ning elu
muutub imederohkeks.
Need sõnad viitavad pigem meenutamisele kui õppimisele või
õpetamisele. Te juba teate, mis on neile lehekülgedele kirjutatud, te
teate seda iga rakuga oma kehas ning see on peidetud teie südamesse
ja teadvuse süvakihtidesse. Kõik, mida te ärkamiseks vajate, on vaid
üks kerge õlaraputus.
Armastusest, mida tunnen teie kõikide vastu, armastusest
kõige elava vastu kõikjal pakun ma teile neid kujundeid ning seda
visiooni. Loodan, et see osutub teie jaoks vajalikuks ning juhatab
teid lähemale mõistmisele, et Suur Vaim on teile väga lähedal ning
on armastuse kaudu ühendatud teie sisima olemusega. Minu palveks
on, et neist sõnadest siin saaks katalüsaator, mis avab teie jaoks ukse
kõrgematesse maailmadesse.
Teie ja mina elame Maa ajaloo pöördelisel momendil. Maailm
meie ümber muutub dramaatiliselt sedamööda, kuidas kompuutrid
ning inimesed sisenevad sümbiootilisse suhtesse, võimaldades MaaEmal näha ning interpreteerida maailmas toimuvat kahel moel. MaaEma kasutab seda uut võimalust, et kiirendada oma arengut ning
avada teeradu kõrgematesse valgusmaailmadesse, nii et isegi laps
võiks toimuvast aru saada. Meie Ema armastab meid tõesti väga.
Meie, tema lapsed, kõnnime nüüd kahe maailma vahel, millest
üks hõlmab meie igapäevast elu ning teine maailma, mis on ületanud
isegi meie kaugeimate esivanemate unistused. Koos Ema armastuse
ning Isa toetusega leiame tee, et tervendada inimeste südamed
ning transformeerida seda maailma viisil, mis viib meid taas tagasi
ühtsusteadvusesse.
Loodan, et naudite seda, mida nüüd lugema hakkate, ning olgu see teile õnnistuseks.
Armastuses ja teenimises,
Drunvalo

KÜMNES PEATÜKK

Müstiline kool
Horose Vasak Silm
Egiptuses võib eristada kolme müstilist koolkonda. Mehelikku
teed õpetati Horose Parema Silma koolis, naiselikku teed Horuse
Vasaku Silma koolis. Ent tunti ka kolmandat võimalust, mida võib
nimetada Horose Keskmiseks Silmaks – mis tähistab last ehk elu ennast. Seda viimast peeti kõige tähtsamaks kooliks üldse. Egiptlaste arvates oli kõik, mis elus aset leiab, vaid rida õppetunde – osa koolist,
et valmistada meid ette olemise kõrgemate tasandite jaoks, mida tavamaailm tunneb surma nime all. Elus on oluline vaid õppimine ja
õpetamine ning ka igapäevaelul oli egiptlaste jaoks sügav, salajane
tähendus. Sel seinajoonisel siin (joon 10-1) võite te näha nii paremat,
vasakut kui ka keskmist silma. See pole mitte ainult nimetatud kolme
kooli sümbol, vaid väljendab ka elu enese tähendust ning eesmärki.
Parem silm on mees, vasak silm naine ning keskmine tähistab last, mis
on ühtlasi nende kahe silma algallikaks – alustame ju kõik oma elu
lastena.
Horose Vasak Silm, naiselik tee, keskendub emotsioonidele
ja tunnetele, nii positiivsetele kui ka negatiivsetele, uurib seksuaal-

Joon 10-1. Üleval keskel: parem silm, keskmine silm ja vasak silm.
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energiat, sündi ja surma, teatud ülemeelelisi energiaid
ning kõike ebaloogilist.
Alates viiendast peatükist oleme tegelenud meheliku, Parema Silma müstilise kooliga. Nüüd tahaksin ma aga keskenduda aju teisele poolkerale, meie
naiselikule poolele. Ma pole arvatavasti kõige õigem
inimene seda teile õpetama, sest olen mees, kuid püüan
anda endast parima. Informatsioon, mida teile kohe
esitan, võib teid aidata teie teekonnal ülestõusmise
suunas, kui mõistate selle sügavamat olemust.
Joonisel 10-2 võite näha veel ühte seinajoonist,
millel kujutatakse erinevaid koole. Ka siin näete kahte
silma koos keskel asetseva sfääriga.
Joonisel 10-3 on üks Kairo muuseumis asuv
püramiidi tipukivi. Need, kes teie seast on Sitchini
(vt 3. ptk) austajad, võivad ehk mäletada, et see
ovaalikujuline tiibadega sümbol kahe kobraga tähistab
Mardukit, kümnendat planeeti. Pange tähele, et ka siin
on kujutatud kaht silma koos keskmise komponendiga,
mis sümboliseerib kolme müstilist kooli.
Horose Parema Silma tähiseks on ka iibis
ovaaliga, mis paikneb joonisel vasakul, jäädes parema
silma alla. Nendest sümbolitest vasakule jääb nimi
– kartušš. Ning veelgi rohkem vasakul võite te näha
Siiriust tähistavat kolmnurkset sümbolit ning igavest
elu sümboliseerivat ankhi. Selle sümbolite rea keskel
asub metamorfoosimuna, mis esindab tegelikku,
Joon 10-2. Veel üks seinamaal,
mis kujutab kolme kooli.

Joon 10-3. Püramiidi tipukivi.
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Joon 10-4. Isis, Osiris ja ülestõusmise vahendid.

surematuse saavutamiseks vajalikku füüsilist
muutust. Paremal pool näete veel ühte Horose
Vasaku Silma kooli sümbolit – lillevart, mille
kõrval on mesilane. Siis tuleb veel üks kartušš
ning seejärel täht Siirius, siis igavese elu sümbol,
ja lõpuks kundalini energiat esindav madu.
Järgmise reljeeﬁ peal näete Isist ja Osirist
(joon 10-4) ning Osiris hoiab käes ülestõusmise
vahendeid: vasakult paremale lugedes – konksu,
45-kraadise nurgaga keppi, mille teises otsas
on helihark, ning kooti. Isis seisab Osirise selja
taga, hoides käes ankhi, mida sirutab Osirise
poole. Thothi järgi saab ankhi vastu võtta üksnes
tagantpoolt. Kui teid pühitsetaks eestpoolt, hävitaks see teid. Ankh on väga oluline sümbol
ning ma annan teile ankhiga seotud seksuaalse
hingamise instruktsioonid hiljem. (Iga asi omal
ajal.)
Konks ja koot on ülestõusmise tegelikud
vahendid ja need siin (joon 10-5) kuulusid kuningas Tutanhamonile.

Joon 10-5. Kuningas Tutanhamoni konks ja koot.
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Joon 10-6. Isis, Horus ja Osiris Abu
Simbelis.

Järgmine seinajoonis asub Abu Simbelis (joon 10-6)
ning kujutab kogu perekonda – Isist, Horost ja Osirist. Terves Egiptuses on see ainus koht, kus olen
näinud eespool nimetatud ülestõusmisvahendite
tegeliku füüsilise kasutamise piltlikku kujutamist.
Ma ei suutnud seda algul uskuda. Horos hoiab ritva
Osirise kuklas, suunates selle ühe otsa täpselt punkti,
kus asub peamine sissepääs kaheksandasse tšakrasse. Joonisel pole näha konksu, millega piki ritva ülesalla tõmmati – et ritva häälestada. Ent arvatavasti
tuldi häälestamisega toime ka ilma selleta. Oma
ülestõstetud käes hoiab Osiris keppi helihargiga,
viimast ühe sõrmega puudutades, et anda oma
kehale peenemat häälestust. Tema eesmärgiks
on saavutada täpselt õige võnge, mis liigub siis
piki selgroogu üles ja alla. Nagu näha võite, on tal
ka erektsioon. Seksuaalenergia oli ja on tänaseni
egiptlaste ülestõusmise kontseptsiooni tähtsaim osa.
Seksuaalenergia voolab mööda Osirise selgroogu
ülespoole. Üleminekut ühelt teadvustasandilt teisele
oli võimalik sooritada täpselt orgasmi hetkel. Selle
kompleksse teema põhjalikumaks käsitlemiseks
tuleks kirjutada omaette raamat, kuid me ei hakka
siin egiptuse tantral pikemalt peatuma.
Joonisel 10-7 näete, kuidas Isis hoiab ankhi Osirise
nina ja suu ees, mis näitab, et ankh või siis igavese
elu võti on seotud hingamisega. Tegelikult on ankh
seotud nii seksuaalenergia kui ka hingamisega.
Joonisel 10-8 näete ühel teisel seinajoonisel taas ankhi.
Tavapärase sfääri asemel on siin Isise pea kohal punane metamorfoosi
tähistav ovaal, mis tähendab seda, et ta juhendab, kuidas läbida
metamorfoosi ning kuidas sealjuures õigesti hingata; seda hakkate ka
teie varsti õppima. Õpetades Osirisele tavateadvusest kristusteadvusse
juhatavat hingamist, hoiab Isis õrnalt mehe kätt ning tema näol püsib
väga õrn ja armastav, veidi Mona Lisa naeratust meenutav naeratus.

Egiptuse initsiatsioonid
Krokodilli initsiatsioon Kom Ombos
Kui pühendunu siseilmas puudub emotsionaalne tasakaal,
peatub tema areng. Kuni selle saavutamiseni saame me valgustumise
rajal liikuda ainult teatud piirini, kuid seejärel jääb meie areng
seisma. Ilma terve emotsionaalkehata, ilma armastuse ning kaastunde
kogemiseta kõige elava vastu kõikjal, mõistus üksnes petab end
illusiooniga, et kõik on hästi. Mõistus loob tunde, et pühendunu on
valgustumist saavutamas, kuigi tegelikkuses see nii ei ole.
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Tutvustan teile nüüd tseremooniat, mis ilmestab
väga hästi, kui tähtsaks pidasid egiptlased hirmu
ületamist, mis on üks negatiivsetest emotsioonidest.
Hirm oli ja on endiselt peamine jõud, mis takistab inimese
kasvamist valgusesse. Liikudes kõrgematesse valguse
maailmadesse, manifesteeruvad meie mõtted ning
tunded koheselt. See loomisjõud kujutab endast suurt
probleemi, kuna peaaegu alati manifesteerime kõigepealt
oma hirmud. Kuid manifesteerides oma hirmud uues
maailmas, uuel eksistentsi tasandil, hävitame iseendid
ning oleme sunnitud kõrgematest maailmadest lahkuma. See, mida kõik iidsed rassid teadsid ning mida
meiegi tänapäeval enda jaoks taasavastame, on tõsiasi,
et kõrgemates maailmades ellujäämiseks peame esmalt
oma hirmud ületama siin Maa peal. Selle eesmärgi saavutamiseks ehitasid egiptlased spetsiaalseid templeid,
mis paiknesid piki Niiluse jõe kallast.

Joon 10-7. Isis Osirisele ankhi andmas.

Joon 10-8. Veel üks ankhi andmine.
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KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK

Mer-Ka-Ba, inimese valguskeha

Egiptuse müstilised koolid uurisid inimkogemuse kõiki võimalikke aspekte ning neid on tunduvalt rohkem, kui me siin kirjeldada jõuaksime. Kuid keskseks õpetuseks Egiptuse müstilistes praktikates kujunes õpetus Mer-Ka-Ba’st. Mer-Ka-Ba, inimese valguskeha, oli
kõikidest õpetustest kõige tähtsam! Seda tundmata ning kogemata
polnud võimalik jõuda ka teistesse maailmadesse. Vähemalt egiptlaste
arvates oli see nii.
„Mer-Ka-Ba“ on sõna, mis esineb paljudes keeltes. Suulu keeles hääldatakse seda samuti nagu eesti keeleski. Suulude vaimne juht
Credo Mutwa väidab, et tema rahvas saabus kosmosest Maale just
Mer-Ka-Ba abil. Heebrea keeles tuntakse mõistet Mer-Ka-Vah, mis
tähendab nii Jumala trooni kui ka kaarikut – sõidukit, mille ülesandeks
on viia inimese keha ning vaim ühest paigast teise.
Vanaegiptuse keeles koosneb mõiste „Mer-Ka-Ba“ tegelikult
kolmest sõnast: Mer on teatud sorti valgus, mis tekib vastassuundades
pöörlevatest väljadest; Ka tähendab vaimu (vähemalt siin Maa peal on
Ka vasteks inimese vaim); ning Ba tähistab „Reaalsuse interpreteerimise
viisi“, mille all siin Maa peal mõeldakse enamasti inimese keha. Kui
need kolm sõna kokku panna, siis on minu arusaamise järgi Mer-Ka-Ba
tähendus „vastassuundades pöörlevad valgusväljad, mille ülesandeks
on viia vaim ja keha ühest maailmast teise“, kuigi tegelikult peitub siin
palju, palju rohkem. Sest Mer-Ka-Ba on loomise enese muster, millest
on tekkinud kõik, mis olemas on.
Te teate seda. Siin ei ole teie jaoks tegelikult midagi uut. Te
olete selle lihtsalt unustanud. Te olete kasutanud Mer-Ka-Ba’d miljon
korda sedamööda, kuidas teie elu on aegruumi ning dimensioonide
loomisprotsessis lahti rullunud. Ning teil tuleb see jälle meelde, niipea
kui seda taas vajate.
See peatükk räägib inimese valguskehast ehk Mer-Ka-Ba’st
üksnes kaudselt. Me hakkame siin käsitlema valguskeha sisemist
mehhaanikat ja seda elavdavat energiavoolu, ning alles järgmises peatükis annan ma ülevaate Mer-Ka-Ba meditatsioonist enesest – sellest,
kuidas saaksite valguskeha ka tegelikkuses kogeda ning meenutada.
Oma valguskehaga töötamisel võib teid aidata, kui mõistate selle
sisemist struktuuri. Kui te aga ei pea seda teadmist oluliseks, siis jätke
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käesolev peatükk vahele ning hakake lugema järgmist.
Nagu öeldud, võite taasluua ning aktiveerida oma valguskeha
ka ilma alljärgnevate teadmisteta. Te võite selle taastada ka üksnes
armastuse ning usuga ja mõnede inimeste jaoks ongi see ainus tee. Ma
tunnistan nimetatud võimalust, kuid minu ülesanne siin Maa peal on
edasi anda just seda teed, mis kasutab mehelikku teadmist, sest teie seas
on hulgaliselt neid, kes suudavad jõuda mõistmiseni üksnes vasaku ajupoolkera kaudu. Naiselik tee on rohkem ühenduses Maa biosfääriga ning
see on meespool, mida just praegu nii hädasti on vaja tasakaalu viia.
Me alustame sisemiste energiapunktidega, mida nimetatakse
tšakrateks, ning liigume aeglaselt väljapoole, jagades selgitusi inimese
valgusvälja kohta tervikuna. Tegemist on suure hulga informatsiooniga,
mida püüan edasi anda nii lihtsalt kui võimalik.
Enne kui alustame, on veel üks asi, mida peate mõistma või
muidu ei saa te sellest kõigest kunagi aru. Ükskõik, kuidas te ka ei püüaks
tungida Mer-Ka-Ba’ni üksnes püha geomeetria abil, pole sellest kunagi
küllalt. Puuduvaks pooleks jääb alati vahetu kogemus, milleni saab jõuda
aga üksnes siis, kui olete armastuse seisundis. Ilma armastuseta ei tule
teil midagi välja, sest armastus on Mer-Ka-Ba elusoleku aluseks. Mer-KaBa ei ole miski väljaspool sind, see oled sina. Need on energiakanalid, mis
võimaldavad eluenergial, praanal ehk qi’l voolata sinusse ning siis tagasi
Jumalasse. See on sinu ühendus Jumalaga. See on see, mis liidab sind ühte
Jumalaga. Armastus on pool sellest valgusväljast, mis sinu ümber tiirleb,
teadmine on teine pool. Kui armastus ning teadmine saavad üheks, on
Kristus alati kohal.
Kui arvate, et leiate neilt lehekülgedelt midagi kasulikku, mis
aitab teie mõistusel uusi projektsioone luua, ei mõista te kunagi tõde.
Tõde saab üksnes vahetult kogeda. Kui te aga otsite Mer-Ka-Ba kogemise
jaoks arusaamist selle toimimise mehaanikast, pakun ma teile järgmist.

Inimese tšakrasüsteemi geomeetria
Kui valite meheliku tee, siis on tingimata vaja tunda ja mõista
inimese tšakrasüsteemi, et töötada peenenergiatega keha sees ning
väljaspool keha. Sageli nimetatakse seda kõike kokku inimese valguskehaks.
Tšakra on energiapunkt keha sees ning mõnikord ka väljaspool
keha, mida iseloomustab mingi kindel omadus. Kui inimene keskendub
ühele või teisele tšakrale, värvub ta kogemus maailmast vastava tšakra
energiaga. See on nagu lääts, mille läbi saab kõike kogetavat interpreteerida.
Olgugi, et iga tšakra on erinev nii energeetiliselt kui ka kogemuslikult, on neile kõigile omased mõned ühised aspektid. Läbi tšakrasüsteemi voolab ka energiavoog, mis ühendab kõiki tšakraid. Hea oleks, kui
sellest aru saaksite.
Inimese tšakrasüsteem baseerub kaheksal tšakral, mis paiknevad piki selgroogu. On ka integraalsem süsteem, mis koosneb kolmeteistkümnest tšakrast, kuid seda vaatleme hiljem. Mõistke, et lisaks on
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veel olemas palju väikesi tšakraid, millest me üldse rääkima ei hakkagi,
nagu näiteks need, mis paiknevad peopesades ning jalataldadel.
Esmalt keskendume energiavoole selgroo piirkonnas, seejärel
käsitleme mitmeid põhiteemaga seonduvaid valdkondi. Järgmises
peatükis vaatleme pühal geomeetrial põhinevaid valgusvälju, mis
ümbritsevad teie keha ning on elava Mer-Ka-Ba välja aluseks.
Me uurime kaheksa tšakra süsteemi geomeetrilist allikat –
Elumuna –, mis on ka inimkeha kaheksa algse raku baasmustriks. Seda
teemat käsitlesime 7. peatükis. Pange tähele, et kaheksa algset rakku,
kaheksa tšakra süsteem ning kaheksa inimkeha läbistavat meridiaani,
mida tuntakse hiina meditsiinis, on kõik seotud kuubi ehk tähttetraeedriga – vastavalt sellele, kuidas kujundit vaadelda. Meridiaanidel on palju
alaharusid, mis ühendavad energiavoolu keha iga rakuga. Tšakrasüsteemi
täielik tundmaõppimine eeldab hiina meditsiini alaseid teadmisi, kuid
me ei käsitle neid siin, sest tegemist on väga keeruka õpetusega ning
püstitatud eesmärgi saavutamiseks ei vaja me tegelikult selle tundmist.
Siin raamatus tutvustan ma üksnes seda, mida vajate oma Mer-Ka-Ba
käivitamiseks.

Lahtiharutatud Elumuna ja helirida
Kujustage Elumuna, mis koosneb tähttetraeedrit moodustavast
kaheksast sfäärist (joon 12-1). Eraldage nüüd sfäärid üksteisest ning laske
sel kujundil hargneda ketiks (joon 12-2). Kuid hargnemine peab toimuma
kindlas järjekorras, et pooltoonide asukohad säiliksid. Te saate inimese
8 tšakra süsteemi – need on kehas paiknevad peamised tšakrad. Inimese
energia, seksuaalsest elektriliseni, liigub vastavalt sellele mustrile siin.
Te näete seda sama suunamuutust, mille määrab pooltoon
kolmanda ja neljanda tšakra ning seitsmenda ja kaheksanda tšakra vahel.
Eriline muutus leiab aset ka neljanda ja viienda, südame ning helitšakra
vahel. Selline liikumine on omane muusikale. Kui vaadata helirea
struktuuri, siis näete, kuidas seda süsteemi inimese tšakrasüsteemi puhul
rakendada. Vaadelgem muusikat, et aru saada, millest just praegu juttu
oli.

Joon 12-1. Elumuna.

Joon 12-2. Elumuna
lahtiharutamine.
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VIIETEISTKÜMNES PEATÜKK

Armastus ja tervendamine
Armastus ON Looming
Armastus on kogu loomingu allikas. Armastus on tegelikult teadvus ise, mis on loonud kõik universumid, dimensioonid
ning maailmad, milles me elame. Kui vaatleme teisi maailmu meile omasest dualistlikust vaatepunktist, näeme kõike olemasolevat
jagunevat kolmeks, nagu ma selgitasin juba selle raamatu esimeses
osas. Vaatleme aega mineviku, oleviku ja tulevikuna. Näeme ruumi x-, y- ja z-telgedena. Suurusjärke jagame mikrokosmoseks,
meile harjumuspäraseks maailmaks ning makrokosmoseks. Nimetame seda kõike kolmainsuseks, millel põhineb Reaalsus.
Alates aatomiosakestest kuni suurte galaktikateni hoitakse
arvul kolm põhinevat Reaalsust koos jõudude poolt, millele oleme
andnud erinevaid nimesid, kuna vaatleme neid eraldiseisvate ning
üksteisega seostumatuina. Aatomeid hoiavad koos tuumajõud
ning need on näiliselt erinevad gravitatsioonijõududest, mis
seovad planeete päikestega ja päikeseid teiste päikestega. Ent on
need jõud siis tõesti nii erinevad? Võib-olla seisneb ainus tõeline
erinevus dimensioonilises tasandis, kus nad manifesteeruvad.
Armastus on ka teatud vibratsioon teadvuses, mis inimeste vahel kogetuna neid ühte seob. Ilma armastuseta on abielu
vaid tühi kest ning tavaliselt see ka laguneb. Mõnikord jääb abielu püsima vaid sellepärast, et säästa lapsi, kuid kas pole see siis
samuti armastus, mis antud juhul abielu koos hoiab – nimelt armastus laste vastu? Meil võib olla ka teisi põhjusi jätkata suhet,
kus jääb puudu armastusest, kuid see pole kunagi ligilähedanegi
tõelisele armastusele rajatud suhtele. Armastus on side, mis on
kõigist teistest sidemetest tugevam. Armastuse nimel on inimesed
valmis surema.
Ma usun, et kõik universumis olev peegeldab teadvust.
Selle põhjal, mida olen näinud ja tunnetanud, on kogu energia
teadvus, sõltumata sellest, kuidas seda nimetatakse – elektriks,
magnetismiks, elektromagnetilisteks väljadeks, soojuseks, kineetikaks, tuumajõuks, gravitatsiooniks vm. Tuginedes nimetatud
uskumusele, võime näha, et kuna valemi e = mc² järgi on energia
arv, mida tuletatakse mateeria ja valguse kiiruse ruudu korrutisest, pole ka mateeria ise muud kui teadvus, ainult et kristalliseerunud kujul. Sellest maailmapildist lähtudes omab kõik
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olemasolev teadvust. Ja teadvus on valgus, mis peegeldub tagasi ka välises
maailmas olevalt mateerialt, luues samal ajal igal hingetõmbel seda välist
maailma. Teadvuse siseilm – unenäod, nägemused, tunded, emotsioonid,
seksuaalenergia, kundalini ja isegi meie tõlgendused välismaailmast –,
kõik see on mateeria allikas ning selle alus, kuidas on mateeria meie ümber
korraldatud; e = mc². Armastusel on siduv roll selles võrrandis. Meile on
omane suur loomejõud. Oleme selle küll unustanud, kuid nüüd on käes
aeg meenutada.
Just sellepärast vajabki elav Mer-Ka-Ba elusolekuks armastust.
Armastuseta on Mer-Ka-Ba elutu ja sureb peagi. Naiselik aspekt, armastus,
peab tasakaalustama meespoolt või ellujäämine pole võimalik.
Armastus on see, mis suudab muuta vee veiniks. Armastus on see,
mis suudab inimese surmast tagasi tuua. Armastus on see, mis suudab
tervendada sind ja teisi. Armastus ja ainult armastus tervendab selle
maailma. Seega, kui keegi räägib tervendamisest armastust mainimata, ei
kajasta selle inimese jutt tõde. Meditsiinis on vaid teatud asjad võimalikud.
Kuid armastusega on kõik võimalik. Armastuse seisukohalt vaadatuna pole
ravimatu haigus midagi muud kui valgus ning keha aatomeid saab ümber
struktureerida nii, et nad loovad täiusliku tervise. Armastuse puudumine
on kõigi hädade ja haiguste allikas, sest ainult armastus loob kaoses korra
ning armastuse puudumise tagajärjeks on alati kaos.
Tervenemine leiab aset vaid armastuse kohalolekul.
1980. aastate teisel poolel viisime läbi uurimuse, et näha, kas erinevatel tervendajatel võiks ka olla midagi ühist. Me uurisime paljusid
tervendajaid, kellest enamik kasutas tervendamiseks erinevaid tehnikaid
ning meetodeid. Esindatud olid peaaegu kõik teadaolevad tervendustehnikad. Uurisime kätega tervendajaid, kirurge, kes opereerivad ilma
skalpellita ja üksnes vaimujõul, reiki meistreid, praanaga tervendajaid,
indiaani ravitsejaid, šamaane, nõiakunsti praktiseerijaid, sensitiive jne. Me
uurisime energiat, mida nende kehad välja kiirgasid, kui nad oma tööd
tegid, ning avastasime, et siinuslaine muster oli nende kõigi puhul peaaegu
et identne – muster koosnes kolmest kõrgest ning ühest madalamast lainest,
mis pidevalt vaheldudes kordusid – ning seda mustrit loov allikas paiknes
universaalses südametšakras.
See oli geomeetrilisest vaatepunktist väga huvitav, sest südametšakrast üles- ja allapoole jääva hingamiskanali lõikude pikkused on vastavalt siis üks osa meesaspekti ja kolm osa naisaspekti. See oli omane kõigile
tervendajatele – vähemalt siis, kui nad tervendasid. Nende kese paiknes
tervendamise hetkel Kristuse tšakras, mis asub rinnakuluu alumisest tipust
veidi ülalpool ning on peamine tšakra universaalse tingimusteta armastuse
kogemiseks!
Tänu sellele uurimusele ja teistele isiklikele kogemustele usun
ma nüüd, et pole kuigi oluline, millist tervendustehnikat (või -tehnikaid)
inimene kasutab. Tehnika annab tervendajale lihtsalt raamistiku, millele
tema mõistus saab keskenduda, kuid tegelik tervendus leiab aset üksnes
selle armastuse tõttu, mida tervendaja tervendatavale jagab. Tervendaja
armastus inimese vastu on see, mis tervendab, mitte aga tema teadmised.
Seega on tõe varjamine rääkida tervendamisest ilma armastust mainimata.
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Inimeste, linnade või kas või kogu planeedi tervendamine on üks ja
seesama. Ainus erinevus seisneb vajamineva armastuse hulgas.
Mõistusel on teadmised mateeriaga manipuleerimiseks, kuid
armastus pole mitte ainult võimeline mateeriat muundama, vaid seda ka
ilma igasuguse pingutuseta tühjusest looma. Ükskõik, milline ka poleks
probleem, mis tervendamist vajab, armastus leiab alati tee. Tõelisel armastusel
piirangud puuduvad.
Milline on küll see loor, mis takistab meil seda võimast tõde
nägemast ning selle järgi elamast? Need on meie uskumuste mustrid, mis
meid piiravad. See, mida me usume tõde olevat, ongi meie piirang. Kui
arstid meile ütlevad, et teatud haigus on ravimatu ning me seda usume,
ei suuda me ennast tervendada. See uskumus halvab meid. Siis peamegi
nimetatud uskumuse järgi elama, isegi kui see tähendab suurt piina ning
ebamugavust kogu ülejäänud eluks. Ainult ime, midagi palju suuremat kui
me ise, suudab selle halvava uskumuste mustri purustada. Seega on meie
mõistus tervenemise takistaja. Kui meid juhib mõistus ja mitte süda, siis
kannatame me peaaegu alati.
Lubage mul rääkida teile üks tõestisündinud lugu naisest, kes
saavutas võidu oma mõistuse ning uskumuste mustrite üle. Tema nimi on
Doris Davidson.
Doris haigestus lastehalvatusse ning enne, kui ma temaga kohtusin,
oli ta veetnud juba kaksteist aastat ratastoolis. Arst oli talle öelnud, et ta ei
saa enam kunagi käia, ning ta oli selle „faktiga“ leppinud. Ta elas üksi oma
pojaga, kes tõi ohvriks oma isikliku elu, et ema eest hoolitseda.
Ühel päeval sattus Doris Katrina Raphaelli raamatutele kristallidega
tervendamisest. Teda köitis Katrina väide, et kõik haigused on ravitavad.
Tänu Katrina sõnadele hakkas ta esimest korda pärast paljusid aastaid
uskuma tervenemise võimalikkusse. Ta helistas abi saamiseks Katrinale,
kuid mingi põhjusel palus Katrina tal hoopis mulle helistada.
Kui Doris mulle helistas ning abi palus, ütlesin talle, et pean enne,
kui teda aidata saan, küsima luba, ning et helistan talle pärast tagasi. (Me
räägime loa küsimise tähtsusest selles peatükis veel edaspidi.) Ma suhtlesin
inglitega ning luba tervendamiseks anti. Nad palusid mul teha mitte
tavapärast tervendustööd, vaid töötada ainult tema uskumuste mustritega.
Nad ütlesid, et niipea, kui ta tõeliselt usub, et tervenemine on võimalik,
terveneb ta iseenesest.
Ja nii helistasin ma talle tagasi ning me üksnes rääkisime. Kord
nädalas, paljude kuude vältel me ainult rääkisime ning alati teemadel,
mis aitasid tal saavutada usku sellesse, et ta suudab ennast tervendada.
Kuid kõigi nende kuude jooksul ei toimunud tema olukorras mingeid
muudatusi.
Siis ühel päeval helistas ta mulle ning juba tema häälest ja otsusekindlusest võis aru saada, et ta oli muutunud. Ta teatas, et oli teinud otsuse.
Ta oli otsustanud, et ei istu enam kunagi ratastooli. Ja nii müüs ta oma
ratastooli maha ning arst määras talle spetsiaalsed klambrid puusade ja
jalgade toetamiseks. Dorise jalad olid pikaajalisest istumisest väga nõrgaks
jäänud. Lisaks nendele vajas ta ka neljajalgset kõndimistuge, mis aitas tal
püsti seista. Nende abivahendite toel möödus palju kuid.
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Siis ühel päeval tundis ta, et tema jalad olid muutunud piisavalt tugevaks ning ta läks üle tavaliste karkude kasutamisele. See toimis ning Doris
muutus üha kindlamaks selles, et suudab end ise tervendada.
Tema jalad muutusid nii tugevaks, et puusatoed polnud enam vajalikud
ning sestpeale kasutas ta oma jalgade toestamiseks vaid põlvetugesid. Ta kõndis
juba väga hästi ning tundis end nii enesekindlana, et palus pojal kodust lahkuda,
et too saaks lõpuks hakata elama oma elu. Ta oli nüüd võimeline hoolitsema
enese eest ilma välise abita.
Siis jõudis kätte tähtis päev. Doris oli võimeline kõndima ilma karkudeta,
kasutades vaid tugesid. Ta oli nii erutunud, et mul oli raske temaga telefoni teel
rääkida. Mõni päev hiljem läks ta California Autoregistrikeskusse, et hankida
autojuhiluba. Kohe pärast seda müüs ta maha oma maja, ostis tuliuue auto
ning sõitis Taosesse New Mexicos, kus ma tol ajal elasin, ning osales ühel mu
Elulille seminaridest. Ta kõndis seminariruumi ilma välise abita ning tal oli
nii lai naeratus näol, et näis, nagu tõuseks ta kohe õhku. See naine oli täiesti
muutunud.
Üheksa kuud hiljem kõndisin ma mööda Taose tänavat ning nägin
Dorist, kes tuli joostes minu poole. See oli esimene kord, mil ma temaga pärast
seminari rääkisin. Ta oli läinud Katrina juurde tööle ning kadunud mõneks
ajaks mu elust. Nüüd keerutas ta end mu ees ning demonstreeris, et kõik jalgu
toetanud klambrid on kadunud. Ta vaatas mulle otsa ning ütles: „Drunvalo, ma
olen täielikult tervenenud, sajaprotsendiliselt. Ma olen nii õnnelik. Ma armastan
sind.“ Ja ta tantsiskles minema. Ma vaatasin, kuidas ta mööda tänavat eemaldus,
ilma et oleks olnud märgata jälgegi kunagisest lastehalvatuse põdemisest ning
ratastoolis veedetud kaheteistkümnest aastast.
Igal aastal, viis või kuus aastat järjest, saatis ta mulle tänutäheks jõulukaardi. Kuid ma polnud teinud midagi; ta tervendas ennast ise. Ta mõistis
probleemi ning uskus kogu südamest, et on tõesti võimalik ennast tervendada
– ja siis ta loomulikult tegigi seda.
Meenutage naist, kes lihtsalt puudutas Jeesuse rüüd, et end tervendada,
ning kellele Jeesus ütles: „Mu tütar, rõõmusta, sinu usk on sind aidanud.“
See, mida te usute olevat tõde, on teie piirang. Kui te aga piirangutesse
ei usu, olete vaba.

„Tervenda end ise“
On olemas enese tervendamine ja teiste tervendamine. Te peate alati
alustama iseendast. Kui te ei suuda tervendada iseennast, kuidas suudaksite te
siis aidata tõeliselt teisi inimesi? Seega alustagem teie enda energiaväljaga, teie
Mer-Ka-Ba’ga.
Kuna hingamine ja Mer-Ka-Ba meditatsioon on seotud, usun ma, et kui
praktiseerida iga päev teadlikku hingamist ning hoida praanavoogu voolamas
läbi oma keha, saavutate te lõpuks tervise. Siiski võite te terveneda ka palju
kiiremini, kui mõistate, et Mer-Ka-Ba on elus ning vastab välja sees oleva vaimu
teadvustatud taotlustele.
Tänu täiuslikult tasakaalustatud mees- ja naisenergiale mõjub praana,
mida inimene Mer-Ka-Ba välja sees hingates vastu võtab, nii et mõningad
haigused kaovad vaid tänu hingamisele. Te võite tunda suurt muutust paljude,
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