
 
 

Vapahtajille töitä 
 
 

apahtajille riittää maailmassa vielä töitä – nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Ihmiskun-
nan karmankierre jatkuu; kärsimys ei aina välittömästi johda viisauteen, vaan synnyttää 
edelleen negatiivisia sieluntiloja, kateutta ja vihaa – ja uutta kärsimystä. 

Alistajat, orjuuttajat ja pahantekijät samoin kuin alistetut, orjat ja kärsijät kokoavat sieluun-
sa näkymättömiä siteitä toisiaan kohtaan ja karmaenergiaa, joka ei häviä fyysisen elämän pää-
tyttyä, vaan säilyy heidän olemuksessaan ja toimii yhtenä ohjenuorana heidän sieluntiellään 
takaisin uuteen ruumiillistumaan.  

Se mitä karman laiksi sanotaan, on yksi kaikkeuden yksinkertaisimmista peruslaeista, joka 
peilin tavoin näyttää seuraavan elämän edellisen tasapainottajana. Kaikkeus hakee tasapainoa 
jakautumalla ja yhtymällä. Dualismit pyrkivät yhdistymään. Yhden elämän jättämät karmaener-
giat heijastuvat toisessa elämässä, joka tilanteen mukaan toteutuu ehkä seuraavassa ulottu-
vuudessa, ehkä tässä samassa. Vertauskuvallisesti sanottuna: meistä täällä muodostuu muot-
ti, johon seuraava muoto valetaan. Näin on jo tapahtunut jokaisen kohdalla. Minkä ihminen 
teoillaan vaikuttaa ulkomaailmaan, sen hän tulee kohtaamaan kohtalonaan. 

Kenties kidutetun viha tekee hänestä kiduttajan ja pahantekijän olemus tuo hänet seuraa-
vassa ilmentymässä alistettuun asemaan. Ulkoiseen materiaan sielunsa sitonut kasvaa kenties 
seuraavalla kerralla palvelijaksi. 

  
Ihmiskunnan ja koko luomakunnan kärsimyskierteen helpottamiseksi tarvitaan vapahtajia. Se, 
joka ymmärtää tämän asian, voi tehdä suurenmoista auttamistyötä kaikkeuden hyväksi. Autta-
ja on päättänyt oman kärsimyksensä ja saanut tasapainotetuksi itsensä vapaaksi sitovista 
voimista ja on empaattisen herkkä aistimaan erilaisia sieluntiloja. Mutta herkkyyden lisäksi on 
oltava myös vahva.  

Auttaa voi monella tavalla. Eläydy meditatiivisesti esiin nousevaan kollektiiviseen karma-
energiaan tai aivan yksittäisen yksilönkin sielunsisältöön ja anna sen synnyttää neutralisoivaa 
vastaenergiaa. Kun tunnet, että nuo energiat ovat tasapainossa, anna niiden liueta lempeyden 
ja anteeksiannon saattamina kaikkeuden puhdistavaan valoon. Sitovan energian tilalle ohjaa 
puhdistavaa lempeää valoa. 

Äärimmäisen herkkyyden lisäksi sinussa on oltava äärimmäistä vahvuutta, jotta voimak-
kaat energiat eivät järkytä omaa olemustasi. 

Toimi sydämesi opastamalla tavalla. Jos et tunne omaksi toimintatavaksesi esimerkiksi 
karmaenergioiden erittelemistä, voit yksinkertaisesti lähettää lempeyttä ja valoa sitä tarvitsevil-
le. Silloin alat myös ulkoisesti säteillä. 

  
Kaikki on suhteessa toisiinsa, kaikki riippuu toisistaan. Mikään (kukaan) kaikkeuden osanen 
millään tasolla ei ole olemassa erillään muista. Näennäinen erillisyys on ykseyttä. Tuon ym-
märtäen on helppo ymmärtää myös se, että vapauttaminen, vapauteen auttaminen on mahdol-
lista. Voit olla osaltasi keve ntämässä yhteistä taakkaa. 
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