
 
 
 

Uskontokuplia 
 

eruslähtökohdiltaan maailman uskonnot ponnistavat suurinpiirtein yhteisestä totuudesta 
mutta ihmislajin egosentrisen höyrypäisyyden ja ties minkä vajavaisuuksien takia us-
konnoista on muodostunut vapaan yksilökokemuksen sijasta luokittelevia ja rajamuureja 
pystyttäviä, hyväksymisen ja vapauttamisen sijasta sitovia. Tässä tiedossa ei liene mi-

tään uutta. 
Kun muinaisaikojen henkiset oivallukset on kirjattu muistiin erilaisten perinteiden kautta 

ymmärrettyinä ja niiden pohjalta on yritetty koota uskomusrakennelmia, niistä on vuosisatojen 
saatossa muokkautunut monilta osin epätodellisia käsityksiä totuudesta. Ihmismassoja on 
koottu tällaisten oppien vaikutuspiiriin pelolla ja pakolla ja mainoslauseilla kaikenlaisista iha-
nuuksista. Kun suurten joukkojen ajatusenergiat toimivat pitkään samansuuntaisesti, ne alka-
vat vaikuttaa suggeroivasti ja sitovasti. Ne muodostavat sisäänsä sulkevan kuplan, jonka van-
keja ovat ”me” ja jonka ulkopuolelle jäävät ”muut”. Sellainen on lähempänä valtapolitiikkaa kuin 
henkisyyttä.  

Samaa ajatusjärjestelmää noudattavien sielujen yhteisenergiat synnyttävät ajan myötä 
demonisen voiman, joka kahlehtii, vaatii ja suorastaan pakottaa määrätynlaiseen toimintaan. 
Demonienergia luo eristävän kerroksen, ikään kuin katon, joka estää välittömän omakohtaisen 
oivalluksen. Tässä välikerroksessa istuvat sananselittäjät ja portinvartijat. Määrättyjä psyykki-
siä kokemuksia se voi suoda, esimerkiksi meidän valtionuskontomme ensin syntisen syyllisyy-
den tunteen ja sitten vapahduksen, mutta sielun aito omakohtainen yhteys ikuiseen ja kor-
keimpaan jää syntymättä. Uskomusten demonienergialle on rakennettu hierarkioita ja väkival-
takoneistoja. 

Vastaavasti kuin maallisiin valtarakenteisiin iskostuu typerää byrokratiaa, myös uskonto-
järjestelmiin muodostunut ”henkinen byrokratia” suosii tarpeettomia krumeluureja ja pakkotoi-
mia. Sellaiset ovat omiaan sumentamaan hengen ja mielen selkeyttä entisestään. 
 

*  *  * 
Harva tiedostaa tänä häiriöiden aikana kuinka hienoviritteiset energiat vaikuttavat elämäs-

sämme. Monet sielussaan kaipuuta tuntevat luulevat, että on etsittävä voimakkaita henkisiä 
kokemuksia, transsimaisia väristyksiä. Sellaiset ovat suoranaisessa fyysisyydessään helppoja 
”uskoa”, mutta ne estävät herkempien vaikutusten pääsemisen lähelle. Kuinka niitä osaisin 
eritellä tarkemmin… Psyykkinen on mielen kautta vaikuttava ja kiinteässä yhteydessä fyysi-
seen, se ei ole ikuista. Aito henkinen kokemus avaa sielun tuntemaan ykseyden kaikkeuden 
kanssa, se on valo joka kirkastaa kaiken. Se on lopullinen, täydellinen ahaa-elämys. Sitä ei voi 
saada välittäjien kautta. 

Uskalla seurata omaa valoasi! Se ei ole itsekeskeisyyttä eikä itsekkyyttä, päinvastoin, sitä 
kautta löydät kaiken kattavan, hyväksyvän rakkauden. Jos seuraat jonkun toisen valoa, kuljet 
tuon toisen tietä etkä pääse omakohtaiseen yhteyteen ikuisen kanssa. Olemme syntyneet 
yksilöiksi, emme klooneiksi, ja kaikkeuden tarkoitus on toteuttaa meissä jokaisessa vapaata 
yksilöllistä kehitystä, ilman välikäsiä. 
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