
ALITAJUINEN SYYLLISYYS VALOON – harjoitus
Nouk Sanchez (End of Death Vol. 1)

Seuraava harjoitus on hyvin hyödyllinen siinä, että pystymme näkemään ne alitajuiset
uskomukset syyllisyyteen ja syntiin, jotka sijaitsevat vielä alitajunnassamme ( ja estävät
kokemustamme todellisesta Rakkaudesta ja itsestämme).

1.  Katsele mielessäsi  historian henkilöitä,  jotka ovat  näennäisesti  tehneet  syntiä tai
vääryyttä. Voit liittää tähän ihmisiä, joita näet esimerkiksi uutisissa - erityisesti heitä,
jotka triggeroivat sinua (eli aiheuttavat tunnelatausta). Kirjoita niiden ihmisten nimet
paperille.

2.  Sinun  omassa  menneisyydessäsi  ja  historiassasi  –  kuka  tai  mikä  on  tehnyt
vääryyttä/syntiä sinun mielestäsi?

Se voi olla ihminen tai se voi olla esimerkiksi keho, instituutio, sinä itse tai Jumala.
Toisin sanoen, kuka tai mikä on se, mille et ole vielä antanut täysin anteeksi? Kirjoita
kaikki ne, jotka tulevat mieleesi.

Nämä ihmiset ja ilmentymät ja tapahtumat, joita sinä et ole täysin antanut anteeksi,
symbolisoivat  sitä  alitajuista  syyllisyyttä  (itsevihaa  ja  itse-hyökkäystä),  jonka  vielä
haluaisit pitää, jota haluaisit puolustaa ( jonka suhteen haluaisit olla oikeassa). Näitä ei



nähdä  useinkaan  yksinkertaisina  mielessä  olevina  virheajatuksina,  jotka  vaativat
korjausta, vaan syytöksinä ja todellisena syntinä ( jollaiseksi ego ne luokittelisi). Ja synti
vaatii rangaistuksen – eikö vain?

Muista, että nämä anteeksiantamattomat “muut ihmiset/asiat” eivät ole tuolla jossain
ulkopuolella, vaan omassa mielessäsi. Niin kauan kuin nämä synnit pysyvät mielessäsi
anteeksiantamattomana,  ne  vaativat  tulla  esiin  kokemuksina  (itserangaistuksena).
Tämä on egon alitajuinen uskomus siihen, että sinä olet syyllinen – siksi se olet sinä,
joka ansaitset rangaistuksen.

Katso sinun listojasi, mukaanlukien aiempi lista. Mitä ego käyttää sinun kehossasi ja
elämässäsi, yrityksessään todistaa, että olet syyllinen/tehnyt virheen/olet syntinen? 
Oletko  autenttisesti  sydämestäsi  valmis  vapauttamaan  jokaisen  näistä  ihmisistä  ja
aiheista kokosydämisesti anteeksiannon prosessille? Ole radikaalin rehellinen itsellesi!
Jos koet mitään haluttomuutta antaa anteeksi kokosydämisesti, niin aseta sivuun ne,
joille et halua antaa anteeksi ihan vielä. Pysy keskuksessasi ja pyydä lempeästi itseltäsi,
miksi  koet vastustusta antaa anteeksi heille? Sitten tarkkaile avoimena vastauksiasi.
Mitä se on, mitä sinä haluat sillä, että pidät kiinni tuomiostasi heitä vastaan? Ole niin
yksityiskohtainen  kuin  pystyt.   Mitä  saat  siitä,  että  pitelet  kiinni
syytöksistä/mielipiteistäsi/katkeruuksista?  Ja  jos  päästäisit  näistä  irti  –  mitä  pelkäät,
että menettäisit? 

Nyt kuvittele, että yksikään näistä kärsimyksen aiheuttajista ei ole olemassa. On vain
Sinä ja nämä katkeruudet, jotka tarjoavat vihaa, erillisyyttä ja rangaistusta. Kun katsot
näitä katkeruuksia, kysy itseltäsi: “Haluanko, että tämä pyyntö rangaistuksesta osoittaa
suoraan itseäni kohti?” Jos huomaat, että olet nyt valmis kokosydämisesti päästämään
irti kaikista tai edes joistakin näkökulmista/katkeruuksista listassasi, niin ehdotan, että
otat ne ja viet ne Sovitus-prosessin läpi (erillinen suomennos).  


