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”Jos et ehdottomasti rakasta, hyväksy, tue, kannusta itseäsi ja luota itseesi, niin ”kuka” sen sitten 
tekee? 
 

Rakkaus, hyväksyminen, tuki, rohkaisu ja luottamus alkavat SISIMMÄSTÄMME. Jos luovumme 
itsestämme palvellaksemme toisten egoja, onko ihme, jos näyttää siltä, että meidät on hylätty ja 
että olemme pettäneet itsemme? Emme yksinkertaisesti voi vetää puoleemme sitä rakkautta, 
luottamusta ja tukea, jota haluamme muilta, ennen kuin olemme halukkaita antamaan ne ensin 
itsellemme. 
 

Kysymys on vain siitä, kuinka AUTENTTINEN olet. Oletko valmis näyttäytymään totuudellisesti 
itsellesi, kaikille ja kaikissa tilanteissa? Muiden reaktioiden pelkääminen on oman itsesi pelkäämistä. 
Tämä on Jumalan (Rakkauden) tiedostamatonta pelkoa. Sinun ulkopuolellasi ei ole ketään. Jos 
pelkäät olla rehellinen ja aito, koska olet huolissasi siitä, miten muut reagoivat, tämä huolenaihe on 
sinun omaa tiedostamatonta itsesi tuomitsemista. Se on projisoitu ULOSPÄIN käyttämään muita 
hyökkäämään sinua vastaan. Tätä sairasta egon kierrettä pidämme tiedostamattamme yllä, kun 
emme ole totuudessa. 
 

Kun paljastat itsesi, muut paljastavat itsensä sinulle. 
 



Kun pelkäät loukata toista olemalla oma itsesi, pelkäät loukata tai haastaa heidän egoaan. Mutta 
tämän huolenaiheen alla on pelko siitä, että oma valheellinen ego-identiteettisi haastetaan. Muista, 
että on olemassa vain YKSI ego. Jos me triggeröidymme näkemällä egon toisessa, meidän on 
parannettava itsemme. 

 
Tässä on toinen niistä egon ristiriidoista, jonka kohtaamme ollessamme hengellisellä polulla. Varo, 
ettet yritä suojata omaa väärää identiteettiäsi ja sen uskomuksia ja arvoja. Juuri tätä "henkinen ego" 
tekee. Totuus on, että meidän on haastettava egoamme (kiitollisina), jos aiomme herätä 
kärsimyksistä, lol!  
 

Joitakin kysymyksiä sinulle: Harjoita vähän radikaalin rehellistä itsetutkimusta ja kysy egoltasi, mitä 
se yrittää suojella. Mitä se puolustaa? Mitä se menettää? Ja mikä on sen suurin pelko siitä, että 
sinusta tulee AUTENTTINEN ja radikaalin rehellinen itsellesi? Anna vastauksesi Hengelle ja vaihda ne 
ihmeisiin. Sinä OLET ihme ja ansaitset Jumalan loistokkaat lahjat itsesi kadottamisen sijaan. 
Opi olemaan läsnä itsellesi. Kuuntele sisäistä Itseäsi; sieltä kuuluu Rakkauden ääni. Miten ihmeessä 
voit odottaa muiden kuuntelevan sinua ja olevan "läsnä", kun jatkuvasti hylkäät itsesi? Valheellinen 
nöyryys on ARVOTTOMUUTTA. Arvottomuus on tiedostamatonta itseen kohdistuvaa hyökkäystä 
projisoituna tiedostamattomaksi itsensä sabotoimiseksi. 
 

Arvottomuus syntyy hullusta suostumuksestamme egon tuomioon siitä, kuka olemme. On todella 
röyhkeää valita mieluummin egon tuomio siitä kuka olemme, kuin luottaa ja ilmentää Jumalan arvio 
siitä, KUKA olemme Totuudessa: täydellinen viattomuus. 
 

Valheellinen nöyryys on hyökkäys Itseämme ja Jumalaa vastaan. Kun uskomme olevamme 
arvottomia, me käytämme tätä yhtenä parhaista puolustuksistamme hyväksymällä elämän erossa 
omasta totuudestamme. Emme voi vastaanottaa Jumalan rakkautta kokonaan, kun pidämme 
mieluummin kiinni arvottomuudestamme. Nyt on aika hylätä arvottomuus!” 
 


