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Ihmeet syntyvät ja ne voivat laajentua seurauksen (muodon) tasolle, kun parannamme 
syyn eli havaintomme. Se on mahdollista, koska molemmat, sekä syy että seuraus ovat 
mielessämme yhdessä, eivätkä ne voi olla erillään. Ne vain näyttävät olevan toisistaan 
erillään, mutta ainoastaan meidän pelkopohjaisessa havainnoinnissamme. Usein me 
emme kuitenkaan pelkomme takia pääse todistamaan niitä muodon tasolla. 
 
Ihmeen pelko, etenkin fyysisen ihmeen pelko on tiedostamatonta Jumalan Rakkauden 
pelkoa ja se pyörittää koko egon ajatusmallia. Käytännössä se tarkoittaa tiedostamatonta 
pelkoa Pyhän Itsemme voimaa kohtaan Jumalan laajentumana. Tämän voiman 
tunnistamisella ja ilmentämisellä on hintansa. Pähkinänkuoressa, siinä luovutaan 
henkilökohtaisesta tahdostamme olla erillään ja kärsiä. Uskoakseni kyse ei ole 
vähemmästä kuin siitä, että luovumme totaalisesti tuntemastamme itsestä ja maailmasta. 
Se pitää sisällään kaikki ne lait, joihin uskon pitääkseni yllä hyökkäystä sekä itseäni että 
maailmaa vastaan. 
 
Kokemukseni on, että kun halukkaasti kaivamme ylös poteroistaan tiedostamattomat 
uskomuksemme ja vapautamme ne Hengelle, luottamus Jumalan Rakkauden Yhteen 
Voimaan lisääntyy. Kun se lisääntyy, emmekä enää sulje sitä pelolla, ihmeet voimistuvat. 
Sallimme, että ihme luonnollisesti kääntää syyn seurausten tasolla. Alamme huomata   
ihmeitä useammin, kun ne näkyvät elämässämme seurausten tasolla. En ymmärtänyt tätä 
Jeesuksen opetusten syvempää tasoa ennen kuin melko äskettäin, joten olen vasta alussa 
luottamuksessani Sovituksen johdonmukaisuuteen, ihmeeseen, joka tekee pelon 
mielessämme tekemättömäksi. Anteeksianto/Sovitus -prosessin löydät 
täältä: https://takemetotruth.org/nouks-blog/the-seven-essential-principles-in-
quantum-forgiveness/ 
 
 
Olemme täällä egon unessa niin tottuneet uskomaan, että Jumalan Tahto on 
epäjohdonmukainen. Joskus me parannamme ja joskus emme. Jos emme parannu, 
sanomme että sen täytyy olla Jumalan Tahto, läksy, joka meidän pitää oppia. Mutta 
päinvastoin, Jumalan Tahto on parantuminen! Ja parantuminen on johdonmukaista. Kun 
emme parane, johtuu se siitä, että haluamme vielä pitää jotain, mitä emme anna anteeksi, 
emmekä ole vielä valmiita antautumaan. 
 
Jumala on rajaton parantaminen, ilo, runsaus ja Rakkaus. Tiedostamaton ego projisoi 
pateettisella epäjohdonmukaisuudellaan oman pelokkaan kuvansa Jumalaan. Ego on 
luottamuksen täysi vastakohta. Ei ole siis mitään tapaa, millä se voisi luottaa Henkeen ja 
erityisesti, kun kyse on parantumisesta. Siksi monet meistä tuntevat olonsa niin paljon 
varmemmaksi asioissa, joihin Jeesus viittaa ”magiana”, esim. lääkkeet, ravintolisät, 
ravinto, dieetti, vaihtoehtoinen lääketiede jne.  
 
Parantaakseni todellisen syyn mihin tahansa havaittuun ongelmaan, minulla ei voi olla 
henkilökohtaista agendaa. Kun näyttää siltä, että kärsin, on avuksi muistaa; tein tämän 
itselleni. On tärkeää, että tsekkaa ensin, mikä minulle on tärkeää? Jos pidän tärkeimpänä 
fyysistä muutosta kehossani, tai toista ihmistä tai jotain tilannetta, uskon silloin, että 
ongelma on todellinen. Ja sitä ego haluaa. Kun uskomme että se on todellinen, emme voi 
antaa sitä anteeksi. Egon pakkomielteenä on korjata seuraukset niin ettemme koskaan 
menisi sisimpäämme parantamaan todellista, ainoaa syytä; tiedostamatonta syyllisyyttä, 
joka näkyy mielessämme hyökkäyksenä itseämme vastaan. 
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Parantuaksemme todella, meidän tulee olla halukkaita antamaan Hengelle ongelmaan 
liittyvä väärä havainto. On olemassa vain yksi ongelma. Se, että käytämme kehoamme, 
toista ihmistä, menneisyyttä tai maailmaa siihen, että hyökkäämme itseämme vastaan 
ollaksemme erossa Jumalan Rakkaudesta, Pyhästä Itsestämme. Siinä se. Lyhyesti ja 
ytimekkäästi. Yksi ainoa ongelma. Ja on vain yksi ainoa korjaus, riippumatta siitä mikä 
näennäinen asia harhan arvojärjestyksessä meitä kohtaa. Kun tiedämme tämän ja 
harjoitamme tätä, todistamme Jeesuksen Ihmeiden periaatetta nro 1, ”Ihmeissä ei ole 
vaikeusasteita.”  
 
”Pelastuksen salaisuus ei ole muussa kuin tässä: että sinä aiheutat tämän kaiken itsellesi. 
se on totta, olipa hyökkäämisen muoto mikä tahansa. Se on totta, näyttelipä vihollisen ja 
hyökkääjän roolia kuka tahansa. Se on totta, näyttipä tuskasi ja kärsimyksesi syy olevan 
mikä tahansa. Sillä jos tietäisit uneksivasi, et reagoisi lainkaan unessa näkemiisi 
henkilöihin. Olivatpa ne kuinka vihaisia ja ilkeitä tahansa, niillä ei voisi olla minkäänlaista 
vaikutusta sinuun – paitsi jos sinulta jää huomaamatta, että kyseessä onkin sinun unesi.” 
T27.VIII.10 
 
”Kun opit tämän ainoan läksyn, se vapauttaa sinut kärsimyksistä, esiintyivätpä ne missä 
muodossa tahansa. Pyhä Henki tulee toistamaan tätä täydellisen vapautumisen läksyä, 
kunnes se on opittu, huolimatta siitä mikä on se kärsimyksen muoto, joka sinulle tuottaa 
tuskaa. Toitpa Hänen luoksensa minkä tuskan tahansa, Hän vastaa tällä hyvin 
yksinkertaisella totuudella. Sillä tämä yksi ja ainoa vastaus poistaa syyn jokaiseen surun ja 
tuskan muotoon. Muoto ei vaikuta Hänen vastaukseensa lainkaan, sillä Hän haluaa 
opettaa sinulle pelkästään niiden kaikkien ainoan syyn, riippumatta siitä missä muodossa 
ne esiintyvät. Silloin sinä tulet ymmärtämään, että ihmeet heijastavat seuraavaa 
yksinkertaista lausumaa: ’Minä olen tämän asian tehnyt ja juuri sen minä haluan tehdä 
tekemättömäksi’.” T27.VIII.11 
 
Jotta voisin parantua, minun on haluttava parantaa havaintoni suhteessa aivan kaikkeen. 
Ja jos tunnen, että vastustan toista ihmistä, minun täytyy haluta sulkea kuilu itseni ja toisen 
välillä. Jaan tässä esimerkin fyysisestä ihmeestä, kun huomasin itselläni taloudellisia 
haasteita, jotka on kyllä vähentyneet huomattavasti näinä päivinä. 2012 vuokrasin pienen 
huoneiston Sedonasta, joka sijaitsee syrjäisessä laaksossa Arizonassa. Salainen 
piilopaikkani tarjosi minulle omaa tilaa ja hiljaisuutta lopetella kirjan The End of Death 
kirjoittamistyö. Koska juuri aloitteleva nonprofit Take Me to Truth Inc ei pystynyt vielä 
maksamaan minulle palkkaa, ihmettelin kuinka maksaisin vuokran. 
  
Päätin olla vuokraemännän kanssa täysin läpinäkyvä ja kerroin että voisin maksaa vain 
900$ sovitun 1200$ sijaan (kahdesta kuukaudesta). Hän suhtautui kyllä mukavasti ja 
suostui, mutta varoitteli tekemästä tätä enää koskaan. Saatoin tuntea, että hän oli pettynyt 
ja närkästynyt. Jäin syylliseksi ja huomasin, että yritin vältellä häntä seuraavina päivinä. 
Päätin antautua ja antaa tämän rauhan puutteen Hengelle, ja vaihtaa sen ihmeeseen. 
Hyväksyin Sovituksen täydestä sydämestäni. Muistan Pyhän Hetken, jolloin toivoin aidosti 
vain, että kuilu, jossa oli pelkoa ja syyllisyyttä, sulkeutuisi. Kuilu, joka näytti asustavan 
minun ja vuokraemännän välillä. 
 
Sitten minun tuli odottaa, että Henki parantaisi tämän ongelman. Mutta miten? Okei, 
muistin, että olin jo antanut tämän Hengelle ja että olin jo hyväksynyt Sovituksen, ihmeen. 
Nyt minun tarvitsi vain luottaa.  
 
Kun vuokranmaksupäivä tuli, nostin tasan 900$ tililtäni ja säilytin kuitin. Tavatessani 
vuokraemännän ojensin hänelle 900$ käteisenä ja pahoittelin vilpittömästi sitä, että olin 
tuottanut hänelle pettymyksen. Katsoin, kun hän laski rahat 100$ pinoihin. Ja sitten todella 
suureksi hämmästyksekseni riemukas ilme valaisi hänen kasvonsa. Hän sanoi, ”Kiitos. 
Tässä on 1200$, tarkalleen se, mitä ensi sijaisesti odotinkin! Oletko varma, ettet halua 
tästä takaisin?” Olin shokissa. Pyysin laskemaan uudelleen. Ei ollut mitenkään 
mahdollista, että siinä olisi 1200$, koska olin nostanut 900$ ja minulla oli siitä kuittikin 



todisteena. Hän laski uudelleen ja kyllä, se oli totta. Kylmän viileänä käteisenä siinä oli 
juuri se summa, minkä hän oli halunnutkin, 1200$! 
 
Mitä tapahtui? Näe, miten ego yrittää välittömästi sensuroida tätä? Se yrittää selittää, että 
tämä on erehdys ja se yrittää kumota ihmeen, koska sen pakkomielteenä on tarve 
noudattaa ahdasrajaisia ego-todellisuuden rajojaan. Kun ihme puhkaisee ja rikkoo 
maailman mallit, egon perusta vapisee ytimiään myöten. Juuri sitä Jeesus teki, kun hän 
paransi sairaita ja nosti kuolleita 2000 vuotta sitten. Olen oppimassa, että ihmeet eivät 
todellakaan noudata maailman lakeja…ne todistavat, että egon lait vaan eivät ole 
todellisia; että erillisyydestä ei todellakaan ole seurauksia. 
 
Katsoessani taaksepäin näen tarkasti Pyhän Hetken, jossa hyväksyin ihmeen. Se tapahtui, 
kun koko sydämestäni halusin sulkea hankalalta tuntuvan kuilun, joka näyttäytyi 
vuokraemännän ja minun välillä. Hänen erityinen epäjumalansa sillä kertaa oli saada 
täydet 1200$. Ja vaikka minä en pystynyt kuvittelemaan, miten täyttäisin hänen tarpeensa, 
Henki kykeni. Minulla oli hetki, jolloin en nähnyt hänen etuaan (tarpeitaan) erillisinä 
omistani. Ja silloin ihme tuli mukaan. 

“Jokainen joka päättää olla Jumalan opettaja, on sitä myös. Hänen ainoa 
pätevyysvaatimuksensa on se, että hän on joskus, jotenkin, päättänyt vakaasti 
pitää omia tarpeitaan samoina jonkun muun tarpeiden kanssa.” OK1.1:1-2 

Ihmeen reseptiin kuuluu aina puhdas intentio parantaa näennäinen kuilu itsemme ja 
Jumalan välillä. Kuilu saattaa näyttää ilmentyvän meidän ja toisen välillä. Se voi myös 
ilmentyä meidän ja kehon tai jonkin näennäisen tilanteen välillä. Kuitenkaan kyse ei 
koskaan ole sen parantamisesta, jota ei todellisesti ole olemassa; sairauden, puutteen, 
kivun tai menetyksen parantamisesta. Jos näyttää siltä, että näen sairautta omassa tai 
toisen kehossa, puutetta itseni tai toisen elämässä, silloin ainoa intentioni on parantaa 
kuilu, jonka minä kuvittelin itseni ja Jumalan välillä. 

Ei ole olemassa yhtäkään ongelmaa riippumatta siitä missä se näennäisesti näkyy. Syy, 
jossa havaitsen ongelman, on aina kuilu, jonka sallin tulla minun ja Pyhän Hengen väliin ja 
siten se ilmenee joko minun ja kehoni välissä, tai minun ja muiden/maailman välillä. 
Vuokran maksussa tapahtui ihme, koska toivoin vilpittömästi sovintoa (siltaa) minun ja 
vuokranantajani välille. Unohdin hetkeksi omat tarpeeni ja liityin hänen tarpeisiinsa. Hetken 
ajan havaitsin hänen tarpeensa ilman erillisyyttä omiini. Ja siinä hetkessä yhdistyin 
Jumalaan Pyhänä Itsenäni. Ja jälleen yksi mötikkä tiedostamatonta syyllisyyttä putosi pois.  

 


