
HARJOITUS: ”Pelkäätkö Jumalaa?” 
(Nouk Sanchezin kirjasta ”END OF DEATH”) 

Tarvitset harjoitusta varten kynän ja paperia. Ole mahdollisimman läsnä ja rehellinen. 

1. Mitkä ovat Jumalan olemuksen ja Tahdon positiiviset ominaisuudet? 
Listaa ainakin 15 erilaista aspektia, joiden uskot liittyvät Jumalaan ja jotka ovat Jumalan ja hänen 
tahtonsa positiivisia puolia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: Rauha, Rakkaus...(Listaa 15) 

2. Mitä maksaisi minulle, jos todella antaisin koko elämäni täydellisesti Jumalan Tahdon 
alaiseksi? 
Mitä tapahtuisi, jos sanoisit tämän ja todella tarkoittaisit sitä: "Tästä eteenpäin, valitsen vain 
Jumalan Tahdon. Minä valitsen antaa kaiken henkilökohtaisen valintani pois kaikilta elämäni osa-
alueilta Jumalan tahdon edessä." 

Listaa kaikki lopputulemat ja tapahtumat mitä elämässäsi tapahtuisi näillä kaikilla osa-alueilla jos 
antaisit kaiken oman valintasi pois ja antaisit kaiken Jumalalle. Kun olet hyvin rehellinen itsellesi, 
mitä pelkoja nousee mieleesi? Ole hyvin rehellinen. Näiden pelkojen peittely ei auta. Kirjoita ylös 
kaikki mistä uskoisit joutuvasi luopumaan, mitä muutoksia tapahtuisi ja millaisia uhrauksia joutuisit 
tekemään. 

- Raha ja talousasiat 
- Ihmissuhteet (Parisuhde, ystävyyssuhteet, työkaverit) 
- Lapset ja perhe 
- Työ ja ura 
- Turvallisuus ja mielikuva itsestäsi 
- Keho ja terveys 
- Nautinto 
- Muut asiat 

3. Nyt aseta listat vierekkäin niin että voit tarkastella niitä vieritysten. Positiivinen lista on niitä 
asioita mitä uskomme pintatasolla Jumalasta. Ego ei halua että menemme syvemmälle ja todella 
näemme mitä uskomme Jumalasta syvällä mielessämme. Ensimmäinen lista on Totta. Toinen lista 
on ei-Todellista. Toisen negatiivisemman pelkolistan listaus on vain jäävuoren huippu, näyttäen että 
meillä on vielä valtavasti alitajunnassa pelkoa Jumalaa kohtaan. Toinen listaus kuvastaa 
alitajuntaista pelkoa Jumalaa kohtaan ja loppujen lopuksi alitajunnan pelkoa Rakkautta kohtaan. 
Kun Tomas Ja Nouk jotka olivat opiskelleet Ihmeiden oppikurssia yli 20 vuotta, tekivät tämän 
tehtävän, he olivat aivan hämmästyneitä heidän omista vastauksistaan ja miten paljon heillä oli 
vielä pelkoa Jumalaa kohtaan. He huomasivat että heillä oli silti paljon alueita elämässä joita he 
piilottelivat Pyhältä Hengeltä ja alueita, joita ego halusi vielä pitää hallinnassaan piilossa Jumalalta. 
Tämä toimintatapa ei kuitenkaan koskaan toimi. Jos luulemme, että tietyt osa-alueet elämästämme 
ovat "liian tärkeitä" annettavaksi Pyhälle Hengelle, tämän näkökulman konflikti johtaa lopulta 
sietämättömään tilaan. Se johtaa lopulta pelkoon, sairauteen, kuolemaan TAI siihen että annamme 
kaiken lopulta Jumalalle. 

Katso tarkkaan toista listaasi. Tämä on egon tekemä lista siitä miten ego näkee Jumalan. Ego 
projisoi nämä pelot Jumalaan jotta kääntyisit aina egon puoleen huolissasi, murheissasi ja 
elämässäsi. Kuinka paljon yritämme vielä pitää omaa henkilökohtaista kontrolliamme elämämme 



osa-alueiden suhteen, kertoo meille kuinka paljon pelkäämme Jumalaa. Kuinka voisimme koskaan 
luottaa Jumalaan, jos emme näe mitä oikeasti alitajunnassamme ajattelemme Jumalasta? Me 
yritämme saavuttaa ja voittaa asioita listaamillamme osa-alueilla yksin ilman Jumalan apua. Me 
teemme tämän koska pelkäämme kuollaksemme egon luomaa kuvaa Jumalasta. Ja niin kauan kun 
jatkamme tämän epäjumalan pelkäämistä ja suojelemme itseämme siltä, me emme voi ymmärtää ja 
tuntea todellista Jumalaa, joka on sisimmässämme. 

Kaikki ne asiat mitä pelkäämme ja mitä vastaan koetamme taistella, olemme asettaneet 
tärkeysjärjestyksessä Jumalan yläpuolelle. Tähän sisältyy myös pelko siitä ettemme saavuta 
Jumalaa sisällämme! Kaikki toiveet ja pelot ja tarpeet menneisyydestä, nykyhetkestä ja 
tulevaisuudesta ottavat ylivallan ja ne ovat tärkeämpiä kuin Jumalan rakkaus. Me 
tiedostamattomasti käytämme kaikkia näitä asioita suojautuaksemme Jumalan rakkaudelta. Ne 
muodostavat muurin tietoisuudessamme Jumalan rakkaudelta. 

4. Jos todella haluat parantaa alitajuisen pelkosi Jumalaa kohtaan, suosittelemme, että käyt läpi 
anteeksiannon prosessin jokaisen 2.kohtaan kirjoittamasi asian kohdalla. Anna jokainen 
kirjoittamasi pelko Jumalalle ja vastalahjaksi saat Ihmeen. 

Jumalan ikuinen rakkaus on kaikki mitä on olemassa. Mitään muuta ei ole olemassa. Jos 
pelkäämme jotain tai luulemme jotain muuta olevan olemassa, elämme hallusinaatioissa. Jos vielä 
luulemme, että voimme itse hallita elämämme osa-alueita, me pelkäämme Jumalaa - emme tunne 
Itseämme ja Pyhää Itseämme emmekä luota Rakkauteen. Egomme on luonut pelottavan kuvan 
Jumalasta, joka on meidän mielessämme hyvin henkilökohtainen. Ego on luonut kuvan Jumalasta 
joka julmasti vaatii meitä tekemään uhrauksia ja erilaisia asioita ja antaa meille vapauden vasta 
kuolemassa. Ei ihme, että pelkäämme antautua! Tämä epäjumala joka elää alitajuisessa 
mielessämme (ellemme paljasta sitä) on suurin esteemme Rakkaudelle ja Jumalalle. Se estää meitä 
luottamasta Jumalaan ja rakkauteen. 


