
KUOLEMA – harjoitukset
Nouk Sanchez – End of Death vol 1. 

1) Kirjoita ylös paperille mitä odotat kokevasi kuoleman jälkeen.
Kirjoita lista positiivisista uskomuksistasi kuolemaan liittyen; mitä hyötyä uskot 
kuolemalla olevan?

Tutki mieltäsi tarkasti ja löydä ainakin 10 vastausta, jotka tuntuvat todelta sinulle. 
Muutamia yleisiä uskomuksia ovat esimerkiksi seuraavat; Konfliktin loppu, Taivas tai 
yhtyminen Jumalaan, uudelleen yhteentuleminen kuolleiden perheenjäsenten kanssa jne.

2) Nyt kysy itseltäsi tämä: Jos sinulla olisi mahdollisuus kuolla tänään – ottaisitko 
mahdollisuuden?

3) Jos et ottaisi, niin miksi et?

Jos kuolema tarjoaa niin monia asioita mitä elämä ei tarjoa, niin miksi emme sitoutuisi 
kuolemaan tänään? Jos kuolema lupaa enemmän kuin elämä, niin miksi me pelkäämme 
sitten kuolemaa niin paljon? Ja kyllä, mitä tahansa sanommekin mielessämme 



itsellemme kuolemaan liittyen tietoisessa mielessä – silti, sen alla pelkäämme kuolemaa.
Siihen pisteeseen saakka kun koetamme itsenäisesti “pelastaa elämämme” sairaudelta, 
kivulta, kärsimykseltä, menetykseltä, puutteelta tai miltä tahansa muulta haasteelta, 
kuvastaa meille sen määrän, jolla pelkäämme alitajuisesti kuolemaa.

4) Tee nyt toinen lista.
Radikaalilla itse-rehellisyydellä: kirjoita paperille kaikki huolesi ja pelkosi liittyen 
kuolemaan. Mitä pelkäät menettäväsi tai uhraavasi kuolemassa?

5) Nyt laita molemmat tekemäsi listat yhteen.

Katso näitä listoja yhdessä vieri-viereltä, positiivisia aspekteja ja uskomuksia 
kuolemasta ja pelkoja kuolemasta. Voitko nähdä jakautuneisuuden mielessä? Voitko olla 
huomaamatta tässä olevaa ristiriitaa?  
Kuolema on egon mieluisin propagandan muoto. Ego myy meille ajatusta kuolemasta 
käärimällä kokemuksen siitä lahjapaperiin. Silti suurin osa meistä pelkää kuolemaa, joka
aiheuttaa lopulta alitajuisen houkutuksen kuolemaa kohti.
Kaikki haasteet, mukaanlukien sairaudet ja kuolema, myydään meille egon ristiriitaisen 
ja valheiden täyttämän varaston kautta. Jos kaappamme itselleme näitä alitajuisia egon 
granaatteja, ne lopulta räjähtävät. Meidän on nostettava kaikki egon ristiriidat Hengen 
valoon, jossa voimme halukkaasti vaihtee ne ihmeeseen.

6) Uskotko tai oletko uskonut, että Jumala on vastuussa kuoleman hetkestäsi?

7) Minkä syiden uskot olevan tyypillisiä kuoleman aiheuttajia?
Listaa ainakin 5-10 uskomustasi kuoleman aiheuttajista. Katso listaa ja kysy itseltäsi 
seuraavaa: “Mikä on yksi ja ainoa kuoleman aiheuttaja?”
Jos uskot edelleen, että syy lepää kehossa ja sairauksissa kehon kautta, 
onnettomuuksissa tai vanhenemisessa, niin et voi parantaa todellista syytä, joka on 
syyllisyys.

8) Mitä menettäisit, jos fyysistä kuolemaa ei olisi?
Esimerkiksi: lepo, rauha, vapaus egosta...jne.

9) Mistä sinun pitäisi luopua….
a) jos sairautta ei olisi olemassa?
b) jos emotionaalista tai fyysistä kipua ei olisi?
c) jos pettämistä ei olisi?
d) jos menettämistä ei olisi?
e) jos konfliktia ei olisi olemassa?
f) jos puutetta ei olisi olemassa?
g) jos fyysistä kuolemaa ei olisi?



10) Mitä joutuisit kohtaamaan, jos fyysistä kuolemaa ei olisi?

11) Nouseeko kysymyksestä esiin pelkoja? Jos, niin mitä ne ovat?

12) Huomioi kaikki egon huolenaiheet ja pelot, jotka olet nostanut pintaan.
Ole halukas tekemään Sovitusprosessi ja anna anteeksi jokainen näistä. Se antaa sinulle 
mahdollisuuden päästää nämä menemään ja vaihtokaupassa saat itsellesi 
ihmeen/ihmeitä. Tämä takaa todellisen parantumisen.


