
PAUL WEST: 
 
 
EI OLE IKINÄ  MITÄÄN ULKOPUOLISTA KUOLEMAN AIHEUTTAJAA! 
 
Useimmat ihmiset uskovat että joku ulkopuolelta tuleva kehoon kohdistuva kontrolloimaton 
asia aiheuttaa kuoleman. Joku ulkopuolinen syy, luonnon aiheuttama, joku ympäristöstä 
tuleva, pilaantunut ruoka, joku ulkopuolinen tai ihmisen aiheuttama hyökkäys jne.  
 
Usko tähän on hyvin vahva, koska ei ole uskoa muuhun kun erillisyyteen, se on 
vaikutusvaltainen ongelma, se on uskoa magiaan, se on sekaannuksen taso, se huonontaa 
havaintokykyämme, ja se on uskoa että voisit toimia vastoin Jumalan Tahtoa, joka on 
vastoin oman tahtosi kanssa. 
 
Usko “väistämättömään kuolemaan” on uskoa Jumalan rangaistukseen ja SYNNIN 
väistämättömiin seurauksiin! Viattomuudessa ei ole tarvetta kuolla! 
 
On melko yksinkertaista selittää että MIELESI ON VASTUUSSA ihan kaikesta mitä kehollesi 
tapahtuu! 
 
“Mieli on vastuussa koko kehon tilasta.” 
 
“Keho on synnin AJATUS(mielessä), tehty lihalliseksi ja projisoitu ulospäin (mielestä).  
 
Usko siihen että kehon on saanut aikaan jokin muu kuin mieli… ei ole väliä mikä syy näyttää 
olevan, se EI OLE TOTTA.  
 
Keho ei tule ulkopuolisesta maailmasta. Se tulee sisäpuolelta. Mieli projisoi kehon 
ulkopuolelle. Se on ainoa syy keholle. 
 
Keskeisin kurssin opetus on että tulet tietoiseksi siitä että olet 100 % vastuussa mielestäsi, 
siitä mitä joka ikisellä kerralla päätät ja kaikesta siitä mitä sinulle tapahtuu. Siitäkin 
huolimatta, vaikka kuinka kokisit vastustusta millään tavalla tai tasolla. 
 
“En ole näkemäni maailman uhri” todistaa tämän. “Maailma on vain heijastus” todistaa 
tämän. “Mikään ei voi ahdistaa sinua tai tehdä sinua sairaaksi tai pelokkaaksi” todistaa 
tämän.  
 
 
EI OLE IKINÄ  MITÄÄN ULKOPUOLISTA KUOLEMAN AIHEUTTAJAA! 
 
Tämä tarkoittaa sitä että mieli on vastuussa 100 % siitä onko keho elossa tai kuoleeko se. 
“Kukaan ei kuole ennenkun itse päättää kuolla”. “Kukaan ei kuole ilman omaa 
suostumustaan”. Tämä on hyvin selvää. Päätös on mustavalkoinen. Joko päätät kehon 
kuolevan tappamalla sen egosi kautta, tai sitten romutat egon ja rakastat kehoasi ja annat 
sille syyn pysyä terveenä ja elossa ja kykenemättömänä kärsimään.  



 
Moni Kurssilainen uskoo että on olemassa joku ero mielen ja kehon välillä. Myös moni 
tunnettu opettaja on opettanut että pitäisi ylittää keho eikä sillä ole väliä koska se ei ole se 
sitä mitä sinä olet. Tämä on myös ajanut ihmisiä siihen uskoon että millä tahansa tasolla 
keho on, ei ole merkitystä. Siitä syystä voit olla rauhassa ja välittämättä siitä minkä 
sairauden se näyttääkään tuovan esiin. Tämä on paskapuhetta!! Kuka hemmetti laittoi 
sairauden sinne?! SINÄ SEN TEIT. Sinä teit sekä sairauden että kuoleman ja siitä syystä 
voit myös lopettaa ne.  
 
Tämä ei ole muuta kuin uskoa siihen että on edelleen olemassa joku ulkopuolinen joka 
aiheuttaa sen että keho hyökkää sinua vastaan, aiheuttaen sairautta, kärsimystä ja 
kuoleman. Ainoastaan ego uskoo siihen että jokin muu kuin sinä itse voisit päättää ja 
aiheuttaa kehon sairauden. Tuomio on se että sairaus tai kuolema ilmaantuisi “itsestään” 
jonkun “luonnollisen syyn” takia, “irrallaan sinusta”, irrallaan sinun omasta mielestäsi. Jos 
näin on, mielesi on edelleen vangittuna kehoon, koska se ei ole täysin antautunut jakamaan, 
ilmentymään ja olemaan kaikkialla.  
 
Tämä on se mikä meidän pitää omaksua. Kehon asema on 100% sinun kontrollissa. Mielesi 
projisoi sen, tekee sen, saa sen joko kärsimään tai voimaan hyvin. Keholla ei ole omaa 
mieltä, tahtoa eikä sananvaltaa. Se on ainoastaan vain työkalu. Se on vain 
kommunikointiväline, eikä mitään muuta. Se ei elä tai kuole omasta tahdosta. Se ei 
myöskään sairastu tai ole minkään muunkaan kuin mielesi tulosta. Olet vastuussa sen 
sairaudesta tai terveydestä, kuolemasta tai olemassaolosta. Jos et omaksu tätä vastuuta, 
teet päätöksen kieltää itsesi. Tämä päätös johtaa kuolemaan. 
 
Ei ole poikkeuksia. Keho ei voi sairastua mihinkään sairauden muotoon ilman mielen 
hyökkäystä tai käyttäen sitä hyökkäämään jotain muuta vastaan. Kun lopetat kehon/kehoon 
hyökkäämisen, siitä tulee terve. Tämä on taattua. Ihmiset uskovat liian voimakkaasti siihen 
että keholla itsellään olisi ikuinen olemassaolo, oma “historiansa”, oma jatkuvuutensa, oma 
identiteettinsä ja siitä syystä se ilmenee itsenäisenä. NÄIN EI OLE. Se ei ole muuta kuin 
oman mielesi symboli. Sen täytyy totella sinua. Jos se kuolee, sinun on pitänyt käskeä se 
kuolemaan. Jos se elää, sinun on pitänyt käskeä sen elää.  
 
Keho on kommunikoinnin väline. Jos ilmennät paskaa sen avulla, se on tukossa paskasta, 
joka taas sotkee kommunikoinnin ja sitä kautta sairastuu. Jos ilmennät Rakkautta, Rakkaus 
hajoittaa, parantaa ja puhdistaa sen tuoden selkeyttä. Mieli joka ilmentää Rakkautta on 
parantaja, se parantaa kehon eikä anna sen kärsiä tai kuolla. Se aktiivisesti parantaa sitä. 
 
Näin tämän on oltava. Se on ylösnousemuksen perusta. Jumalan Rakkaus parantaa 
palauttaen elämän entiselleen pois kuolemasta. Jos näin käy, Rakkaudella on oltava 
ihmeellinen ominaisuus, jolla se nostaa ylös kuolleita, antaen elämän jollekin joka oli jo 
kuollut. Sinä, Jumalan poika, olet unessa etkä voi päästä takaisin Jumalaan, ennenkuin 
rakkaus on tehnyt parannusta sinussa ja tehnyt erillisyyden oireet tekemättömiksi. Rakkaus 
parantaa. Rakkaus loistaa pois pimeyden, sairauden ja kuoleman.  
 



Rakkaus nostaa kehon ja pitää yllä sen täydellistä terveyttä niin kauan kuin keho on 
hyödyllinen. “Mieli, joka ennen oli hullu, parantaa nyt kehon”.  
 
Ei ole väliä kuinka paljon mielesi on aiheuttanut kehossasi kärsimystä ja sairautta, tai 
viedessään sitä lähelle kuolemaa. Kaiken tämän voi Rakkaus purkaa. Tämän takia kehon tila 
voidaan palauttaa terveeksi (ego vastustaa terveyttä kaikin keinoin) ja näin käy kun mieli on 
terve. 
 
 
ET VOI PYSYÄ KUOLLEENA KUN LÄHESTYT YLÖSNOUSEMUSTA! 
 
Ylösnousemus tarkoittaa vain sitä että ainoastaan elämä on totta ja kuolema on illuusio, 
joten siitä syystä sinä havainnollistat sen että sinussa on elämä eikä kuolema! 
 
Tämä tekee kehon väliaikaisesti puhtaaksi ja Pyhäksi kommunikoinnin välineeksi Veljiesi 
kanssa tuoden Jumalan rakkauden/sanan heille. Tämä puolestaan takaa kehon terveyden. 
 
Ei ole olemassa toista voimaa tai lähdettä joka voisi näin toimia. Ei ole mitään ulkopuolista 
uhkaa tai vaaraa. Pelastumisen salaisuus on se että tiedät tekeväsi kaiken itsellesi. Jos et 
päätä satuttaa itseäsi, et voi tulla satutetuksi. “Ette voi satuttaa itseänne ennenkuin päätätte 
itse satuttaa itseänne”. 
 
Siitä syystä mikään muu kun te itse ei voi aiheuttaa kehon sairautta tai kuolemaa. Joten jos 
et valitse sairautta tai kuolemaa, niitä ei voi olla ja niistä tulee mahdottomia. 
 
Tekemällä sairauden tai kuoleman mahdolliseksi, voitko ikinä saavuttaa anteeksiantoa ja 
ylösnousemusta jossa et voi enää kuolla ja voit ikuisesti paeta kuolemaa? Kuinka voit uskoa 
muun kuin sen että sinulla on täysi valta ylittää kaikki kuoleman ehdot? Tämä tarkoittaa 
yksinkertaisesti sitä että huomaa sinun itsesi olevan syy kaiken kärsimyksen olemassaoloon. 
Jos et satuta itseäsi, et tule kärsimään etkä satuttamaan kehoasi enää ikinä. 
 
Tämä on se mitä “taivas on valinta joka minun on tehtävä” tarkoittaa… sinun on valittava että 
kuoleman sijaan syleilet elämää. “Lupaa ettet kuole sinä Pyhä Jumalan Poika”!!! 
 
Silloin ei ole mitään mikä voisi viedä pois tämän sinulta. Tämä tekee kehosta kyvyttömän 
kuolemaan ja se jää jäljelle ainoastaan siitä syystä kun koet sen hyödylliseksi ja niin kauaksi 
aikaa kun on tarve. Et saa sitä katoamaan tappamalla sitä, se ei ole vaihtoehto. Jos uskot 
sen kuolevan oikeaan aikaan “itsestään”, olet erehtynyt. Sinun on pitänyt hyökätä jos annat 
kehon sairastua tai kuolla. Etkä voi hyökätä jos olet järjissäsi.  
Miten se voisi siis kuolla? 
 
Sinun pitää kadottaa se niin että mielesi käyttää rakkauden loistetta. Tämä on kehon 
rakkaudellinen päättyminen. Näin kuoleman uni ei ole jätetty kuolemalla vaan totuuden ja 
rakkauden avulla. 
 



Jos päätät kuolla, se on sinun valintasi. Se ei ole kenenkään muun tai minkään muun syytä 
maailmassa. Se on epäonnistuminen. Se on epätoivoinen yritys saavuttaa ylösnousemus ja 
saada oppijakso päätökseen. Kuolema on erehdys. Se on väärä vastaus siihen mikä on 
totuus. Jos päädyt tähän vastaukseen, sinun pitää edelleen oppia mikä oikea vastaus on. 
Kuolema ei ikinä ole vastaus. AINOASTAAN ELÄMÄ ON TOTTA.  
 
 
 


