Psyyke ja tahto

M

ikä on ihmisen psyyke? Ei se ole ainetta eikä mitattavaa energiaa, mutta silti se vaikut taa vahvasti elimistöömme ja toimintaamme. Ihmisessä yhtyy aineeseen paljon erilaista aineetonta. Psyyke – tiukasti henkilökohtainen ja persoonallinen – on lähimpänä
fyysistä kehoa oleva näkymätön mutta aktiivinen osamme. Psyyke löytyy myös eläimistä ja
jopa kasveista. Toki monia muitakin ei-aineellisia kehon mukana kulkevia olemuspuolia meissä
on.
Useat niin sanotut ihmeparantumiset liittyvät osittain psyyken toimintaan. Yleisen kokemuksen mukaan sairaudet ovat seurausta kaikkeuden lakeihin ja sisäisiin lakeihimme soveltumattomista teoista ja vaikutusvirroista. Se mikä ei ole luonnollista synnyttää epätasapainoa.
Sellainen parantaja, jolla on oikeanlainen hengen yhteys noiden näkymättömien taudinaiheuttajien juuriin, voi auttaa epätasapainosta kärsiviä lähimmäisiään, jolloin paraneminen
ilman nykylääketieteen osallistumista saatetaan nähdä ihmeenä.
* * *
Mitä on ihmisen tahto? Jos ajattelu selitetään mekanistisesti aivojen monimutkaiseksi sähkökemialliseksi toiminnaksi, niin ajatuksen suuntaajana toimiva tahto ei ole sitä. Kun hetken kuulostelet asiaa, on itsestään selvää, että tahto voi syntyä vain aineettomalla olemuspuolellamme. Voit helposti tuntea kuinka jotakin asiaa kiinteästi pohdiskellessasi mielikuvat liikkuvat
konkreettisesti pääkoppasi sisällä, mutta kun alat tarkkailla ajatuksiasi etkä anna niiden poukkoilla hallitsemattomasti, huomaat että se tahto, joka suuntaa ajatuksesi tiettyyn aiheeseen, ei
voi olla solujen sähkökemiaa.
Tämä ajatuksen suuntaaja, tahto, on meissä voimakas psyykeen rinnastettava mutta
paljon herkempi olemuspuolemme, jonka olisi hyvä olla visusti korkeamman minämme hallinnassa eikä ajelehtia tuulten vietävänä.
* * *
Antautuessasi kuulostelemaan syntyjä syviä saat oivalluksia elämän ja olemassaolon totuuksista. Usein sisäisesti kuulemasi vastaukset saavat vahvistuksen siten, että sama asia tulee
samoihin aikoihin vastaan myös jotain toista kautta. Jokin asia on ikään kuin "ilmassa" ja useampi henkilö voi saada samanaikaisesti saman oivalluksen. Joskus puhutaan kaikkeuden yhteisestä tietopankista, johon meillä jokaisella on mahdollisuus luoda yhteys meditatiivisesti.
Keksijän tai taiteilijan intuitio on mahtava osoitus ihmisen yhteydestä näkymättömään
tietoon. Sieltä voimme ammentaa uutta luovaa energiaa. Monet hyvät ajatukset tulevat hiljaisten hetkien oivalluksina kun fyysinen ruumis ja arkielämään sitoutunut mieli ovat levossa. Intuitio, mikä tarkoittaa jonkin astumista sisään, voi tuoda myös negatiivisia mielteitä, joten kaikki
vastaanottamamme viestit on aina syytä tutkia päivätajunnan välityksellä.
Edellä mainitut ovat pieniä esimerkkejä meissä toimivista aineettomista vaikuttajista, jotka on hyvä tiedostaa ja ottaa hallintaan.
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