Intohimo
Avaudu elämän intohimolle, anna sille lupa toimia, niin kuin jumalallinen
viisaus sinussa oikeaksi tietää.
Elämän intohimo ei itsessään ole hyvä, eikä huono, vaan olennaista on se onko ihminen
suhteessaan intohimoon rakkaussuhteessa vai riippuvuussuhteessa. Riippuvuussuhteessa
elävä ihminen toteuttaa pelon ohjausta ,eli toimintaa ohjaa pelko.
Rakkaussuhteessa taas henkilö on vapaa.
Vapaus on sama kuin rakkaus, niin kuin pelko on samaa energiaa kuin riippuvuus.
Päästäkseen rakkaussuhteeseen, suhteessa intohimoon on suostuttava rakastamaan
intohimoa ja antamaan lupa intohimolle rakastaa itseä.
Voi myös tehdä erilaisia harjoituksia, joissa voi pyytää elämää avuksi, luodakseen tietoisen
rakkaussuhteen elämän intohimoon, esimerkiksi voi pyytää avukseen Jumalaa, Kristusta,
enkeliä tai mikä kenestäkin tuntuu hyvältä ja mikä kullekin sopii. Tapoja on monia, mutta
avun pyytäminen on tärkeää, sillä koen, että mieleni tai persoonani avulla pelkästään en
voi muuttaa itsessään mitään.
Toimen tärkeä asia on tahto.
Täytyy tehdä päätöksiä, pelkkä haluaminen ei riitä, täytyy päättää ilmentää
rakkaussuhdetta intohimoon.
Monelle tämä on vaikeaa, jos ajattelee järjellä, ellei ihmisellä jo ole rakkaussuhde elämän
intohimoon, sellaiselle ihmiselle on helppoa ja jopa tuntuu järkevältä rakastaa elämän
intohimoa.
Aina se mihin on tottunut, tuntuu mielen tasolta asiaa tarkastellessa järkevältä. Aina
alussa uudet ajatukset ja päätökset tuntuvat jopa järjettömiltä ja tulee mieleen että eihän
sitä voi rakastaa.
Jeesus sanoi näin; Rakkaudessa te olette vapaat. Ja vielä toisella eritavalla;
Kun te teette niin kuin minä teen Rakastatte toinen toistanne, niin rauhan minä anna teille
ymmärrystä ylemmän. Toinen toistanne tarkoittaa tässä yhteydessä minun suhdetta
elämän intohimoon. Jos jollain tavalla reagoin toisten ihmisten ilmentäessä intohimoa,
tarkoittaa se sitä, etten vielä ole suostunut rakastamaan intohimoa itsessäni. Aina kun
reagoin, en ole rauhan tilassa. Eli jos on tarvetta tukahduttaa ja kieltää itseltään elämän
intohimoa ja se ohjaa elämää, niin ettei ihminen hallitse himojaan on kyseessä
riippuvuussuhde. Eli ihminen haluaa aina kaikkea ja halujen kohde muuttuu jatkuvasti,
eikä ihminen ole koskaan tyytyväinen elämäänsä. Rakkaussuhteessa ihminen on vapaa
ilmaisemaa intohimoa silloin kun hän kokee sitä, mutta se ei ohjaa hänen elämää.
Silloin kun ihmisellä on rakkaussuhde intohimoon ihminen avautuu ulospäin, hän säteilee
ympäristöön valoa rakkautta ja kiitollisuutta siitä mitä on.
Ihminen jolla on riippuvuus suhde intohimoon pelkää jäävänsä paitsi tai pelkää, ettei
hänelle ole kaikkea tarpeeksi.
Jumalan maailmassa on kaikille kaikkea yllin kyllin, jokainen luo itse oman ainutlaatuisen
maailmansa omilla ajatuksillaan.
Jos pelkää, että ei saa itselleen kaikkea tarpeeksi alkaa hamuta sitä mitä on muilla. Silloin
ihminen ilmaisee paljon kateutta ja kaunaisuutta. Rakkaussuhteessa ihminen on aina

valmis jakamaan kaiken, koska tietää että aina voi ajatuksillaan luoda lisää niin paljon kuin
tarvitsee, mikään ei ole keneltäkään pois.
Avaudu siis rikkaudelle, joka on sisälläsi älä hamua itsesi ulkopuolelta.
Tätä tarkoitettiin niin sanotussa käskyissä, jotka mielestäni eivät ole alkuperin olleet
käskyjä, koska käsky on mielestäni ristiriidassa vapaan tahdon kanssa, vaan ilmoituksia,
suuntaviittoja joista tietää milloin olet oikealla polulla. Jos nyt elämässä on olemassakaan
oikeaa tai väärää, mielestäni ei. Ainoastaan suhteessa siihen mitä tahtoo elämässään
ilmentää.
Ns. käsky kuuluu mielestäni olla; Silloin olet sillä polulla, joka johtaa Kristus tietoisuuden
saavuttamiseen, kun et himoitse lähimmäisesi omaisuutta. Ihminen joka elää Kristus
tietoisuudessa tietää, että omilla ajatuksillaan voi luoda elämäänsä mitä tarvitsee, miksi
siis hamuta sitä mitä on muilla.
Katsokaa suurten mestareiden silmiin, eikö niistä hohda intohimo, elämää kohtaan.
Antakaa lupa itsellenne kokea ja ilmentää intohimoa, useimmat kykenevä kokemaan
intohimoa ainoastaan ruokaa tai seksiä kohtaan, mutta ne ovat vain pieni osa elämän
kirjoa.
Yksi syy monella ylipainoon ja bulimiaan voi olla intohimon itseltä kieltäminen muilla
elämän alueilla, jolloin kaikki intohimo yrittää ilmentyä pelkästään seksin tai suun
nautintojen muodossa.
Antakaa lupa myös kehonne muille osille nauttia elämän intohimosta.
Avautukaa sille, antakaa itselle lupa nauttia intohimosta kokonaisvaltaisesti.
Miksi intohimoa on opittu tukahduttamaan? Yksi syy on se että joku tai jotkut johtavassa
asemassa olevat ihmiset eivät ole ymmärtäneet elämää tarpeeksi laajalti ja nähneet kuinka
intohimo on toiminut, silloin kuin ihmisellä on ollut riippuvuussuhde intohimoon ja
ajatellut, että intohimo on huono asia.
Mielestäni on aivan sama asia, että jos olisin oikeudessa syytettynä puukotuksesta ja
sanoisin, että se oli puukon vika, puukot täytyy kieltää. Täytyy muistaa, että puukolla voi
myös leikata leipää.
Tehkää uusia päätöksiä, antakaa elämälle lupa auttaa teitä, sillä sanalla Jumala loi maan ja
niin me ihmiset myös sanalla luomme oman, hieman rajoittuneemman maailmamme, sillä
loihan Jumala ihmisen omaksi kuvakseen.
Paljon onnea ja onnistumisenhetkiä luomistyöhönne luodessanne itsellenne omaa,
ainutlaatuista maailmaanne, jossa teillä on hyvä olla ja joka tuottaa teille suurinta
mahdollista nautintoa ja onnea joka säteilee ympäristöönne auttaen ympärillänne olevia
ihmisiä, vahvistaen heissä olevaa todellista itseään, jotta hekin kykenevät luomaan
itselleen oman ainutlaatuisen maailmansa, joka on heille paras mahdollinen.
Tapahtukoon teidän korkeamman minän tahtonne, se on toiveeni, ei niinkään mielenne
tahto.
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