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CO-CREATING PERSONAL & GLOBAL PARADISE

HENKILÖKOHTAISEN & MAAILMANLAAJUISEN PARATIISIN 
KANSSALUOMINEN

NEW PARADIGMS FOR BRIGHTER, HEALTHIER FUTURES

UUDET KIRKKAAMMAN, TERVEEMMÄN TULEVAISUUDEN MALLIT

Dedicated to the harmonious co-creation of permanent peace so that Earth can rise into a higher 
paradigm and stay risen, the EMBASSY OF PEACE is involved in the gathering and training 

of AMBASSADORS OF PEACE & DIPLOMATS OF LOVE for the express purpose of instigating, and 
manifesting to completion, various harmonization programs that will pragmatically create this 

state of lasting peace. 
Omistetautuen pysyvän rauhan luomiselle harmonisesti, niin että Maa voi nousta korkeampaan 

tilaan ja pysyä nousseena, RAUHANLÄHETYSTÖ kutsuu koolle ja kouluttaa 
RAUHANLÄHETTILÄITÄ & RAKKAUDEN DIPLOMAATTEJA aikomuksena käynnistää ja saattaa 

täydelliseksi erilaiset harmonisoinnin ohjelmat, jotka käytännössä luovat tämän pysyvän rauhan 
tilan.
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF POSSIBILITY

At the Embassy of Peace, we believe that in order to refine a world – so that it 
operates more harmoniously for all – we need to refine or ascend the individual. 
Hence we offer two in depth training programs that are specifically designed to 

deliver physical, emotional, mental and spiritual fitness and health. 
These PROGRAMS are:-

The Diplomats of Love Personal Fine-Tuning Program
The Ambassadors of Peace Global Gathering and Training Program

Along with our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace Programs we also 
are focused on bringing to successful completion three specific Harmonization 
PROJECTS that are designed to eliminate war, terrorism, violence, poverty and 

hunger issues PLUS prepare earth for a more civilized future. 
These are:-

The Prana Program and 
The Madonna Frequency Planetary Peace Program
The Inter-Planetary Project
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PARATIISIN KANSSALUOMIENPARATIISIN KANSSALUOMIEN
RAUHANOHJELMAT, KÄYTÄNNÖN PROJEKTIT & MAHDOLLISUUKSIEN 

PORTIT

Rauhanlähetystössä me uskomme, että puhdistaaksemme maailman – niin että 
se toimii harmonisemmin kaikille – meidän tulee puhdistaa tai nostaa yksilö, 

yksittäinen ihminen. Siksi tarjoamme kahta syvää harjoitusohjelmaa, jotka on 
suunniteltu erityisesti tuottamaan fyysinen, emotionaalinen, mentaalinen ja 

henkinen hyvinvointi ja terveys. 
Nämä OHJELMAT ovat:-

Rakkaudendiplomaattien henkilökohtainen hienoviritysohjelma
Rauhanlähettiläiden maailmanlaajuinen kokoamis- ja koulutusohjelma

Rakkaudendiplomaattien ja rauhanlähettiläiden ohjelma keskittää meidät 
saamaan onnistuneesti päätökseen kolme erityistä harmonisointiPROJEKTIA, 
jotka on suunniteltu poistamaan sota, terrorismi, väkivalta, köyhyys ja nälkä 

sekä valmistamaan maa sivistyneempään tulevaisuuteen.
Näitä ovat:-

Praanaohjelma ja 
Madonnavärähtelyn planetaarisen rauhan ohjelma
Interplanetaarinen projekti
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF 
POSSIBILITY

In this presentation we will address three additional HARMONIZATION 
PROGRAMS that form the basis of the Holistic Education Program offered 

at the EMBASSY OF PEACE. 
These are:-

The Personal Harmonization Program
The Global Harmonization Program and the
Universal Harmonization Program 

3 PROGRAMS with 3 pragmatic PROJECTS with specific agendas that are 
currently being implemented by well trained individuals who align with 

the principles and vision of the EMBASSY OF PEACE. 
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PARATIISIN KANSSALUOMIENPARATIISIN KANSSALUOMIEN
RAUHANOHJELMAT, KÄYTÄNNÖN PROJEKTIT & 

MAHDOLLISUUKSIEN PORTIT

Tässä esityksessä tulemme osoittamaan kolme uutta 
HARMONISOINNIN OHJELMAA, jotka muodostavat sen 

perustan, jonka RAUHANLÄHETYSTÖ tarjoaa 
kokonaisvaltaiselle kasvatusohjelmalle. 

Nämä ovat:-
Henkilökohtainen harmonisoinnin ohjelma
Maailmanlaajuinen harmonisoinnin ohjelma ja
Universaali harmonisoinnin ohjelma 

3 OHJELMAA ja 3 käytännöllistä PROJEKTIA, joilla on 
erityiset ohjelmat ja jotka hyvin koulutetut 

RAUHANLÄHETYSTÖN kanssa samansuuntaiset 
periaatteet ja vision jakavat  ihmiset ovat nyt ottaneet 

käyttöön. 
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Health & Happiness; Peace & Prosperity for all, by all

Terveys & onnellisuus & vauraus kaikille, kaikkien kautta
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E-book at: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

e-kirja: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
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INTERPLANETARY & UNIVERSAL PROGRAM
Earth’s Future

Taking our Place among Civilized Worlds
INTERPLANETAARINEN & UNIVERSAALI OHJELMA

maan tulevaisuus
paikkamme ottaminen sivistyneiden maailmojen joukossa

EXTRATERRESTRIAL REALITIES, 
MULTI-VERSES, INTER-DIMENSIONAL REALMS

contact (telepathy) & communication
agendas & personal & planetary preparation

MAAN ULKOPUOLISET TODELLISUUDET,
MONIULOTTEISET, INTERDIMENSIONAALISET TODELLISUUDET

yhteydenpito (telepatia) & kommunikaatio
ohjelmat & henkilökohtainen & planetaarinen valmistelu

COURSE DATA & TRAINING PROGRAM TO COME

TULEVAT KURSSITIEDOT & KOULUTUSOHJELMA
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UNIVERSAL PROGRAM
Earth’s Future

UNIVERSAALI OHJELMA
maan tulevaisuus

The Field of Love
The Field of Compassion

The Field of Health & Harmony
The Field of Grace

The Field of Freedom
Rakkauden kenttä

Myötätunnon kenttä
Terveyden ja harmonian kenttä

Armon kenttä
Vapauden kenttä

THE 5  PATHWAYS OF ELYSIUM
ELYSIUM’IN 5 POLKUA
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STAY TUNED FOR MORE ON THE EMBASSY OF PEACE
Personalized Training programs for Peace Ambassadors 

& Diplomats of Love will occur via online or with Jasmuheen in person
PYSY VIRITTYNEENÄ SAAMAAN LISÄÄ RAUHAN LÄHETYSTÖSTÄ

rauhanlähettiläiden & rakkaudendiplomaattien henkilökohtaiset koulutusohjelmat
online tai hekilökohtaisesti Jasmuheenin kanssa

E-BOOK THE PRANA PROGRAM at:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

FREE E-BOOK: MADONNA FREQUENCY PLANETARY PEACE PROGRAM at:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

ALSO READ THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY at:-
Paperback copy can be purchased at: http://www.lulu.com/content/850017

E-KIRJA PRAANAOHJELMA:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

VAPAA E-KIRJA: MADONNAVÄRÄHTELYN PLANETAARINEN RAUHANOHJELMA:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

LUE MYÖS THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY (ei suomennettu):-
voit tilata kirjana: http://www.lulu.com/content/850017
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At the EMBASSY OF PEACE we classify an Ambassador of Peace as someone who is actively 
involved in creating a peace filled world – personally and globally – in a harmonious 
way that honors all life.

The PEACE AMBASSADOR’S PROGRAM has three levels with each section having basic 
training in understanding and applying Inter-dimensional Field Science (I.D. Science).

☺ Level 1:- AP – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION 
PROGRAM for self and others

☺ Level 2:- AP – Understanding, influencing and directing the GLOBAL HARMONIZATION 
PROGRAM

☺ Level 3:- AP – Understanding, influencing and directing the UNIVERSAL 
HARMONIZATION PROGRAM

The outcome of this training is that the Ambassador has all the tools to live permanently in 
a state of the deepest contentment and peace, with absolute clarity of vision and 
purpose, where they feel fulfilled, healthy, happy and in harmony with all. 

As such they are effective and efficient on both personal and political levels. 
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RAUHANLÄHETTILÄÄTRAUHANLÄHETTILÄÄT
RAUHANLÄHETYSTÖSSÄ luokittelemme rauhanlähettilään sellaiseksi, joka on 

aktiivisesti mukana luomassa rauhan täyttämää maailmaa –
henkilökohtaisesti ja maailmanlaajuisesti – harmonisella tavalla 
kunnioittaen kaikkea elämää.

RAUHANLÄHETTILÄÄN OHJELMAssa on kolme tasoa ja jokaisella tasolla 
peruskoulutus, joka auttaa ymmärtämään ja ottamaan käyttöön 
interdimensionaalisen kenttätieteen (I.D.-tiede).

☺ Taso 1:- RL – HENKILÖKOHTAISEN HARMONISOINNIN OHJELMAN 
ymmärtäminen ja käyttöön ottaminen itselle ja toisille. 

☺ Taso 2:- RL – MAAILMANLAAJUISEN HARMONISOINNIN OHJELMAN 
ymmärtäminen, siihen vaikuttaminen ja sen suuntaaminen

☺ Taso 3:- RL – UNIVERSAALIN HARMONISOINNIN OHJELMAN 
ymmärtäminen, siihen vaikuttaminen ja sen suuntaaminen

Tämän koulutuksen tuloksena lähettiläällä on kaikki välineet elää pysyvästi 
syvimmän tyytyväisyyden ja rauhan tilassa, visio ja tarkoitus täydellisen 
kirkkaana, jolloin ihminen tuntee täyttymyksen, terveyden, onnellisuuden ja 
harmonian kaiken kanssa.

Sellaisena he ovat tehokkaita ja vaikuttavia sekä henkilökohtaisella että 
poliittisella tasolla.
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• The aim of this training program is also for the Ambassador to have a minimum 
calibration level of 500 as explained in Jasmuheen’s book The Law of Love. This is 
the calibration of someone who is wise, compassionate and loving, someone 
worthy and able to fulfill political-type roles for the highest good of all. A person 
can be an Ambassador of Peace who has done basic fine-tuning with the 
Diplomats of Love program, or just a Diplomat of Love. 

• All people undergoing training with the EMBASSY OF PEACE must first take the 
Diplomats of Love base program before moving on for further fine-tuning as an 
Ambassador of Peace. 

• Each Ambassador of Peace will also be trained in working with and harmonizing 
group, community and global fields plus they will gain a good understanding in 
inter-dimensional protocol as we join with more civilized worlds. Training will also 
be given in working with extra-terrestrial intelligence and how to utilize higher 
forms of communication.
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RAUHANLÄHETTILÄÄTRAUHANLÄHETTILÄÄT
• Tämän koulutusohjelman tarkoitus on myös saada lähettiläiden 

minimikalibraatiotasoksi 500 niin kuin on kuvattu Jasmuheen’in kirjassa 
The Law of Love. Tämä on sellaisen ihmisen kalibraatio, joka on viisas, 
myötätuntoinen ja  rakastava, sellaisen ihmisen kalibraatio, joka tuntee 
arvonsa ja kykenevä täyttämään poliittiset roolit kaikkien korkeimmaksi 
hyväksi. Ihminen voi olla rauhanlähettiläs, joka on tehnyt 
perushienovirityksen rakkaudendiplomaatin ohjelmalla, tai vain 
rakkaudendiplomaatti.

• Kaikkien, jotka käyvät läpi koulutuksen RAUHANLÄHETYSTÖSSÄ, tulee 
käydä ensin rakkaudendiplomaattien perusohjelma ennen siirtymistä 
eteenpäin hienoviritteisemmäksi rauhanlähettilääksi.

• Jokainen rauhanlähettiläs koulutetaan myös työskentelemään yhdessä ja 
harmonisoimaan ryhmien, yhteisöjen sekä maailmanlaajuista kenttää, ja 
he hankkivat hyvän ymmärryksen interdimensionaalisessa protokollassa, 
kun me yhdymme sivistyneempien maailmojen kanssa. Koulutusta 
annetaan myös työskentelyyn maan ulkopuolisen älyn kanssa ja siihen 
kuinka käyttää korkeampia kommunikaation muotoja.
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• The DIPLOMAT’S OF LOVE PROGRAM also has three levels with each section 
having basic training in understanding and applying Inter-Dimensional Field 
Science (I.D.); and while it is less political in orientation, it is still designed to 
deliver similar results i.e. a healthier, happier more effective individual who is 
less dependant on external resources and thus more in harmony with all.

• Level 1:- DL – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION 
PROGRAM

☺ Level 2:- DL – Understanding and being active without effort in the GLOBAL 
HARMONIZATION PROGRAM

☺ Level 3:- DL – Understanding and being active in the UNIVERSAL 
HARMONIZATION PROGRAM

• As the Diplomat of Love program is apolitical, there is no calibration testing 
required as the main indicator of success with this is a constant flow of Grace in 
a person’s life. If Grace is not flowing then the individual’s personal model of 
reality will need adjusting.
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RAKKAUDENDIPLOMAATITRAKKAUDENDIPLOMAATIT
• RAKKAUDENDIPLOMAATTIEN OHJELMASSA on kolme tasoa ja 

jokaisessa osassa peruskoulutus interdimensionaalisen kenttätieteen 
(I.D.) ymmärtämiseen ja käyttöönottamiseen; ja vaikka sen suuntaus 
on vähemmän poliittinen, myös se on suunniteltu tuottamaan 
samanlaisia tuloksia eli terveemmän, onnellisemman ja 
tehokkaamman ihmisen, joka on vähemmän riippuvainen ulkoisista 
resursseista ja siksi enemmän harmoniassa kaiken kanssa.

• Taso 1:- RL – HENKILÖKOHTAISEN HARMONISAATIO-OHJELMAN 
ymmärtäminen ja käyttöönottaminen

☺ Taso 2:- RL – MAAILMANLAAJUISEN HARMONISAATIO-OHJELMAN 
ymmärtäminen ja aktiivisuus ilman ponnistelua

☺ Taso 3:- RL – UNIVERSAALIN HARMONISAATIO-OHJELMAN 
ymmärtäminen ja aktiivisuus siinä

• Koska rakkaudendiplomaatin ohjelma on ei-poliittinen, siihen ei liity 
kalibraatiotestivaatimusta, sillä onnistumisen pääindikaattori on 
jatkuva armon virta ihmisen elämässä. Ellei armo virtaa, silloin
ihmisen henkilökohtainen todellisuudenmalli vaatii säätämistä.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM

At the EMBASSY OF PEACE our fine-tuning and training programs begin with basic 
PERSONAL HARMONIZATION where our Diplomats and Ambassadors are 

provided with pragmatic tools plus holistic education that is based on Inter-
Dimensional Field Science. When applied these will allow us to harmonize our 
own internal energy flow and also have our presence harmonize the world.

There are three aspects to discuss in this section of personal attunement.
☺ The Luscious Lifestyle Program to get us fit and healthy on all levels from the 

physical to the spiritual – i.e. the efficient and effective use of time as 
discussed in the Biofields Series.

☺ Attitudes & Intentions - fulfilling our potential on physical, emotional, mental 
and spiritual levels PLUS understanding and utilizing the Science if I.D.

☺ Designer outcomes – conscious co-creation with incredible results.
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RAUHAN ELÄMÄNTAVATRAUHAN ELÄMÄNTAVAT

RAUHANLÄHETYSTÖ – HENKILÖKOHTAINEN 
HARMONISOINNIN OHJELMA

RAUHANLÄHETYSTÖSSÄ hienovirityksemme ja koulutusohjelmamme alkaa
HENKILÖKOHTAISELLA perusHARMONISOINNILLA, missä diplomaateille ja 
lähettiläille tarjotaan käytännön työvälineet ja kokonaisvaltainen koulutus, 
joka perustuu interdimensionaaliseen kenttätieteeseen. Kun me otamme 

käyttöön nämä välineet, sisäinen energiavirtamme harmonisoituu ja 
läsnäolomme harmonisoi maailmaa.

Tällä henkilökohtaisen virittämisen alueella tahdon puhua kolmesta 
näkökulmasta.

☺ Intohimoisen elämäntavan ohjelma, jolla saamme itsemme hyvään 
kuntoon ja terveeksi kaikilla tasoilla fyysisestä henkiseen tasoon – toisin 
sanoen tehokas ajankäyttö, josta on kerrottu the Biofields sarjassa.

☺ Asenteet & aikomukset – potentiaalimme täyttäminen fyysisellä, 
emotionaalisella, mentaalisella ja henkisellä tasolla, sekä I.D.-tieteen 
ymmärtäminen ja käyttäminen.

☺ Suunnitellut tulokset – tietoinen uskomattomien tulosten kanssaluominen.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM

Research conducted by Peace Ambassador Jasmuheen over a period 
of 44 years has found that a way to have our presence nourish 
our world is by increasing our Chi flow. This in turn will increase 
our personal health and happiness levels and so we will look at 

this in detail in the Global Harmonization Prana Program Training. 

Her research has also determined that one of the main ways to 
increase our health and happiness levels is to become physically, 
emotionally, mentally and spiritually fit and that we can achieve 

this fitness by how we spend our time and the lifestyle we 
develop as a consequence.
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HENKILÖKOHTAINEN HENKILÖKOHTAINEN 
HARMONISOINNIN OHJELMAHARMONISOINNIN OHJELMA

RAUHANLÄHETYSTÖ - HENKILÖKOHTAINEN HARMONISOINNIN 
OHJELMA

Tutkimuksessa, jota rauhanlähettiläs, Jasmuheen, on tehnyt oli 44 vuoden 
ajan, on havaittu, että tapa, jolla voimme läsnäolollamme ravita

maailmaamme, on chi-virran kasvattaminen meissä. Tämä puolestaan 
lisää henkilökohtaista terveytemme ja onnellisuutemme tasoa, ja siksi 

tarkastelemme tätä yksityiskohtaisemmin maailmanlaajuisen 
harmonisaation praanaohjelmakoulutuksessa. 

Hänen tutkimuksensa on osoittanut myös, että yksi pääasiallisista tavoista 
lisätä terveytemme ja onnellisuutemme tasoa on fyysisen, emotionaalisen, 
mentaalisen ja henkisen hyvinvoinnin saavuttaminen. Se miten käytämme 

aikaamme, auttaa meitä saavuttamaan tämän hyvinvoinnin, ja 
ajankäyttömme seurauksena kehitämme elämäntavan tätä tukemaan.
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THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM 
for Personal Health & Happiness

Step one for both our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace
is to begin the immediate application of the following 8 points:-

Meditation.
Prayer.

Mind Mastery & Conscious Programming.
A vegetarian diet where possible.

Exercise.
Service.

Time in silence in nature.
The use of devotional or sacred music.
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RAUHAAN JOHTAVA ELÄMÄNTAPARAUHAAN JOHTAVA ELÄMÄNTAPA

INTOHIMOISEN ELÄMÄNTAVAN OHJELMA 
henkilökohtaiseen terveyteen & onnellisuuteen

Ensimmäinen askel sekä rakkaudendiplomaateille, että rauhanlähettiläille on 
välitön seuraavien 8 kohdan käyttöönotto:-

Meditaatio.
Rukous.

Mielenhallinta & tietoinen ohjelmointi.
Vegetaari ruokavalio, jos vain mahdollista.

Liikunta.
Palvelu.

Aika luonnon hiljaisuudessa.
Antaumuksellisen tai pyhän musiikin käyttö.
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Elaborating on these 8 points further as they apply to our Diplomats 
and Ambassadors:-

1. Meditation. Basically this means – sit down, shut up and be still and silent 
for a period of time every morning and if possible also every evening. Do 
this with an intention to hear, feel, sense and know the already
enlightened aspect of your own nature. This pure and perfect part of all 
people will grow and blossom when it is focused upon and this is due to the 
universal law of resonance. Instruction re the detailed of use of this will be 
provided through the Ambassadors and Diplomats Training modules.

NOTE: We recommend that you ask the UFI to bring you the perfect
meditation tools so that you can fully explore your ascended nature. While 
waiting for these to come we suggest you practice utilizing the breathing 
tools that we offer in the section on GLOBAL HARMONIZATION and THE 

PRANA PROGRAM.
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RLRL--KOULUTUSOHJELMATKOULUTUSOHJELMAT

Yksityiskohtaisemmin nämä 8 kohtaa niin kuin ne soveltuvat 
diplomaateillemme ja lähettiläillemme:-

1. Meditaatio. Pohjimmiltaan se tarkoittaa – istu alas, hiljene ja ole 
paikallaan ja hiljaa tietyn ajan joka aamu ja jos mahdollista myös joka 
ilta. Tee tämä aikoen kuulla, tuntea, aistia ja tietää luontosi jo 
valaistunut olemuspuoli. Tämä puhdas ja täydellinen osa kaikkia ihmisiä 
tulee kasvamaan ja kukoistamaan, kun siihen keskitytään. Se johtuu 
universaalista resonanssin laista. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat 
lähettiläiden ja diplomaattien koulutusmoduuleissa.

HUOMAA: Suosittelemme, että pyydät UFI’a antamaan sinulle täydelliset 
meditaatiovälineet, niin että voit täysin tutkia ylösnousseen luontosi. 

Sillä aikaa kun odotat näitä tulevaksi, suosittelemme sinun harjoittelevan 
käyttämällä hengitysharjoituksia tai -välineitä, josta kerromme osassa 

MAAILMANLAAJUINEN HARMONISAATIO ja PRAANAOHJELMA.
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The LUSCIUS LIFESTYLES 8 Point Program - continued:-

2. Prayer. In this sense we mean establishing intelligent communion with the UF.I. 
the Universal Field of Infinite love and intelligence that responds to the 
thoughts and feeling patterns of all life forms. 

3. Mind Mastery & Conscious Programming. This means using the mind as our 
servant rather than being the servant of our mind. It also means letting go of 

all limited and negative thinking and by studying inter-dimensional field 
science as provided by the Embassy – understanding the power of mind in 

reality creation. 

Detailed instruction in all of this will be provided through the
Ambassadors and Diplomats Training modules.
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RLRL--KOULUTUSOHJELMATKOULUTUSOHJELMAT

INTOHIMOISEN ELÄMÄNTAVAN 8 kohdan ohjelma - jatkuu:-

2. Rukous. Tällä tarkoitamme älykkään yhteyden käyttöön ottamista 
UF.I.n (the Universal Field of Infinite love and intelligence) rajattoman 
rakkauden ja älyn universaalin kentän kanssa, joka vastaa kaikkien 
elämänmuotojen ajatuksiin ja tunteisiin.

3. Mielenhallinta & tietoinen ohjelmointi. Tämä tarkoittaa mielen 
käyttämistä palvelijanamme sen sijaan että palvelisimme mieltämme. 
Se tarkoittaa myös irti päästämistä kaikesta rajoittavasta ja 
kielteisestä ajattelusta ja interdimensionaalisen kenttätieteen 
opiskelemista niin kuin lähetystö siitä kertoo – ymmärtäen mielen 
voiman todellisuuden luomisessa. 

Yksityiskohtaiset ohjeet tästä kaikesta lähettiläiden ja 
diplomaattien koulutusmoduuleissa.
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The Luscious Lifestyles Program continued ….

4. A vegetarian diet where possible. Begin to lighten up your diet. Eat smaller 
amounts and less often and refine it until you firstly vegetarian, then vegan, 
then on raw food only, then on juice and then eventually mainly only prana 
and eating only now and then for the pure pleasure of it. (Before attempting 
to live purely on prana, make sure you have researched this fully and applied 
all the programs and training so it is safe for your system.)

Again detailed instruction re how to do this will be provided through the 
Ambassadors and Diplomats Training modules.

5. Exercise. Treat the body as a Temple that houses our enlightened – ascended 
nature. Find a combination of exercises from tai hi, yoga, qigong etc and 
even dance and weight training that allows you to create a strong and fit 
physical system in an enjoyable way.
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Rauhanlähetystö & Rauhanlähetystö & 
intohimoisen elämäntavan ohjelmaintohimoisen elämäntavan ohjelma

Intohimoisen elämäntavan ohjelma jatkuu….

4. Vegetaari ruokavalio, jos mahdollista. Aloita keventämään 
ruokavaliotasi. Syö pienempiä määriä ja harvemmin ja puhdista sitä 
kunnes olet ensin vegetaari, sitten vegaani, sen jälkeen syöt vain elävää 
ravintoa, sitten mehuja ja lopulta vain praanaa, ja syöt enää vain silloin 
tällöin puhtaasta syömisen ilosta ja nautinnosta. (Ennen kuin yrität elää 
praanalla, selvitä että olet saavuttanut tämän täysin ja ottanut käyttöön 
kaikki ohjelmat ja harjoitukset, niin että se on turvallista 
järjestelmällesi.)

Taas yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka tehdä tämä, lähettiläiden ja 
diplomaatien koulutusmoduulissa.

5. Liikunta. Kohtele kehoasi kuin temppeliä, jossa asuu meidän 
valaistunut – ylösnoussut olemuksemme. Löydä harjoitusmuotojen 
yhdistelmä tai chi’stä, joogasta qigong’ista jne. ja jopa tanssista ja 
painonnostosta, niin että luot itsellesi vahvan ja hyvinvoivan fyysisen 
järjestelmän nautittavalla tavalla.
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The Luscious Lifestyles Program continued ….

6. Service. Ambassadors of peace and Diplomats of love who support the EMBASSY 
OF PEACE paradigm have discovered that a sincere hearted commitment to 
service attracts to us a strong wave of Grace so that our service work in the world 
unfolds with great ease and joy.

7. Time in silence in nature. Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are 
considerate of their environment and love honor and respect all life. Time in 
silence allows us to not just absorb more Earth prana but to also become more 
conscious of our planet in a positive way.

8. The use of devotional or sacred music. Two of the most beautiful frequencies that 
our Ambassadors of Peace and Diplomats of Love are compassion and devotion. A 
well tuned heart centre that is pure attracts powerful support in the realm of 
service.
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Rauhanlähetystö & Rauhanlähetystö & 
intohimoisen elämäntavan ohjelmaintohimoisen elämäntavan ohjelma

Intohimoisen elämäntavan ohjelma jatkuu….

6. Palvelu. Rauhanlähettiläät ja rakkaudendiplomaatit, jotka tukevat 
RAUHANLÄHETYSTÖN mallia, ovat havainneet, että vilpitön sydämen 
sitoutuminen palveluun vetää puoleemme voimallista armonaaltoa, niin että 
palvelutyömme mailmassa avautuu helposti ja ilolla.

7. Aika luonnon hiljaisuudessa. Rauhanlähettiläät ja rakkaudendiplomaatit 
ovat lempeitä ympäristölleen ja rakastavat ja kunnioittavat ja arvostavat 
kaikkea elämää. Aika hiljaisuudessa sallii meidän, ei vain absorboida 
enemmän maan praanaa, vaan myös tulla tietoisemmaksi planeetastamme 
positiivisella tavalla.

8. Antaumuksellisen tai pyhän musiikin käyttö. Kaksi kauneinta 
värähtelytaajuutta, mitä rauhanlähettiläämme ja rakkaudendiplomaattimme 
ovat, on myötätunto ja antautuminen. Hyvin viritetty sydänkeskus, joka on 
puhdas, vetää puoleensa voimallista tukea palvelun valtakunnassa.
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM:-

The daily practice of these 8 points will make us healthy, happy and harmonized within 
and without and as we change so do our societies. By refining ourselves energetically we 
also release our highest potential and experience who we really are, the Self that 
breathes us and gives us life. Now we know how to activate this Divine power that lies 
within – our DOW – by frequency matching with it via our lifestyle, then the next 
question may be “What’s in it for me?” Apart from the overwhelming joy and fulfillment, 
the practice of L.L.P. en masse will
•eliminate all war and violence and hence bring world peace, as inner peace brings outer 
peace 
•eliminate dis-ease by acting as a system of preventative medicine hence it will 
•save governments and taxpayers billions of dollars on traditional and alternative health 
care systems; as L.L.P. delivers to each person improved health and vitality on all levels. 
The main benefit of the practice of L.L.P. is that people’s needs and desires are satisfied 
on the deepest levels so that they naturally become more altruistic and caring towards 
all thus promoting global harmony. 
•L.L.P. increases communication with the Divine Self as the perfect inner teacher who 
will then guide each person to always be in the perfect place at the perfect time doing 
the perfect things for themselves and their planet. 
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RAUHAAN JOHTAVA ELÄMÄNTAPARAUHAAN JOHTAVA ELÄMÄNTAPA
INTOHIMOISEN ELÄMÄNTAVAN OHJELMAN EDUT:-

Näiden 8 kohdan päivittäinen harjoittaminen tekee meistä terveitä, onnellisia ja harmonisia 
itsessämme ja maailman kanssa, ja kun me muutumme, muuttuu yhteiskunta. 
Puhdistaessamme itsemme energeettisesti havaitsemme myös korkeamman potentiaalimme 
ja koemme, kuka me todella olemme: Itse, joka hengittää meitä ja antaa meille elämän. Nyt 
me tiedämme kuinka aktivoida tämä jumalallinen voima, joka on meissä – DOW:imme –
sovitamalla värähtelytaajuutemme yhteen sen kanssa elämän tapamme avulla. Sitten 
seuraava kysymys olisi ”Mitä sillä on minulle?” Riippumatta ylitsevuotavasta ilosta ja 
täyttymyksestä, kun me yhdessä harjoitamme intohimoisen elämäntavan ohjelmaa

• se tulee poistamaan kaiken sodan ja väkivallan ja siksi tuomaan maailmaan rauhan, sillä 
sisäinen rauha tuo ulkoisen rauhan

• se tulee poistamaan sairauden toimimalla estävän lääkkeen järjestelmänä ja siksi se tulee
• säästämään hallitusten ja veronmaksajien miljoonia dollareita perinteisestä ja 

vaihtoehtoisesta terveydenhuollotojärjestelmästä; sillä intohimoinen elämäntapa parantaa 
jokaisen terveyttä ja lisää elämänvoimaa kaikilla tasoilla. 
Pääasiallinen etu intohimoisen elämäntavan ohjelman harjoittamisesta on, että ihmisen 
tarpeet ja halut ovat tyydytetyt syvimmillä tasoilla, niin että he luonnollisella tavalla tulevat 
epäitsekkäämmäksi ja huolehtivammaksi kaikkea sitä kohtaan, mikä edistää 
maailmanlaajuista harmoniaa. 

• Intohimoinen elämäntapa lisää kommunikaatiota Jumalallisen Itsen kanssa täydellisenä 
sisäisenä opettajana, joka tulee johtamaan jokaisen olemaan aina oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan ja tekemään oikeita asioita itselleen ja planeetalleen.
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THE BENEFITS OF THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM continued:-

L.L.P. activates the four-fifths of the brain we usually don’t use which houses our 
higher mind and higher nature consciousness. 
•L.L.P. is the lifestyle that people use to access the Divine Nutrition channel. This 
choice saves us lots of money, gives us lots more time and has huge long term 
benefits for our global economy and environment.
•L.L.P. moves its practitioner beyond ego, pride, greed, materialism, power games 
and the baser nature of the lower mind. While humanity may lack the discipline or 
even the skill of a highly trained adept, all have DOW power which can be released at 
will. The practice of L.L.P. releases this power more effectively than we can imagine. 
•The sincere practice of L.L.P. will move us into a state of such satisfaction that we 
are free from all desires. We also become more detached, discerning, impeccable and 
filled with love.

NOTE: These details of The Luscious Lifestyle Program are now offered freely by the 
EMBASSY OF PEACE so that those interested in our agendas and projects can begin 
their own process of refinement by experiencing the benefits of living points 1 to 8. 
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HENKILÖKOHTAISEN HARMONIAN HENKILÖKOHTAISEN HARMONIAN 
OHJEMAOHJEMA

INTOHIMOISEN ELÄMÄNTAVAN OHJELMAN EDUT jatkuu:-

Intohimoisen elämäntavan ohjelma aktivoi sen neljäviidesosaa aivoistamme, jota emme 
tavallisesti käytä, jossa asuu korkeampi mieli ja korkeamman luontomme tietoisuus.

• Intohimoinen elämäntapa on elämäntapa, jota ihmiset käyttävät saavuttaakseen jumalallisen 
ravitsemuksen kanavan. Tämä valinta säätää paljon rahaamme, antaa meille paljon enemmän 
aikaa ja siitä on valtava pitkäaikaishyöty maailmantalouteen ja ympäristölle.

• Intohimoinen elämäntapa siirtää sen harjoittajan egon, ylpeyden, ahneuden, materialismin, 
valtataistelujen ja alemman mielen perusluonnon tuolle puolen. Sillä aikaa kun ihmiskunnalta 
ehkä puuttuu korkeasti koulutetun mestarin kuri tai jopa kyky, meillä kaikilla on DOW-voima, 
jonka voimme vapauttaa tahtomme avulla. Intohimoisen elämäntavan harjoittaminen 
vapauttaa tämän voiman tehokkaammin kuin voimme kuvitella.

• Intohimoisen elämäntavan vilpitön harjoittaminen tulee siirtämään meidät sellaisen 
tyydyttyneisyyden tilaan, että olemme vapaat kaikesta halusta. Tulemme myös 
koskemattomammaksi, erottelukykyisemmäksi, moitteettomammaksi ja olemme enemmän 
rakkautta täynnä.

HUOMAA: Nämä intohimoisen elämäntavan ohjelman yksityiskohdat ovat nyt vapaasti 
saatavilla RAUHANLÄHETYSTÖSTÄ, jotta ohjelmastamme ja projekteistamme kiinnostuneet 
voivat aloittaa oman puhdistumisen prosessinsa kokemalla elävien kohtien 1-8 hyödyt.
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GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM

PROJECT NO 1 OF THE EMBASSY OF PEACE is THE PRANA PROGRAM – this is a 
project that is designed to minimize and eventually eliminate any limiting health & 

global hunger issues. For a brief look at this go to: 
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen
The following pages are an extract from THE PRANA PROGRAM book 

as it deals with Third World feeding programs. 

The Prana Program for World Health & Hunger Challenges
Specializing in Third World countries – to be used in conjunction 

with existing aid and resource redistribution programs. Researched and written by 
Jasmuheen and the Cosmic Internet Academy, as presented to The Society for 

Conscious Living at the United Nations, Vienna November 2005, after 12 years of trial 
and experimentation in the west among 30,000 people.

For a free E-BOOK on Project no 1.  THE PRANA PROGRAM at:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-

PROGRAM-Project-1-TWF
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 1projekti 1
PRAANAOHJELMAPRAANAOHJELMA

MAAILMANLAAJUISEN HARMONISOINNIN OHJELMA

RAUHANLÄHETYSTÖN PROJEKTI NRO 1 on PRAANAOHJELMA – tämä on projekti, joka on 
suunniteltu minimoimaan ja lopulta poistamaan kaikki terveyttä ja maailman nälkää 

rajoittavat esteet. Saadaksesi käsityksen tästä katso: 
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen (englanniksi)

Seuraavat sivut ovat ote kirjasta PRAANAOHJELMA
niin kuin se käsittelee kolmannen maailman ravinto-ohjelmia.

Praanaohjelma maailman terveyteen & nälkään on haaste
erikoistuen kolmannen maailman maihin – käytettäväksi yhdessä 

olemassa olevan avun ja resurssien jakamisen ohjelmien kanssa. Ohjelman on tutkinut ja 
kirjoittanut Jasmuheen ja the Cosmic Internet Academy (kosminen internet-akatemia) niin 

kuin on esitetty The Society for Conscious Living YK:ssa, Wienissä lokakuussa 2005, 12 
vuotta 30 000 ihmiselle lännessä tehdyn kokeilun jälkeen.

Vapaa E-KIRJA projektista nro 1.  THE PRANA PROGRAM (PRAANAOHJELMA, ei 
suomeksi e-kirjana):-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-
Project-1-TWF
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THE PRANA PROGRAM

The Prana Program manual is the compilation of over 33 years of personal trial and 
experimentation by Peace Ambassador Jasmuheen as she lived the lifestyle to allow 

this alternate form of nourishment to be available for individuals in the west. 
Everything you need to know about prana. Alternate Energy for the New Millennium, 
including a practical Prana Program for eliminating hunger in Third World countries.

Can we eliminate all health & hunger challenges on our planet? Is there a way of 
satiating everyone’s physical, emotional, mental and spiritual hungers and do it in a 
way that creates peace and harmony in our world?

After over a decade of experiential research in the field of alternate nourishment 
utilizing chi or prana – also known as cosmic particles – Jasmuheen as leading 
researcher in this field, now puts forth a program to do just that. Specializing in Third 
World countries, THE PRANA PROGRAM e-book is an encyclopedia type compendium of 
‘everything you always wanted to know about prana and more’. Styled in Question & 
Answer format this book covers alternate methods of nourishing and even hydrating 
the body using an inner energy source already produced in the body thus freeing us 
from our dependence on world’s food resources and changing the economic status of 
our world.
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SUOSITELTAVAA LUETTAVAASUOSITELTAVAA LUETTAVAA

PRAANAOHJELMA

Praanaohjelma käsikirja on kokoelma Jasmuheenin yli 33 vuoden henkilökohtaisista 
kokeiluista rauhanlähettiläänä niin kuin hän on elänyt tällä elämäntavalla sallien tämän 
vaihtoehtoisen ravitsemuksen muodon olla saatavilla lännen ihmisille. Kaikki mitä sinun 

tulee tietää praanasta. Vaihtoehtoinen energia uudelle vuosituhannelle, sisältäen 
käytännöllisen praanaohjelman poistamaan nälkä kolmannen maailman maista.

Voimmeko poistaa kaiken terveyden & nälän haasteet planeetaltamme? Onko olemassa 
tapaa, joka tyydyttää kaikkien fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja henkisen nälän ja 
tekee sen sellaisella tavalla, joka luo rauhaa ja harmoniaa maailmaamme?

Yli vuosikymmenen ajan chi- tai praanaenergiaa – tunnetan myös kosmisten partikkeleiden 
nimellä – käyttävän vaihtoehtoisen ravitsemuksen alueella tehdyn kokeellisen tutkimuksen 
jälkeen, Jasmuheen tuo nyt esiin tämän alueen johtavana tutkijana ohjelman, joka tekee 
juuri tämän. Erikoistuneena kolmannen maailman maihin, PRAANAOHJELMA e-kirja on 
tietosanakirjan kaltainen yhteenveto ’kaikesta mitä aina olet tahtonut tietää praanasta ja 
enemmän’. Laadittuna kysymys & vastaus muotoon tämä kirja kattaa vaihtoehtoisen 
ravitsemuksen muodot ja jopa kehon nesteyttämisen käyttämällä sisäistä energialähdettä, 
joka on jo kehossamme, ja sillä tavoin vapautamme itsemme riippuvuudestamme 
maailman ravintoresursseista ja muutamme maailmamme taloudellisen tilan.
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THE PRANA PROGRAM

Compiling questions from the last decade of her travels, this latest book also offers 
details on: 
Prana Program Benefits; Prana & the Bio-system; 
Prana & The Brain; Prana & Darkroom Technology;
Prana & The Heart; Prana & The Cells; Prana & Field Science; 
Prana & Inter-dimensional Life; 
Preparation, Physical Changes & Preprogramming; Calibration, Testing & Comfortable 
Conversions; 
Social Scenes - Prana & Social Scenes; Prana & Parenting; Prana & Other Family 
Members – Harmonizing Households; 
Prana & eating Disorders; Prana & Sexuality; 
Global Issues - Gifts & Growth - Past, Present & Future; Prana & Health; Prana & 
Religion; 
The Prana Program & the Environment; The Prana Program & Politics; Skeptics & the 
Media; plus Solar Nourishment, Bigu & The Bigger Picture are in Chapters 2 to 8 of THE 
PRANA PROGRAM.
Chapter 9 deals with a pragmatic simple nourishment system for both first and third 
world health and hunger challenges.
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RLRL--KOULUTUSOHJELMATKOULUTUSOHJELMAT

PRAANAOHJELMA

Kooten kysymyksiä hänen viimevuosikymmenen matkoiltaan tämä viimeisin kirja tarjoaa 
myös yksityiskohdat:
Praanaohjelman edut; Praana & biojärjestelmä; 
Praana & aivot; Praana & pimeähuoneteknologia;
Praana & sydän; Praana & solut; Praana & kenttätiede; 
Praana & interdimensionaalinen elämä; 
Valmistautuminen, fyysiset muutokset & ennaltaohjelmointi; Kalibraatio, testaaminen & 
miellyttävät muutokset; 
Sosiaaliset näkymät – Praana & sosiaaliset näkymät; Praana & vanhemmuus; Praana & 
muut perheenjäsenet – kotien harmonisointi; 
Praana & syömishäiriöt; Praana & seksuaalisuus; 
Maailmanlaajuiset asiat – Lahjat & kasvu – Mennyt, nykyinen & tuleva; Praana & terveys; 
Praana & uskonto; 
Praanaohjelma & ympäristö; Praanaohjelma & politiikka; Skeptikot & media; sekä 
Aurinkoravitsemus, bigu & suurempi kuva ovat PRAANAOHJELMAN luvut 2-8.
Luku 9 käsittelee yksinkertaista käytännöllistä ravitsemusjärjestelmää sekä ensimmäisen 
että kolmannen maailman terveyden ja nälän haasteisiin.
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges

Intentions & Outcomes:-
☺ Part a) Mental Attitudes & Mindsets
☺ Part b) Community Life & Supportive Fields
☺ Part c) Alternate Pragmatic Internal Feeding Mechanisms
☺ Part d) A simple Solar Feeding Program, Bigu & Research 
☺ Part e) Resource Sustainability & Environmental Statistics
☺ Part f) Resource Redistribution & The Prana Program

The Prana Program – Research with Jasmuheen - Minimizing Global Health & 
Hunger Challenges – for more on PARTS A, B, E & F of the above go to:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-
program or for the complete research read the THE PRANA PROGRAM at:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-
education.asp#pranaprogram

THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen  
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 1projekti 1
PRAANAOHJELMAPRAANAOHJELMA

Praanaohjelma osoittaa erityisesti: kolmannen maailman haasteisiin

Aikomukset & tulokset:-
☺ Osa a) Mentaaliset asenteet & ajatusmallit
☺ Osa b) Yhteisöelämä & tukevat kentät
☺ Osa c) Vaihtoehtoiset käytännölliset sisäisen ravitsemuksen mekanismit
☺ Osa d) Yksinkertainen aurinkoravitsemuksen ohjelma, bigu & tutkimus 
☺ Osa e) Resurssien riittävyys & Ympäristötilastot
☺ Osa f) Resurssien uudelleenjako & Praanaohjelma

Praanaohjelma – Jasmuheenin tutkimus – minimoiden maailman terveyden ja 
nälän haasteet – lisää ylläolevasta OSISTA A, B, E & F:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-
Peace.asp#prana-program tai koko tutkimus, lue PRAANAOHJELMA:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-
education.asp#pranaprogram

Jasmuheenin PRAANAOHJELMA POWERPOINT ESITYS
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges

Introduction:- Intentions, outcomes and definitions.

Q: What is your intention with offering The Prana Program to Third World countries? What 
outcome would you like to achieve?
A: After 14 years of experiential research and refinement of this feeding system in the west, and with 
the continuing focus on providing more effective aid packages into countries like Africa, and Third 
World countries, we would like to add our research as an additional layer to the usual aid programs. 
Using modern technology of the internet with audio and visual presentations, we can train people to 
understand and teach a simple program of alternate internal nutrition, and thus alleviate some of the 
stress of trying to distribute other resources into these areas. We also hope to reduce mortality rates 
and pro-actively improve health and happiness levels of those struggling to survive who currently 
suffer from lack of proper nourishment. With a child dying of hunger related diseases every 2 seconds 
there is nothing to be lost and everything to be gained by adding The Prana Program to existing aid 
packages.

Q: Is it your intention that The Prana Program replace normal food supplies in all countries?
A: In the short term definitely not. However increasing the panic flow, and adding the mindset that 
prana can provide an additional level of nourishment, can be very beneficial to all. For example, I know 
of many people who for years have lived very healthily without taking vitamin supplements and whose 
calorie intake has averaged less than 300 calories per day – myself included. By relying on prana to 
provide what we need nutritionally, our dependency on global food resources has dropped substantially 
with no detriment to our health. For example, in a recent BBC documentary where people in Ethiopia 
were existing only on wild cabbage grass, when their food rations ran out, this would not be a problem 
if prana can supplement their diet until aid programs were more effectively placed. In the long term 
the successful implementation of The Prana Program will eliminate the need for many external aid 
programs.
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Praanaohjelma osoittaa erityisesti: kolmannen maailman haasteet

Johdanto:- aikomukset, tulokset ja määritelmät.

K: Mikä on aikomuksesi tarjotessasi praanaohjelman kolmannen maailman maille? Mitä 
tahdot saavuttaa sillä?
V: Tutkittuani tätä ravitsemusjärjestelmää lännessä kokemuksellisesti ja kehitettyäni sitä 14 vuotta 
pyrkien jatkuvasti tuottamaan tehokkaamman apupaketin maihin kuten Afrikassa ja kolmannessa 
maailmassa, me tahtoisimme lisätä tutkimuksemme kuin lisäkerroksena tavanomaisiin ohjelmiin. 
Käyttämällä internetin kautta modernia audiovisuaalista tekniikkaa voimme kouluttaa ihmisiä 
ymmärtämään ja opettaa yksinkertaisen vaihtoehtoisen sisäisen ravitsemuksen ohjelman, ja sillä 
tavoin vähentää vähän muiden resurssien jakamisen painetta näillä alueilla. Tahdomme myös 
vähentää kuolleisuuslukuja ja proaktiivisesti parantaa niiden terveyden ja onnellisuuden tasoa, 
jotka taistelevat selviämisestä, jotka nykyisin kärsivät sopivan ravinnon puutteesta. Kun joka 
toinen sekunti nälkään liittyviin sairauksiin kuolee lapsi, ei ole mitään menetettävää, vaan kaikki 
voitettavissa lisäämällä praanaohjelma olemassa olevaan apupakettiin.

K: Onko aikomuksesi, että praanaohjelma tulee korvaamaan normaalin ruuan 
tuottamisen kaikissa maissa?
V: Lyhyellä aikavälillä ehdottomasti ei. Kuitenkin praanavirran kasvattaminen ja sellaisen 
ajatusmuodon lisääminen, että praana voi tuottaa lisäkerroksen ravitsemukseen, voi olla hyvin 
hyödyllistä kaikille. Esimerkiksi tiedän monia, jotka ovat vuosia eläneet ilman vitamiinilisiä ja joiden 
kalorien saanti on ollut keskimäärin vähemmän kuin 300 kaloria päivässä – itseni mukaan lukien. 
Luottaen siihen, että praana antaa kaiken mitä ravitsemuksellisesti tarvitsemme. Riippuvuutemme 
maailman ruokavaroista on laskenut huomattavasti ilman mitään vahinkoa terveydellemme. 
Esimerkiksi äskettäisessä BBC:n dokumentissa, missä etiopialaiset elivät vain villikaalilla, kun 
heidän ruuan jakelunsa loppui. Tämä ei olisi ongelma, jos praana voisi korvata ravinnon kunnes 
apuohjelmat toimivat tehokkaammin. Pitkällä aikavälillä praanaohjelman onnistunut käyttöönotto 
tulee poistamaan monien ulkoisten avustusohjelmien tarpeen.
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Questions continued:-
Q: Wouldn’t the correct implementation of The Prana 
Program also affect the operational status of existing aid 
programs?
A: Yes definitely. Many aid programs provide water and food 
and the means of cultivation of both. As community calibrations 
change and success is activated with the physical nourishment 
aspect of The Prana Program then we will see an improvement 
also in community health. Programs with an emphasis on 
farming and food production will change dramatically.
Q: How can this be most easily achieved?
A: In four ways.
1) Education to understand The Prana Program and the adoption 
of new mindsets;
2) Breathing techniques based on ancient proven practices;
3) The use of specific internal feeding mechanisms that 
magnetize an increased pranic flow to nourish and hydrate the 
physical system;
4) Community support to experience and support The Prana 
Program first hand;
5) Responsible media reportage to highlight the success and 
spread The Prana Program methodology.
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö -- projektitprojektit

Kysymykset jatkuvat:-
K: Eikö onnistunut praanaohjelman käyttöönotto vaikuttaisi myös olemassa 
olevien apuohjelmien toimintastatukseen?
V: Kyllä, ehdottomasti. Monet apuohjelmista tuottavat vettä ja ruokaa, ja 
praanaohjelman käyttöönotto tarkoittaisi molempien kehittämistä. Kun yhteisön 
kalibraatio muuttuu ja onnistuminen aktivoituu myös praanaohjelman fyysisen 
ravitsemuksen näkökulmasta, silloin näemme kehityksen myös yhteisön 
terveydessä. Ohjelmat, joiden paino on maanviljelyssä ja ravinnon tuotannossa, 
muuttuvat silloin dramaattisesti.
K: Miten tämä voidaan helpoimmin saavuttaa?
V: Neljällä tavalla.
1) Koulutuksella ymmärtää praanaohjelma ja ottamalla käyttöön uudet ajatusmallit;
2) Hengitystekniikoilla, jotka perustuvat ikiaikaisiin osoitettuihin harjoituksiin;
3) Käyttämällä erityisiä sisäisiä ravitsemusmekanismeja, jotka magnetisoivat lisää 
praanavirtaa ravitsemaan ja nesteyttämään fyysisen järjestelmän;
4) Yhteiskunnan tuki tälle ja tuki praanaohjelmalle omana kokemuksena;
5) Vastuullinen raportointi mediassa, joka suuntaa huomion onnistumiseen ja 
levittää praanaohjelman menetelmää.
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‘The Madonna Frequency’ PLANETARY PEACE PROGRAM 
was given to Jasmuheen in October 2002, in response to the USA 

– Iraq and Middle East situations, and the general disharmony 
facing earth’s people at this time. As millions protest the use of 
violence to combat global terrorism, it has become obvious that 

with a shift of focus a more positive outcome can be obtained. We 
know in metaphysics that what we focus on becomes real, for our 

energy feeds it. If we focus on fear, on war, that becomes our 
reality but if we shift this focus to “What can we do that is 
positive and beneficial for all?” then a new reality can begin. 

CHANGE OUR FOCUS and CHANGE OUR FUTURE!
A lot of people are saying “We don’t want war!”

Why wait for our world leaders, when we can unify and co-create peace now?
How? 

By eliminating the causes of violence and terrorism.
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 2projekti 2
MADONNAVÄRÄHTELY RAUHANOHJELMAMADONNAVÄRÄHTELY RAUHANOHJELMA

MUUTTAKAAMME KESKITTYMISEMME ja MUUTAMME TULEVAISUUTEMME!
Monet ihmiset sanovat “Me emme tahdo sotaa!”

Miksi odottaa johtajiamme, kun voimme yhdistyä ja kanssaluoda rauhan nyt?
Kuinka? 

Poistamalla väkivallan ja terrorismin syyt.

‘Madonnavärähtely’ PLANETAARINEN RAUHANOHJELMA annettiin Jasmuheenille 
lokakuussa 2002, vastauksena USA’n – Irakin ja Lähi-idän tilanteeseen ja yleiseen 

epäharmoniaan, jonka maan ihmiset kohtasivat tänä aikana. Kun miljoonat 
vastustavat väkivallan käyttöä taistelussa maailmanlaajuista terrorismia vastaan, 

on käynyt ilmeiseksi, että nostamalla keskittymisemme, saavutamme 
myönteisemmän lopputuloksen. Tiedämme metafysiikassa, että se mihin 

keskitymme, siitä tulee todellisuutemme, sillä energiamme ruokkii sitä. Jos 
keskitymme pelkoon, sotaan, siitä tulee todellisuutemme, mutta jos me 
nostamme tämän keskittymisemme ”Mitä voimme tehdä, jotta se on 
myönteistä ja hyödyllistä kaikille?” Silloin uusi todellisuus voi alkaa.
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For deep and ever lasting peace, this shift must now be towards 
eradicating the very causes that create violence and global terrorism.

This means ceasing to focus on retribution and war,  since our governments will do what they 
will do whether we like it or not. 

Yes we can protest but we need to do more!

Do not underestimate people power, particularly when each person is focused on and radiating 
‘The Madonna Frequency’.When we are in ‘The Madonna Frequency’ Field we have the power, 

the love and the wisdom to unify and harmoniously change the course of history.

This means providing aid that creates  health and happiness, peace and prosperity for all.
This means delivering aid packages and empowering tools  in a compassionate and loving 

manner. 
When we are all tuned to the incorruptible channel of Divine Love, Divine Wisdom and Divine 

Power, anything is possible. 
Co-creating peace really is up to us.

By utilizing our will, our intention, specific programming codes plus 
a powerful day-to-day lifestyle that keeps us tuned and in the Madonna Zone, 

we can unify and achieve great things. The time is now!
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 2projekti 2
MADONNAVÄRÄHTELY RAUHANOHJELMAMADONNAVÄRÄHTELY RAUHANOHJELMA

Saavuttaaksemme syvän ja ikuisesti kestävän rauhan, tämän nousun tulee kohdistua terrorismia ja 
maailmanlaajuista väkivaltaa luovien syiden poiskitkemiseen.

Tämä tarkoittaa, että lakkaamme kohdistamista huomiomme rankaisemiseen ja sotaan, sen jälkeen 
hallituksemme tekevät mitä tahtovat riippumatta siitä pidämmekö siitä vai emme.

Kyllä, me voimme protestoida, mutta meidän tulee tehdä vielä enemmän!

Älä aliarvioi ihmisen voimaa, erityisesti kun jokainen on keskittyneenä ja säteilee 
madonnavärähtelyä. Kun olemme madonnavärähtelyn kentässä, meillä on voima, rakkaus ja 

viisaus yhdistää ja muuttaa harmonisesti historian kulku.

Tämä tarkoittaa, että tarjoamme apua, joka luo terveyden ja onnellisuuden, rauhan ja vaurauden 
kaikille.

Tämä tarkoittaa apupakettien voimaannuttavien välineiden jakamista myötätuntoisella ja 
rakastavalla tavalla.

Kun me olemme virittyneenä jumalallisen rakkauden, viisauden ja voiman lahjomattomalle 
kanavalle, kaikki on mahdollista.

Rauhan kanssaluominen on todella meistä kiinni.

Käyttämällä omaa tahtoamme, aikomustamme, erityisiä ohjelmointikoodeja sekä 
voimallista päivittäistä elämäntapaa, joka pitää meidät virittyneenä ja madonnavyöhykkeellä, 

voimme yhdistyä ja saavuttaa suuremmoisia asioita. Nyt on aika!



6060
Jasmuheenin & C.I.A. – The Cosmic Internet Academy’n sponsoroima 

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp & at http://www.jasmuheen.com/what.asp

The Madonna Frequency - Projects 1 to 9: 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

Project 1: To healthily feed, clothe, comfortably shelter and provide Holistic Education for our earth’s 
people by 2012.
Project 2: The adoption of RECIPE 2000> as a Holistic education program into all educational 
institutions as a positive Life-skills tool for positive personal and global transformation
Project 3: To provide Divine Nutrition for all who want it and hence eliminate hunger and health 
problems on earth. To be done via a) the effective use of media and b) holistic education programs (see 
project 2).
Project 4: The elimination of poverty and hunger in all countries via the specific support of the Divine 
Nutrition Research Projects. Test Country: India
Project 5: The elimination of global health and hunger challenges via our specific DIVINE NUTRITION: 
Pills or Prana “eat less, live longer” Project. 
Project 6: The Revision of International Agreements and Trade Treaties and practices to ensure that 
they operate for the good of all.
Project 7: The elimination of poverty and violence in all Third World countries via Projects no. 2 and 
no. 6. Test Country: Brazil
Project 8: The Creation of Peace in areas of Conflict using the perfect resolution program. Test 
Country/s: The Middle East
Project 9: The I.R.S. Program – To officially Instigate, Record and Summarize humanity’s co-creation 
of paradise.
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SUOSITELTAVAA LUETTAVAASUOSITELTAVAA LUETTAVAA

Madonnavärähtely - projektit 1-9: 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

Projekti 1: Terveellisen ravitsemuksen, vaatetuksen, mukavan suojan ja kokonaisvaltaisen 
koulutuksen tarjoaminen maamme ihmisille vuoteen 2012 mennessä.
Projekti 2: RESEPTI 2000> omaksuminen kokonaisvaltaiseksi koulutusohjelmaksi kaikkiin 
koulutuslaitoksiin myönteisen elämäntavan välineinä myönteiseen henkilökohtaiseen ja 
maailmanlaajuiseen muutokseen.
Projekti 3: Jumalallisen ravinnon tuottaminen kaikille, jotka sitä tahtovat ja sillä tavoin nälän ja 
terveyden ongelmien poistaminen maan päältä. Tekemällä se a) tehokkaan median käytön avulla ja 
b) kokonaisvaltaisten koulutusohjelmien avulla (katso projekti 2).
Projekti 4: Köyhyyden ja nälän poistaminen kaikista maista jumalallisen ravitsemuksen 
tutkimusprojektien erityistuen avulla. Testimaa: Intia.
Projekti 5: Maailmanlaajuisten terveyden ja nälän haasteiden poistaminen erityisen JUMALALLISEN 
RAVINNON avulla: pillerit tai praana ”syö vähemmän, elä pidempään” projekti. 
Projekti 6: Kansainvälisten sopimusten ja kauppasopimusten sekä käytäntöjen tarkistaminen ja 
uusiminen varmistamaan, että ne toimivat kaikkien hyväksi.
Projekti 7: Köyhyyden ja väkivallan poistaminen kaikista kolmannen maailman maista projektien 
nro 2 ja nro 6 avulla. Testimaa: Brasilia.
Projekti 8: Rauhan luominen konfliktialueille käyttämällä täydellisen ratkaisun ohjelmaa. 
Testimaa(t): Lähi-itä.
Projekti 9: I.R.S. (Instigate, Record and Summarize) ohjelma – virallisesti käynnistää, tallentaa ja 
koota yhteen ihmiskunnan paratiisin luominen.
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Projects 2 to 9 are all part of the main agenda of Project no. 1 but they each utilize different 
approaches and have specific programs attached. Projects 4 and 5 are part of Project 3.

‘The Madonna Frequency’ Projects are designed to shift our focus from war to co-creating 
practical peace. If we eliminate the causes of violence and terrorism, via our unified and focused 
effort, we will create planetary peace.  It is up to us to change our focus and change our future.

‘The Madonna Frequency’ Planetary Peace Project involves a 4 part alignment and action plan.
Part I – Agreements and Programming Codes that are made between you and the intelligent 
universe that surrounds us and see us as Gods in form. 
i.e. this is our commitment.
Part II – Are the Questions we need to ask, the Attitudes we need to adopt and the Attributes 
that ‘The Madonna Frequency’ imbues us with.
Part III – Requires our united focus on 9 Peace Projects that if attended to will eliminate the 
causes of violence and terrorism in our world. 
(see over for details)
Part IV – RECIPE 2000 >. A Lifestyle and Programming package that will keep us tuned as 
individuals, to the frequency of love, wisdom and compassion, so that we can always be perfectly 
aligned and take the perfect action to create, then to keep our world in peace.

Let us co-create with joy and ease and Grace …
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 2projekti 2
MADONNAVÄRÄHTELY RAUHANOHJELMAMADONNAVÄRÄHTELY RAUHANOHJELMA

Projektit 2-9 ovat kaikki osa pääsuunnitelmaa, projektia 1, mutta kukin niistä lähestyy sitä eri 
tavoin ja ja kuhunkin niistä liittyy erityinen ohjelma. Projektit 4 ja 5 ovat osa projektia 3.

.
’Madonnavärähtely’ –projektit on suunniteltu nostamaan keskittymisemme sodasta käytännöllisen 
rauhan kanssaluomiseen. Se tulee poistamaan väkivallan ja terrorismin syyt yhdistetyn ja 
keskittyneen ponnistuksen avulla. Me tulemme luomaan planetaarisen rauhan. Me vastaamme 
siitä, muutammeko keskittymisemme ja tulevaisuutemme.

’Madonnavärähtelyn’ planetaarisen rauhan projektit sisältävät neliosaisen yhdensuuntaistamis- ja 
toimintasuunnitelman.
Osa I – Sopimukset ja ohjelmointikoodit sinun ja meitä ympäröivän älykkään maailmankaikkeuden 
kanssa, joka näkee meidät Jumalana muodossa. 
Toisin sanoen tämä on sitoumuksemme.
Osa II – Kysymykset, joita meidän tulee kysyä, asenteet, jotka meidän tulee omaksua ja 
ominaisuudet, joilla ’madonnavärähtely’ täyttää meidät.
Osa III – Vaatii yhteistä keskittymistämme yhdeksään rauhanprojektiin, joihin keskitymällä 
tulemme poistamaan väkivallan ja terrorismin syyt maailmastamme.
(katso yksityiskohdat yllä)
Osa IV – RESEPTI 2000 >. Elämäntapa ja ohjelmointipaketti, joka pitää meidät virittyneinä 
rakkauden, viisauden ja myötätunnon värähtelytajuuteen, niin että voimme aina olla täydellisen 
yhtä ja toimia täydellisellä tavalla luodaksemme ja sitten säilyttääksemme maailmamme rauhassa.

Luokaamme yhdessä ilolla ja helposti ja armollisesti …
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The GRACE of ‘The Madonna Frequency’

Grace is an energy that is attracted to us when we flood our systems with the cosmic 
electricity of Divine Love and Divine Wisdom and Divine Power.

Grace brings magic and synchronicity and joy, a feeling that everything is flowing perfectly, 
unfolding perfectly driven by some Divinely orchestrated beat. Grace is the feminine 

principle, the cosmic mother
of nurturing love that supports and soothes creation.

PART I:- PLANETARY PEACE INVITATION 
The Inner Net Peace Corps invites us all to take a stand now and we ask you to support this 
by signing the agreements outlined in the free e-book below. Please note these agreements, 
once signed, are to be kept for your own records, they simply symbolize on the innernet, 
your willingness to be part of ‘The Madonna Frequency’ Planetary Peace Program. ‘The 
Madonna Frequency’ Projects are our ‘green campaign of the heart’, for it is an ‘emotional 
environment clean-up’ program.
Recommendation: Read this whole document so that you are comfortable with the proposals, 
then come back and sign the agreements that you relate to. For your complete copy go to:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projektitprojektit

‘Madonnavärähtelyn’ armo

Armo on energia, jota vedämme puoleemme, kun huuhdomme järjestelmäämme 
jumalallisen rakkauden, viisauden ja voiman kosmisella sähköllä.

Armo tuo magian ja synkronian ja ilon, tunteen, että kaikki virtaa täydellisesti, avautuu 
täydellisesti, ja sitä ohjaa jokin jumalallinen orkesterirytmi. Armo on feminiininen 

prinsiippi, kosminen äiti
huolehtivaa rakkautta, joka tukee ja tyynnyttää luomisen.

OSA I:- PLANETAARISEN RAUHAN KUTSU 
Sisäisen verkon rauhan joukot kutsuvat meidät kaikki nousemaan nyt ja me kaikki 
pyydämme sinua tukemaan tätä allekirjoittamalla alla olevassa vapaassa e-kirjassa olevat 
sopimukset. Huomaa, että allekirjoitettuasi nämä sopimukset, sinun tulee säilyttää ne 
omassa arkistossasi. Ne yksinkertaisesti symboloivat sisäisellä tasolla sinun halukkuuttasi 
olla osa ’madonnavärähtelyn’ planetaarisen rauhan ohjelmaa. ’Madonnavärähtely’projektit 
ovat ’sydämemme vihreä samppanja’, sillä ne ovat emotionaalisen ympäristön 
puhdistusohjelma.
Suositus: Lue koko tämä dokumentti ja tutustu ehdotuksiin, sitten palaa takaisin ja 
allekirjoita sopimukset, jotka ovat sinulle sopivia. Täältä löydät täydellisen kopion:

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’ Questions, Attitudes, Attributes

CAN WE REALLY CO-CREATE PEACE and PARADISE???
In order to successfully manifest deep and lasting peace on earth, we need to adopt some 

specific attitudes. Each one of us is surrounded by an all loving, all knowing field of 
intelligence that looks at us and says:
“Hello God, what can I do for you?”

This is how the universal quantum field is programmed to recognize and respond to us, 
regardless of how we see ourselves. When we really get this reality, everything begins to 
change. The blame game ceases to exist and all we can do is look at all we have created 

and ask if it is as we really want it all to be and if it is not, then why not? When we 
understand that this intelligent universe is awaiting our direction, then we realize that we 
need to have not just have clear desires but that we need to send out clear signals and 

instructions. Here clarity, will and intention become the key. In this field, the purity of our 
heart determines the outcome. If one person can choose to spend their time wisely 
enough to make a positive difference, then imagine what the unified can achieve?

For more on this go to:-http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-
Peace.asp#MF-peace-program
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projektitprojektit
OSA 11 - ‘Madonnavärähtely’:- kysymykset, asenteet, ominaisuudet

VOIMMEKO TODELLA KANSSALUODA RAUHAN ja PARATIISIN???
Kun tahdomme ilmentää syvän kestävän rauhan maan päällä, meidän tulee 

omaksua tiettyjä asenteita. Jokaisen meistä ympärillä on rakastava, kaikkitietävä 
älyn kenttä, joka katsoo meitä ja sanoo:

“Hei Jumala, mitä voin tehdä sinulle?”
Näin universaali kvanttikenttä on ohjelmoitu havaitsemaan ja vastaamaan meille, 
huolimatta siitä kuinka me näemme itsemme. Kun me todella saavutamme tämän 

todellisuuden, kaikki alkaa muuttua. Syyttämisen peli lakkaa ja kaikki mitä voimme 
tehdä on katsoa kaikkea sitä mitä me olemme luoneet ja kysyä onko tämä todella 

sitä, mitä me tahdomme kaiken olevan? Ja ellei se ole, miksi se ei ole? Kun me 
ymmärrämme, että tämä älykäs maailmankaikkeus odottaa ohjeitamme, 

havaitsemme, että meillä ei tule olla vain selkeä halu, vaan että meidän tulee 
lähettää selkeä signaali ja ohjeet. Tässä selkeys, tahto ja aikomus ovat avain. Tässä 
kentässä sydämen puhtaus määrää lopputuloksen. Jos ihminen voi valita ja viettää 

aikaansa riittävän viisaasti saadakseen aikaan myönteisen muutoksen, niin kuvittele, 
mitä me yhdessä voimme saada aikaan?

Lisää tästä aiheesta:-http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-
Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes 
continued ..

If this intelligent Universal field sees us as Gods in form then it’s time for us to get clear and 
ask ourselves, and each other: 
•Who am I? Am I just a body with emotions and a mind, or more? 
•What is the purpose of this life? Can we ALL thrive here and eliminate the struggle to 
survive?
•Can we co-create health and happiness; peace and prosperity for all?
•Can we create a more civilized and harmonious world? What is true civility?
•Is it to love, honor and respect ALL? All life? All kingdoms? 
•What does all life have in common? Can we really bridge the worlds? What of religion and 
science – where is their common ground? Can we take the best of all cultures and focus on 
what binds us in harmony? 
•Can we be respectfully interdependent rather than co-dependant or selfishly independent?
• What about new fuel and energy systems? Can we decrease our personal and global 
resource dependability? 
•Can we operate via an incorruptible network?
•Can the Higher Laws of Science create order amid the chaos and if so HOW?
•Can we stop and reprioritize our goals – personal and global – so that they benefit all? 
•If so, can our new global priority be to healthily feed, adequately clothe and shelter and 
holistically educate all who need and want this? 
•HOW CAN THIS BE DONE? Can we free ourselves from our limitations and really be free? 
What is true freedom? What does personal and global paradise mean?
Many of us have thought long and hard about these questions, many have received answers 
and also the guidance to become PERFECTLY ALIGNED SO THAT WE CAN ACT PERFECTLY. 

For more on this go to:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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OSA 11 - ‘Madonnavärähtely’:- kysymykset, asenteet, ominaisuudet 
jatkuu...

Jos tämä älykäs universaali kenttä näkee meidät Jumalana muodossa, niin silloin meidän on aika saada selvyys ja kysyä 
iseltämme ja toisiltamme: 

• Kuka minä olen? Olenko vain keho, jolla on tunteet ja mieli, vai enemmän? 
• Mikä on tämän elämän tarkoitus? Voimmeko me KAIKKI kukoistaa ja voimmeko poistaa olemassaolon taistelun?
• Voimmeko kanssaluoda terveyden ja onnellisuuden, rauhan ja vaurauden kaikille?
• Voimmeko luoda sivistyneemmän ja harmonisemman maailman? Mitä on todellinen sivistys?
• Onko olemassa KAIKEN rakastamista, kunnioittamista ja arvostamista? Kaiken elämän? Kaikkien kuntien? 
• Mitä yhteistä on kaikella elämällä? Voimmeko todella yhdistää maailmat? Entä uskonto ja tiede – missä on niiden 

yhteinen perusta? Voimmeko ottaa parhaan kaikista kulttuureista ja keskittyä siihen, mikä yhdistää meidät 
harmoniaan? 

• Voimmeko olla kunnioittavasti itsenäisiä ennemminkin kuin toisistamme riippuvaisia tai itsekkäästi itsenäisiä?
• Entä uusi polttoaine ja energiajärjestelmät? Voimmeko vähentää henkilökohtaista ja maailmanlaajuista resursseista 

riippuvuuttamme? 
• Voimmeko toimia korruptoitumattoman verkon kautta?
• Voiko tieteen korkeammat lait luoda järjestystä kaaokseen ja jos, niin KUINKA?
• Voimmeko lopettaa ja uudelleenpriorisoida tavoitteemme – henkilökohtaiset ja maailmanlaajuiset – niin, että ne 

hyödyttävät kaikkia? 
• Jos voimme, voiko meidän uusi maailmanlaajuinen prioriteettimme olla kaikkien tarvitsevien ja sitä haluavien 

terveellinen ravitseminen, sopiva vaatettaminen ja suoja ja kokonaisvaltainen koulutus? 
• KUINKA TÄMÄ VOIDAAN TEHDÄ? Voimmeko vapauttaa itsemme rajoituksistamme ja olla todella vapaita? 

Mitä on todellinen vapaus? Mitä tarkoittaa henkilökohtainen ja maailmanlaajuinen paratiisi?
Monet meistä ovat pitkään ja hartaasti ajatelleet näitä kysymyksiä. Monet ovat saaneet vastauksia ja myös ohjeen tulla 

TÄYDELLISESTI YHDEKSI NIIN, ETTÄ VOIMME TOIMIA TÄYDELLISESTI. 
Lisää tästä aiheesta:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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PART 11 - ‘The Madonna Frequency’:- Questions, Attitudes, Attributes continued ..
Knowing that we are Gods in form, surrounded by a living field of Supreme 

Intelligence that mirrors our awareness, the attitudes that the Self 
Empowerment Academy recommends that we adopt are:

☺ Gratitude – spend time daily giving thanks to all that is right with our world.
☺ Pretending – this is part of the ‘ACT AS IF we are Masters’ reality. It is an 

attitude of ‘we have all the power, all the love, all the wisdom to co-create 
what we desire on this earth, so let’s do it!’ It is also part of the ‘what we 
focus on we feed’ reality so by looking for the Divine Perfection in life, we soon 
see, then experience and become mesmerized by it. 

☺ Walk through this world as if you are a Divine Transmission station for Divine 
Love, Divine Wisdom and Divine Power to radiate through you and transform 
all that is open to this frequency. Radiate don’t absorb. 

☺ Look for God and the good in all. See everything as inter-connected, born from 
the One. As above, so below, we are made in the image of the Divine etc.

For more on this plus Parts 3 & 4 go to:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-

peace-program
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projektitprojektit

OSA 11 - ‘Madonnavärähtely’:- kysymykset, asenteet, ominaisuudet jatkuu...
Tietäen, että olemme Jumalia muodossa ja ympärillämme korkeimman älyn elävä 

kenttä, joka heijastaa tietoisuuttamme, asenteet, joita S.E.A. (the Self 
Empowerment Academy) suosittelee, ovat:

☺ Kiitollisuus – vietä päivittäin aikaa kiittäen kaikkea, mikä on oikein 
maailmassamme.

☺ Kuvittele ja usko – tämä on osa ’TOIMI KUIN me olisimme mestareita’ 
todellisuudessa. Se on asenne: ’meillä on kaikki voima, kaikki rakkaus, kaikki 
viisaus kanssaluoda maan päälle mitä me tahdomme, joten tehdään niin!’ Se on 
myös osa ’sitä mihin keskitymme, sitä ravitsemme’ –todellisuutta. Joten etsimällä 
jumalallista täydellisyyttä elämässä, pian näemme sen, sitten koemme sen ja 
tulemme sen valtaamiksi. 

☺ Kulje läpi tämän maailman kuin olisit jumalallisen rakkauden, viisauden ja voiman 
jumalallinen lähetysasema. Ja ne säteilevät kauttasi ja muuntavat kaiken, mikä on 
avoin tälle värähtelytaajuudelle. Säteile, älä absorboi.

☺ Etsi Jumalaa ja hyvää kaikesta.  Näe kaikkien yhteys ja kaikki Yhdestä syntyneenä. 
Kuten ylhäällä, niin myös alhaalla. Meidät on tehty jumalallisen kuvaksi. Jne.

Lisää tästä aiheesta sekä osat 3 & 4:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-

program
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GLOBAL & UNIVERSAL  HARMONIZATION PROGRAM 

PROJECT 3 OF THE EMBASSY OF PEACE is our INTERPLANETARY 
PROGRAM – Understanding and applying the Pathways of Elysium to come into a 
permanent state of expanded consciousness and peace. The Embassy’s main focus with this 
program is to prepare Earth to enter into a higher paradigm among more civilized worlds, an 
agenda which we will discuss in more detail under our Universal harmonization Program. There 
are five pathways of Elysium that will be focused on in depth that supports the Universal 
Harmonization Program.

FIVE PATHWAYS OF ELYSIUM
The Field of Love

The Field of Compassion
The Field of Health & Harmony

The Field of Grace
The Field of Freedom

During our Diplomat of Love and Ambassadors of Peace Fine-tuning and training programs we 
will study these fields in depth and how they relate to the creation of permanent peace and 
taking our place among civilized worlds. We will also look at why and how we need to 
implement them and provide pragmatic tools to do this.
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 3projekti 3
INTERPLANETAARINEN OHJELMAINTERPLANETAARINEN OHJELMA

MAAILMANLAAJUINEN & UNIVERSAALI  HARMONISOINTIOHJELMA 

RAUHANLÄHETYSTÖN PROJEKTI 3 on INTERPLANETAARINEN 
OHJELMAMME – Elysium’in polkujen (the Pathways of Elysium) ymmärtäminen ja ottaminen 
käyttöön pysyväksi laajentuneen tietoisuuden ja rauhan tilaksi. Lähetystön päähuomio tässä 
ohjelmassa on valmistaa maa astumaan korkeampaan malliin muiden sivistyneiden maailmojen 
joukkoon. Tämä on ohjelma, josta kerromme yksityiskohtaisemmin universaalin harmonisoinnin 
ohjelmassamme. On olemassa viisi Elysium’in polkua, joihin keskitymme syvällisemmin ja jotka 
tukevat universaalin harmonisoinnin ohjelmaamme.

ELYSIUM’IN VIISI POLKUA
Rakkauden kenttä

Myötätunnon kenttä
Terveyden & harmonian kenttä

Armon kenttä
Vapauden kenttä

Rakkaudenlähettiläiden ja rauhanlähettiläiden hienovirityksen ja koulutuksen aikana me 
tutkimme yhä näitä kenttiä syvemmin ja sitä mikä on niiden suhde pysyvän rauhan luomiseen ja 
mikä on niiden rooli ottaessamme paikkaamme sivistyneiden maailmojen joukossa. Tulemme 
myös tarkastelemaan, miksi ja kuinka meidän tulee ottaa ne käyttöön ja tuottaa käytännölliset 
välineet sen tekemiseen.
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GLOBAL & UNIVERSAL  HARMONIZATION PROGRAM 
THE FIELDS OF ELYSIUM

A brief look at these five fields:-

The Field of Love:-This field contains many layers from self love, love of others, 
conditional and unconditional love, divine love, love’s field of the deepest peace and 
contentment, love’s field of pure joy with its cosmic orgasm and the layer that melts us 
into itself where mind disappears and all questions are answered.

The Field of Compassion:- In order for earth into enter into a higher paradigm among 
civilized worlds her people need now to exercise compassion toward those in need. New 
priorities need to be agreed to such as the redistribution of the world’s resources so that 
basic human rights are addressed and poverty is eliminated. The pragmatics of this are 
outlined in The Madonna Frequency Planetary Peace Program. 

At the EMBASSY OF PEACE we have found in order to evolve we must become 
compassionate to the suffering of others and pragmatically address their needs via the 
programs also shared in The Biofields & Bliss Trilogy. 
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 3projekti 3
INTERPLANETAARINEN OHJELMAINTERPLANETAARINEN OHJELMA

MAAILMANLAAJUINEN & UNIVERSAALI  HARMONISOINTIOHJELMA 
ELYSIUM’IN KENTÄT

Lyhyt katsaus näihin viiteen kenttään:-

Rakkauden kenttä:-Tämä kenttä sisältää monia kerroksia itserakkautta, rakkautta toisiin, 
ehdollista ja ehdotonta rakkautta, jumalallista rakkautta, syvimman rauhan ja 
tyytyväisyyden rakkauden kentän, puhtaan ilon ja sen kosmisen orgasmin rakkauden 
kentän ja kerroksen, joka sulattaa meidät itseensä, missä mieli katoaa ja kaikkiin 
kysymyksiin on vastaus.

Myötätunnon kenttä:- Jotta maa astuu korkeampaan malliin sivistyneiden maiden 
joukossa, sen ihmisten tulee nyt harjoittaa myötätuntoa niitä kohtaan, jotka sitä 
tarvitsevat. Uudet prioriteetit tulee sopia sellaisiksi, että maailman resurssit jaetaan 
uudelleen niin, että perusihmisoikeudet otetaan huomioon ja köyhyys poistuu. Kuinka 
tehdä tämä, se on kuvattu Madonnavärähtelyn planetaarisen rauhan ohjelmassa. 

RAUHANLÄHETYSTÖSSÄ olemme havainneet, että kun tahdomme kehittyä, meidän tulee 
tulla myötätuntoiseksi toisten kärsimystä kohtaan ja asiantuntevasti osoittaa heidän 
tarpeensa sellaisten ohjelmien kautta kuin on kerrottu kirjoissa The Biofields & Bliss 
Trilogy (ei suomennettu). 
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THE FIELDS OF ELYSIUM continued …

The Field of Health & Harmony:-Again this issue has been addressed in some of 
Jasmuheen’s earlier manuals particularly in relation to physical, emotional, mental and 
spiritual health. In the Diplomats and Ambassadors training programs we know that 
health and happiness and harmony levels come into being via the practice of the 
Luscious Lifestyles Program and the issues discussed in the manual “The Food of Gods.

The Field of Grace:- “All good things comes to the one who stands firm in the field of 
Grace.” Being anchored permanently into this field allows us to co-create with joy, 
ease and grace in a way that benefits all. Accessing and staying anchored in the Field 
of Grace is a basic part of our Diplomats and Ambassadors Training Program where our 
motto is ‘Maximum impact for minimum effort.” 

The Field of Freedom:-This means having the freedom to manifest the best of our 
human nature in a way that is harmonious for all, it also means the freedom to co-
create a world that is worthy of knowing its galactic kin and a future that our children 
will thrive in. Training in this field will allow us to move beyond all limitations enough 
to experience our pure and perfect ascended nature.
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Rauhanlähetystö Rauhanlähetystö –– projekti 3projekti 3
INTERPLANETAARINEN OHJELMAINTERPLANETAARINEN OHJELMA

ELYSIUM’IN KENTÄT jatkuu…

Terveyden & harmonian kenttä:-Tämä aihe taas on osoitettu joissain Jasmuheenin 
aiemmissa käsikirjoissa erityisesti suhteessa fyysiseen, emotionaaliseen, mentaaliseen ja 
henkiseen terveyteen. Diplomaattien ja lähettiläiden koulutusohjelmassa tiedämme, että 
terveyden ja onnellisuuden ja harmonian taso tulee olemassa olevaksi intohimoisen 
elämäntavan harjoittamisen avulla ja asioiden avulla, joista on kerrottu käsikirjassa 
”Jumalten ravinto”.

Armon kenttä:- “Kaikka hyvät asiat tulevat sille, joka pysyy vakaasti armonkentässä”. 
Pysyminen pysyvästi ankkuroituneena tähän kenttään sallii meidän kanssaluoda ilolla, 
helposti ja armollisesti, tavalla, joka hyödyttää kaikkia. Armon kenttään astuminen ja siinä 
ankkuroituneena pysyminen on diplomaattiemme ja lähettiläidemme koulutusohjelman 
perusosa, missä mottomme on ’maksimaalinen vaikutus minimiponnistuksella.” 

Vapauden kenttä:-Tämä tarkoittaa vapautta ilmentää ihmisen paras luontomme tavalla, 
joka on harmoninen kaikille. Se tarkoittaa myös vapautta kanssaluoda maailma, joka on 
galaktisen sukulaisuutensa tuntemisen arvoinen ja vapautta luoda maailma, jossa meidän 
lapsemme tulevaisuudessa tulevat kukoistamaan. Harjoitteleminen tässä kentässä tulee 
sallimaan meidän siirtyä riittävästi kaikkien rajoitusten tuolle puolen kokeaksemme 
puhtaan ja täydellisen ylösnousseen luontomme.
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL 
HARMONIZATION PROGRAM

This program is being offered so that people can be aware in a clear way of what will 
occur to our planet once we harmonize ourselves on both personal and global levels. 
Many metaphysicians know that what earth is going through is a very normal cycle in 
evolution that many planets have undergone. We do not wish to discuss the validity of 
the idea of life on other worlds - or planets that exists in the multi-verses - for there is 
enough scientific research now to attest to this possibility. 

For those who would like further data on this you may wish to also look the supporting 
science of Ray Kurzweil as per his book The Singularity is Near. While we will look at 
Kurzweil’s work in more detail throughout our Peace Ambassador’s Training Program, 
Jasmuheen’s work at the EMBASSY OF PEACE deals with the inter-dimensional realms 
with insights that add another layer to Kurzweil’s current understanding and will educate 
many into a clearer understanding of the variety of extra-terrestrial life.

Our training programs will also provide all the tools necessary to make contact inter-
dimensionally and prepare our Ambassadors for all of what is discussed below so that our 
experiences can be based in dignity, truth and conducted with honor and diplomacy.
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Universaali harmonisointiohjelmaUniversaali harmonisointiohjelma

RAUHANLÄHETYSTÖ ja sen UNIVERSAALI 
HARMONISOINTIOHJELMA

Tämä ohjelma on tarjottu, jotta ihmiset voivat olla tietoisia selkeällä tavalla siitä, mitä 
planeetallemme tulee tapahtumaan, kun harmonisoimme itsemme sekä henkilökohtaisella että 
maailmanlaajuisella tasolla. Monet metafyysikot tietävät, että se mitä maa käy läpi, on 
normaali sykli evoluutiossa, jonka monet planeetat ovat käyneet läpi. Emme tahdo keskustella 
sen ajatuksen paikkansapitävyydestä, onko muissa maailmoissa elämää – emmekä 
planeetoista, jotka ovat olemassa monissa ulottuvuuksissa – sillä niistä on olemassa riittävästi 
tieteellistä tutkimusta osoittamaan tämä mahdolliseksi. 

Ne, jotka tahtoisivat lisätietoa tästä, tahtovat ehkä tarkastella tätä tukevaa tieteenalaa kuten 
Ray Kurzweilin kuvaa kirjassaan The Singularity is Near. Koska tutustumme Kurzweilin työhön 
yksityiskohtaisemmin rauhanlähettilään koulutusohjelmassamme, Jasmuheenin työ 
rauhanlähettiläänä käsittelee interdimensionaalista oivallusten maalmaa, joka lisää uuden 
kerroksen Kurzweilin nykyiseen ymmärrykseen ja opettaa monia selkeämpään maan 
ulkopuolisen elämän moninaisuuden ymmärtämiseen.

Koulutusohjelmamme tulevat myös tarjoamaan kaikki tarvittavat työvälineet 
interdimensionaaliseen yhteyteen ja valmistavat lähettiläämme kaikkeen, mistä alla on 
kerrottu, niin että kokemuksemme perusta voi olla arvostus, totuus ja johtaa kunnioitukseen ja 
diplomatiaan.
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How evolved do we need to be to 
attract the most supreme 

Cosmic Colleagues to us from within 
the web of life? 

What are portals of possibility?

Who are the Lords of Peace?

What is the Intergalactic Federation 
of World’s Council?

What are the Universal Nations?
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Universaali harmonisointiohjelmaUniversaali harmonisointiohjelma

Kuinka kehittyneitä meidän tulee olla, 
vetääksemme puoleemme 

korkeimmat kosmiset kollegamme 
sisäisestä elämän verkosta? 

Mitä ovat mahdollisuuksien portit?

Keitä ovat Rauhan Herrat?

Mikä on intergalaktinen 
maailmanneuvostojen liitto?

Mitä ovat universaalit valtiot?
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

Below are some of the areas that our Diplomats & Ambassadors will be trained in:-
Understanding & directing Earth’s Future, Taking our Place among Civilized Worlds. 
☺ Inter-Dimensional relationships – a new species, the superhuman and the ascended human 
plus insights into the new Divine Marriage
☺ The Bigger Picture – Blueprints, Brotherhoods and Balance. 
☺ Universal Law - Understanding the dynamics of what drives energy fields:- While these laws are 
covered in detail in Jasmuheen’s manual “In Resonance”, the main laws utilized via the Embassy 
of Peace programs are: 

The Law of One; The Law of Love & The Law of Resonance. 
However a full of understanding of Universal Law is required and will be provided for all our 

Ambassadors of Peace who are to work inter-dimensionally. 
☺ The Extra-terrestrial Reality Paradigm. 
☺ Multi-verses and Inter-dimensional Realms; Grid points and the Oneness Matrix.
☺ Inter-Dimensional Communication and Contact plus intelligent personal and planetary 
preparation for this.
☺ Beyond Quantum: Clear insights into Transhumanism plus the supporting science of Ray 
Kurzweil as per his book The Singularity is Near. 
☺ The Program of Personal and Planetary Ascension - The Why and How of it all & Understanding 
the Cycles of Descension and Ascension 
☺ PLUS the Science of I.D. (Inter-Dimensional Field Science).
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Universaali harmonisointiohjelmaUniversaali harmonisointiohjelma
RAUHANLÄHETYSTÖ ja sen UNIVERSAALI HARMONISOINTIOHJELMA

Alla on muutamia alueita, joihin diplomaatit ja lähettiläät koulutetaan:-
Ymmärtämään ja ohjaamaan maan tulevaisuutta, ottamaan paikkamme sivistyneiden maailmojen 

joukossa.
☺ Interdimensionaaliset suhteet – uudet lajit, superihminen ja ylösnoussut ihminen sekä oivallukset 

uusesta pyhästä liitosta.
☺ Suurempi kuva – suunnitelmat, veljeskunnat ja tasapaino.
☺ Universaali laki – energiakenttiä ohjaavan dynamiikan ymmärtäminen:- nämä lait on kuvattu 

yksityiskohtaisesti Jasmuheenin käsikirjassa “In Resonance”. Päälait, joita rauhanlähetystön 
ohjelma käyttää hyväkseen ovat: 

Ykseyden laki, rakkauden laki, resonanssin laki.
Kuitenkin vaaditaan täydellinen universaalin lain ymmärtäminen ja se tarjotaan kaikille 

rauhanlähettiläille, jotka tulevat tekemään työtä interdimensionaalisesti. 
☺ Maan ulkopuolisen todellisuuden malli. 
☺ Moniulotteisuus ja interdimensionaaliset todellisuudet; verkkopisteet ja ykseysmatriisi.
☺ Interdimensionaalinen kommunikaatio ja yhteys sekä älykäs henkilökohtainen ja planetaarinen 

valmistautuminen tähän.
☺ Kvantin tuolla puolen: selkeä oivallus transhumanismiin sekä Ray Kurzweilin tieteenalan tuki kuten 

hän kuvaa kirjassaan The Singularity is Near.
☺ Henkilökohtaisen ja planetaarisen ylösnousemuksen ohjelma – miksi ja kuinka siitä kaikesta & alas 

laskeutumisen ja ylösnousemuksen syklien ymmärtäminen.
☺ SEKÄ I.D.-tiede (Interdimensionaalinen kenttätiede).
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TRAINING:- The programs of the EMBASSY OF PEACE are covered 
in more detail via in-depth training which will begin in 2008 via:

1. Online Courses for both Diplomats of Love and our Ambassadors of
Peace. In these courses you will receive personalized instruction in the 
form of MP3 files plus the Embassy's workbook. They will be available 
from early 2008.

2. The training and gathering of the Diplomats of Love and Ambassadors of 
Peace will also continue in person with Jasmuheen as she tours 
annually around the world. Click here to go to her annual tour 
schedule. During her retreats and weekend seminars she also provides 
training in the Embassy's Personal, Global and Universal Harmonization 
Programs.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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Koulutusta ja kokontumisiaKoulutusta ja kokontumisia

KOULUTUS:- Rauhanlähettiläiden ohjelma 
yksityiskohtaisemmin syväkoulutuksessa, joka tulee 

alkamaan vuonna 2008:

1. Online-kurssit sekä rakkaudendiplomaateille että 
rauhanlähettiläille. Näillä kursseillä tulet vastaanottamaan 
henkilökohtaisen ohjauksen MP3-tiedostojen muodossa sekä 
lähetystön työkirjan. Ne tulevat olemaan saatavilla alkuvuodesta
2008.

2. Rakkaudendiplomaattien ja rauhanlähettiläiden koulutus ja 
kokoontumiset tulee jatkumaan myös henkilökohtaisesti 
Jasmuheenin kanssa hänen matkustaessaan vuosittain 
maailmalla. Klikkaa tästä hänen matkaohjelmaansa. Hänen 
retriittiensä ja viikonloppuseminaarien aikana hän tarjoaa myös 
koulutusta lähetystön henkilökohtaisessa, maailmanlaajuisessa 
ja universaalissa ohjelmassa.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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ADDITIONAL SPECIALIZED TRAINING:-

3. Training in the PRANA PROGRAM with Jasmuheen in 
person: 
Please note that apart from her annual seminars and 
retreats, every two years Jasmuheen trains a small group 
of people in the Prana Program via the unusual process of 
Darkroom Retreats. You may wish to read her free e-book 
'Darkroom Diary Downloads & The Freedom of the 
Immortals Way'. Click here to find out more about these 
retreats.
4. Jasmuheen also touches on the Embassy of Peace's 
Universal Harmonization Program at her Sacred Art
Retreats.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#

SCHEDULE
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Koulutusta ja kokontumisiaKoulutusta ja kokontumisia

ERIKOISTUVA LISÄKOULUTUS:-

3. Koulutus PRAANAOHJELMAAN henkilökohtaisesti 
Jasmuheenin kanssa: Huomaa, että erillään 
vuosittaisista seminaareistaan ja retriiteistään 
Jasmuheen kouluttaa joka toinen vuosi pienen 
ryhmän praanaohjelmaan pimeähuoneretriitin 
(Darkroom Retreat) erityistekniikan avulla. Tahdot 
ehkä lukea hänen vapaan e-kirjansa
'Darkroom Diary Downloads & The Freedom of the 
Immortals Way'. Klikkaamalla tästä löydät lisää 
näistä retriiteistä.

4. Jasmuheen koskettaa myös rauhanlähettiläiden 
universaalia harmonisointiohjelmaa Sacred Art
retriiteissään.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#
SCHEDULE


