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‘Madonnavärähtely’ Planetaarinen rauhan ohjelma,
aloitettiin MAPS:n lähettiläiden (the MAPS Ambassador’s) vuosittaisessa
retriitissä Thaimaassa lokakuussa 2002.
Alla olevien maiden M.A.P.S. lähettiläät tarkistivat sen tässä retriitissä:
Australia
Itävalta
Belgia
Brasilia
Englanti
Ranska
Saksa
Hollanti
Intia
Indonesia
Irlanti
Italia
Libanon
Uusi Seelanti
Norja
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
USA
Jugoslavia

Tarjoamme ‘madonnavärähtelyn’ planetaarisen rauhan ohjelman
maailmallemme rakkaudella ja viisaudella.
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MIHIN PLANETAARINEN
RAUHANOHJELMA
KESKITTYY
1. ‘Madonnavärähtely’ planetaarinen rauhanohjelma
a) Johdanto
b) Planetaarisen rauhan kutsu
c) Sopimukset ja ohjelmointikoodit – sen tekeminen
2. ‘Madonnavärähtely’ planetaarisen rauhanohjelma
a) Kysymykset, asenteet ja ominaisuudet
b) Madonnavärähtely: Planetaarisen rauhan projektit
c) RESEPTI 2000> – Intohimoisen Elämäntavan Ohjelma
3. Maailmanlaajuinen paratiisi – nykyinen tila
4. Uuden vuosituhannen rauhan suuntaviivat
‘Madonnavärähtelyn’ planetaarisen rauhanohjelman aloittaminen
5. Lahjomattomat verkot
a) C.N.N. (the Cosmic Nirvana Network), kosmisen nirvanan verkko
b) Inner Net – sisäinen verkko ja
c) Internet
6. Yhteys-riippuvuusjulistus
7. M.A.P.S. visio ja suunnitelmat
8. Jasmuheenin tausta
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Johdanto

‘Madonnavärähtely’
Käytännöllinen ja ilontäyteinen ehdotus rauhasta.
MUUTTAKAAMME KESKITTYMISEMME KOHDE
ja MUUTTAKAAMME TULEVAISUUTEMME!
Monet sanovat “Me emme tahdo sotaa !”
Miksi odottaa maailmamme johtajia, kun voimme yhdistyä ja kanssaluoda
rauhan nyt?
Kuinka?
Poistamalla väkivallan syyt ja terrorismi.
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‘Madonnavärähtely’

PLANETAARISEN

RAUHANOHJELMA

annettiin

Jasmuheenille lokakuussa 2002, vastauksena USA:n – Irakin ja Lähi-idän tilanteeseen ja
maan ihmisten yleiseen epäharmoniaan tässä ajassa. Miljoonien vastustaessa väkivallan
käyttöä taistelussa terrorismia vastaan, on tullut selväksi, että kun nostamme
keskittymisemme tasoa, saavutamme myönteisemmän lopputuloksen. Metafysiikassa
tiedämme, että se mihin keskitymme, siitä tulee todellista, sillä energiamme ravitsee sitä. Jos
keskitymme pelkoon, sotaan, siitä tulee todellisuutemme, mutta jos me nostamme
keskittymisemme siihen: “Mitä sellaista voimme tehdä, mikä on myönteistä ja
hyödyllistä kaikille?”, niin uusi todellisuutemme voi alkaa.
Saavuttaaksemme syvemmän ja ikuisesti kestävän rauhan, tulee tämän nousun kohdistua
nyt väkivallan ja maailmanlaajuisen terrorismin perimmäisten syiden poistamiseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että lakkaamme keskittymästä kostoon ja sotaan,
koska hallituksemme tekevät, mitä ne tekevät riippumatta siitä, mitä me tahdomme.
Kyllä, me voimme vastustaa, mutta meidän tulee tehdä paljon muuta!
Älä aliarvioi ihmisen voimaa, erityisesti kun jokainen ihminen
on keskittynyt ja säteilee madonnavärähtelyä.
Kun olemme madonnavärähtelyn kentässä,
meillä on voima, rakkaus ja viisaus yhdistyä ja muuttaa harmonisesti
historian kulkua.
Tämä tarkoittaa, että tarjoamme sellaista apua, joka luo
terveyttä ja onnellisuutta, rauhaa ja vaurautta kaikille.
Tämä tarkoittaa, että jaamme apupaketteja ja oikeutusta lisääviä välineitä
myötätuntoisella ja rakastavalla tavalla. Kun me kaikki olemme virittyneet
jumalallisen rakkauden, jumalallisen viisauden ja jumalallisen voiman
lahjomattomaan kanavaan
on kaikki mahdollista. Rauhan kanssaluominen on todella meistä kiinni.
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Käyttämällä tahtoamme, aikomustamme, erityisiä ohjelmointikoodeja sekä
voimallista päivittäistä elämäntapaamme, joka pitää meidät virittyneenä madonnaalueelle, voimme yhdistyä ja saavuttaa valtavia asioita. Nyt on aika!
S.E.A.:n (Self Empowerment Academy’n) tutkimuksen mukaan kaikki sota ja
väkivalta saa alkunsa syvästä nälästä ravitsemuksen lähteeseen, joka sallii meidän kaikkien
tuntea

olevamme

tyydytetty.

Olen

havainnut,

että

ravinto,

jota

etsimme,

on

madonnavärähtelyn kenttä.
Miksi?
Koska se on äärettömän viisas, ja enemmän kuin viisas, se on rakastava ja
myötätuntoinen, kaikkien saatavilla oleva ja vapaa sekä riittävän voimallinen kiepauttamaan
maailmamme pysyvään rauhan tilaan antamalla riittävästi ravintoa ravitsemaan kaiken
fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja henkisen nälkämme.
Olemme asuneet patriarkaalisessa yhteiskunnassa yli kahdeksan tuhatta vuotta ja se
on nyt päättymässä. Patriarkaalisen yhteiskunnan kääntöpuoli on tuonut mukanaan sodan,
väkivallan ja aggression mahdollisuuden – ominaisuuksia, jotka ovat yleisiä valtaosin
maskuliinisessa kentässä. Matriarkaalinen energia tuo rakkauden, viisauden, myötätunnon,
armon, sympatian, empatian ja muut ominaisuudet, joita planeettamme nyt tarvitsee
tullakseen tasapainoiseen rauhan tilaan. Se tila voi tulla, kun kohdistamme huomiomme
syihin, jotka aiheuttavat terrorismin ja sodan.
Jokaisella on jonkin nälkä. Joillakin on sodan, koston ja rankaisemisen nälkä.
Joillakin on perheen, rakastavien ihmissuhteiden, hyvinvoinnin, terveyden ja nuoruuden tai
jopa kuolemattomuuden nälkä. Toisilla on rauhan tai valaistumisen nälkä, ja se vaatii meitä
kiinnittymään äärettömään energiaresurssiin, jota me kaikki kannamme sisällämme. Tämä
lähde on se, mitä minä olen alkanut kutsua nimellä DOW. Meidän DOW (Divine One
Within) tai jumalallinen yksi meissä on kaikkivoipa, kaikkialla kaikkea rakastava,
kaikkitietävä jumalallisen älyn kenttä, joka hengittää meitä, rakastaa meitä, ohjaa meitä,
hoitaa meitä ja jopa ravitsee meitä kaikilla tasoillamme, jos olemme avoimia. Ja vielä
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tärkeämpää on, että DOW-voima on ainoa asia, joka kaikilla meillä on yhteinen, ja kun
teemme työtä sen kanssa ja annamme sen ohjata meitä, meillä on pääsy lahjomattomaan
jumalallisen voiman verkkoon.
Jos ajattelemme, että on aika jättää vihollisuudet taakse ja harmonisoida itsemme
rauhaan,

voi

henkilökohtainen

madonnavärähtelyn

PLANETAARISEN

RAUHAN

OHJELMAN ja sen projektien tuki viedä meidät syvän ja kestävän rauhan tilaan.
Joka tapauksessa, tämä on jotain mitä meidän tulee valita nyt.
Meidän tulee nähdä itsemme yhtenä kansana, joka tahtoo elää harmoniassa yhdellä
planeetalla ja meidän tulee yhdistyä yhden lujana raikuvan äänen kanssa, joka sanoo
universaalille älylle: ‘ympäröi minut...’
“Me sallimme rauhan nyt ja rakastamme sitä. Me sallimme rauhan nyt ja
kunnioitamme sitä. Me sallimme rauhan nyt ja arvostamme sitä.”
Toista tätä 3 kertaa vilpittömästi ja vakaumuksella.
Sitten meidän tulee KOHDISTAA JA SUUNNATA ITSEMME TÄYDELLISESTI
muutamiin TÄYDELLISIIN TOIMINTAOHJELMIIN…

Lyhyesti,

Madonnavärähtelyn projekteihin 1 - 9:
Projekti 1:

Terveellinen ravitsemus, vaatetus, mukava suoja ja kokonaisvaltaisen
koulutuksen tarjoaminen maan ihmisille vähitellen vuoteen 2012 mennessä.

Projekti 2:

RESEPTIN 2000> käyttöönotto kaikissa oppilaitoksissa kokonaisvaltaiseksi
koulutusohjelmaksi

positiivisen

elämäntaidon

välineenä

henkilökohtaiseen ja maailmanlaajuiseen transformaatioon.
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Projekti 3:

Jumalallisen ravitsemuksen tarjoaminen kaikille, jotka sitä tahtovat ja sillä
tavoin nälän ja terveyden ongelmien poistaminen maan päältä. Tekemällä se
tehokkaan median käytön ja kokonaisvaltaisen koulutusohjelman kautta (ks.
projekti 2).

Projekti 4:

Poistamalla

puute

ja

nälkä

kaikissa

maissa,

erityisen

jumalallisen

ravitsemuksen tutkimusprojektin tuella. Testimaa: Intia.
Projekti 5:

Poistamalla maailman terveys- ja nälkähaaste erityisen JUMALALLISEN
RAVITSEMUKSEN avulla: pillereitä tai praanaa ”syö vähemmän, elä
pidempään” projekti.

Projekti 6:

Kansainvälisten sopimusten ja kauppaliittojen ja käytäntöjen tarkistaminen ja
sen varmistaminen, että ne toimivat kaikkien hyväksi.

Projekti 7:

Köyhyyden ja väkivallan poistaminen kaikista kolmannen maailman maista
projektien 2. ja 6. kautta. Testimaa Brasilia.

Projekti 8

Rauhan luominen konfliktialueille käyttämällä täydellisen ratkaisun ohjelmaa.
Testimaa: Lähi-itä.

Projekti 9:

I.R.S.

ohjelma

–

virallinen

ihmiskunnan

paratiisin

kanssaluomisen

käynnistäminen, tallentaminen ja yhteenvedon kokoaminen.
Projektit 2–9 ovat kaikki pääsuunnitelman, projektin 1. osia, mutta jokainen niistä
lähestyy sitä eri tavoin ja liittyy siihen erityisellä ohjelmalla. Projektit 4 ja 5 ovat projektin 3
osia.
Madonnavärähtely-projektit on suunniteltu nostamaan keskittymisemme sodasta
käytännön rauhan kanssaluomiseen. Jos poistamme väkivallan ja terrorismin syyt yhteisen
keskittyneen pyrkimyksemme avulla, luomme planetaarisen rauhan. Meistä riippuu
muutammeko keskittymisemme ja muutammeko tulevaisuutemme.
Namaste Jasmuheen
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Madonnavärähtely, planetaarinen rauhan projekti,
koostuu neliosaisesta suuntaamisesta, virittämisestä ja
toimintasuunnitelmasta.
Osa I – Sopimukset ja ohjelmointikoodit, jotka on tehty sinun ja meitä ympäröivän
älykkään maailmankaikkeuden kanssa – maailmankaikkeuden, joka näkee meidät
Jumalana muodossa.
Eli tämä on meidän sopimuksemme.
Osa II – Ovatko kysymykset, jotka meidän tulee kysyä, asenteet, jotka meidän tulee
omaksua ja ominaisuudet, niitä mihin madonnavärähtely innoittaa meidät.
Osa III – Tarkoittaako yhteinen keskittymisemme ja mukana olemisemme yhdeksässä
rauhanprojektissa sitä, että se tulee poistamaan väkivallan ja terrorismin syyt
maailmastamme.
(ks. yksityiskohdat yllä)
Osa IV – RESEPTI 2000 >. Elämäntapa ja ohjelmointipaketti, joka pitää meidät
yksilöinä viritettynä rakkauden, viisauden ja myötätunnon värähtelyyn, niin että
voimme aina olla täydellisen viritettyjä ja toimia täydellisellä tavalla luodaksemme ja
sitten säilyttääksemme maailmamme rauhan tilassa.
Luokaamme ilolla ja helposti ja kauniisti…
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Madonnavärähtelyn ARMO
Armo on energia, jota vedämme puoleemme, kun huuhdomme järjestelmäämme
jumalallisen rakkauden ja viisauden ja voiman kosmisella sähköllä.
Armo tuo magian, synkronian ja ilon, armo tuo tunteen siitä, että kaikki virtaa
täydellisesti, avautuu täydellisesti jumalallisen orkesterin tahdin ohjaamana.
Armo on feminiininen prinsiippi, kosmisen äidin
ravitseva rakkaus, joka tukee ja tyynnyttää luomista.

OSA I
PLANETAARISEN RAUHAN KUTSU
Sisäisen verkon rauhan armeija kutsuu meitä kaikkia astumaan esille nyt, ja me
pyydämme sinua tukemaan tätä allekirjoittamalla seuraavat sopimukset. Ole tietoinen, että
allekirjoitettuasi sinun itsesi tulee säilyttää nämä sopimukset. Ne yksinkertaisesti
symboloivat sisäisellä tasolla sinun tahtoasi olla osa madonnavärähtelyn planetaarista
rauhanohjelmaa. Madonnavärähtely-projektit ovat meidän ’sydämemme vihreä kampanja’,
sillä ne ovat emotionaalinen ympäristön puhdistamisen ohjelma.
Suositus: Lue koko tämä dokumentti, niin että hyväksyt ehdotukset ja sitten palaa takaisin ja
allekirjoita sopimukset, jotka koet omiksesi.
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SOPIMUKSET ja OHJELMOINTIKOODIT
SEN TEKEMINEN
Ensimmäinen askel on: ryhdy toimeen - M.A.P.S. lähettiläät tekevät sen tietyillä
ohjelmoinneilla ja kutsuilla sekä sellaisen elämäntavan avulla, joka pitää heidät viritettynä
madonnavärähtelyn kenttään.
Minä, ___________________________ (lisää nimesi) hyväksyn sisäisen verkon rauhan
joukkojen kutsun ja vaadin ja voitan takaisin oikeuteni elää maan päällä harmoniassa ja
rauhassa NYT.
Suositeltava tehtävä:
a) Kun olet lisännyt nimesi, toista yllä oleva vilpittömästi kolme kertaa ääneen
ympärilläsi olevan Korkeimman Älyn voimakenttään. Ja kuvittele ja koe tämä
Korkein Äly ympärilläsi. Sitten
b) käytä meditaatiota ja luovaa visualisaatiota ja kuvittele ja koe itsesi seisomassa
sisäisellä tasolla ja saavan oppiarvon ja valmistuvan RAUHAN joukkoihin
jumalallisen rakkauden ja viisauden lähettilääksi.
c) Näe itsesi onnellisena tästä valinnasta, tuntien voimaa ja selkeyttä.
d) Kuvittele ja koe, että tästä hetkestä alkaen sinä olet mestari, tietoinen siitä, että sinä
luot oman todellisuutesi.
e) Kuvittele ja koe, että todellisuus on sinulle nyt maailmanlaajuinen harmonia ja
rauha.
f) Kerro ääneen maailmankaikkeudelle, että tämä on se, mitä sinä nyt vaadit maalle.
g) Tämä kuva mielessäsi, toista kolme kertaa: ”Maaplaneetan ihmisenä vaadin nyt
oikeuttani elää rauhassa.”
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Planetaarinen rauhanohjelma nro. 1 – Jumalalliseen Yhteyteen rajattomaan
rakkauteen, viisauteen ja voimaan:
Minä kutsun pyhintä luovaa lähdettä (Allahia, Brahmania, Jumalaa, Korkeinta Älyä,
Alkuperäistä Kosmista Tietokonetta, jne.) harmonisesti ja armollisesti tukemaan minua
kaikilla tasoillani, kun täytän tehtävääni rauhan kanssaluojana maan päällä NYT.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa* ympärilläsi olevalle
Korkeimman Älyn voimakentälle, ja sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten
c) käytä meditaatiota ja luovaa visualisaatiota kytkeäksesi itsesi rajattomaan
Korkeimman ravinnon lähteeseen. Tämä on täydellinen voiman perustamme
ollaksemme jumalallisen tukemia rauhan lähettiläitä tässä ajassa.
* Voit myös ilmoittaa yllä olevan ohjelman vain kerran ja sitten lisätä ”Niin olkoon! Niin
olkoon! Niin olkoon!” sillä kolmen kerran sääntö kertoo maailmankaikkeuden voimalle, että
aikomuksesi on vakava ja vakaa.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 2 – Jumalalliseen Armoon:
Minä valitsen elämäntavan, joka virittää minut madonnavärähtelyyn, niin että voin täyttää
Jumalallisen Tehtäväni maan päällä ilolla ja helposti ja armollisesti NYT.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten
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c) käytä meditaatiota ja luovaa visualisaatiota kytkeäksesi itsesi Jumalallisen Äidin
kanavaan

esimerkiksi

rakkaushengitys-meditaatiolla

ja/tai

toimimalla

myötätuntoisesti ja armollisesti ja laupeasti toisia kohtaan palvellen epäitsekkäästi,
sillä myös tämä magnetisoi meihin madonnavärähtelyn kenttää.
d) Ota käyttöön RESEPTI 2000> ja sen kyky virittää meidät madonnavärähtelyn
kenttään.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 3 – Jumalalliseen Tukeen ja Virittymiseen
Jumalalliseen:
Minä pyydän tukea, jotta voin täyttää Jumalallisen Suunnitelmani niin täydellisesti kuin
osaan. Pyydän täydellistä virittämistä DOW-voimani ja madonnavärähtelyn kanssa kaikilla
tasoilla ja kaikilla aikalinjoilla NYT.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten muuta ympärilläsi oleva energiakenttä.
c) Käytä rakkaushengitys-mediaatiota ja hengitä sisään ja toista ”minä olen rakkaus”
hengitä tämä rakkaus ulos järjestelmäsi kautta ja toista ”minä rakastan”.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 4 – Jumalalliseen Mestaruuteen:
Kiitän minua ympäröivää älykästä maailmankaikkeutta ja tunnustan itseni nyt Jumalaksi
muodossa. Hyväksyn täyden vastuun kaikesta luovasta voimastani ja sitoudun käyttämään
aikani tehokkaasti rauhan luomiseen. Hyväksyn jumalallisen armon dekreen ’maksimi teho
minimi ponnistuksella’ NYT.
Allekirjoitus: ______________________
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Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten
c) luo aikomuksella, tahdolla ja selkeydellä, luo tavalla, joka rakastaa, kunnioittaa ja
arvostaa kaikkia. Käytä ajatusta, sanaa ja tekoa, joka tukee tätä planetaarisen
rauhan ohjelmaa.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 5 – Jumalallisiin Yhteyksiin ja Jumalallisille
Kollegoille:
Minä pyydän täydellistä yhteyttä – DOW:ilta DOW:ille – ja täydellistä yhdistymistä maan
työryhmäni ja kosmisen työryhmäni kanssa niin, että voimme kanssaluoda terveyttä ja
onnellisuutta, rauhaa ja vaurautta harmonisesti kaikille maan päällä. Minä pyydän, että kun
me tapaamme, kaikki karmiset sidoksemme on saatettu loppuun ja valmiiksi ilolla ja
helposti ja armollisesti NYT.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten
c) Kuvittele ja näe sisäisellä tasolla kaikki ystäväsi ja kollegasi ja Planetaarisen
Rauhan tukiryhmäsi ympäröivän sinut.
d) Käytä DOW yhteensopiva työvälinettä kaikkiin, jotka kohtaat. Työväline kirjasta
BB1 (Biofield & Bliss 1).
e) Toimi joka hetki moitteettomasti. Rakasta kaikkia*, kunnioita ja arvosta kaikkia.
f) Poista valittaminen ja anna meditaatiossa anteeksi, niin että menneen rajoittava
vaikutus voidaan selvittää.
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* Rakasta kaikkia, tarkoittaa sitä, että rakastat Jumalaa kaikissa.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 6 – Jumalalliseen näkemiseen ja Jumalalliseen
ilmaisuun:
Minä pyydän nyt ilmentymään minussa täydellisesti Jumalan, joka MINÄ OLEN. Minä
pyydän nähdä kaikkina hetkinä kaikessa elämässä Jumalan, joka MINÄ OLEN. MINÄ
OLEN muodossa olevan jumalallisen armon täydellinen ilmentymä ja minä hyväksyn tämän
nyt. MINÄ OLEN muodossa olevan jumalallisen rakkauden täydellinen ilmentymä. MINÄ
OLEN muodossa olevan jumalallisen viisauden täydellinen ilmentymä. MINÄ OLEN
muodossa olevan jumalallisen laupeuden täydellinen ilmentymä. MINÄ OLEN muodossa
olevan jumalallisen myötätunnon täydellinen ilmentymä. Minä hyväksyn, että MINÄ OLEN
se joka MINÄ OLEN, täydellinen ilmentymä siitä, mikä on parasta minulle nyt.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten
c) Kuvittele ja näe itsesi Jumalana muodossa, tehtynä Äiti/Isä-Jumalan kuvaksi. Näe
itsesi sisäisellä tasolla valtakuntasi kuninkaana/kuningattarena.
d) Kirjoita ylös nämä ohjelmat ja laita ne kylpyhuoneesi peiliin ja toista joka aamu
harjatessasi hampaitasi tai meikatessasi tai ajaessasi partaasi.
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Planetaarinen rauhanohjelma nro. 7 – Jumalalliseen toimintaan:
Annan tukeni, aikani ja keskittymiseni madonnavärähtelyn planetaarisen rauhan projekteille.
Tulen tekemään ja saattamaan onnistuneesti loppuun sen, mitä minut ohjataan tekemään ja
tuomaan kaikille ja kaikelle NYT.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Lue läpi madonnavärähtely-projektin yksityiskohdat.
b) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
c) allekirjoita sopimus, ja sitten
d) Vietä päivittäin aikaa täydellisessä kontemplaatiossa ja meditaatiossa. Opi
kuuntelemaan Jumalallisen Itsesi ääntä. Pyydä Sitä rakastamaan, parantamaan,
ohjaamaan ja inspiroimaan sinut täyttämään ilolla tehtäväsi rauhan lähettiläänä
maan päällä. Hyväksy Sen ohjaus.
e) Pyydä henkeä ohjaamaan sinua oivaltamaan mitkä projektit vaativat tukeasi ja
kuinka tukea niitä. Opi luottamaan intuitioosi ja korkeampaan tietämiseen.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 8 – Jumalalliseen ohjaukseen ja Jumalalliseen
Ilmentämiseen :
Minä hyväksyn, että ylläpidän yhteyttä madonnavärähtelyyn sisäisen verkon ja internetin
kautta ja C.N.N.:n kautta. Hyväksyn sen, että kunnioitan sydämeni kutsua ja toimin aina
kuin mestari, joka MINÄ OLEN NYT.
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toista yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle Korkeimman
Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin olkoon!”) ja
sitten
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b) allekirjoita sopimus, ja sitten
c) vietä päivittäin hetki hiljaisuudessa, niin että voit vastaanottaa tietoa
lahjomattomalta C.N.N.:ltä. (C.N.N., the Cosmic Nirvana Network, lahjomaton
kosminen nirvanan verkko).
d) Kehitä telepaattista ja visionaarista kykyäsi RESEPTI 2000>:n intohimoisen
elämäntavan ohjelman kautta.
e) Seuraa sydämesi iloa, löydä se mikä saa sydämesi laulamaan.

Planetaarinen rauhanohjelma nro. 9 – Jumalalliseen Apuun ja Jumalalliseen
Harjoitukseen:
Minä hyväksyn Pyhän Avun työryhmäni tuen ja kaiken erityisen harjoituksen ja koulutuksen
mitä minut kutsutaan käymään läpi – hyväksyn sen olettaen, että tämä harjoitus ja koulutus
tulee olemaan minun hyväkseni ja planeetan hyväksi. Pyydän, että tämä koulutus annetaan
yön ja unen aikana, meditaatioideni aikana ja rakkaudella elämän oppituntien kautta.
KIITOS!
Allekirjoitus: ______________________
Suositeltava tehtävä:
a) Toistaen yllä oleva ääneen vilpittömästi kolme kertaa ympärilläsi olevalle
Korkeimman Älyn voimakentälle (tai sano se kerran ja lisää kolme kertaa ”Niin
olkoon!”) ja sitten
b) allekirjoita sopimus, ja sitten
c) Kuvittele ja näe sisäisellä tasolla Pyhien työryhmän ympäröivän sinut
d) Pyydä sinun DOW:iasi viemään sinut täydelliselle harjoituskentälle unesi aikana,
kun kehosi nukkuu.
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Tällä sopimuksella annat tukesi
Madonnavärähtelyn Planetaariselle Rauhanohjelmalle.
Biokentät ja autuus (Biofields and Bliss) sarjan kirjoissa 1 ja 2 on
monia yksityiskohtaisempia toimintasuunnitelmia ja ohjelmia,
kuitenkin tässä kirjassa – Biokentät ja autuus 3 – on riittävästi työvälineitä
virittämään maailmamme pysyvän rauhan tilaan.
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Itsemme virittäminen,
toisen kanssa virittäytyminen ja
maailman virittäminen
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OSA II
‘Madonnavärähtely’

Kysymykset, asenteet,
ominaisuudet
VOIMMEKO TODELLA KANSSALUODA RAUHAN ja
PARATIISIN???
Jotta voimme onnistua luomaan syvän kestävän rauhan maan päälle, meidän tulee
ottaa käyttöön tietyt asenteet ja ajattelutapa. Jokaista meistä ympäröi rakastava kaikkitietävä
älyn kenttä, joka katsoo meitä ja sanoo:
“Hei Jumala, mitä voin tehdä hyväksesi?”
Näin on universaali kvanttikenttä ohjelmoitu havaitsemaan meidät ja vastaamaan
meille riippumatta siitä, miten me näemme itsemme. Kun todella saavutamme tämän
todellisuuden, alkaa kaikki muuttua. Syyttelypeli lakkaa ja ainoa mitä voimme tehdä, on
katsoa kaikkea sitä, mitä olemme luoneet ja kysyä, onko tämä sitä mitä me todella
tahdomme ja ellei se ole, niin miksei se ole sitä? Kun ymmärrämme, että älykäs
maailmankaikkeus odottaa ohjeitamme, havaitsemme, että meillä tulee olla, ei vain selkeä
tahto, vaan meidän tulee myös lähettää selkeä signaali ja ohjeet. Tässä avaimina ovat
selkeys, tahto ja aikomus. Tässä kentässä sydämemme puhtaus määrää lopputuloksen. Jos
yksi ihminen voi valita ja viettää aikansa riittävän viisaasti, niin että hän saa aikaan
myönteisen tuloksen, niin kuvittele mitä me voimme saavuttaa yhdistyneenä?
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Jos tämä älykäs maailmankaikkeuden kenttä näkee meidät Jumalana muodossa,
silloin on aika meidän saada selvyys ja kysyä itseltämme ja toisiltamme:
Kuka minä olen?
Olenko vain keho, jolla on tunteet ja mieli, vai olenko enemmän?
Mikä on tämän elämän tarkoitus?
Voimmeko me KAIKKI menestyä ja kukoistaa täällä ja poistaa selviämistaistelun?
Voimmeko kanssaluoda terveyttä ja onnellisuutta, rauhaa ja vaurautta kaikille?
Voimmeko luoda sivistyneemmän ja harmonisemman maailman?
Mitä on todellinen sivistys?
Onko se KAIKEN rakastamista, kunnioittamista ja arvostamista? Kaiken elämän? Kaikissa
kunnissa: ihmis-, eläin-, kasvi- ja kivikunnissa – kaikissa kunnissa?
Mitä yhteistä on kaikella elämällä?
Voimmeko todella yhdistää maailmat? Entä uskonto ja tiede – missä on niiden yhteinen
maaperä? Voimmeko ottaa parhaan kaikista kulttuureista ja keskittyä siihen, mikä yhdistää
meitä harmoniassa?
Voimmeko me elää kunnioittavasti vuorovaikutteisesti riippuvaisena enemmin kuin
kanssa-riippuvaisena tai itsekkäästi riippumattomana?
Entä uusi polttoaine ja energiajärjestelmät?
Voimmeko vähentää henkilökohtaista ja maailmanlaajuista resursseista riippuvuutta?
Voimmeko toimia lahjomattoman verkon kautta?
Voiko korkeammat tieteen lait luoda järjestyksen kaaoksen keskelle ja jos, niin KUINKA?
Voimmeko lopettaa ja uudelleen priorisoida päämäärämme – henkilökohtaisen ja
maailmanlaajuisen – niin että se hyödyttää kaikkia?
Jos näin on, niin voiko uusi maailmanlaajuinen prioriteettimme olla: ravita terveesti,
vaatettaa ja suojata sopivalla tavalla ja kouluttaa kokonaisvaltaisesti kaikki, jotka tarvitsevat
ja tahtovat sitä?
KUINKA TÄMÄ VOIDAAN TEHDÄ?
Voimmeko vapauttaa itsemme rajoituksistamme ja todella olla vapaat?
Mitä on todellinen vapaus?
Mitä henkilökohtainen ja maailmanlaajuinen paratiisi merkitsee?
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Monet meistä ovat pitkään ja hartaasti ajatelleet näitä kysymyksiä,
monet ovat vastaanottaneet vastauksia ja myös ohjeita tullakseen
TÄYDELLISESTI YHDISTYNEEKSI NIIN ETTÄ ME VOIMME TOIMIA
TÄYDELLISESTI.

Madonnavärähtelyn asenteet ja ajattelutapa
Tietäen, että me olemme Jumalia muodossa, ympärillämme korkeimman älyn elävä
kenttä, joka heijastaa tietoisuuttamme, on ajattelutapa ja asenne, jonka S.E.A. (Self
Empowerment Academy) suosittelee otettavaksi käyttöön:
a) Kiitollisuus – vietä päivittäin aikaa kiittäen kaikkea mikä maailmassamme on oikein.
b) Kuvittele – tämä on osa ’TOIMI KUIN me olisimme mestarin todellisuudessa. Se on
asenne: ’meillä on kaikki voima, kaikki rakkaus, kaikki viisaus kanssaluoda maan
päällä mitä me tahdomme, joten tehkäämme se!’ Se on myös osa todellisuutta: ’se
mihin keskitymme, sitä me ruokimme’, joten etsiessämme jumalallista täydellisyyttä
elämässä, me pian näemme, sitten koemme ja tulemme sen valtaamaksi.
c) Kulje tässä maailmassa kuin olisit jumalallisen rakkauden, viisauden ja voiman

jumalallinen lähetysasema. Jumalallinen rakkaus, viisaus ja voima säteilee kauttasi
ja muuntaa kaiken, mikä on avoin tälle värähtelylle. Säteile, älä absorboi.
d) Etsi Jumalaa ja hyvää kaikessa. Näe kaikki sisäisessä yhteydessä toisiinsa, Yhdestä
syntyneenä. Kuten ylhäällä, niin alhaalla, meidät on tehty Jumalan kuviksi, jne.
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MINÄ OLEN
JUMALA
MUODOSSA
MINÄ OLEN
JUMALALLINEN
PALVELIJA
ja
LUOVA MESTARI

KAIKKEUS
HEIJASTAA
SITÄ
MITÄ MINÄ
USKON
OLEVANI

joitain
MADONNAVÄRÄHTELYN
ASENTEITA
MINÄ OLEN
RAUHAN
ja RAKKAUDEN
ja VIISAUDEN
LÄHETTILÄS

SÄTEILEN
JUMALALLISTA
RAKKAUTTA,
VIISAUTTA ja
VOIMAA
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Madonnavärähtelyn ominaisuudet
Saavutamme Madonnavärähtelyn, kun viritämme aivoaaltojen värähtelytaajuuden
beta-kentästä (13-40 sykliä sekunnissa), läpi alfa-kentän (8-13 sykliä sekunnissa) thetakenttään (4-7 sykliä sekunnissa) ja sitten delta-kenttään (0,5-3 sykliä sekunnissa). Tämä
tapahtuu luonnollisesti elämäntapamme kautta. Kautta elämäntavan, joka voi pitää meidät
ankkuroituna ja toimimassa theta-kentästä. Theta-kenttä on hämmästyttävällä tavalla eduksi
ja hyödyksi meille kaikilla tasoillamme. Upotus delta-kenttään sallii meidän kylpeä
energiakentässä, joka ravitsee meidät täysin kaikilla tasoillamme. Jotkut näistä kenttien
saavuttamisen eduista ja ominaisuuksista on nyt listattu. (Kirjamme Four Body Fitness:
Biofields & Bliss (ei suomennettu) kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti kenttien virittämisen ja
kuvaa elämäntavan, jota suositellaan kenttien virittämiseen.)
Ominaisuutesi, kun olet virittynyt Madonnavärähtelyyn:
a) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
osoitat JUMALALLISTA SÄTEILYÄ. Minä kutsun tätä delta-kentän tanssiksi, sillä
tämän tason säteily tuo elämäämme ilontäyden armonaallon sekä terveyden ja
onnellisuuden ja rauhan ja runsauden, mitä me automaattisesti vedämme puoleemme,
kun aivoaaltojenne värähtelytaso on yhtä theta-delta –kentän värähtelyn kanssa.
b) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
sinua motivoi puhdas sydän ja sinulla on JUMALALLINEN AIKOMUS ja siksi sinulla
on pääsy hyvyyden verkkoon ja JUMALALLISEEN tukijärjestelmään sekä sisäisellä
että ulkoisella tasolla.
c) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
vastaanotat JUMALALLISTA OHJAUSTA jumalalliselta itseltäsi – DOW:iltasi –
puhtaalta älyltä, joka on viisas ja rakastava ja lahjomaton, sillä Sitä kiinnostaa aina
kaikkien paras. Monet vastaanottavat nyt DOW:in ohjausta luodakseen ja käyttääkseen
lahjomatonta verkkoa. Ensimmäinen lahjomaton verkko on C.N.N – kosmisen nirvanan
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verkko, jonka voi saavuttaa vain telepaattisesti mielenhallinnan ja rukouksen avulla.
Tämä on sisäisen tason hyvien uutisten verkko, joka on suunniteltu jakamaan
voimaannuttavaa tietoa henkilökohtaisen ja maailmanlaajuisen paratiisin luomiseen.
Pääsy C.N.N.:iin avautuu luonnollisesti, kun aktivoimme kuudennen ja seitsemännen
aistimme ja aivo- ja käpylisäkkeemme.
d) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
vedät puoleesi JUMALALLISEN ARMON virran tukemaan rauhantyötäsi, sillä täytät
myös sopimuksenmukaisen virittämisen korkeaan. Kun sisäinen verkko – innernet – on
pääasiallinen kommunikaation lähteemme ja yhdistävä silta maailmojen välillä, ovat
internet

ja

JUMALALLINEN

ARMON

AALTO

pääasialliset

kommunikaatioverkkomme ulkoisen tason yhdistämisessä. Theta- ja delta-kenttä vetää
automaattisesti puoleensa armon aaltoa jumalallisen sähkön muodossa. Ja aika ajoin
armon aalto ehkä vierailee alfa-kentässä elävien luona. JUMALALLINEN ARMON
AALTO on valonsäde ja äänenrytmi, joka kantaa itsessään onnellisen ja onnistuneen
elämän tukirakennetta. Universaaleiksi laeiksi kutsuttujen jumalallisten koodien ajamana
armon aalto virtaa näiden lakien ja magneettisen vetovoiman kautta.
e) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
sinulla on ehkä pääsy JUMALALLISEEN RUNSAUTEEN ja VAURAUTEEN. Osa tätä
ehkä vaatii pääsyn kosmiseen runsauden pankkiin ja vaatii myös sen käyttämisen –
sisäisen tason eteerinen pankki, jolla on avoimet ovet niille, jotka elävät theta-delta –
kentän armon aallossa. Tämä pankki voi ladata rakkauden, terveyden, hyvinvoinnin,
intohimon ja tarkoituksen runsautta niille, jotka sopivat yhteen tämän tahdin kanssa.
Jokaisella, joka vilpittömästi tekee työtä maailmanlaajuisen harmonian lisäämiseksi tai
elää elämäänsä tavalla, joka on kaikkien hyväksi, on pääsy täydellisiin resursseihin,
jotka he tarvitsevat tähän. Sydämen puhtaus ja aikomus ovat tämän kosmisen säiliön
avaimet.
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f) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
vastaanotat JUMALALLISEN ILMOITUKSEN pyhien apulinjalta: C.N.N. (the Cosmic
Nirvana

Network).

Kanavointi,

jumalallisten

viestien

vastaanottaminen,

automaattikirjoitus, selvänäkö, selväkuulo, selvätunto ovat tavallisia ja luonnollisia
Madonnavärähtelyn sivutuotteita. Vuorovaikutus jumalallisen hierarkian kanssa ja pyhän
avun vastaanottaminen on myös yleistä tässä kentässä, sillä kaikki on syntynyt
Madonnan jumalallisesta rakkaudesta. Kaikki elämä, kaikki valtakunnat ovat
olemassaolonsa velkaa Madonnan energiakentälle.
g) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
vastaanotat JUMALALLISEN ILMESTYKSEN ja siksi keskityt laajempaan kuvaan.
Jumalalliset ilmestykset, jotka vapautetaan madonnavärähtelyn energiakentästä,
innoittavat epäitsekkääseen PALVELUUN.
h) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
tunnet automaattisesti enemmän myötätuntoa, epäitsekkyyttä, arvollisuutta ja keskityt
toisten hyvinvointiin. Järjestelmämme huuhtominen madonnavärähtelyllä nostaa meissä
esiin halun ravita ja olla ravittuja. Se magnetisoi myös meidät toisten samalla tavoin
keskittyvien kenttään ja siksi sallii ryhmän tulla vahvemmin ja voimallisemmin
ravitsevaksi. Madonnavärähtely stimuloi ja tukee molemmin puolin hyödyttäviä suhteita.
i) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
olet mukana JUMALALLISESSA LUOMISESSA. Madonnavärähtely on harmoninen
ratkaisu, TÄYDELLINEN RATKAISU niille, jotka etsivät WIN, WIN, WIN –peliä,
peliä, jossa kaikki voittavat – onnellinen minä, onnelliset me, onnellinen planeetan
todellisuus. Ratkaisu tukee todella sivistyneen maailman luomista, missä motto on
RAKASTA KAIKKIA, ARVOSTA KAIKKIA, KUNNIOITA KAIKKIA – Pyhän
Fransiscus Assisilaisen muistoksi. Hänen, joka aina edisti rauhanomaista elämää yhdessä
kaikkien kuntien kanssa. Hänen mottonsa PAX ET BONUM oli vanhan maailman
tervehdys ja tarkoitti ”rauhaa ja kaikkea hyvää”.
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j) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
olet kykenevä JUMAALLISEEN KOMMUNIKAATIOON ja siksi ymmärrät kuinka
yhdistää maailmat. Olet keskittynyt ja harjaantunut tekemään vaikutuksen ja jättämään
jäljen maailmaan jollain kokonaisvaltaisen koulutuksen alueella kuten yhdistämällä
uskonnon ja tieteen maailman; yhdistämällä metafysiikan ja kvanttimaailman; idän ja
lännen; tantran ja joogan; jumalallisen matematiikan ja jumalallisen laulun tai
yhdistämällä

traditionaalisemman

alueen

kuten

perinteisen

lääketieteen

ja

vaihtoehtoterapiat. Voit myös toimia ympäristön tai resurssien kestävän kehityksen
alueella tai vaihtoehtoisen energian riittävyyden alueella, uusien talousjärjestelmien
alueella tai millä tahansa alueella, joka hyödyttää ihmisiä. Todellinen jumalallinen
kommunikaatio johtaa meidät aina luomaan kaikkien hyvän, sillä se on luonnollisella
tavoin täynnä madonnavärähtelyn jumalallista rakkautta ja viisautta.
k) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
ymmärrät

JUMALALLISEN

ILMENTÄMISEN

voi

ILMENTÄMISEN

ymmärtää

voiman.

dimensionaalisen

JUMALALLISEN
biokenttäteknologian

perusmekaniikan avulla. Ajan laajeneminen, jokaisen uuden nyt-hetken tärkeys ja
aikalinjojen ylittäminen ovat kaikki dimensionaalisen biokentän virittämisen välineitä.
l) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
koet JUMALALLISEN AUTUUDEN. Madonnavärähtelyn kenttään sukeltamisen
syvyys vapauttaa ilon ja valon ja ymmärryksen virran kautta biojärjestelmäsi, jollaista
voi kuvata vain puhtaana endorfiinipiikkinä. Autuus, nirvana, samadhi, WAU-tekijä ovat
muita

autuuden

nimiä.

Jotkut

kutsuvat

tätä

matkaksi

ja

todellisuudeksi,

VALAISTUMISEN hurmaksi.
Se että kutsumme ja sitten sallimme jumalallisen valaistuneen sisäinen luontomme –
DOW:imme – rakastaa, ohjata, parantaa ja ravita meitä kaikilla tasoilla ja antaudumme sen
jumalalliseen tahtoon ja korkeimpaan viisauteen ja rakastavaan vaikutukseen, on yksi
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viisaimmista asioista, mitä voimme tehdä tässä ajassa, sillä DOW:imme on ainoa, joka
meillä yli 6 miljardilla on yhteistä ja joka on lahjomaton. Muista DOW = Jumala minussa.
Jumala = kaikkitietävä, kaikkivaltias, kaikkialla rakastava rajaton rakkaus ja viisaus ja
kaikkialla läsnä oleva älyn kenttä, joka sykkii puhtaasta energialähteestä, joka antaa synnyn
kaikelle luodulle. Sellaisena Se ymmärtää pelin ja kohtelee meitä Jumalana muodossa, jo
valaistuneina, vaikka me elämme yhä ehkä unohtaen toimia sellaisina kuin olemme.
Madonnavärähtely auttaa meitä ymmärtämään ’pyydä, ja vastaanota’ –periaatteen.
m) Kun sinä olet virittynyt madonnavärähtelyn jumalalliseen rakkaus-viisaus –kanavaan,
vastaanotat JUMALLISEN RAVINNON, joka puhdasta theta- ja delta-kentän rakkautta.
Puhtain ravitsemuksen muoto, jonka voimme saavuttaa on jumalallinen rakkaus, sillä se
on kaiken luomisen liima, joka pitää molekyylit elossa ja atomit laajenemassa ja sielut
ravittuina ja hyvin ruokittuna. Jumalallinen ravitsemus antaa täydellisen fyysisen,
emotionaalisen, mentaalisen ja henkisen ravinnon.
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JUMALALLINEN
VIRITTYMINEN
JUMALALLINEN
SÄTEILY
ja JUMALALLINEN
AUTUUS

MADONNAVÄRÄHTELYN

JUMALALLINEN
TUKI
ja JUMALALLINEN
YHTEYS

OMINAISUUKSIA
JUMALALLINEN
OHJAUS
ja JUMALALLINEN
KOMMUNIKAATIO

JUMALALLINEN
ILMESTYS
ja JUMALALLINEN
ILMOITUS

JUMALALLINEN
RAVITSEMUS
ja JUMALALLINEN
PARANTAMINEN

JUMALALLINEN
ARMO ja
JUMALALLINEN
PALVELU

JUMALALLINEN
RUNSAUS
ja
JUMALALLINEN
PUHTAUS

Sitten…

‘Madonnavärähtely’
PLANETAARINEN RAUHANOHJELMA
OSA III : PROJEKTIT 1 – 9
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‘Madonnavärähtely’
PLANETAARINEN
RAUHANOHJELMA
Käyttäen:
IHMISIÄ
VOIMAA ja
omaa DOWVOIMAAMME
Lahjomaton
verkko:
C.N.N. ja
Inner Net,
sisäinen verkko

Aiottu lopputulos
yksi ihminen harmoniassa
yhdellä planeetalla (OPHOP One People
in Harmony on One Planet)

Käyttäen:
Positivista
Median
tukea ja
raportointia
sekä
globaaleja
hallinto- ja
tukitoimia.

Projekti 1: Ravita terveesti, vaatettaa, suojata miellyttävällä
tavalla ja tarjota kokonaisvaltainen koulutus kaikille
maamme ihmisille.
Projekti 2: RESEPTI 2000>tuki ja käyttöönottaminen
kokonaisvaltaisena koulutusohjelmana
Projekti 3:
Jumalallinen
ravitsemus
kaikille, jotka
ovat fyysisesti,
emotionaalisesti ,
mentaalisesti
ja henkisestisti
nälkäisiä

Projekti 4:
Jumalallisen
ravitsemuksen
tutkimus- ja
koulutusprojekti.
Testitapaus:
INTIA

Projekti 6:
Kaikkien
talous- ja
kauppasopimusten
uusiminen.
Apu ilman
kiristystä.

Projekti 7:
Väkivallan ja
köyhyyden
poistaminen
kaikissa
maissa.
Testitapaus:
BRASILIA

Projekti 5:
‘Pillereitä tai praanaa’
globaali terveys- ja
nälkäprojekti.
Resurssien
säästäminen ja
uudelleen jakaminen

Projekti 8:
Rauhan
luominen
konfliktimaihin.
Testitapaus:
LÄHI-ITÄ

Projekti 9:
Aloittaen, tallentaen ja
kooten yhteen
ihmiskunnan
paratiisin
kanssaluomisen.

‘Madonnavärähtely’ Planetaarinen rauhanohjelma on
suunniteltu poistamaan sodan ja terrorismin syy.
Tarjoamalla kokonaisvaltaisen koulutuksen
elämäntapaohjelma, voimme virittää itsemme ja
maailmamme pysyvään RAUHAAN.
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Rauhan projektit 1 – 9
MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 1.
Ravitaksemme terveesti, vaatettaaksemme ja suojataksemme mukavasti ja
tarjotaksemme kokonaisvaltaisen koulutuksen maan ihmisille vuoteen 2012.
Tämä sisältää terveellisen veden tarjoamisen kaikkiin tarpeisiimme.
Tämä tullaan saavuttamaan alla olevien projektien 2-8 onnistumisen ja harmonian
avulla.
Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
•

Vähennä henkilökohtaista riippuvuuttasi maailman resursseista, syö vähemmän, elä
pidempään ja terveenä.

•

Anna kymmenykset tuloistasi kannattavaan hyväntekeväisyyteen lasten hyväksi,
sellaiseen hyväntekeväisyyteen, jonka toimii kauaskantoisesti.

•

Ota käyttöön RECIPE 2000> ja nauti tämän elämäntavan eduista.

•

Säteile jumalallista rakkautta ja viisautta, niin että sosiaaliset ja maailmanlaajuiset
biokentät voivat absorboida tätä säteilyä ja innoittamaan muita tulemaan yhä
myötätuntoisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi.

•

OLE hyvä moitteettoman elämäntavan ja täyden, onnellisen, terveen elämän
esimerkki.

•

Verkota hyvä laatu ja myönteinen tieto.

Tosiasia: Jos vähennämme ravintomme kalorimäärää, tutkimus osoittaa, että elämme 30%
pidempään.
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Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Välittömään tukeen alla oleville kohdille 1-4.
 RESEPTI 2000> ottamista käyttöön kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian
kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen ravitsemuksen välineet ja
saavuttaa terveyden ja pitää itsensä terveinä ja onnellisina.
 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamiseen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

Niin että prioriteettiohjelmamme TERVEELLINEN RAVINTO, VAATETUS,
KUNNOLLINEN SUOJA sekä KOKONAISVALTAINEN KOULUTUS toteutuu
vapaasti valittavana mahdollisuutena ja syntymäoikeutena kaikille maan ihmisille;
minä Jasmuheen, M.A.P.S.:n rauhan lähettiläs kutsun jokaisen ihmisen ja jokaisen
maan maailmassa tekemään seuraavaa:
1. Kaikkien kolmannen maailman velkojen välitön anteeksiantamista kaikissa maissa
(ilman poikkeuksia). Tämä tulee vapauttamaan paljon pääomaa, jota tarvitaan jokaisessa
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kolmannen maailman maassa sisäiseen kokonaisvaltaiseen koulutukseen ja myönteiseen
hyvinvointiohjelmaan (kohta 3 alla). Etsi verkko, johon pudotat velkakampanjat.
Tosiasia: 80% tuesta käytetään joissain maissa velkojen hoitoon.
M.A.P.S. lähettiläät suosittelevat ja edistävät kokonaisvaltaista koulutusta, joka katkaisee
velkakierteen tarjoamalla mallia EI KÄDET YLHÄÄLLÄ, VAAN KÄSI OJENNETTUNA.
2. Kaikkia maita lopettamaan välittömästi (tai vähentämään vähintään 30%)
sotatarviketuotantonsa ja lopettamaan (tai vähentämään 30%) sotilasmenoja. Tämä tulee
tehdä kahden vuoden aikana tai kunnes kaikki ykkösprioriteetin asiat on saavutettu
maailmanlaajuisesti. Kuvittele maailmanlaajuinen moratorio – velan maksun pidennys –
käytössä ja aseiden luomisessa ja kuinka paljon suurempaa turvaa kaikki tuntisivat. Me
pyydämme, että kaikki säästetyt armeijan määrärahat kaikissa maissa suunnataan uudelleen
ja osoitetaan hyvinvointia lisääviin kohteisiin.
3. Kaikki maat välittömästi alkamaan käyttöönottaa kokonaisvaltaista koulutusohjelmaa,
joka keskittyy edistämään NELJÄN KEHON HVINVOINTIA. Tutkimusmäärärahat tulee
käyttää tuottamaan RESEPTI edut 2000> edut ja sen intohimoisen elämäntavan
kahdeksankohtainen ohjelma, joka koostuu meditaatiosta, rukouksesta, ohjelmoinnista,
vegetaariruokavaliosta, harjoituksista, palvelusta, ajasta luonnon hiljaisuudessa ja mantrojen
toistamisesta ja antaumuksellisten laulujen laulamisesta. Suosittelemme myös, että kaikki
kokonaisvaltaisen koulutuksen ohjelmat standardoidaan ehkäisevän lääkkeen toimenpiteiksi.
4. Maailman mediassa kutsumme sitoutumaan käyttämään MEDIAA välineenä
myönteiseen kehitykseen ja tuottamaan korkeasti eheää ja rehellistä journalismia, joka
ennemminkin edistää ratkaisuja maailman ongelmiin kuin sensaatioita.
HETI TEHOKAS.
Tämä tarkoittaa maan kansalaisten kouluttamista dimensionaalisen biokenettätieteen
välineisiin kunnioittaen, sillä maailmanlaajuisen median huomion omistamisella, voidaan
ihmisille

kolmannen

maailman

maissa
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SELVIYTYMISVÄLINEET vähentämään terveyden ja nälän haasteita kunnes voimme
jakaa resurssimme uudelleen tehokkaasti. Praanahengitystekniikoiden jakaminen (70%
ravinnostamme tulee hengityksemme kautta) ja jumalallisen ravitsemuksen resepti tulee
helpottamaan tätä tilannetta samoin kuin monet tämän kirjan suositukset.
 TOSIASIA: Joka toinen sekunti kuolee lapsi estettävissä olevaan sairauteen – yleensä
ruokavalioon liittyvään sairauteen. Joka kolmas ja neljäs sekunti aikuinen kuolee
estettävissä olevaan sairauteen.
 TOSIASIA: Ensimmäistä kertaa meillä 1.2 miljardia ihmistä kärsii terveysongelmista
ylensyömisen ja huonon ravinnon vuoksi ja 1.2 miljardia kärsii terveysongelmista
aliravitsemuksen vuoksi.
 TOSIASIA: Maailman sotilasmenot ovat 900+ miljardia dollaria vuodessa. Määrä, joka
tarvitaan poistamaan kaikki kolmannen maailman velka – noin 350 miljardia dollaria.
Poistamaan maailman köyhyys – 100 miljardia dollaria vuodessa.
James Wolfenson, Maailmanpankin johtaja, on arvioinut, että 100 miljardia dollaria vuodessa
poistaisi suurimman osan kolmannen maailman köyhyydestä.
Yksityiskohdat

tehokkaasta

maailmanlaajuisesta

resurssien

uudelleen

jakamisesta

tutkimusmanuaalissa Ambassadors of Light : World Health World Hunger Project by Jasmuheen (ei
suomennettu).

MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 2.
RESEPTI 2000> käyttöönotto kokonaisvaltaisena koulutusohjelmana
kaikkiin koulutuslaitoksiin myönteisenä elämäntaidon ja maailmanrauhan
välineenä, niin että ihmisillä on välineet hankkia ja ylläpitää
terveys ja onnellisuus.
RESEPTI 2000>* on ehkäisevän lääkkeen ohjelma.
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RESEPTI 2000> tukeminen ja ottaminen käyttöön kokonaisvaltaisena koulutusohjelmana,
joka on suunniteltu erityisesti:
 Kytkemään meidät takaisin paratiisi-malliin tiettyjen ohjelmointikoodien avulla.
 Pitämään meidät viritettynä JUMALALLISEN RAKKAUDEN, VIISAUDEN,
VOIMAN ja JUMALALLISEN VAPAUDEN madonnavärähtelyn kanavaan tietyn
päivittäisen kahdeksankohtaisen elämäntavan ohjelman avulla, joka laajentaa
tietoisuuttamme ja saa meidät tuntemaan täyttymystä, myötätuntoa ja epäitsekkyyttä.
Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?


Ota elämässäsi käyttöön RESEPTI 2000> ja koe tämän elämäntavan edut. Sinusta

tulee terveempi ja onnellisempi ja tunnet syvempää täyttymystä. Syvä rauha ja tyytyväisyys,
minkä tämä elämäntapa antaa, tulee tekemään sinusta ihmeellisen esimerkin ja myönteisen
muutoksen lähettilään.


Jaa RESEPTI 2000>* ystäviesi ja verkostosi kanssa. Rohkaise heitä kokeilemaan sitä

ja kokemaan itse sen edut.
* > symboli tarkoittaa eteenpäin suuntaavaa kehitystä projektissa, joka alkoi vuonna 2000 ja
tulee jatkumaan kunnes meillä on sisäinen ja ulkoinen rauha.

Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
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C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Käyttämään

tutkimusmäärärahat

tuottamaan

RESEPTI

2000>

ja

sen

kahdeksankohtaisen elämäntavan ohjelman edut – vaikka paljon tutkimusta on tehty
yksittäisen ihmisen kohdalla, se mitä vielä tulee tarkastella, on voima, joka tulee
näiden erityisten elämäntavan kohtien yhdistämisestä.
 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian
kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen elämän taidot saadakseen ja
pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena.
 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamiseen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittäytyneen johtajan esimerkki –
tee tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 3.
Tuottamaan jumalallinen ravinto kaikille, jotka sitä tahtovat
ja siten poistamaan nälän ja terveyden ongelmat maan päältä.
Tämän kokonaisvaltaisen koulutus- ja toimintaohjelman tarkoitus on tuottaa ravinto
kaikille, jotka sitä tahtovat. Uskomme, että jumalallinen ravinto, joka tulee RESEPTI
2000> sivutuotteena, on todellinen ravinto, jota tarvitsemme, sillä se voi vapauttaa
järjestelmämme kautta energian, joka tulee ravitsemaan meidät kaikilla tasoillamme –
fyysisesti, emotionaalisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Sen seurauksena, meistä tulee
terveitä ja onnellisia ja tunnemme rauhaa ja olemme varakkaita.
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Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
•

Vähennä henkilökohtaista riippuvuuttasi maailman resursseista, syö vähemmän ja elä
pidempään. Tutki JUMALALLINEN RAVINTO ja vapauta itsesi fyysisen ruuan
riippuvuudesta ravintonasi. Valinnanvapaus tässä ravinnossa on madonnavärähtelyn
lahja sinulle ja sinun lahjasi maailmalle on vähempi kuluttaminen.

•

Anna kymmenykset tuloistasi kannattavaan hyväntekeväisyyteen lasten hyväksi,
sellaiseen hyväntekeväisyyteen, jonka toimii kauaskantoisesti. Yhden länsimaailman
cappuccinon hinta päivässä on yhden intialaisen lapsen kouluviikon hinta.

•

Säteile jumalallista rakkautta ja viisautta, niin että sosiaaliset ja maailmanlaajuiset
biokentät voivat absorboida tätä säteilyä ja innoittaa muita tulemaan yhä
myötätuntoisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi.

•

OLE hyvä moitteettoman elämäntavan ja täyden, onnellisen, terveen elämän
esimerkki.

Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Tutkimusmäärärahaan ja tukeen RESEPTI 2000> ja sen kykyyn virittää ihmiset
jumalallisen ravinnon kanavaan.
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 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian
kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen ravinnon välineet
saadakseen ja pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena.
 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamiseen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

MADONNAVRÄHTELYPROJEKTI NRO 4.
Köyhyyden ja nälän poistaminen kaikissa maissa erityisen jumalallisen
ravitsemuksen tuen kautta – tutkimus- ja mukauttamisprojektit.
TESTIMAA: INTIA
Osana projektia 1., tämä projekti tahtoo erityisesti tukea myöhempää Dr. Sudhir
Shah ja hänen työryhmänsä tutkimustyötä aurinkoravinnosta ja jumalallisesta ravinnosta
Ahmedabadissa Intiassa. Dr. Shah ja minä tahdomme nähdä kaikkien terveys- ja
nälkäongelmien poistumisen – erityisesti hänen kotimaassaan Intiassa – ja S.E.A. uskoo, että
tämä voi toteutua theta-delta –kentän ravinnolla. Se mitä olemme havainneet ja löytäneet on,
että kun ihminen muuttaa aivoaaltojensa värähtelytaajuuden theta-delta –kenttään (RESEPTI
2000> kautta), silloin kehon kautta vapautuu energia, joka ravitsee ja ruokkii biojärjestelmän
solut ja sallii biojärjestelmän lopettaa kalorinsaannin tai vähentää kalorinsaantia 50-90%. Se
puolestaan vähentää ihmisen riippuvuutta maailman ruokaresursseista.
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Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
•

Vähennä henkilökohtaista riippuvuuttasi maailman resursseista, syö vähemmän ja elä
pidempään. Jos syöt kolme ateriaa päivässä, syö nyt enää vain kaksi. Jos syöt kaksi
ateriaa päivässä, vähennä se yhteen. Pidä kiinni asenteesta, että kaikki vitamiinisi
tulevat DOW-voimasta, tai praanasta ja jumalallisen ravinnon kanavasta.

•

Anna kymmenykset tuloistasi kannattavaan hyväntekeväisyyteen lasten hyväksi,
sellaiseen hyväntekeväisyyteen, jonka toimii kauaskantoisesti.

•

Säteile jumalallista rakkautta ja viisautta, niin että sosiaaliset ja maailmanlaajuiset
biokentät voivat absorboida tätä säteilyä ja innoittaa muita tulemaan yhä
myötätuntoisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi.

•

OLE hyvä moitteettoman elämäntavan ja täyden, onnellisen, terveen elämän
esimerkki.

Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Jumalallisen ravinnon tutkimusprojektien taloudelliseen tukemiseen ratkaisuna
maailman terveyden ja nälän haasteisiin.
 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian
kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen elämän taidot saadakseen ja
pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena.

41

‘Madonnavärähtely’: Planetaarinen rauhan ohjelma: Biokentät ja autuus Kirja 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Aloittaen ja tallentaen ihmiskunnan henkilökohtaisen ja maailmanlaajuisen paratiisin kannsaluomisen

_________________________________________________________

 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamisen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 5.
Maailman terveyden ja nälän haasteiden poistaminen
JUMALALLISEN RAVINTOMME kautta:
’pillereitä vai praanaa’ projekti.
‘Pillereitä vai praanaa’ projekti lanseerattiin vuonna 1998, ja sen on suunniteltu
poistamaan terveyden ja nälän ongelmat henkilökohtaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.
Tämä projekti on myös osa projektia yksi, sillä se on tapa ravita kaikki ne, jotka
tarvitsevat sitä fyysisesti. Tämän projektin tarkoitus on tuottaa laaturavintoa pillerin
muodossa kaikkiin maihin, jotka tarvitsevat terveellistä fyysistä ravintoa. Sellaisena olemme
tutkineet huippuvitamiineja, lisäaineiden kantajia ja toivoneet voivamme tukea kaikkia
rehellisiä yhtiöitä korkealuokkaisella tuotevalikoimalla, jolla on myös oma tutkimus- ja
markkinointitiimi, innovatiiviset johtajat sekä osoitettu jäljitysarkisto ja hyvä jakeluverkko.
S.E.A. tahtoisi nähdä sponsoreiden verkon jakamassa tätä tuotetta tehokkaasti
varmistaakseen, että kaikilla ihmisillä maan päällä on mahdollisuus terveelliseen ravintoon
a) hyvälaatuisen ruuan kautta (josta huolehtii avustustoiminnan tukijärjestöt) ja
b) ravintolisien kautta pillerin muodossa tai
c) jumalallisen ravinnon kautta. Se virtaa madonnavärähtelyn jumalallisen rakkauden
kanavasta.
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Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
•

Lisää hyvälaatuinen vitamiinilisä ravintoosi ylläpitämään huippuravitsemusta kunnes
opit syömään kevyesti ja harvemmin. Sillä tavoin vähennät henkilökohtaista
maailman ruokavarojen kulutusta.

•

Anna kymmenykset tuloistasi kannattavaan hyväntekeväisyyteen lasten hyväksi,
sellaiseen hyväntekeväisyyteen, jonka toimii kauaskantoisesti.

•

Säteile jumalallista rakkautta ja viisautta, niin että sosiaaliset ja maailmanlaajuiset
biokentät voivat absorboida tätä säteilyä ja innoittaa muita tulemaan yhä
myötätuntoisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi.

•

OLE hyvä moitteettoman elämäntavan ja täyden, onnellisen, terveen elämän
esimerkki.

Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
 Rohkaisemme ’vitamiini- ja mineraalilisä’yhtiöitä aloittamaan heti kymmenysten
jakamisen, alkavan jakaa osan tuotteistaan VAPAASTI kaikkiin kolmannen maailman
maihin avustusjärjestöjen verkon kautta. Me kaavailemme tämän välittömästi hillitsevän
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aliravitsemusta

ja

vähentävän

asianmukaisen

ravinnon

puutteesta

johtuvia

nälkäkuolemia yhtälailla kuin se vähentää resurssien tuhlaamista.
 Me rohkaisemme tukemaan taloudellisesti jumalallisen ravitsemuksen projekteja
vaihtoehtoisena ravitsemuksen ratkaisuna maailman terveyden- ja nälän haasteisiin.
 Me rohkaisemme käyttämään tutkimusmäärärahoja tuottamaan ja jakamaan RESEPTI
2000> edut.
 Me rohkaisemme ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja
oppilaitoksissa niin pian kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen
ravitsemuksen välineet saadakseen ja pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena
 Me rohkaisemme ottamaan käyttöön yllä olevat “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa”
–ohjeet kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki –
tee tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.
Niille, jotka ovat kiinnostuneet jumalallisesta ravitsemuksesta, katso lisää osoitteesta
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#divine
kirjojamme

jumalallisen

ravitsemuksen

sarjassa

ravitsemuksesta.
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täydelliseen ravitsemukseen

PÄIVITTÄINEN
MUDRAOHJELMA:
TÄYDELLINEN
TERVEYS
TÄYDELLINEN
TASAPAINO
TÄYDELLINEN
PAINO
TÄYDELLINEN
MIELIKUVA

LÄHDE:
JUMALA, ALLAH,
BRAHMA,
KORKEIN ÄLY

DOW
VOIMA

AKTIVOI

6. ja 7.
AISTI

AIVO ja
KÄPYLISÄKE

BIOJÄRJESTELMÄMME

ASENTEET
* MINÄ OLEN
JUMALA
MUODOSSA
* DOW VOIMA
RAVITSEE MINUT
KAIKILLA
TASOILLA
* MINÄ SÄTEILEN
RAKKAUTTA ja
VIISAUTTA JOKA
VIRTAA
KAUTTANI JA
RAVITSEE MINUT

YLLÄPIDÄ
THETA –
DELTA
AIVOAALTOALUETTA

RESEPTI 2000> - 8 KOHDAN INTOHIMOISEN
ELÄMÄNTAVAN OHJELMA AKTIVOIMAAN
RAVINTOVIRTA. OHJELMA VIRITTÄÄ MEIDÄT
MADONNAVÄRÄHTELYN JUMALALLISEN
RAKKUDEN KANAVAAN, FYYSISEEN,
EMOTIONAALISEEN, MENTAALISEEN ja
HENKISEEN RAVINTOON

45

‘Madonnavärähtely’: Planetaarinen rauhan ohjelma: Biokentät ja autuus Kirja 3
www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Aloittaen ja tallentaen ihmiskunnan henkilökohtaisen ja maailmanlaajuisen paratiisin kannsaluomisen

_________________________________________________________

MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 6.
Sosiaalisten ja kauppasopimusten ja käytäntöjen uudistaminen
niin, että ne toimivat kaikkien hyväksi.
Kutsumme projektin 7 tukemana – poistamaan köyhyyden ja väkivallan Brasiliassa
ja kaikissa kolmannen maailman maissa:
a) Nykyisten

kolmannen

maailman

maille

annettavien

avustusohjelmien

uudistaminen ja taloudellisten kauppasopimusten uusiminen. Self Empowerment
Academy tahtoisi nähdä seuraavan lauseen lisättävän kaikkiin ihmisten välisiin
sopimuksiin ja kauppasopimuksiin.
Lisättävä lause: “Mitään kauppasopimusta tai sopimusta ei tule hyväksyä tai
allekirjoittaa, jos se estää toisen olennon tai maan harmonista kasvua.” Harmonisen
luomisen kaikki voittaa (win-win-win) peli on nyt välttämätön, koska maailmamme tulee
tietää syvä ikuisesti kestävä rauha.
USA:ssa tahtoisimme nähdä, että kaikki valtaapitävät saavat ja ottavat käyttöön yllä
olevan viestin, jotta apu voidaan antaa manipuloivista ja rajoittavista sosiaalisista ja
poliittisista sidoksista vapaana. Tietämättömille tiedoksi, että paljon maailmassa annetusta
avusta annetaan poliittisesti sidottuna, niin että se sanoo: ”Kunnes avun vastaanottava maa
ottaa käyttöön _________* avunantajamaan määräykset, mitään apua ei anneta.” (* Tämä
tarkoittanee alhaista kieltoa tai muita sidoksia.)
b) Me kutsumme käyttöönottamaan kokonaisvaltaisen koulutuksen paketit, jotka on
suunniteltu poistamaan tietämättömyys, jakamaan uudelleen resurssit ja osoittamaan ja
kitkemään pois köyhyyteen johtavat syyt. Suosittelemme ottamaan käyttöön RESEPTIN
2000> kaikissa koululaitoksissa, niin että ihmiset virittyvät jumalallisen rakkauden ja
viisauden ja myötätunnon madonnavärähtelyyn.
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c) Me

rohkaisemme

positiivista

muutosta

nykyiseen

huumeiden

vastaiseen

lainsäädäntöön intensiivisen avoimen vaihtoehtoisten menetelmien tutkimuksen jälkeen
(menetelmien joita Sveitsissä on otettu käyttöön) ja vahinkojen vähentämisohjelmaan.
Niin kuin nyt on menestyksellä otettu käyttöön huumeiden käyttäjillä.
 Tosiasia: 80% New York’in suonensisäisten huumeiden käyttäjistä on HIV-positiivisia,
kun sen sijaan vastaava luku Hollannissa on vain 1% ja vuosittaiset kuolleisuusluvut
Hollannissa ovat puolet New Yorkin luvusta.
 120 miljardia USD käytetään vuosittain vapaa-ajan huumeisiin Euroopassa ja USA:ssa –
kaikki tämä raha menee huumekuninkaille. Vuoden 1999 lopulla maailmanlaajuinen
vuosittainen huumetuotanto = 5000 tonnia oopiumia = 500 tonnia puhdistettua heroiinia
sekä 500 tonnia kokaiinia.
Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
•

Kirjoita kansanedustajallesi tai ministerillesi ja pyydä yllä olevaa muutosta kaikkiin
sopimuksiin.

•

Tutki uusia menetelmiä ja huumeidenkäyttäjien käsittelyä ja ehdotuksia myönteiseen
käytön estämiseen ja lähetä tieto näistä uusista paremmista menetelmistä verkkosi
kautta ja kansanedustajallesi tai ministerillesi.

•

Lataa nämä ideat ihmisille, joilla on vaikuttajan asema – kommunikoiden sisäisellä
tasolla DOW:ilta DOW:ille – lähetä aina telepaattinen viestisi jumalallisen
rakkauden säteessä ja DOW:in kautta, sillä DOW:ilta DOW:ille –viesti ei
milloinkaan vaikuta vapaaseen tahtoon.

SITTEN MYÖS:
•

Vähennä henkilökohtaista riippuvuuttasi maailman resursseista niin, että jää
enemmän muille, jotka tarvitsevat.

•

Anna kymmenykset tuloistasi kannattavaan hyväntekeväisyyteen lasten hyväksi,
sellaiseen hyväntekeväisyyteen, jonka toimii kauaskantoisesti.
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•

Säteile jumalallista rakkautta ja viisautta, niin että sosiaaliset ja maailmanlaajuiset
biokentät voivat absorboida tätä säteilyä ja innoittaa muita tulemaan yhä
myötätuntoisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi.

•

OLE hyvä moitteettoman elämäntavan ja täyden, onnellisen, terveen elämän
esimerkki RESEPTI 2000> avulla.

Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Välittömään kaikkien vallassa olevien ihmisten kokoamiseen keskittymään
arvioimaan uudelleen ja kirjoittamaan uudelleen kaikki sosiaaliset ja taloudelliset
kauppasopimukset. Tämä sisältää USA:n itsenäisyysjulistuksen uudelleenarvioinnin,
jonka suosittelemme kirjoitettavaksi uudelleen yhteys-riippuvuuden julistukseksi
(katso tämän ehdotuksen lopussa esimerkki tästä dokumentista. Olemme kirjoittaneet
sen uudelleen).
 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian
kuin mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen ravinnon välineet
saadakseen ja pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena.
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 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamisen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 7.
Köyhyyden ja väkivallan poistaminen kaikissa kolmannen maailman
maissa. Testimaa: BRASILIA
Brasilialaisten kanssa tehdyn kolmen vuoden tutkimuksen ja vuorovaikutuksen
jälkeen Jasmuheen ja S.E.A. on kutsuttu auttamaan Brasilian ihmisiä poistamaan
köyhyyden ja väkivallan takana olevat syyt Brasiliassa. Näille luonnollisesti rakastaville ja
jumalallisesti omistautuville syvästi henkisille ja rakkaudelle sydämensä avaaville ihmisille,
väkivalta ei ole luonnollinen osa heidän brasilialaista luontoaan.
Vaikka kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa ja laajenee Brasiliassa niin kuin
monilla alueilla maan päällä, niin väkivalta, joka seuraa tätä kehottaen jakamaan resurssit
tasapuolisemmin, ei ole luonnollinen osa brasilialaista temperamenttia. Niiden mukaan,
jotka tekevät ahkerasti töitä köyhyyden ja väkivallan poistamiseksi Brasiliassa, väkivalta
on suurelta osin yhteydessä huumekauppaan.
“Mitä voit odottaa?” huokaavat ne, jotka tietävät. “Taloudellinen apu tulee oman
hintansa kanssa, sillä sen antaa suuri valta, joka kieltäytyy auttamasta naapureitaan, kunnes
hallituksemme ottavat käyttöön USA:n huumeiden vastaiset määräykset*. Edistyneet
huumausaineuudistusohjelmat niin kuin Sveitsissä, eivät milloinkaan saisi sopeutumisen
eivätkä menestymisen mahdollisuutta sellaisessa paikassa kuin Brasilia, sillä USA vetää
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avustusnaruista. Ja niin noidankehä jatkuu. Uudista Valkoinen talo ja sen arkaainen
huumausainelainsäädäntö ja sinulla voi olla mahdollisuus poistaa väkivalta Brasiliasta,
näyttää olevan paikallinen tapa ajatella. (* Tänä päivänä, nämä ovat nyt uudistettavana.)
Koska emme tahdo törmätä huumausaineiden torjunnassa ‘oikeaan ja väärään’,
pyydämme, että alla oleva kutsu hyväksytään ja apu annetaan ilman manipulatiivisia
naruja.
Yllä oleva projekti 7 auttaa myös tässä.

Joten, kuinka voimme lännessä auttaa?
Keskity meditaatiossasi seuraavaan ja lähetä tämä telepaattinen ohje DOW:isi kautta
vallassa olevien ihmisten DOW:ille.
 “Me, Brasilian kansalaiset ja kaikissa maissa maan päällä pyydämme, että USA:n apu
annetaan vapaana kaikista poliittisista siteistä, jotka voisivat estää toisten myönteisen
kasvun ja että apu nousee harmonisen yhteys-riippuvuuden tilaan.”
Ja myös:
•

Kirjoita sekä paikallispoliitikoillesi että USA:n kongressille ja lisää siihen yllä oleva
vaatimus.

•

Rukoile ja pyydä, että ”Maailmankaikkeus lataa kaikkien vallassa olevien ihmisten
sydämiin ja mieliin – ja heidän perheidensä ja neuvonantajiensa sydämiin ja mieliin
– TÄYDELLISEN RATKAISUN luoda täydellinen kauppasopimus, joka innoittaa
kaikki osapuolet harmoniaan ja rauhaan tavalla, joka kunnioittaa ja arvostaa kaikkea
elämää.”

•

Vähennä henkilökohtaista riippuvuuttasi maailman resursseista.

•

Anna kymmenykset tuloistasi kannattavaan hyväntekeväisyyteen lasten hyväksi,
sellaiseen hyväntekeväisyyteen, jonka toimii kauaskantoisesti.
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•

Säteile jumalallista rakkautta ja viisautta, niin että sosiaaliset ja maailmanlaajuiset
biokentät voivat absorboida tätä säteilyä ja innoittaa muita tulemaan yhä
myötätuntoisemmiksi ja epäitsekkäämmiksi.

•

OLE hyvä moitteettoman elämäntavan ja täyden, onnellisen, terveen elämän
esimerkki RESEPTI 2000> avulla.

Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Välittömään kaikkien vallassa olevien ihmisten kokoamiseen keskittymään arvioimaan
uudelleen

ja

kirjoittamaan

uudelleen

kaikki

sosiaaliset

ja

taloudelliset

kauppasopimukset. Tämä sisältää USA:n itsenäisyysjulistuksen uudelleenarvioinnin,
jonka suosittelemme kirjoitettavaksi uudelleen yhteys-riippuvuuden julistukseksi (katso
tämän ehdotuksen lopussa esimerkki tästä dokumentista. Olemme kirjoittaneet sen
uudelleen.)
 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian kuin
mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen ravinnon välineet saadakseen ja
pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena.
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 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamisen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.
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MADONNAVÄRÄHTELYPROJEKTI NRO 8.
Rauhan luominen kaikilla maan konfliktialueilla.
Testimaat: Lähi-itä.
Lähi-idän rauhanohjelma. Viimeisten seitsemän vuoden ajan on S.E.A. keskittynyt
täydelliseen ratkaisuun Lähi-idässä pyytäen ja rukoillen, että: ”Maailmankaikkeus lataa
kaikkien vallassa olevien ihmisten sydämiin ja mieliin – ja kaikkien heidän
perheenjäsentensä

ja

neuvonantajiensa

sydämiin

ja

mieliin

–

TÄYDELLISEN

RATKAISUN luoda harmonia ja rauha kaikkien osapuolten kesken tavalla, joka kunnioittaa
ja arvostaa kaikkea elämää ja avaa kaikkien tämän alueen ihmisten sydämet rakkaudelle ja
rauhalle.”
Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
Kutsumme sinut yhtymään ja keskittymään tähän kanssamme:
 Ensin meidän kaikkien tulee voittaa takaisin oikeutemme elää rauhassa ja harmoniassa
maan päällä. Toista kolme kertaa vilpittömästi ja vakaumuksella: ”Maaplaneetan
asukkaana vaadin takaisin oikeuteni elää harmoniassa maan päällä. Pyydän
maailmankaikkeuden tukea luodakseni ja ylläpitääkseni tämän nyt.”
 Lähetä rakkauden säde suoraan mille tahansa alueelle, jolla näet konfliktin, milloin
tahansa se on uutisissa sekä päivittäin meditaatiossasi. Kuvittele ja näe tämä
Jumalallisen Äidin rakkauden säde kulkevan kaikkiin vallassa olevien ihmisten sydämiin
ja mieliin ja heidän perheidensä ja tukijoidensa sydämiin ja mieliin, niin että he voivat
sen vastaanottaa, kun tahtovat.
 Sitten toista kolme kertaa (keskittyessäsi rakkauden säteeseen) ”Täydellinen ratkaisu
nyt! Niin olkoon!” Toista se niin kuin olisit Jumala muodossa, jolla on voima muuttaa
maailman tapahtumat kaikkien hyväksi. Jos tämä on aikomuksemme, maailmankaikkeus
tulee tukemaan meitä.
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 Ole esimerkki rakastavasta, myötätuntoisesta ihmisestä.
 Poista

aggressiivinen

käytös

omasta

elämästäsi

muuttamalla

ruokavaliosi

ja

elämäntapasi, niin että se tukee ystävällisyyttä ja myötätuntoa.
 Opi myönteisen kommunikoinnin taito kuten Dr. Edward de Bono’n ‘Kuusi ajattelevaa
hattua (Six Thinking Hat)’ ohjelma tai jokin vastaava väline.
Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Välittömään kaikkien vallassa olevien ihmisten kokoamiseen keskittymään arvioimaan
uudelleen

ja

kirjoittamaan

uudelleen

kaikki

sosiaaliset

ja

taloudelliset

kauppasopimukset. Tämä sisältää USA:n itsenäisyysjulistuksen uudelleenarvioinnin,
jonka suosittelemme kirjoitettavaksi uudelleen yhteys-riippuvuuden julistukseksi (katso
tämän ehdotuksen lopussa esimerkki tästä dokumentista. Olemme kirjoittaneet sen
uudelleen.)
 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian kuin
mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen ravinnon välineet saadakseen ja
pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena, myötätuntoisena ja kokeakseen täyttymyksen.
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 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamisen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

MADONNAVÄRÄHTELY PROJEKTI NRO 9.
I.R.S. ohjelma – saattaa alulle, tallentaa ja koota yhteen ihmiskunnan
paratiisin luominen aikomuksena saada yllä oleva projekti
menetyksellä päätökseen vuoteen 2012 mennessä.
Tallentamalla tämän virallisesti me toimimme sosiaalisen tietoisuuden äänenä, mikä
on perinteinen kosmisen internetakatemian (C.I.A.) rooli ja lisäksi me tallennamme historiaa
tekemällä tämän. Vuosi 2012 päätökseen saattamisen aikana näille projekteille pitää
motivaatiotamme yllä ja saavutamme sen helposti, jos riittävän suuri joukko meitä
virittäytyy madonnavärähtelyn kanavaan.
Kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa?
• Voit tukea tätä lähettämällä osoitteeseen paradise@jasmuheen.com
tietoa siitä, ketkä ovat tietoisesti luomassa paratiisia maailmaan ja
kuinka. Kerrothan heidän projektiensa yksityiskohdat ja kuinka pitkällä
he ovat myönteisen muutoksen luomisessa. Heidän työnsä voi olla millä
tahansa alueella – terveys, ympäristö, politiikka, koulutus, jne., ja tieto
jonka lähetät tulee olla informatiivista, ei vain puffi, lehtijutuksi
naamioitu mainos.
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•

Me

tulemme

tallentamaan

sen

verkkosivullemme

ja

jaamme

sen

maailmanlaajuisen verkkomme kautta.
•

Vaihtoehtoisesti, voit tallentaa yllämainitun tiedon suoraan M.A.P.S. Forumiin
osoitteessa
http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass_forum.htm

♥ Jos olet kiinnostunut ja tahdot pysyä ajan tasalla Self Empowerment Academy’n
(S.E.A.) ja the Cosmic Internet Academy'n (C.I.A.) tutkimuksesta ja toiminnasta,
meillä on erilaisia postituslistoja, joihin voit vapaasti kirjautua – joten katso
♥ http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/contact.asp

ja

jätä

yhteystietosi.
Voit tehdä, mitä sinä osaat tehdä. On sinun vallassasi aloittaa henkilökohtainen ja
maailmanlaajuinen paratiisi virittäytymällä madonnavärähtelyyn RESEPTI 2000> avulla,
sillä kaikki mitä maailma nyt tarvitsee, on enemmän JUMALALLISTA rakkautta ja
viisautta.
* Tieto joka tukee puhdistautumistamme ja virittäytymistämme henkilökohtaiseen ja
maailmanlaajuiseen paratiisiin voidaan myös lähettää osoitteeseen CIA M.A.P.S.
Ambassadors Forum ja www.jasmuheen.com/what.asp päivitysten “Paradise – Current
Status” alle.
Minä, _______________________ (lisää nimesi) sitoudun tukemaan yllä olevaa projektia.
Teen seuraavaa tai seuraavat asiat varmistaakseni sen onnistumisen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus: ________________
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C.I.A. (Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia) suositukset: hallitusten ja/tai
liiketoiminta-alueiden ja avustustoiminnan tuki:
Me rohkaisemme:
 Kaikkia vallassa olevia ihmisiä TUKEMAAN välittömästi madonnavärähtelyn
PLANETAARISTA RAUHANOHJELMAA ja PROJEKTEJA.
 Ottamaan käyttöön RESEPTI 2000> kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa niin pian kuin
mahdollista, jotta ihmiset voivat oppia myönteisen ravinnon välineet saadakseen ja
pitääkseen itsensä terveenä ja onnellisena.
 Yllä olevien “kuinka yksittäinen ihminen voi auttaa” –ohjeiden ottamisen käyttöön
kaikissa vallan ja vaikuttamisen paikoissa. OLE virittyneen johtajan esimerkki – tee
tämä ensin henkilökohtaisesti, sen jälkeen työyhteisö muuttuu.

OSA IV

RESEPTI 2000>
SUOSITELTAVA ELÄMÄNTAPA
Jos me etsimme ja tahdomme luoda syvän ja kestävän rauhan keskuuteemme,
meidän

tulee

tehdä

joitain

elämäntapasäätöjä,

joilla

tietoisesti

viritämme

henkilökohtaisen biokenttämme madonnavärähtelyn ja rajattoman rakkauden ja
myötätunnon alueelle. Alla oleva kahdeksan kohdan elämäntapaohjelma tulee myös
virittämään meidät DOW-voimaan, omalle sisäiselle tasollemme, lahjomattomaan
jumalallisen

ohjauksen

verkkoon

ja

intuitiiviseen

tietämiseen.

Paratiisin

ohjelmointikoodit 1-5 on kuvattu yksityiskohtaisesti kirjassa Four Body Fitness; Biofields
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and Bliss Book 1 (ei suomennettu), vaikka alla kuvattu elämäntapa on riittävä
virittämään maailmamme rauhaan.
Suosittelemme seuraavaa 8 harjoitusta henkilökohtaiseen biokentän virittämiseen.
Voima on näiden harjoitusten yhdistämisessä:
1. MEDITAATIO 2. RUKOUS 3. OHJELMOINTI 4. VEGETAARI RUOKAVALIO
5. HARJOITUKSET 6. PALVELU 7. AIKA LUONNON HILJAISUUDESSA 8.
TOISTAMINEN, MANTRAT ja ANTAUMUKSELLINEN LAULU.
1. Meditaatio: Ikiaikaisen viisauden mukaan meditaatio on väline, jolla viritämme aistimme
sisäänpäin kokemaan sisäisen tason elämän ja sillä tavoin meditaatio muuntaa meidät.
Esimerkiksi meditoidessamme energiaa, joka hengittää meitä, tämä hengitys huuhtelee
biojärjestelmäämme rakkauden ja viisauden värähtelyllä. Käymme laajalti keskustelua
meditaation eduista itsensä voimaannuttamisen (the Self Empowerment Educational)
käsikirjoissa. Yleensä suositellaan 20 minuutin meditaatiota aamulla ja illalla mantran
kanssa ja sen kerrotaan olevan kymmenen kertaa tehokkaampaa kuin 40 minuutin meditaatio
kerran päivässä. Kun kehitämme tietoisuuttamme hengityksestämme, me päästämme irti ja
vapaudumme ja olemme meditaatiossa koko päivän ja se pitää aivoaaltojemme värähtelyn
virittyneenä alfa-kenttään.
2. Rukous: Rukous on kommunikaatiota sinun jumalallisen olemuksesi kanssa. Ideaalinen
rukous on keskustelua niin kuin puhuisit parhaan ystäväsi kanssa. Rukouksen voima on
todettu ja vahvistettu tieteellisesti USA:ssa. Tutkimus tehtiin sairaalan tehohoitoyksikössä.
Puolelle tehohoitopotilaista rukoiltiin ja toiselle puolelle ei rukoiltu. Potilaat eivät tienneet,
että heille rukoiltiin, mutta tulokset olivat kuitenkin havaittavat ja merkittävät. Rukouksen
saaneiden ryhmässä terveys koheni merkittävästi verrattuna heihin, joille ei rukoiltu.
Kiinnostavaa on, erilaiset uskonnolliset ryhmät ovat tottuneet käyttämään rukousta –
kristityt, buddhalaiset, hindut, juutalaiset, jne. ja ne kaikki tuottavat saman lopputuloksen.
3.

Ohjelmointi:

Kaksi

ohjelmoinnin

näkökulmaa

on

poisohjelmointi

ja

uudelleenohjelmointi. Kun on kysymys poisohjelmoinnista, on tärkeää käydä läpi
uskomusjärjestelmäsi. Kirjoita vihkoon seuraavat otsikot: rakkaus, terveys, vauraus,
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intohimo ja tarkoitus, suhteet perheeseen ja ystäviin. Kirjoita jokaisen otsikon alle sinun
uskomuksesi. Kirjoita mitä se on niin kuin sen tunnet. Jos se on negatiivinen uskomus,
kirjoita se negatiivisuus. Kun olet tarkasti kirjannut uskomuksesi jokaisen otsikon alle, palaa
takasin ja kirjoita uudelleen negatiiviset uskomuksesi, kirjoita ne myönteisiksi.
Maailmankaikkeus ei havaitse negatiivista sanaa, kieltosanaa. Sitten katso näitä uskomuksia
ja arvioi, tekevätkö nämä uskomukset sinusta rajoittuneen vai rajattoman ihmisen. Ja jos ne
rajoittavat sinua, harkitse niiden muuttamista.
Kun

on

kysymys

uudelleenohjelmoinnista,

silloin

biosuojan

luomisen

ja

kehittämisen tekniikka on hyödyllinen ja toimii valitsevana kenttänä ja valitsee minkä
emanaatioiden

on

sallittu

saapua

kenttääsi.

Ja

se

toimii

myös

neonvalona

maailmankaikkeudelle, kertoen olemassa oleville voimille, mitä sinä Jumalana muodossa,
tahdot. Biosuoja on energeettinen tila ympärilläsi, joka on ladattu haluillasi, toiveillasi,
pyynnöilläsi, kaipuullasi ja tahdollasi. Biokentistä enemmän Biofields and Bliss kirjassa 1 ja
myös kirjassa 2 (ei suomennettu).
Katso VÄLINE 11 www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE paratiisin ohjelmointikoodit
4. Vegetaari ruokavalio: Välttämätön askel ennen kuin voimme saavuttaa jumalallisen
ravinnon

kanavan

fyysiseen

ravitsemiseemme.

Argumentit

jota

puoltavat

vegetaariruokavaliota jakaantuvat yleensä kolmeen pääluokkaan.
a) Terveys. Nyt on tehty riittävästi tutkimusta osoittamaan tämän terveydelliset hyödyt.
Koulutusmanuaali Ambassadors of Light – World Health, World Hunger Project (ei
suomennettu) tarkastelee hyvin yksityiskohtaisesti vegetaariruokavalion terveydellisiä
höytyjä.
b) Herkkyys. Vegetaariruokavalioon siirtyminen herkistää meitä kokemaan puhtaampien
energiakenttien theta- ja delta-aaltojen lahjat.
c) Resurssien riittävyys. Maaplaneetallamme on riittävästi ravintoa, tämän hetken kuudelle
miljardille ihmiselle, se tulisi vain jakaa oikein. Maan väestömäärän kasvaa maksimiin –
9-11 miljardiin – vuoteen 2050 mennessä, vaikka kaikki ruoka jaettaisiin silloin oikein,
ei vieläkään olisi riittävästi ruokaa tälle määrälle, ellei maa ole vegetaari planeetta. Lihan
kuluttaa 20 kertaa enemmän resursseja kuin tarvitaan viljan tuottamiseen.
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5. Harjoitus: Tämä on itsestään selvää. Ja me ohjaamme ja neuvomme luomaan
harjoitusohjelman, josta pidät niin paljon, että teet sen säännöllisesti. Suosittelemme myös
joitain painon säilyttämisen muotoja kuten jooga, painonnosto, jne., sillä se rakentaa
lihasmassaa ja näin voimme vetää puoleemme, säilyttää ja säteillä enemmän rakkautta ja
viisautta.
6. Palvelu: Avusta ja tue maailmamme lasten ravitsemista ja koulutusta. Tee jonkinlaista
pyyteetöntä palvelua joka päivä, sillä se pitää meidät virittyneenä madonnavärähtelyn kentän
ystävällisyyden ja myötätunnon aspektiin.
7. Aika luonnon hiljaisuudessa: Ajan viettäminen luonnon hiljaisuudessa ravitsee sieluasi
ja avaa sinut arvostamaan luomisen kauneutta ja tulemaan tietoisemmaksi ympäristöstä.
8. Toistaminen ja mantrojen käyttö ja antaumukselliset laulut: Kaikki maailman
alkuperäiskansat käyttävät toistamista ja mantroja tai laulavat antaumuksellisia lauluja. Syy
on se, että antaumuksellisten laulujen käyttäminen suuntaa meidän tunnekehomme
samansuuntaiseksi madonnavärähtelyn kanavan kanssa.
Monet ihmiset tekevät jo nyt joitain näistä ehdotetuista elämäntapaohjelman
kahdeksasta harjoituksesta, kuitenkin kaikkien kahdeksan harjoituksen yhdistäminen tuo
kenttäämme armon, synkronian ja magian. Yllä olevat kahdeksan harjoitusta virittävät
meidät terveyden ja onnellisuuden kanavaan ja antavat meille joka päivä enemmän aikaa,
sillä me tarvitsemme vähemmän unta ja toimimme emotionaalisesti ja mentaalisesti
paremmin. Seuraa tätä ohjelmaa joka päivä 21 päivän ajan ja 22. päivänä olet luonut uuden
tavan. Jos väliin jää päivä, sinun tulee aloittaa alusta.

TÄMÄN ELÄMÄNTAVAN EDUT
Näiden harjoitusten päivittäinen harjoittaminen saa meidät terveeksi, onnelliseksi ja
harmoniaan sisällämme ja ulkomaailman kanssa, ja kun me muutumme, muuttuu myös
yhteiskunta. Puhdistamalla itsemme energeettisesti, vapautamme myös korkeimman
potentiaalimme ja koemme kuka me todella olemme: me olemme se Itse, joka hengittää
meitä ja antaa meille elämän. Nyt tiedämme kuinka aktivoida tämä meissä oleva
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jumalallinen voima – DOW:imme – sovittamalla ja yhdistymällä sen kanssa säännöllisesti
elämäntapamme avulla. Sitten seuraava kysymys on ehkä ”Mitä sillä on minulle?”
Riippumatta

ylitsevuotavasta

ilosta

ja

täyttymyksestä

intohimoisen

elämäntavan

harjoittaminen yhdessä tulee
 poistamaan kaiken sodan ja väkivallan ja sillä tavoin tuo maailmaan rauhan, sillä
sisäinen rauha tulee
 poistamaan sairauden toimimalla ehkäisevän lääkkeen järjestelmänä ja siksi se tulee
 säätämään hallitusten ja veronmaksajien rahoja miljardeja dollareita perinteisessä ja
vaihtoehtoisessa terveydenhuollon järjestelmässä, sillä intohimoinen elämäntapa tuo
kaikille paremman terveyden ja elinvoiman kaikilla tasoilla.
 Intohimoisen elämäntavan harjoittamisen pääasiallinen hyöty on se, mikä tyydyttää
ihmisten tarpeet ja halut syvimmällä tasolla, niin että he luonnollisella tavalla tulevat
epäitsekkäämmäksi ja huolehtivammaksi kaikkea kohtaan ja sillä tavoin edistävät
maailmanlaajuista harmoniaa.
 Intohimoinen elämäntapa lisää kommunikointia Jumalallisen Itsen kanssa, joka toimii
täydellisenä sisäisenä opettajana, ja ohjaa jokaista olemaan aina täydellisessä paikassa
täydellisen oikeaan aikaan tehden täydellisen oikeita asioita itselleen ja planeetalle.
 Intohimoinen elämäntapa aktivoi sen neljäviidesosaa aivoistamme, mitä emme
tavallisesti käytä, missä asuu korkeampi mielemme ja korkeamman luontomme
tietoisuus.
 Intohimoinen elämäntapa on elämäntapa, jota ihmiset harjoittavat saavuttaakseen
jumalallisen ravinnon kanavan. Tämä valinta säästää paljon rahaa, antaa meille paljon
enemmän aikaa ja siitä on suunnaton pitkäaikaishyöty maailmantaloudelle ja
ympäristölle.
 Intohimoinen

elämäntapa

siirtää

sen

harjoittajan

egon,

ylpeyden,

ahneuden,

materialismin ja alemman mielen perusluonnon tuolle puolen. Vaikka ihmiskunnalta
ehkä puuttuu kärsivällisyys ja myös korkealle harjaantuneen adeptin taito, meillä kaikilla
on DOW-voima, joka voidaan vapauttaa tahdon avulla. Intohimoisen elämäntavan
harjoittaminen vapauttaa tämän voiman tehokkaammin kuin voimme kuvitella.
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Vilpitön

intohimoisen

elämäntavan

harjoittaminen

siirtää

meidät

sellaiseen

tyytyväisyydentilaan, missä olemme vapaat kaikesta halustamme. Päästämme myös
enemmän irti ja vapaudumme, erotuskykymme kasvaa, meistä tulee nuhteettomampia ja
täydempiä rakkaudessa.

Jasmuheen esittää ‘Madonnavärähtelyn’
planetaarisen rauhanohjelman
kansainvälisen M.A.P.S. lähetystön puolesta
ja tukee
OPHOP ohjelmaa

One People in Harmony
on One Planet
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MAAILMANLAAJUINEN PARATIISI
– NYKYINEN TILA
Niin monien niin pitkäaikaisesta halusta ja keskittymisestä paratiisin luomiseen
johtuen on sanottu, että nyt on olemassa eteerinen uusi maa. Tämä on rauhan ja paratiisin
maa, missä kaikista perusihmisoikeuksista huolehditaan ja kaikki ovat onnellisia ja kokevat
täyttymystä.
Biokenttäteknikot ovat luoneet maamme ympärille jumalallisen rakkauden,
viisauden ja voiman kentän. Me olemme myös jättäneet jälkemme siihen sillä mitä
kutsumme PRATIISIKOODIKSI sekä erityisillä DOW käskyillä, jotka tulevat sallimaan
kaikkien magnetisoitua tälle alueelle – kaikkien, jotka ovat avoimia henkilökohtaiselle ja
maailmanlaajuiselle paratiisille.
Sen seurauksena eteerinen maa yhdistyy nyt tämän maan kanssa, minkä me tänä
päivänä tunnemme. Uusi verkko vaikuttaa morfogeneettisiin kenttiin ja mitä useammat
sitoutuvat neljän kehon hyvinvointiin ja käyttämään DOW-voimaa ja toimimaan
moitteettomasti, sitä nopeammin tulokset alkavat näkyä. Kuinka pitkään paratiisin luominen
meiltä kestää, se riippuu meistä.
Kuten eräs intialainen mestari kerran sanoi, jos me
ALOITAME PÄIVÄMME RAKKAUDELLA, TÄYTÄMME PÄIVÄMME
RAKKAUDELLA ja LOPETAMME PÄIVÄMME RAKKAUDELLA, meillä kaikilla tulee
olemaan suurenmoisia päiviä!
PLANETAARISET POSITIIVIKUVAT

Vaikka me tunnustamme, että maailmassamme on yhä monia alueita, jotka yhä
tarvitsevat hienosäätöä ja virittämistä, haastaa tanskalainen tilastotieteen professorin Bjorn
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Lonborg’in kirja The Skeptical Environmentalist: Measuring the True State of the World
monet kielteisistä havainnoistamme siitä mitä on tapahtumassa Gaialla. Vaikka jotkut ovat
eri mieltä Lonborg’in näkemyksestä, niin yhdistäessään hänet tilastotieteen professoriksi
Aarhus’in Yliopistossa Tanskassa, hänen tutkimuksena on sittenkin hyvä. Lue lisää hyviä
uutisia!!!
MAAILMAN NÄLKÄ
Ennenkuulumaton vapautuminen on seurannut maailman tietoisuuden nousua, niin
myös tietoisuus nälän perustana olevista syistä. Tämä on tarkoittanut, että aliravitsemuksesta
kärsivien prosenttiosuus kolmannessa maailmassa on pudonnut vuoden 1960 35%:ista 18
%:iin ja ihmisten elämänennuste on kaksinkertaistunut viimeisen vuosisadan aikana 31
vuodesta 65 vuoteen. He myös syövät nyt 38% enemmän kuin 160-luvulla. Ruuan reaalinen
hinta on laskenut kolmasosaan siitä mitä se oli 1960-luvulla. Monissa maissa ihmiset ovat
nyt radikaalin (länsimaille radikaalin) valolla elämisen ajatuksen edelläkävijöitä ja elävät
ravittuna praanalla ja sillä on maailmanlaajuiset seuraukset elävänä ja voimallisena
ratkaisuna maailmannälkään. Maailmanlaajuiset pyrkimykset tuottaa puhdasta juomavettä
kaikille ovat auttaneet satoja miljoonia ihmisiä kehitysmaissa ja biokenttäteknikot kokeilevat
veden tietoisuuden uudelleenohjelmointia muuntamaan saastuneet vedet. (Lue Dr. Masuro
Emoton tutkimus – Messages from the Water)
MAAILMANTERVEYS ja PITKÄIKÄISYYS
Toinen HYVÄ UUTINEN on, että ihmiset ovat alkaneet elää pidempään, syömään
terveellisemmin, ajattelemaan positiivisemmin, harjoittamaan kuntoaan ja jopa toimimaan
myötätuntoisemmin. Syyskuun 11. päivän jälkeen, monet toivovat nyt olevansa
hyödyllisempiä. Tutkimus USA:ssa kertoo, että myönteisesti ajattelevat ihmiset elävät jopa
20% pidempään kuin ne, jotka elävät jatkuvasti kielteisessä. Toinen tutkimus kertoo, että jos
me vähennämme kalorinsaantia 50%, lisäämme elinaikaa 30% – mitä vähemmän syömme ja
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mitä terveemmin, sitä vähemmän kehomme täytyy tehdä työtä ja sen vähemmän sairauksia
meillä.
Ohjelma
“DOW, TÄYDELLINEN TERVEYS, TÄYDELLINEN TASAPAINO,
TÄYDELLINEN PAINO, TÄYDELLINEN MIELIKUVA, NYT.”
on äärettömän voimallinen mantra niille, jotka uskovat DOW-voimaan.
Yllä oleva ohjelma tulee toistaa keskittyen ja aikomuksella, että Jumala on
kaikkivoipa, kaikkitietävä, rajaton rakkaus ja kaikkialla, myös sinussa;
ja tietäen, että sinä olet Jumala muodossa, sinun kehosi tulee totella sinua.
KOHTALOMME ja HENKINEN HYVINVOINTI
Tilastot kertovat, että:
 36% Amerikkalaisista kertoo, että Jumala on puhunut heille.
 86% maailman ihmisistä uskoo enkeleihin.
 70% uskoo kuolemanjälkeiseen elämään tai tosiasiaan, että energiaa ei voi milloinkaan
luoda tai tuhota, vaan että se yksinkertaisesti muuttaa muotoaan ja että kehomme ovat
energiajärjestelmiä.
 43% Amerikkalaisista osallistuu säännöllisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin.
 99% brasilialaisista kertoo, että he uskovat korkeampaan voimaan ja
 intialaiset kertovat, että ilman uskoaan ja jumalallista yhteyttä, heidän maansa ei voisi
selvitä.
YMPÄRISTÖ:
 Ympäristöliike on kasvanut maailmanlaajuiseksi. Ihmiset ja hallitukset havaitsevat sen
toimintamallin kestävyyden. Nähden kuvan Gaiasta elävänä planeettana, monet ovat
heräämässä uudelle kunnioituksen ja rakkauden tasolle maan kotiamme kohtaan.
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 On olut monia valtavia yksittäisten ihmisten – maan kuluttajien, äänestäjien, aktivistien,
virkamiesten – aktiivisuuden ja huolen heräämisiä ja nousuja.
 On syntynyt uusia poliittisia puolueita, jotka keskittyvät eheyteen ja yhteyteen ja
kestävään kehitykseen.
 Teemme suunnattomia parannuksia energian tehokkaammassa käytössä, ja valtioiden
perhe on liittynyt yhteen kieltämään CFC:n uskomattomassa maailmanlaajuisen
yhteistyön esityksessä. On arvioitu, että nyt kun olemme lopettaneet CFC:n käytön, niin
50 vuodessa otsonikerros tulee korjaamaan itsensä.
 Olemme

tehneet

rajasopimuksen

säilyttääksemme

etelämantereen

alkuperäisen

koskemattoman ympäristön väärinkäytöltä, ja
 olemme

neuvotelleet

kansainväliset

sopimukset

jatkamaan

biologisen

monimuotoisuuden säilyttämistä.
Mitä muuta Lonborg kertoo ilman saastumisesta?
 Tiedot osoittavat, että rikkidioksidin pitoisuus USA:ssa on laskenut 80% vuodesta 1962.
 Hiilimonoksidin pitoisuustaso on laskenut 75% vuodesta 1970.
 Typpioksiditaso on laskenut 38% vuodesta 1975, ja
 maan otsonitaso on laskenut 30% vuodesta 1977. Nämä trendit heijastuvat myös muihin
kehittyneisiin maihin.

Joten, entä metsämme? Tuhoutuvatko ne?
 Nykyinen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Ravinto ja maanviljelys –selvitys havaitsi,
että maailmanlaajuisesti metsäala on vähentynyt pienenpienet 0,44% vuodesta 1961.
 Maailman luonnonsäätiö (WWF) väittää, että kaksikolmasosaa maailman metsistä on
menetetty maanviljelyksen alun jälkeen, mutta todellisuus on, että maailmalla on yhä
80% metsistään.
 Kuinka Brasilian sademetsäviljely? 86% sademetsistä säilyy ja hakkuiden määrä on
laskenut.
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Koskien lajien monimuotoisuutta, negatiiviset väittämät tästä ovat hyvin
dramaattisia. Kuitenkin paras tieto osoittaa, että 0,7% lajeista ehkä menetetään seuraavan 50
vuoden aikana ellei mitään tehdä. Ja se on dramaattisesti eri asia kuin tavallisesti ilmoitetut
luvut. Ottamalla käyttöön maailmanlaajuisen vegetarismin ja sen ’eläin ystävänämme, ei
ruokanamme’ –todellisuuden, on ihastuttava askel eteenpäin. Kuten Gandhi sanoi kerran,
saat tietää paljon valtiosta sen avulla, miten se kohtelee eläimiään.
Ja entä maapallon lämpeneminen? Se on arvioitu, että hinta jonka maksamme
sopeutumisesta maapallon lämpenemiseen olisi 5 biljoonaa dollaria ensi vuosituhannen
aikana, mutta vähentämällä fossiilisen polttoaineen päästöjä, kuten Kioton sopimuksessa on
sovittu, hinta tulee olemaan 100-200 miljardia dollaria samana ajanjaksona.
Jatkuva keskittyminen, viisaat päätökset, tietoinen sellaisten järjestelmien luominen,
jotka

toimivat

kaikkien

hyväksi

ja

planeettamme

hyväksi,

kokonaisvaltaiset

koulutusjärjestelmät, jotka luovat fyysistä, emotionaalista, mentaalista ja henkistä
hyvinvointia, jatkuva talouden kasvu... kaikki nämä tulevat tarkoittamaan, että me jatkamme
myönteistä kehitystä...
SOTILASMAHTI
Paras uutinen on ollut kylmän sodan loppuminen, yhtäkkinen ja innostava, ja
maailmanlaajuisen demokratian tahdon nousu, internationalismi ja rauha. Maailman
sotilasmenot ovat saavuttaneet ennätyksen: 1 miljardia dollaria vuodessa, mutta huippu on
ohitettu ja me elämme nyt maailmassa, jossa ydinsodan pelko on vähentynyt ja missä
ennätysmäärä maita nauttii vapaasta demokratiasta. Mielenilmaus yhtenäisyydestä esitettiin
Ranskan Tyynenmeren ydinasetestauksia vastaan, tuoreempi rauhanomainen mielenilmaus
Kiinassa, Kosovoon annettu apu – kaikki nämä muutokset osoittavat, että huomiota
herättävä muutos ihmisen kyvyssä havaita on mahdollinen ja se on avautumassa juuri.
Vaikka vielä kulutamme vuosittain lähes 900 miljardia dollaria asetuotantoon, niin HYVÄ
UUTINEN on, että me tarvitsemme vain 100 miljardia dollaria poistamaan kolmannen
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maailman köyhyyden ja 350 miljardia dollaria poistamaan kolmannen maailman velan.
Joten tehtävä ei ole liian suuri – se tarkoittaa vain, että meidän tulee olla vähän joustavampia
resurssien suuntaamisessa ja asettaa tarve ahneuden edelle.
UUDELLEENKOULUTUS
Tästä johtuu, että meillä on suuri tarve jatkaa nykyistä pyrkimystä kohti
kokonaisvaltaista uudelleenkoulutusta niin, että resurssit voidaan jakaa tasaisemmin. Kaaos
planeetallamme

ei

johdu

tavaroiden

tai

palveluiden

puutteesta

eikä

edes

sen

epäoikeudenmukaisesta jakamisesta. Kaaos ihmiskunnassa tulee yhteisen tarkoituksen
puutteesta – puuttuu yhteinen tarkoitus yhdistää kaikki olemassa olevat kulttuurit ja yhteisöt
ja puuttuu myös tämän erilaisuuden kunnioitus.
 Kaaos, jota todistamme planeetan tasolla, tulee yksinkertaisesti:
 kunnioituksen ja sietokyvyn puutteesta rotujen ja kulttuurien kesken;
 selkeyden puutteesta henkilökohtaisella ja maailmanlaajuisella tasolla; vision puutteesta
– meiltä puuttuu visio siitä, että me olemme yksi kansa, joka jakaa yhden planeetan;
 tarkoituksen ja henkilökohtaisen elämämme eteenpäin ajavan voiman puutteesta;
 tietoisuuden puutteesta – meiltä puuttuu tietoisuus siitä, miksi me todella olemme täällä
ja mitä voimme saavuttaa lajina ja
 tiedon puutteesta – meiltä puuttuu tieto olemuksemme korkeammasta luonnosta ja
universaalista laista, joka hallitsee luomisen voimia.
Huolimatta kaikesta tästä ja siitä tosiasiasta, että sosiaalinen, koulutuksellinen ja poliittinen
järjestelmämme yhä tarvitsee jalostamista, kaikki yllä on hyvä uutinen!!!
Kuten Aldous Huxley, Englantilainen kirjailija kerran sanoi: ”Kokemus ei ole se,
mikä ihmiselle tapahtuu. Se on se mitä ihminen tekee sillä, se tapahtuu hänelle.”
S.E.A.:n (The Self Empowerment Academy’n) kutsu: ”Ole sellainen ihminen ja elä
sellaista elämää, että jos kaikki eläisimme kuin sinä, tämä maa voisi olla paratiisi.” Phillip
Brooks, USA, pappi.
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Ihmisrodulla on valtava valikoima välineitä, joita voi käyttää virittämään uudelleen
henkilökohtainen ja maailmanlaajuinen kenttämme takaisin paratiisiin. Halumme,
mielikuvamme, unemme ja selkeä visiomme, ajatuksemme, sanamme, tekomme: kaikki
nämä muuttavat jollain tavoin dimensionaalista biokenttää. Erityisten ohjelmien käyttäminen
puhdistamaan fyysinen, emotionaalinen, mentaalinen ja henkinen kenttämme, tulee
tarkoittamaan myönteistä edistystä kaikille. Tarjoamme yksitoista uudelleenohjelmoinnin
työkalua osassa HOW http://www.jasmuheen.com/how.asp
Nämä välineet perustuvat ikiaikaiseen viisauteen ja ne käyttävät erityisiä DOWkäskyjä

sekä

HENGITYSTÄMME,

LUOVAA

VISUALISAATIOTA

ja

VALOTEKNIIKKAA ja ÄÄNITYÖVÄLINEITÄ, kuten toistamista ja mantroja ja
antaumuksellista musiikkia. Yhdessä nämä kolme stimuloivat valtavan nousun kentässämme
ja

antavat

meille

pääsyn

moninaisille

kanaville

dimensionaalisessa

biokentässä.

Merkittävintä on, että yllä oleva avaa meille pääsyn DOW VOIMAAN. Kaikkitietävään,
kaikkivoipaan rajattomaan rakkauden olemukseen, joka on kaikessa ja kaikkialla.

Uuden vuosituhannen rauhan ohjeet
 Muista maailmankaikkeus näkee sinut Jumalana, joten ole selkeä siinä, mitä pyydät ja
uneksit. Anna selkeät ohjeet maailmankaikkeudelle.
 Toimi kuin olisit mestari ja ota vastuu kaikesta mitä luot;
 Keskity jaettavan tiedon laatuun, ei sen ulkoiseen rakenteeseen;
 Älä keksi uudelleen pyörää – käytä kaikkien muiden lahjat ja kyvyt ja yhdisty sitten
luomaan voimallinen kokonaisuus;
 Avaudu yhteistyölle, ei kilpailulle, sillä kilpailu edistää erillisyyttä;
 Tarkista kaikki ohjeet ilon ääni sydämesi vastauksessa;
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 Muista ’pyydä ja vastaanota’ - periaate;
 Ota vastaan sisäisen opettajan kutsu olla läsnä opetuksessa – sisäisillä tasoilla
meditaatiossa ja hiljaisessa kontemplaatiossa – ja tule tietämään kuka sinä todella olet;
 Ole rajaton ajattelussasi – laatuajattelu tuo laatuelämän;
 Anna mielikuvituksesi lentää – muistaen, että mielikuvitus on Jumalan antama lahja,
joka yhdistää meidät hengen valtakuntaan;
 Ole selkeä visiossasi maan tulevaisuudesta ja jaa vapaasti visiosi niiden kanssa, jotka
pyytävät; pidä yllä kuvaa rauhasta ja vauraasta maailmasta, missä kaikki ovat terveitä ja
onnellisia;
 Tämä on ryhmävihkimys, joten kaikkien tulee tulla mukaan vapaaehtoisesti yksinomaan
sydämensä ilosta ja olla tietoisia siitä, että jaamme yhteisen vision;
 Kiinnitä huomiota kaikkiin, jotka tahtovat vapaaehtoisesti auttaa visiosi fyysistä
ilmentymistä, sillä kaikilla on oma osansa tässä pelissä ja oma lahjansa antaa;
 Ole tietoinen kielen voimasta ja käytä käynnistäviä sanoja. Käytä myönteistä ykseyden
kieltä, jos etsit eheyttä ja ykseyttä;
 Elä niin kuin puhut – ole elävä esimerkki terveestä, onnellisesta ihmisestä;
 Jaa tietoa, aikaa, runsautta vapaasti;
 Muista että sinulla ei ole tekijänoikeutta universaaliin mieleen;
 Ole joustava – laajene uuteen ja OLE jokaisessa hetkessä.
 Salli itsesi virittyä, laajentua ja hiljentyä, anna sen itää!

‘Madonnavärähtelyn’
planetaarisen rauhanohjelman lanseeraaminen
Madonnavärähtelyn

planetaarinen

rauhanohjelma

lanseerattiin

neljännessä

kansainvälisessä M.A.P.S. lähettiläiden retriitissä Thaimaassa 14.-21. lokakuuta 2002. Se oli
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myös meidän ensimmäinen maailmanlaajuinen rauhankonferenssimme. Tämä retriitti oli
avoin kaikille ja kutsuimme kaikki maat osallistuman ja tukemaan tätä rauhan
toimintaohjelmaa.
Madonnavärähtelyn planetaarinen rauhanohjelma esitettiin Jasmuheenin lokajoulukuun 2002 vierailun yhteydessä PSI Kongressissa Baselissa, Sveitsissä ja HADO
symposiumissa Augsburgissa, Saksassa.
Madonnavärähtelyn planetaarisesta rauhanohjelmasta tullaan myös kertomaan
Jasmuheenin vuoden 2003 maailmankiertueella Dimensionaalisen biokentän teknikoiden
virittämisretriiteillä Italiassa, Belgiassa; Saksassa ja Norjassa ja viikonloppuseminaareilla
Pariisissa Ranskassa: Zürichissä Sveitsissä; Barcelonassa Espanjassa; Baden Badenissa
Saksassa ja Pietarissa Venäjällä ja myöhemmin Wienissä Itävallassa.
Katso www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1 ja www.jasmuheen.com/where.asp#travel
Jasmuheen kirjoittaa:
“Sain vastaanottaa madonnavärähtelyn planetaarisen rauhanohjelman
33 vuotta henkilökohtaisen hienovirittämisen jälkeen.
Tarjoan tämän, elämäntyöni, vapaasti maailmalle, joka tarvitsee sitä.”

LAHJOMATON VERKKO
Kun tahdomme saavuttaa syvän ja kestävän rauhan planeetallamme, meillä
tulee olla pääsy ja meidät tulee ohjata lahjomattomaan verkkoon, joka toimii egon,
ahneuden ja henkilökohtaisten työjärjestysten tuolla puolen. Rauhanlähettiläillä on
kaksi sellaista verkkoa – C.N.N. ja Inner Net, sisäinen verkko. Meillä on myös internet,
joka on välineemme nopeaan ja helppoon ja sensuroimattomaan joukkoviestintään.
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a) C.N.N. (the Cosmic Nirvana Network, kosminen nirvana verkko), josta on kerrottu
aiemmin tässä kirjasessa. C.N.N. on JUMALALLISEN KOMMUNIKAATION JA
PALJASTAMISEN verkko. Se on sisäisen tason verkko, jota käyttävät ne, jotka
kommunikoivat valonkielellä.
b) Kosminen nirvana verkko madonnavärähtelyn tukemana on rakkauden ja viisauden
lähde ja sellaisena lahjomaton. Se on ainoa uutisverkko, joka jatkuvasti jakaa myönteistä
ohjausta.
c) Sisäinen verkko, Inner Net: Sisäinen verkko on M.A.P.S. lähettiläiden sisäisen tason
kommunikaatioverkko, missä kaikki kommunikaatio tapahtuu telepaattisesti DOW:ilta
DOW:ille tai pyhien kanssa.
Saavuttaaksemme C.N.N.:n ja sisäisen verkon, meidän tulee aktivoida kuudes
intuition aistimme ja seitsemäs tietämisen aisti. Aivo- ja käpylisäkkeen aktivointi saa tämän
tapahtumaan

luonnollisesti

ja

laajentaa

selvänäköämme,

selväkuuloamme

ja

selvätuntoamme. Nämä rauhaset virittyvät automaattisesti RESEPTIn 2000> harjoittamisen
kautta.
c) Sisäinen verkko: C.I.A. ja vapaa online lehti The ELRAANIS Voice – TEV pitää ajan
tasalla sekä M.A.P.S.:n että RAUHANlähettiläät. Molempia tukee madonnavärähtelyn
planetaarinen rauhanohjelma. M.A.P.S. lähettiläiden forum on myös väline myönteisen
tiedon jakamiseen.

The C.I.A. – Cosmic Internet Academy, kosminen internetakatemia:
www.selfempowermentacademy.com.au
The ELRAANIS Voice: www.jasmuheen.com/signup.htm
M.A.P.S. lähettiläiden forumit www.jasmuheen.com ja C.I.A.
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The M.A.P.S.* maailmanlaajuinen
yhteys-riippuvuuden julistus
“Suurenmoisimmat lahjat, jotka voit lapsillesi antaa ovat
vastuun juuret ja itsenäisyyden siivet.” Denis Waitley
M.A.P.S.:n* ohjeiden mukaan me ehdotamme seuraavaa maailmanlaajuista yhteysriippuvuuden julistusta, joka parannettu versio nykyisestä itsenäisyysjulistuksesta.
Kun ajan kuluessa ihmisille tulee välttämättömäksi uudistaa ja jalostaa olemassa
olevat sosiaaliset, kasvatukselliset, taloudelliset, poliittiset ja henkiset rakenteet, jotka
aiemmin ovat kukoistaneet maan päällä ja ottaa haltuunsa maan voimat, erilliset ja tasaarvoiset asemat, johon luonnonlait ja luonnon Jumala oikeuttaa ihmiset, silloin todellinen
kunnioitus ihmiskunnan mielipiteisiin vaatii, että ihmisen tulee avoimesti julistaa tahtonsa
uuteen olemisen tilaan ja yhteistyöelämäntapaan ja tahtoa sitä ihmiskunnalle maan päällä.
* M.A.P.S. = the Movement of an Awakened Positive Society, herännyt myönteinen
yhteiskunta –liike.
Me – M.A.P.S.:n yksilöt – julistamme nyt tämän ja pidämme nämä totuudet itsestään
selvinä:
•

että koko ihmiskunta on olemukseltaan luotu tasa-arvoiseksi. Tämä tarkoittaa, että
kaikilla on samanlainen oikeus tutkia todellista ihmisen potentiaaliaan. Tämä potentiaali
on se tieto ja kokemus heidän luojastaan ja heistä itsestään henkisenä olentona, jolla on
ihmisen kokemus.

•

että kaikki elämä maan päällä on Luojan lahjoittamaa tietyin jokamiehen oikeuksin,

•

että riippumatta rodusta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai kulttuurista kaikilla
ihmisolennoilla on kiistämätön oikeus elämään, vapauteen ja oikeus tavoitella onnea.

•

Sellaisenaan heidän oikeutensa sisältäisi kelpo elämäntavan standardin, johon kuuluu:
sopiva suoja, ravitseva ruoka, kokonaisvaltainen koulutus, puheen vapaus, vapaus
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sortamisesta, henkisen palvonnan valinnanvapaus sekä oikeus olla täysin tietoinen
universaaleista laeista.
Hallintoinstituutioissa – M.A.P.S. lähettiläät vahvistavat:
•

että varmistamaan nämä perusihmisoikeudet, on perustettu hallinto- ja koulutuslaitoksia

•

ihmiskunnan

keskuuteen,

joissa

oikeamielinen

voima

johdetaan

hallittavien

suostumuksesta. Siksi rohkaisemme ihmisiä ottamaan oikeutensa antaa aktiivisesti
äänensä tukemaan niitä ihmisiä näillä hallinnon ja koulutuksen alueilla, jotka parhaiten
voivat edistää näiden oikeuksien toteuttamisen.
•

että milloin tahansa mikä tahansa hallinto- tai koulutuslaitos tulee huolimattomaksi tai
kykenemättömäksi saavuttamaan näitä päämääriä, on oikein ihmisiä kohtaan muuttaa tai
lakkauttaa se ja luoda uusi laitos ja/tai käytäntö, ja perustaa se sellaisille periaatteille ja
organisoida sen voima sillä tavoin kuin näyttää todennäköisimmältä saada vaikutus
ihmisten turvallisuuteen ja onnellisuuteen.

•

Varovaisuus todellakin sanelee, että pitkään vakiintuneita hallituksia ei tulisi muuttaa
keveistä ja hetkellisistä syistä.

•

Tässä me odotamme, että ihmiset, joita valitaan edustamaan meitä

•

palvelu- ja huoltolaitoksiin:
a) ovat aktiivisia palvelemaan meidän välittömässä yhteisössämme ja
b) että ennen vakavaa yhteisöön sitoutumista jokainen oppii kuinka käyttää
universaaleja lakeja ja kuinka luoda oma henkilökohtainen terveys, vauraus ja
ottaa vastuu omasta onnellisuudesta.
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Sosiaalisissa asioissa, M.A.P.S. lähettiläät varmistavat, että kaikilla ihmisillä on heille
kuuluvat oikeutensa:
•

annetaan pääsy tietoon universaaleista laeista*, niin että he voivat alkaa ymmärtää
jumalallisen alkemian korkeinta voimaa ja ottamalla käyttöön näiden lakien päivittäisen
harjoitukset, he tulevat kokemaan todellisen ihmisen potentiaalinsa.

•

rohkaistaan ja innostetaan luomaan henkilökohtainen todellisuuden malli, joka sallii
heidän sydämensä laulaa ja sallii heidän kunnioittaa KAIKKEA elämää sellaisella
tavalla, joka luo maailmanlaajuisen yhteisöjen yhteistyön eikä erillisyyttä.

•

tulla voimakkaaksi ja tehokkaaksi maailmanlaajuiseksi yhteisöksi, joka on vapaa
julkisesta – tai salaisesta – median, hallitusten ja minkä tahansa epäoikeudenmukaisesti
taloudellista etua ja ajavan voiman manipulaatiosta.

•

tuntea riittävää turvaa maassaan ja elämänympäristössään, niin ettei heidän tarvitse
kantaa asetta – M.A.P.S. rohkaisee maailmanlaajuiseen aseistariisuntaan.

•

hengittää puhdasta ilmaa ja juoda puhdasta vettä. Ja siksi suositellaan ja jaetaan vapaasti
kaikki patentit ja laitteet, jotka edistävät henkilökohtaista ja ympäristön terveyttä.

•

M.A.P.S. lähetystö varmistaa myös, että kestävä planetaarinen rauha ja harmonia,
tehokkaat hallitukset, maailmanlaajuinen yhteistyö ja kestävä kehitys tulevat
automaattisesti koko ihmiskunnalle, kun he ymmärtävät sen Luojan voiman, joka asuu
heissä. Siksi taistelemme Itsetuntemuksen – tiedon Itsestä – aktiivisen edistämisen ja
koulutuksen puolesta. Se on henkilökohtainen kokemuksellinen tieto Jumalallisesta
Itsestä meissä. Monet kutsuvat sitä Jumalaksi tai DOW-voimaksi (Minussa olevan
Jumalallisen Itsen voimaksi).
~ julistuksen loppu ~

* Universaalit lait on esitetty yksityiskohtaisesti Biofields and Bliss, Kirjassa 2 (ei
suomennettu). Kaksi päälakia, joita tarvitsemme ymmärtääksemme rauhan kanssaluomisen,
ovat:
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1) Laki ykseydestä, joka sanoo, että kaikki on osa yhtä elävää organismia – joten me
olemme kuin soluja Korkeimman Älyn fyysisessä bio-järjestelmässä – ja että kaikki on
yhteydessä toisiinsa ja kaikki mitä yksi tekee, vaikuttaa kokonaisuuteen.
2) Resonanssin laki, missä me vedämme puoleemme tai vastustamme kaikkea
myötätuntoisen resonanssin ja biopalautesilmukan avulla. Tämä laki sanoo: ”me saamme
takaisin sen, mitä me annamme.”

Vuodesta 1997 Jasmuheen ja S.E.A. (the Self Empowerment Academy) ovat tehneet
kuusi matkaa työlle omistautuneen maailmanlaajuisen verkon tuella. Jokainen matka on
jatkanut ja rakentanut edelleen edellisen vuoden aihetta ja matkat ovat kattaneet aiheet,
kuten: Jumalallinen Ravinto (1997), Moitteeton Mestari (1998), Paratiisin suunnitelma
(1999), Tanssien Jumalallisen kanssa (2000), Paratiisin kanssaluominen: RESEPTI 2000>
(2001), Jumalallinen säteily: Ykseys 2002 ja Täydellisen Yhdistymisen ja Täydellisen
Toiminnan Suunnitelma, ja myöhään vuonna 2002 Jasmuheen vastaanotti ja lanseerasi
Madonnavärähtelyn: PLANETAARISEN RAUHAN OHJELMAN.

M.A.P.S. VISIOT ja OHJELMAT
M.A.P.S. (the Movement of an Awakened Positive Society, herännyt myönteinen
yhteiskunta –liike) keskittyy harmonisoimaan kaikki henkilökohtaiset, sosiaaliset ja
planetaariset biokentät. M.A.P.S. lähettiläät toimivat kuin sosiaalisen tietoisuuden ääni ja
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rohkaisevat mestaruuteen itsestä, tehokkaaseen itsehallintaan ja synergistiseen tiimityöhön
mikrokosmoksen ja makrokosmoksen laajuudessa.
Virittäytymällä lahjomattoman verkon kautta monet M.A.P.S. lähetystössä
innostavat universaaliin rauhan malliin, missä me yhdistymme poistamaan kaiken sodan,
väkivallan, nälän, köyhyyden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden maan päällä.
Myönteisesti ilmaistuna tämä tarkoittaa terveyden ja onnellisuuden, rauhan ja vaurauden
kanssaluomista kaikille.
Tämä ei ole utopistinen uni. Tämä voi olla totta, jos me jaamme resurssimme
uudelleen, asetamme päämäärämme tärkeysjärjestykseen ja yhdistymme tekemään työtä
yhteisen hyvän eteen. Se pääasiallinen keskittymisen kohteemme mihin yhdessä lajina
keskitymme, hallitsee biokenttää. Tietäen kuinka dimensionaalinen biokenttä voidaan
uudelleenvirittää tuomaan uusi malli eläväksi, meidän tulee kaikkien olla tietoisia siitä, mitä
me tahdomme ja ottaa käyttöön tämän ohjelman suositukset.
Ja niin yhdyn Oz’in lapsiin, jotka sanovat:
Me tahdomme kysyä maailman aikuisilta yhden asian:
Jos sinä olisit rakkauden lähettiläs, kuinka sinä toimisit?
Aloita.
Minun työni S.E.A.:ssa ja C.I.A.:ssa on vapauttaa ja jakaa riittävästi
hyviä välineitä ja tietoa, niin että madonnavärähtely voi saavuttaa kaikki ja että
Sen projektit voidaan saada päätökseen suurella menestyksellä.
Namaste – Jasmuheen
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JASMUHEEN’S BACKGROUND
♥
♥
♥
♥
♥
♥
































24 kirjan kirjoittaja;
kansainvälinen luennoitsija,
praanaravitsemuksen johtava tutkija;
the Self Empowerment Academy’n perustaja;
yksi the C.I.A. - the Cosmic Internet Academy’n perustajista; julkaisija ja
toimittaja: on-line M.A.P.S. Ambassadry Newsletter - The ELRAANIS
Voice (TEV).

1957 - Syntyi Australiassa Norjalaisille maahanmuuttajavanhemmille
1959 – Alkoi keskittyä vegetarismiin
1964 - Alkoi opiskella Chi-energiaa
1971 – Löysi valon kielen
1974 – Aloitti ikiaikaisen vedisen meditaation ja itämaisen filosofian
1974 - Aloitti jaksottaiset paastot
1974 – Löysi telepaattiset kyvyt
1975 - 1992 – Kasvatti lapset, opiskeli ja käytti metafysiikkaa, loi erilaisia työuria
1992 – Vetäytyi järjestyneestä maailmasta harjoittamaan metafyysistä elämää
1992 – Tapasi alkemian mestarit
1993 – Kävi läpi praanavihkimyksen ja alkoi elää valolla
1994 – Aloitti 7 vuoden tutkimusprojektin jumalallisesta ravinnosta ja praanaravitsemuksesta
1994 - Aloitti globaalin palveluohjelman ylösnousseiden mestareiden kanssa
1994 – Vastaanotti 5 ensimmäistä osaa kanavoiduista ylösnousseiden mestareiden viesteistä
1994 – Kirjoitti kirjan In Resonance
1994 - Perusti the Self Empowerment Academy’n Australiaan
1994 – Alkoi kouluttaa metafysiikkaan ja itsemestaruuteen
1994 – Aloitti The Art of Resonance newsletter’in, joka on myöhemmin nimetty uudelleen:The
ELRAANIS Voice
1995 – Matkusti laajalti Australiassa, Aasiassa ja Uudessa Seelannissa kertoen itsemestaruudesta
1995 – Kirjoitti kirjan Praanaravitsemus, Pranic Nourishment (Living on Light) - Nutrition for the New
Millennium
1996 – Kutsuttiin esittämään praanaravitsemustutkimus globaalille näyttämölle
1996 - Aloitti koulutusohjelman globaalin median kanssa
1996 – Perusti International M.A.P.S. Ambassadry’n – vakiintunut 33 maassa
1996 - Loi the C.I.A. - the Cosmic Internet Academy’n - vapaa web-sivu, jolta voi ladata tietoa
myönteisestä henkilökohtaisesta ja planetaarisesta kehityksestä. Web-osoite:
www.selfempowermentacademy.com.au
1996 - 2001 - Matkusti laajalti Euroopassa, Isossa-Britanniassa, USA:ssa ja Brasiliassa ohjelmalla ‘Back
to Paradise’
1996 - 2004 – Puhui jumalallisesta voimasta ja jumalallisesta ravitsemuksesta > 900 miljoonalle
globaalin median kautta
1997 – Alkoi pystyttää tieteellistä tutkimusprojektia Valolla elämisestä
1997 - Aloitti trilogian Our Camelot, kirjoittiThe Game of Divine Alchemy
1997 - Muodosti the M.A.P.S. Ambassadry Alliance’n – ihmiset sitoutuvat maailmanlaajuiseen
harmoniaan ja rauhaan
1998 – Kansainvälinen kiertue kertoen Moitteettoman mestaruuden ohjelmasta
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1998 – Kirjoitti kirjan Our Progeny - the X-Re-Generation
1999 – Kirjoitti kirjanWizard’s Tool Box, josta myöhemmin tuli the Biofields and Bliss sarja.
1999 – Kirjoitti kirjan Dancing with my DOW : Media Mania, Mastery and Mirth
1998 - 1999 Kirjoitti ja julkaisi kirjan Ambassadors of Light - World Health World Hunger Project
1999 – Alkoi ottaa yhteyttä maailman hallituksiin maailman nälkä- ja terveyskysymyksen ratkaisun
vuoksi
1999 - Kansainvälinen kiertue kertoen Paratiisisuunnitelmasta
1999 - 2001 - Aloitti M.A.P.S. Ambassadors kansainväliset koulutusretriitit
2000 - Kansainvälinen kiertue ‘Dancing with the Divine’ helpottamaan eteerisen hallituksen valitsemista
28 avainkaupunkiin – kertoi myös ohjelmasta: the Luscious Lifestyles Program - L.L.P.
2000 - 2001 - Kirjoitti Cruising Into Paradise esoteerisen kahvipyötäkirjan
1999 - 2001 – Kirjoitti kirjan Divine Radiance - On the Road with the Masters of Magic ja
2001 – Kirjoitti kirjan Four Body Fitness : Biofields and Bliss Book 1
2000 - 2001 - Lanseerasi the OPHOP ohjelman: One People in Harmony on One Planet
2001 – Kirjoitti kirjan Co-Creating Paradise : Biofields and Bliss Book 2
2001 - Lanseerasi Recipe 2000> välineeksi kanssaluoda globaali terveys ja onnellisuus; rauha ja vauraus
kaikille maan päällä.
2002 - Lanseerasi www.jasmuheen.com ja sen Perfect Alignment Perfect Action Holistisen
koulutusohjelman; ja I.R.S., Instigate, Record and Summarize humanity’s co-creation of paradise.
2002 – Teki ‘Divine Radiance FOUR BODY FITNESS – Unity 2002’ maailman kiertueen
2002 – Vastaanotti, kirjoitti ja lanseerasi The Madonna Frequency Planetary Peace Program vapaana
ekirjana, Biofields and Bliss Book 3.
2002 - 2003 – Kirjoitti kirjan The Food of Gods.
2003 – Kirjoitti matkan “Divine Nutrition and The Madonna Frequency Planetary Peace Project”.
2004 – Kirjoitti The Law of Love ja sitten kiersi rakkauden lain ja ohjelman: Its Fabulous Frequency of
Freedom agenda kanssa.
2005 – Kirjoitti kirjan Harmonious Healing and The Immortals Way, ja sitten kiersi Harmonious Healing
agenda’n kanssa.
2005 – Aloitti työn The Freedom of the Immortals Way sekä jatkoi kirjoittamista:The Enchanted
Kingdom Trilogy & The Prana Program for Third World Countries.
2005 – Esitteli Praanaohjelman, THE PRANA PRORAM, YK:n rakennuksessa Wienissä yhteisölle: the
Society for Conscious Living – Nov. 2005.
2006 – kansainvälinen kiertue praanaohjelman, THE PRANA PROGRAM, kanssa.
2007 – kansainvälinen kiertue keskittyi TOISEEN TULEMISEEN ja TOISEN MAHDOLLISUUDEN
TANSSIIN.
2007 – Jasmuheen alkoi myös ottaa vastaan THE PATHWAYS OF ELYSIUM.
Jasmuheenin kirjoja on nyt julkaistu 17 kielellä.
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KOULUTUKSELLISET E-KIRJAT
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp
Koulutus poistaa tietämättömyyden ja se poistaa pelon ja se jättää enemmän tilaa
rakkaudelle…
Seuraavat e-kirjat ovat vain osa niistä 20. kirjasta, jotka Jasmuheenin on tuottanut the Self
Empowerment Academy’lle ja sen online edustajalle C.I.A.:lle. Kaikki kirjat antavat monia
suurenmoisia välineitä ja oivalluksia henkilökohtaisen ja planetaarisen paratiisin
kanssaluomiseen.
“IN RESONANCE”: Tätä kirjaa voidaan verrata moottorimekaanikon käsikirjaan, paitsi että tämä on neljän
kehon järjestelmämme – fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja henkisen kehomme – virittämiseen ja
yhdistämiseen autuaallisella tavalla! Kirja kattaa 20 vuotta hyvin tutkittua tietoa ikiaikaisesta viisaudesta sekä
monia käytännöllisiä tekniikoita luomaan myönteinen muutos alkaen hengityksestä ja valotyöstä bi-lokaatioon,
universaaleihin lakeihin ja telepaattiseen kommunikaatioon! (No 2 Esotera Magazine’n myyntimenestys –
elokuu 98 Saksa) Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn. http://payloadz.com/go?id=59295 (ei suomennettu)
JUMALLINEN RAVITSEMUS SARJA
KIRJA 1 valolla eläminen – Jumalallinen Ravitsemus Sarja: “PRAANARAVITSEMUS – Uuden
vuosituhannen ravinto”: Jasmuheenin neljäs kirja, joka kuvaa yksityiskohtaisen prosessin, joka salli hänen
olla fyysisesti ylläpidetty elämän chi’llä. Tämä kirja kertoo myös kuolemattomuudesta ja välineistä lopettaa
ikääntymisprosessi. Praanaravinto (Living on Light) on saatavilla 15 kielellä – löydät täältä luettelon
kustantajista eri kielillä http://www.jasmuheen.com/who.asp#author. Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn.
http://payloadz.com/go?id=59292 (on suomennettu)
KIRJA 2 valolla eläminen – Jumalallinen Ravitsemus Sarja: “AMBASSADORS OF LIGHT – Living on
Light – World Health, World Hunger Project” on Jasmuheenin kymmenes kirja ja tämä seurasi
Praanaravinnon – Uuden vuosituhannen ravitsemuksen myyntimenestystä. Tässä kirjassa Jasmuheen tarjoaa
käytännölliset sovellutukset maailman terveyteen ja nälkään liittyviin haasteisiin. Tämä antaa syvän katsauksen
maailmanlaajuiseen aseidenriisuntaan, tuontikiellon hajoittamiseen, kolmannen maailman velan antamiseen
anteeksi, kokonaisvaltaisen koulutuksen ohjelmiin, kestävään resurssien riittävyyteen ja kaiken sairauden
poistamiseen. Tämä kirja on tutkimusvertailu, reseptit ja suositukset, jotka otetaan käyttöön, tulevat
merkitävästi muuttamaan ihmiskunnan polun. Kuvittele maailma ilman sotaa tai nälkää tai pelkoa? Kuvittele
maailma, jossa ei ole sairauksia, maailma joka on yhtä, missä kaikkea elämää kunnioitetaan? Nämä ovat valon
lähettiläiden
(the
Ambassadors
of
Light)
unelmia.
Lisää
tämä
e-kirja
ostoskärryyn.
http://payloadz.com/go?id=59293 (ei suomennettu)
KIRJA 3 valolla eläminen – Jumalallinen Ravitsemus Sarja: “JUMALTEN RAVINTO”: Voimalliset
ratkaisut, meditaatiot ja välineet kaiken nälkämme ravitsemiseen ja kuinka poistaa fyysinen, emotionaalinen,
mentaalinen ja henkinen anoreksia niin, että voimme elää terveinä ja onnellisina, rauhassa ja vauraudessa.
Täydellinen ravitsemus käyttäen jumalallista voimaa. Jasmuheenin 18. kirja. Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn.
http://payloadz.com/go?id=59294 (ei suomeksi e-kirjana, on suomennettu)
“THE LAW OF LOVE”: Laaja 238 A4 sivun käsikirja täynnä voimallisia elämää muuntavia meditaatioita,
jotka kuvaavat myös yksityiskohtaisesti ikiaikaisten taoististen mestareiden tekniikoita kuolemattomuuden
saavuttamiseen sekä tulevaisuuden tieteen välineitä interdimensionaalisesta matriisimekaniikasta Jasmuheenin
vapaus ihmisen rajoitteista ohjelmaan. Tämä tutkimus kattaa vapauden ikääntymisen tarpeesta tai sairauksista,
vapauden ruuan syömisestä tai nesteiden juomisesta, sillä me opimme kuinka luoda itseylläpitävä
biojärjestelmä; vapaus ilmaista meidän Jumalallinen luontomme ja kaikki sen lahjat ja ihanuudet... sekä testatut
menetelmät henkilökohtaisen valmiustasomme määrittämiseen, valmiutemme näihin vapauksiin! Lisää tämä ekirja ostoskärryyn. http://payloadz.com/go?id=91815 (ei suomennettu)
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LAW OF LOVE: Vapaa luku: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/LAWOF-LOVE-FREE-CHAPTER.pdf Vapaa johdanto & lukujen otsikot
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/LAW-OF-LOVE-INTRO-CHAPTERTITLES.pdf
THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY:
KIRJA 1: “FOUR BODY FITNESS”: Kirjoitettu yksinkertaiseksi koulutuskäsikirjaksi kouluille. Tässä
kirjassa Jasmuheen kuvaa biokenttätieteen yksityiskohdat: ohjelmointikoodit sekä reseptin elämäntapaan, joka
luo sisäisen ja ulkoisen rauhan, harmonisoi kaikki ihmiset ja innostaa suureen muutokseen. Yhdistämällä
ikiaikaisen viisauden tulevaisuuden tieteeseen, Biofields and Bliss (Biokentät ja autuus) esittelee myös
edistyneempien bioenergeetikkojen korkeamman valon tieteen ja sen asiantuntevan mallin henkilökohtaiseen
ja maailmanlaajuiseen puhdistumiseen ja jalostumiseen. Tämä kirja kattaa suuressa määrin reseptin 2000> ja
tarjoaa monia käytännöllisiä välineitä elämän
menetykseen. Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn.
http://payloadz.com/go?id=59243 (ei suomennettu)
KIRJA 2: “CO-CREATING PARADISE”: Kirja kattaa sosiaalisen ja maailmanlaajuisen biokentän
hienovirittämisen dimensionaalisen biokenttätieteen ja kuinka luoda paratiisi maan päälle. Tämä kirja tarjoaa
yksinkertaiset ja voimalliset välineet myönteiseen henkilökohtaiseen ja maailmanlaajuiseen muutokseen. Se
tarjoaa myös katsauksen uskontoihin, ikiaikaiseen viisauteen ja kvanttiperiaatteeseen sekä itsensä
voimaannuttamisen ja rauhan työvälineet. Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn. http://payloadz.com/go?id=59291
(ei suomennettu)
KIRJA 3: “MADONNAVÄRÄHTELY PLANETAARINEN RAUHANPROJEKTI”: Tämä vapaa e-kirja
kantaa iskulausetta ”muuta keskittymisesi kohde & muuta tulevaisuutemme” ja se tarjoaa yhdeksän
käytännöllistä projektia ja toimintasuunnitelmaa ja sopimusta ja virittämisen työvälinettä, jotka tulevat
luomaan syvän ja kestävän planetaarisen rauhan poistamalla sotien ja terrorismin alkusyyt ja syyt. Tämä
käsikirja on ajallisesti TÄYDELLISEN TOIMINNAN ratkaisu tähän kuluvan vuosituhannen kaaokseen.
Saatavana vain vapaana e-kirjana. Myös ENGLISH – DEUTSCH – ESPANOLE – FRANCAIS –
ITALIANO – DUTCH – ROMANIAN – PORTUGUES – CZECHOSLOVAKIAN – CROATIAN.
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/peace.asp
“DIVINE RADIANCE: ON THE ROAD WITH THE MASTERS OF MAGIC”: Yksityiskohtainen
selvitys magiikan mestareiden viestintuojien elämästä. ’Sydänkirja’ täynnä muuntavia välineitä ja kertomuksia
Jasmuheenin vuorovaikutuksesta ja kokemuksista niiden kanssa, joita hän kutsuu alkemian mestareiksi sekä
vinkkejä jumalallisen kommunikaation ja jumalallisen paljastuksen parantamiseen. Lisää tämä e-kirja
ostoskärryyn. http://payloadz.com/go?id=59297 (ei suomennettu)
“STREAMS OF CONSCIOUSNESS UNIFIED”: Kokoelma tallennettuja eläviä kanavointeja viidestä
aiemmasta “Inspirations” trilogian numerosta ja Vol. 1 ja 2 julkaisusta “Streams of Consciousness”. Julkaisu
kommunikaatiosta, jonka Jasmuheen on vastaanottanut kosmiselta nirvana verkolta, C.N.N.:ltä (the Cosmic
Nirvana Network), vuoden 1990 aikana. Nämä jumalalliset innottavat viestit kattavat asenteet ja elämäntaidot
ja sellaisena se ei milloinkaan vanhene. Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn. http://payloadz.com/go?id=59301 (ei
suomennettu)
“DARKROOM DIARY DOWNLOADS”: Kirjoitin tämän kirjan helmikuussa 2004 Tao-puutarhassa Chiang
Mai’ssa Thaimaassa, kun kävin läpi kokemuksen ja vietin 21 päivää pimeässä vastaanottaakseni koulutuksen
vähäisemmän, suuremman ja suurimman harjoituksessa Kan & Li mestari Mantak Chia’lta. Se mitä on
tallennettu siellä, on yksinkertaisesti minun kokemukseni tämän retriitin aikana ja heidän suhtautumisensa
minun omaan matkaani oppimaan lisää rakkauden lain vapaudesta, joka on kuvattu kirjassa “The Law of
Love”. Keskityin tällä retriitillä oppimaan lisää välineitä nesteyttää tehokkaasti ihmisen keho ja vapauttaa se, ei
vain ruuan tarpeesta, vaan myös nesteen tarpeesta. Voit lukea lisää Jasmuheenin matkasta pimeässä
VAPAASTA e-kirjasta http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/Darkroom-
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Downloads.pdf. Se on nyt saatavilla pienin kustannuksin myös taskukirjana osoitteesta
http://stores.lulu.com/jas-1 niille joiden ei ole mahdollista ladata sitä tietokoneelleen. (ei suomennettu)
“PRAANAOHJELMA”: Voimmeko poistaa planeetaltamme kaikki terveyden ja nälän haasteet? Onko
olemassa tapa tyydyttää jokaisen fyysinen, emotionaalinen, mentaalinen ja henkinen nälkä ja tehdä se tavalla,
joka luo rauhan ja harmonian maailmaamme?
Tutkittuaan kokeellisesti yli vuosikymmenen vaihtoehtoisen ravinnon – chi’n tai praanan tai kosmisten
partikkeleiden – käyttöä, Jasmuheen tämän alueen johtavana tutkijana saattaa eteenpäin ohjelman, joka tekee
juuri tämän. Keskittyen kolmannen maailman maihin PRAANAOHJELMA e-kirja on tietosanakirjan kaltainen
kokoelma kaikesta mitä aina olet tahtonut tietää praanasta ja enemmän. Tämä kirja kattaa vaihtoehtoiset
ravitsemuksen menetelmät ja jopa kehon nesteytyksen käyttäen sisäistä energialähdettä, joka on jo
kehossamme ja sillä tavoin vapauttaa meidät riippuvuudestamme maailman ravintoresursseista ja muuttaa
maailmamme taloudellisen tilan. Lisää tämä e-kirja ostoskärryyn. http://payloadz.com/go?id=163985 (ei
suomeksi e-kirjana, on suomennettu ja saatavissa kirjana)

Myös JASMUHEEN’in meditaatiot MP3 tiedostoina nyt saatavilla:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#audio
Ja muilla kielillä:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#audio-otherlanguage

Pysy ajantasalla Jasmuheenin toiminnasta
C.I.A.:n (the Cosmic Internet Academy’n) yhteydepitolista:
http://visitor.constantcontact.com/email.jsp?m=1011160294062
Huomaa, että sinun tietosi pysyvät luottamuksellisina C.I.A.:ssa
eikä niitä välitetä edelleen.
Sinä, joka tahdot rekisteröityä C.I.A.:n yhteyslistalle,
tulet saamaan yleisen kuukausittaisen tai neljännesvuosittain ilmestyvän tiedotteen
tai tiedotteen milloin tahansa me S.E.A.:ssa (the Self Empowerment Academy)
ja C.I.A.:ssa tunnemme, että on jotain tärkeää kerrottavaa sinulle.
Lisäkopiota tästä e-kirjasta:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp
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For copies in paperback, at a minimal fee, that will be mailed to you,

MADONNAVÄRÄHTELY
go to:- http://stores.lulu.com/jas-1
PLANETAARINEN
RAUHANPROJEKTI

Tämä vapaa e-kirja kantaa tunnuslausetta
“muuta keskittymisesi kohde & muuta
tulevaisuutesi”.
Kirja antaa sinulle yhdeksän käytännöllistä
projektia ja
toimintasuunnitelmaa, sopimusta ja
virittämisen työvälinettä,
jotka tulevat luomaan syvän ja kestävän
planetaarisen rauhan
poistamalla sodan ja terrorismin
alkusyyt.
Tämä käsikirja on ajankohtainen,
TÄYDELLINEN TOIMI,
ratkaisu tämän kuluvan vuosituhannen
kaaokseen.
Jasmuheen vastaanotti
Madonnavärähtelyn
Planetaarisen Rauhanohjelman
vuonna 2001
universaalista rakkauden ja älyn kentästä (the
UFI).
Ohjelma on vastaanotettu
Äiti Marialta ja Madonnalta
hänen kaikissa muodoissaan.
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