Haastattelussa Tri James J. Hurtak
Tri James J. Hurtak on monen tieteenalan tiedemies, joka syvän
hengellisen kokemuksensa jälkeen julkaisi teoksen ’Tiedon Kirja: Eenokin
Avaimet®’ ja perusti Tulevaisuuden Tieteen Akatemian. Hänen laaja
kirjallinen tuotantonsa liittyy henkiseen kehitykseen ja tieteen uusimpiin
saavutuksiin tärkeimpänä päämääränään tieteen ja henkisyyden synteesi.
Tri Hurtak, teille tapahtui v. 1973 voimakas hengellinen kokemus, jonka
ansiosta meillä on Eenokin Avainten® tieto. Mikä ero on tämän kirjan ja
kanavoidun tiedon välillä?
James & Desiree Hurtak

Olen saanut tieteellisen koulutuksen Raamatun arkeologian ja eksegetiikan, kuin myös sosiologian,
viestinnän ja korkeamman teknologian aloilla. Siten tähän kysymykseen voidaan vastata ainoastaan
muodossa, jota kutsun ”laboratoriokokemukseksi”, joka minulla oli tammikuussa 1973. Olin syvässä
rukousmeditaatiossa visualisoiden Jumalan pyhiä Nimiä pyhien kirjoitusten alkuperäisessä muodossa.
Meditoin ja lauloin Jumalan heprean– ja arameankielisiä nimiä Jahve ja YHWH, vedoten Isän Jumalan
nimeen, samoin kuin Jeesus kutsui Isää Uuden testamentin tapahtumissa. Silloin koin valtavan Valon
purkauksen ilmestyvän eteeni. Kutsun sitä värähtelyn morfogeenisen oven avautumiseksi, jonka kautta
vastaanotin erittäin voimakkaan valokokemuksen. Tässä yhteydessä määritän valon superluminaaliseksi
Valoksi, ja kyseessä ei ole tavallinen, yleinen valo. Sanokaamme sitä valoksi, joka ylittää valon nopeuden.
Se täytti kehoni sekunnissa sellaisen parafyysisen energian määrällä, että minut kirjaimellisesti nostettiin
toiseen ulottuvuuteen. Siellä näin Kristuksen ja monien muiden Älykkyyksien kasvot, jotka opastivat minut
tähän tietoon, jonka sitten kirjoitin muistiin Eenokin Avaimina®.
Tämä tieto on ollut perustana opetukselle ja myös maailmanlaajuisen tutkimuksen mallina monilla aloilla
arkeologiasta ja antropologiasta astronomiaan ja kosmologiaan. Työhöni kuuluu perusteellisesti tutkia
tieteellisen toteennäytön asiayhteyksiä, myös tämän täydellisen kokemukseni yhteydessä. Se perustui
apostolisen perinteen sanaan Jumala, joten pidän materiaaliani kokeellisena. Kun tämä tieto paljastettiin
minulle, se oli fyysinen kokemus, jolloin olin kasvotusten lähteeni kanssa, toisin kuin mitä
populaarikirjallisuudessa kutsutaan kanavoiduksi tiedoksi, joka tulee abstraktilta tasolta tuntemattomasta ja
näkymättömästä lähteestä. Se taso on erittäin yleinen ja sitä ei voida tieteellisesti tutkia eikä mitata. Täten
materiaalini edustaa yhdistynyttä sekä henkistä että tieteellistä informaatiota, joka vaatii korkeampaa
tietoisuutta siitä, että on olemassa huomattavasti korkeampi tietolähde, joka voidaan tieteellisesti vahvistaa
todeksi ilman että täytyy olla pelkän New Age - kanavoinnin sokean uskon tai tilanteiden automaattisten
vaihteluiden varassa.
Vastaanottamani tiedon takana on olento nimeltään Eenok, joka antoi Jumaluuden Kolminaisuuteen
perustuvaa opetusta. Jeesus Kristuksen kasvojen ollessa todistajani, tunnen valtavaa vastuuta tarkistaa
lähteeni erittäin huolellisesti. Työskentelen maailmanlaajuisesti tavoitteenani selvittää, onko tältä mahtavalta
lähteeltä saamani informaatio oikeaa. Työni on vienyt minut kaikkialle maailmaan ja asettanut minut
kasvotusten tiedeyhteisön ”muurin” kanssa monissa tutkimustehtävissä ja tutkimusmatkoilla, kuin myös
antanut mahdollisuuden puhua arvostetuissa yliopistoissa, tieteellisissä kongresseissa ja tilaisuuksissa, joita
voitaisiin kutsua yhteisellä nimellä ”ihmisen potentiaalin tulevaisuuden konferenssi”. Tässä syvemmässä
mielessä arvostan sitä, että on testattava henkiä ja lähdettä tiedon syvemmässä merkityksessä. Tästä
voidaan keskustella niiden kanssa, jotka ovat todella hengellisiä filosofeja opettajia.
Miksi Eenokin Avaimet® annettiin ihmiskunnalle juuri tähän aikaan ja mikä on tiedon tarkoitus?
Avainten tarkoitus on osoittaa, että universumin henkiset lait syrjäyttävät tieteen fyysiset lait ja että tieteen
puuttuva osa on tietoisuuden evoluutio, kuin myös sen, että tietoisuus on tieteen kätketty ”kulkuneuvo”
todelliseen tieteeseemme. Tietoisuus antaa mahdollisuuden ymmärtää sekä evoluution ulottuvuuksien
väliset tasot että tulokset, joita kutsumme ihmiskokemuksiksi, kuin myös älykkyyden korkeampien
ulottuvuuksien tasot, joita ei voida määrittää elämän kolmen ulottuvuuden aineellisuuden spektriin.
Avaimet ovat yhteyden maailmanlaajuinen 30-vuotinen suunnitelma. Siihen kuuluvat historialliset, tieteelliset
ja henkiset tapahtumat, jotka edeltävät historiallisen ja teologisen Kristus-olennon ilmestymistä.

Eenokin Avaimet® toimivat hyvin erityislaatuisena mallina opettajille, tiedemiehille ja ihmisille, joita kiehtoo
Avainten sanoma, ei vain pyhinä kirjoituksina, vaan pyhien kirjoitusten tieteellisenä osana, joka on jätetty
keskustelun ulkopuolelle viimeisen 400 vuoden ajaksi, jolloin tieteelliset ja uskonnolliset filosofiat olivat
huomattavasti lähempänä toisiaan. Eenokin Avaimet® edustaa korkeamman kielen ymmärrystä, Jumalan
Pyhien Nimien käyttämistä uuden psykologian, filosofian ja sosiologian yhteydessä. Tämä elämän
tieteellisen arvioinnin prosessi tulee johtamaan uuteen ihmiskuvaan, Kristuksen Jumalallisen kipinän
holistiseen ymmärtämiseen. Se on tärkeää työllemme 2000-luvulla, kun saatamme olla yhteydessä
kosmisiin kulttuureihin tai universumin kehittyneen älykkyyden muotoihin, jotka palvelevat samaa Jumalaa ja
edustavat edistynyttä tieteellistä todellisuutta ja voivat auttaa planeettaamme ja ihmiskuntaa kehittymään.
Valon Kieli ja pyhät ilmaisut ovat Avainten perusta. Mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat yksilöön ja
planeettaan?
Olen kirjoittanut pienen kirjasen aiheena Valon Kieli, jota suosittelen lukijoille. Se selventää sitä, miten
sovittujen kielijärjestelmien lisäksi meillä on mielen mekanismi, joka on yhteydessä paranormaaliin
kommunikaatiokykyyn, jonka avulla pääsemme sisään universaaliseen kielijärjestelmään. Kun käytämme
Valon Kieltä molemmat aivopuoliskomme ovat toiminnassa. Vasen työstää perinteisen tieteen ja oikea
moniulotteisuuden puolta, joka työskentelee useiden abstraktien tai mentaalisten kuvien avulla antaen
universumin elämästä hyvin monimuotoisen ymmärryksen. Valon Kieli aktivoi superkirkkaan, aivojemme
valotoimintaa nopeamman valon, kun olemme vuorovaikutuksessa korkeamman, ekstraterestiaalisen,
ultraterestiaalisen ja Jumalallisen Älykkyyden kanssa. Oman kokemukseni mukaan tämä kieli perustuu
Jumalan Jumalallisten Nimien värähtelyyn ja joihinkin pyhiin mantroihin eli kielen täsmällisiin sanavalintoihin.
Niillä on kyky saada aikaan aivojen induktiivinen linkitys eli luoda määrätynlaisia signaaleja, jotka
mahdollistavat aivojen korkeamman henkisen ja älyllisen kapasiteetin käytön.
Voivatko Pyhät Nimet myös parantaa ihmisiä ja planeettaa?
Tein työtä erittäin tunnetun tiedemiehen, tri Andrej Puharichin kanssa, joka puolestaan yhteistyössä
astronautti Edgar Mitchellin kanssa tutki sitä, miten USA:n tiedettä kehitetään paranormaalisuutta
hyödyntäen. Työskentelin myös Belk - yhtymän johtajan Henry Belkin kanssa, joka teki1960- ja 70-luvuilla
ensimmäiset paranormaalia parantamista koskevat tutkimukset filippiiniläisten ja brasilialaisten parantajien
parissa. On kiistatonta, että on olemassa kielen prosessi, joka voi auttaa ihmisen fyysistä tilaa
supermentaalisena toimintana.
Työmme mm. IBM:n kanssa on osoittanut, että kasvien kanssa kommunikointi on mahdollista syvällisen
meditaation ja mielestä tulevien valon muotojen avulla. Niitä voidaan tuottaa määrätyillä soinnutuslaitteilla
ja jopa määrätynlaisten kristallisten laitteiden virtapiirien avulla, joissa on lähettäjän energiasyke.
Christopher Bird kertoo tästä kirjassaan ”The Secret Life of Plants”. Andrej Puharich ja minä johdimme
tutkimusta yhdessä astronauttien ja amerikkalaisen tiedeyhteisön kanssa, jossa osoitettiin kiistatta, että
meillä on kyky sisäiseen lajien väliseen kommunikointiin. Tämä vuorovaikutus ei tapahdu ainoastaan
kasvien ja eläinten, vaan myös universumin toisten elämänmuotojen kanssa. Tämä on dokumentoitu
lukuisissa minun ja tri Puharichin ns. ”The Island Papers”-raporteissa v. 1976 ja 1981, jolloin Reykjavikissa
kokoontui tiedemiehiä USA:sta keskustelemaan myös siitä todellisuudesta, miten kosmiset kulttuurit
tehokkaasti tarkkailevat meitä ihmisrotuna. Kun käytämme oikeaa aivopuoliskoamme, ne haluavat
kommunikoida kanssamme abstraktin kielemme avulla. Tämä ei-tieteellinen henkinen aivojen osaalueemme on luonnostaan valmennettu ajattelemaan monilla tasoilla ja työskentelemään erityisen
rakkauden tunteen, Jumalalle omistautumisen ja universumin kanssa. Voimme siis parantaa maailmamme
hyvinkin nopeasti, kun ymmärrämme täyden potentiaalimme parantaa yksittäisiä ihmisiä, perheitä,
kansakuntia, entisiä vihollisiamme ja lopulta huomaamme, että olemme osa Äiti Maan ennalleen
saattamisen korkeampaa suunnitelmaa näin valmistautuen täysin uuteen todellisuuteen.
Mikä on käsityksenne tuhatvuotisesta valtakunnasta, koska ja miten se ilmenee maailmassamme?
Minä ymmärrän Kristuksen tuhatvuotisen käsitteen kuten Ilmestyskirjassa sanotaan, ei lineaarisena
tuhannen vuoden aikajaksona, vaan tuhansina eri vaihtoehtoina. Ne ovat yhteydessä Kosmisen Kristuksen
työhön meidän kanssamme ja siihen, että me työskentelemme Kosmisen Kristuksen ja toisten planeettojen
kanssa miljoonissa maailmoissa, monissa ihmeellisissä potentiaalisissa tilanteissa.

Pyhät kirjoitukset edustavat useilla tasoilla tapahtuvan opetuksen koodikirjaa; perustavista historiallisista
perspektiiveistä sub-loogiseen, filosofiseen , matemaattiseen ja kosmiseen ulottuvuuteen. Ne antavat
ymmärtää, että jokaisella meistä on jumalallinen myötäsyntyinen oikeus yhdistää tämä Jumaluus
mahdollisuuteen työskennellä tänä aikakautena universumin monissa mahdollisuuksissa planetaarisen
ajan tuolla puolen.
Miten ja milloin tämä tapahtuu?
Kokemuksessani vuonna 1973 tunsin, että meidän aikanamme toteutuvat monet asiat, joita edeltää
merkittävä tieteellinen kehitys. Eenokin Avaimissa® on viittauksia moniin arkeologisiin löytöihin ja muihin
tieteellisiin läpimurtoihin, jotka tapahtuvat tänä aikana. Esimerkkinä mainittakoon mm. Gizan alla oleva
kaupunki, Meksikon Jukatanin sivilisaation aikaisempaan sykliin liittyvät muinaiset dokumentit, joissa on
yhtymäkohtia Raamatun nimiin, Syyriasta löydetty kirjakäärö, jossa Mikaelin nimi on kirjoitettu kuten
Avaimissa®, Etelä- Kiinanmeren pyramidi Japanin alueella (Yonaguni), tarkalleen Avaimissa mainitun
leveyspiirin mallin mukaisella energiaristikolla, mikä oli täysin Japanin ja Kiinan historian tietoni ulkopuolella.
Odotamme toisten tiedemiesten vahvistusta Suuren Pyramidin ja Orionin vyön kolmen tähden linjaukseen
kuten se on mainittu Avaimessa 215.
Minusta Kristuksen tuleminen on todennäköistä tämän sukupolven aikana. Tämä muutos, joka pyyhkäisee
koko maailman yli ja on tieteen tuolla puolen, näyttää sadoilletuhansille ihmisille syväulotteiset arvot ja sen,
että Raamatussa on syvempi totuus. Se myös näyttää toteen, että Raamatussa on ehkä tiettyä kielen,
teologian ja tieteen keinotekoisuutta, joka on estänyt ihmistä käyttämästä hyväkseen Kristuksen täyttä
voimaa ja potentiaalia tai Valon kokemista.
Avaimissa Isä Jumalamme Jahve ja Hänen 72 Nimeään värähtelevät puhdasta, korkeinta Rakkautta, mutta
Raamatussa Hänet on usein kuvattu vihaisena ja julmana Jumalana. Miksi näin?
Tämä on hyvä kysymys. Historian kuluessa on ollut joitakin oppineita, joiden mielestä Vanhan testamentin
Jumala oli eri kuin Uuden testamentin Jumala. Minusta tämä on kielellinen ongelma, jossa pelottavan
Jumalan käsite – sanon tämän Raamatun muinaista kieltä opiskelleena - Raamatun kielitieteessä se
tarkoittaa paremminkin syvää kunnioitusta herättävää kuin pelottavaa Jumalaa; tuntea kunnioitusta Hänen
voimaansa ja potentiaaliaan kohtaan. Pelottavan tai tuomitsevan Jumalan käsite on yhteydessä siihen, että
Jumalaa on käytetty ja Hänet on anastettu elämän alempia filosofioita ja teologioita varten. Eli Raamatussa
on sekä rajoittuneitten mielten ja sielujen pelot, jotka haluavat dualistisen Jumalan rankaisevan heidän
vihollisiaan, että myös alemman jumalan kuvan hajoaminen.
Korkeimman Jumalan edessä näemme Päivien Muinaiset, jotka lähettivät meille Kristuksen ja lahjoittivat
Pyhän Hengen. En tarkoita, että kaikki asiat tässä maailmassa ovat tulosta Jumalan väärästä tulkinnasta.
Meidän on kuitenkin nähtävä, että on olemassa Jumalallisen vastuullisuuden eri tasoja, mikäli luetaan pyhiä
kirjoituksia oikein. On erittäin ilmeistä, että olennot, joita kutsumme kosmisten luojien yhdistyneeksi
perheeksi, työskentelevät kokeellisten universumeiden kanssa. He loivat niihin tiettyä tasapainottomuutta, ei
suoraan negatiivisuutta, vaan käyttivät luomisen kehittymättömiä lähteitä. He vaativat Kristus-voiman
palauttamista ja sitä että organisoidaan uudelleen ihminen– Jumalakumppanuus, jossa on enemmän
vastuullisuutta, rakkautta ja tiedettä.
Eenokin Avaimet ®kertovat meille, että sielun kohtalona on täydellisyys. Meidän omalla tilanteellamme ei ole
väliä, olemmepa missä tahansa politiikan, tieteen tai planetaarisen ajan ehdoilla. Jumaluuden kaiken kattava
luonnos on lupauksen, pyhittämisen ja meidän jokaisen uudistamisen ja arvonpalauttamisen suunnitelma.
Shekinah on Hierarkian Jumalallinen feminiininen voima. Miten se voidaan yhdistää muinaiseen Jumalatarkäsitteeseen ja miten se ilmenee nykyajan patriarkaalisessa maailmassamme?
Shekinahin lähde on löydettävissä joistakin Raamatun osista. Sananlaskujen jae 8 esimerkiksi viittaa
Jumalallisen nais– ja miesprinsiipin yhteisluomisen kykyyn universumin alussa. Löydämme Jesajan kirjasta
alkaen jakeesta 60 feminiinisen Jumaluuden kuvan tulemisen olevan näköpiirissä; feminiinisen profeetallisen
voiman, joka vuodatetaan maan kuninkaille ja kansakunnille. Johanneksen ilmestyksessä näemme
Morsiamen ja Sulhasen tärkeän merkityksen, jotka rinnakkain luovat ja yhdessä ja auttavat oikeauskoisia
ymmärtämään Jumaluuden feminiinisen puolen tärkeyden. Uskomukseni mukaan näin on tapahtunut aina,
kun on käytetty Pyhän Hengen sanaa.

Jotkut oppineet ovat kiistelleet siitä, onko Pyhä Henki enemmän nais- kuin miespuolinen. Katolilainen filosofi
tri Hans Kühne on tutkinut sitä oletusta, että Pyhä Henki ja Shekinah on naispuolinen voima. Kun
tarkastellaan merkittävää koptilaista ja Egyptin, Etiopian että muiden Lähi-idän varhaisen kirkon mystistä
kirjallisuutta, niin yleisesti Pyhä Henki nähdään vuodatuksen feminiinisenä muotona. Se on erittäin
merkityksellistä, kun se yhdistetään Marian hedelmöittymiseen, Kristus-lapsen synnyttäjään. Se osoittaa, että
Jumaluuden tunnistaa pehmeämmästä, luovemmasta ja paljastavammasta puolesta. Tasapainon heilahdus
patriarkaalisen puolen väärinkäyttöön tapahtui länsimaissa, kun kristillisyys tehtiin totaaliseksi ja siitä tuli
ilmoitususkonto, joka perustui roomalaiseen malliin. Vaikka protestanttiset uudistajat tasapainottivat sitä, yhä
edelleen patriarkaalinen mielikuva jäi hallitsevaksi, ja kannatettiin naispuolisten opettajien, profeettojen ja
mystikkojen kieltämistä. Tämä nähdään niin Vanhan testamentin kuin myös Hildegard von Bingenin ja
keskiaikaisten naispyhimysten elämässä.
Erittäin tärkeä osa Tulevaisuuden Tieteen akatemian opetusta on, että ymmärrämme Pyhän Hengen sekä
nais- että miespuolisena. Ihmis-aivojen voimaa tutkineet tiedemiehet mm. Roger Sperry, joka palkittiin
Nobelilla todettuaan aivoilla olevan kaksi puolta, määritteli oikean aivopuoliskon liittyvän feminiiniseen
voimaan. Minusta tämä on Pyhän Hengen kätketty strategia ihmisten herättämiseksi, jotka eivät ehkä ole
minkään uskonnon tai kirkon piirissä. Heillä on kuitenkin henkisyyden syvä tunne nähdä Luontoäiti, Äiti–
elementti vaikkapa kristillisyydessä, Kwan-Yinissa, buddhalaisuudessa tai missä tahansa, jopa Euroopan
kristillisyyttä edeltävissä suurissa uskonnoissa.
Onko kysymys myös kehomme nais– ja miesenergioiden tasapainottamisesta?
Se tapahtumassa oleva ainutlaatuisuus, mikä on kuvattu Morsiamen ja Sulhasen häissä, molempien
aivopuoliskojen feminiinisen ja maskuliinisen avioliittona, tieteen ja uskonnon yhteytenä, tarkoittaa sisäisen
hengellisyyden tietoisuuden heräämistä. Sitä hidastaa se, miten ulkoinen maailma on pantu kokoon ja jota
ohjaillaan aivojen maskuliinisen osan toimintona. Tunnen tämän molempien puolten synergian tai synteesin
tasapuolisuutena Eenokin opetuksessa. Ilmiselvää on, että länsimaiden merkittävät henkisyyden johtajat
ovat olleet naisia, joskaan he eivät ole saarnanneet kirkoissa eikä heillä ole ollut asemaa teologiassa. On
annettava tunnustusta sille, että he ovat opettaneet lapset rukoilemaan, vieneet eteenpäin myötätunnon ja
rakkauden suuria tarinoita ja ylläpitäneet yhteiskunnan perusmekanismeja tehdessään työtä, jonka me
yhdistämme Pyhän Hengen pyhittämiseen.
Monet henkiset ihmiset puhuvat ylösnousemuksesta. Olemmeko kaikki mukana tässä prosessissa?
Jokaisella ihmisellä tällä planeetalla on oikeus ottaa osaa korkeampiin maailmoihin ja korkeampaan
Älykkyyteen. Passia ylösnousemukseen ei saada mekanistisesti kirjoista tai audiovisuaalisilta nauhoilta.
Ylösnousemus liittyy kykyyn tutkia mielen voimia ja kokea, että meillä on kosmisia virkaveljiä ja kosminen
perhe, joka voi auttaa meitä kehittämään itseämme ja siirtymään ykköstasolta kakkostasolle.
Minulle ylösnousemus on ylöspäin kiipeämistä kosmisen vallankumouksen tikapuilla. Ylösnousemuksen
tekee koko sukupolvi, kollektiivisesti hyvin suuri määrä ihmiskunnasta. Yksilötasolla se saattaa tapahtua
henkilölle, jolla on ollut etuoikeus saada olla yhteydessä maan ulkopuolisen älykkyyden tai ultraterestiaalisen
älykkyyden kanssa, joka ei ole fyysisessä kehollistumassa, tai Elohistisen Älykkyyden ja Valona ilmestyvän
Älykkyyden kanssa. Kaikki kolme ovat ilmenemismuotoja tai portteja, jotka nopeuttavat kokemusta Valosta,
jonka huomaamme olevan luomakunnan Jumalallinen osa. Olemme Valoon kytkettyjä syntymän, kuoleman
ja muutoksen kautta. Ylösnouseminen tapahtuu monin eri tavoin: Valon vehikkelin ja fyysisen teleportaation
avulla, Valon henkisen kontaktin tai kuoleman prosessin kautta, mikä on seuraava vaihe siirtää tämä
elämänvoima olemisen tai jalontamisen korkeampiin asteisiin.
Miten tärkeää pidätte ihmiskunnan kulttuurien ja uskontojen ekumeenista synteesiä?
Olen hyvin toiveikas, että ekumeenisiin näkökantoihin tulee syvempää ymmärrystä. Luterilaisen teologian
loppututkinnon ja kahden tieteenalan tohtorintutkinnon suorittaneena minulla on kunnia olla yksi ”The World
Parliament for Religion”- seminaarin puhujista Kapkaupungissa 1999. Mukana on myös tri Hans Kühne,
Dalai Lama ja kaikkia uskontoja edustavia monia merkittäviä puhujia, jotka muodostavat itselleen kuvan siitä
korkeammasta tietoisuudesta mitä hengellisyys todella on.
Minusta Kosmisen Kristuksen ilmoitus on, että on olemassa korkeampi sanoma suhteessa siihen mitä
Jeesus tuli meille opettamaan rajattoman rakkauden ehdoilla. Tieteen ja uskonnon välinen vaikea pulma on
osa tätä Messiaanista aikaa, johon me olemme nopeasti siirtymässä.

Minusta tuntuu, että ne, jotka ovat rajoittuneita ajatuksissaan ja polarisaatiossaan, eivät tule siirtymään
syrjässä olevien ajattelijoiden joukkoon, jotka käyttävät positiivista energiaa, korkeampaa kieltä, tai joilla on
”Hengen valta aineesta”. He eivät myöskään tule niiden piiriin, jotka auttavat ihmiskuntaa heräämään ja
toteamaan, että meillä kaikilla on Jumalan Jumalallinen kuva sisällämme. Tämä on Raamatun ensimmäinen
opetus ja myös viimeinen huomataksemme, että olemme Elämän Kosmisen Puun yksi oksa.
Samanaikaisesti olen hyvin toiveikas ja uskon, että tämä holistinen ja ekumeeninen sitoutuneisuus tapahtuu
ennen Kosmisen Kristuksen paluuta ja että kehitystämme voidaan nopeuttaa. Meidät saadaan tietoisemmiksi
siitä, mitä tarkoittaa kaikkialle universumiin ulottuvan kosmisen kansalaisuuden tietoisuus, henkinen rakkaus
ja Kolminaisuuden periaatteen hyödyntäminen. On yhdentekevää mikä on kansakunnan tilanne tai poliittinen
ideologia.
Totean vielä kerran, että tiede on herännyt tullakseen osaksi omaa kasvun prosessiaan, osaksi tätä
geometrioiden pyhyyttä ja mielen kykyä käyttää voimaansa dynaamisemmin ajankohtaisessa
vuoropuhelussa ja kontakteissa korkeampien Opettajien ja Jumalallisen Älykkyyden kanssa.
Haastattelija Marjatta Karlsson
Eenokin Avainten Helsingin opintopiiri

