
TEHOKAS JA YLIVERTAINEN METODI

Kynttilöiden sytyttämisen pyhittämisen pyhä kaava
“Pyhitän, tässä ja nyt, täydestä sydämestäni tämän 
valon, ja rukoilen hyvää Jumalaa ja hänen valon 
enkeleitään siirtämään sen mystisellä tavalla, ja 
alkemisoimaan sen niin, että tämä valo saavuttaa 
tuonpuoleisen maailman.
Suo, että Jumalan tahdon kautta ja hänen enkeltensä 
avulla tämän liekin energia tulee ja pysyy 
kokonaisuudessaan mysteerisenä hyväätekevänä 
valona, joka edesauttaa täysin, yhdessä Jumalan 
armon ja hänen kaikkivoipaisuutensa ilmenemisen 
kanssa, onnistumisessa, Jumalalta tulevan avun 
kautta, välttämään ikuisesti kauhistuttava katastrofi, 
mikä uhkaa planeettaamme ja koko ihmiskuntaa.”
Lopeta pyhitys seuraavalla kaavalla:
”Jumala meitä auttakoon. Aamen! Aamen! Aamen!”

Vaihe 0 (seistään itään pain, silmät suljettuna)
Keskitymme sisäänpäin 15-20 sek, ja tässä tilassa 
teemme ristinmerkin ja sanomme:
1. ISÄN; 
2. POJAN; 
3. JA PYHÄN HENGEN NIMEEN;
4. AAMEN!

Vaihe 1: Tämän   Tehokkaan ja Ylivertaisen   
metodin vilpitön  pyhitys Isä Jumalalle (seistään 
itään päin)
”Jumala, Taivaallinen Isä, tarjoan Sinulle, tässä ja 
nyt, täydestä sydämestäni ja täysin ilman ehtoja,
tämän ylivertaisen ja tehokkaan metodin 
hedelmät, joka Jumalalta tulevan avun kautta
pyrkii suojelemaan täysin Maa-planeettaa
ja kaikkia ihmisiä minkä tahansa 
planeetanlaajuisen katastrofin vaaralta.
Aamen! Aamen! Aamen!”
Keskitymme tuntemaan vastauksen 15 sek. ajan. Jos 
emme saa vastausta, emme jatka tämän Ylivertaisen 
ja Tehokkaan Metodin tekemistä.

Vaihe 2:     A) Kaava oman suojelusenkelimme   
ohjauksen ja inspiraation pyytämiseksi
”Puhdas ja siunattu suojelusenkeli, rukoilen Sinua 
täynnä nöyryyttä, aspiraatiota ja uskoa Jumalaan, auta 
minua, ohjaa minua ja anna minulle impulssi tämän 
ylivertaisen ja tehokkaan metodin onnistuneeseen 
suorittamiseen, tässä ja nyt, kaikkine vaiheineen. 
Kiitän Sinua täynnä rakkautta ja kiitollisuutta 
kaikesta, mitä tarjoat minulle joka kerralla.”

B) Pyhä kaava arkkienkelin invokaatioon
”Pyhä ja siunattu arkkienkeli ... , rukoilen Sinua 
täynnä nöyryyttä, aspiraatiota ja uskoa Jumalaan, auta 
minua, ohjaa minua ja anna minulle impulssi tämän 
ylivertaisen ja tehokkaan metodin onnistuneeseen 
suorittamiseen, tässä ja nyt, kaikkine vaiheineen. 
Rukoilen Sinua poistamaan minusta kaikki 
mahdolliset kiusaukset ja kaikki vaikeudet tai 
epäilykset, joita saattaa ilmestyä. Kiitän Sinua täynnä 
rakkautta ja kiitollisuutta kaikesta, mitä tulet 
tarjoamaan minulle joka kerralla kun inspiroit ja 
kannattelet minua.

Vaihe 3: Syvä ja avara yhteys Pyhän Hengen 
arvoitukselliseen energiaan
Lausumme seuraavan invokaation Pyhälle Hengelle 
täynnä rehellisyyttä ja uskoa:
”Intiimi, täydellinen, arvoituksellinen ja jumalallisen 
elämän antaja – Pyhä Henki, kutsun ja anon Sinua 
täynnä nöyryyttä, aspiraatiota ja uskoa sinun 
olemassaoloosi, tue minua sinun loppumattoman ja 
totaalisen voimasi kautta ja auta minua 
menestyksellisesti tekemään, tässä ja nyt, tämä 
ylivertainen ja tehokas keino kaikkine osineen. Kiitän 
Sinua täynnä rakkautta ja kiitollisuutta kaikesta siitä 
integraatiosta, tuesta ja salaperäisestä ja hyödyllisestä 
energiasta, jonka tarjoat minulle joka kerta.”

Keskitymme puhtaan, innokkaan, kohottuneen ja 
euforisen integraation tilaan (15-45 sek)

Vaihe 4: Tiettyjen jumalallisten aspektien ja 
realiteettien esiinkutsuminen ja havaitseminen
Istu tuolilla kasvot itään päin, vasen käsi reidellä 
vasen kämmen osoittaen ylöspäin (vasenkätisten 
tulisi tehdä tämä vaihe toisin päin, eli asettaa oikea 
käsi näin). Jokaisen invokaation jälkeen tullaan 
tietoiseksi siitä, kuinka esiinkutsutut energiat 
vastaanotetaan ja kerätään olemukseen sekä kehon 
että sisäisen universumin tasoilla.

a) Pyhä kaava Jumalan armon kutsumiseksi ja 
vastaanottamiseksi:
“Kutsun tässä ja nyt, täydellä, voimakkaalla ja 
perinpohjaisella uskolla, Jumalan armon salaperäistä 
ilmentymää itseeni, ja pyrin sitten voimakkaasti 
tuntemaan yhä selkeämmin ja vahvemmin sen 
kerääntymisen sisäiseen universumiini. Olen täysin ja 
syvästi vakuuttunut siitä, että tämä tapahtuu sen 
ihmeellisen avun kautta, jota Jumala, Taivaallinen Isä 
tarjoaa minulle.”
Tulemme tietoisiksi näiden energioiden 
vastaanottamisesta kämmenen kautta ja niiden 
kerääntymisestä koko kehoon - maksimissaan 30 
sekunnin ajan

b) Pyhä kaava Jumalan kaikkivaltiuden ilmentymän 
esiinkutsumiseen
“Kutsun tässä ja nyt, täydellä, voimakkaalla ja 
perinpohjaisella uskolla, Jumalan kaikkivaltiuden 
salaperäisen manifestaation itseeni, ja pyrin sitten 
voimakkaasti tuntemaan yhä selkeämmin ja vahvemmin 
sen ilmenemisen sisäisessä maailmankaikkeudessani. 
Olen täysin ja syvästi vakuuttunut siitä, että tämä 
tapahtuu sen ihmeellisen avun kautta, jota Jumala, 
Taivaallinen Isä minulle tarjoaa.”  30 sekunnin 
tietoisuusvaihe

c) Pyhä kaava Jumalan tahdon esiinkutsumiseksi ja 
vastaanottamisesi
“Kutsun tässä ja nyt, täydellä, voimakkaalla ja 
perinpohjaisella uskolla, Jumalan tahdon energian 
salaperäisen manifestaation omaan olemukseeni, ja pyrin 
sitten voimakkaasti tuntemaan yhä selkeämmin ja 
vahvemmin sen ilmenemisen sisäisessä 
maailmankaikkeudessani. Olen täysin ja syvästi 
vakuuttunut siitä, että tämä tapahtuu sen ihmeellisen 
avun kautta, jota Jumala, Taivaallinen Isä minulle 
tarjoaa.”  30 sekunnin tietoisuus

Vaihe 5: KOLMEN INVOKAATION SYNTEESI
(2 minuuttia)
- pyritään tulemaan asteittain tietoiseksi Jumalan 
armon energioiden, Jumalan kaikkivoipaisen 
todellisuuden ilmenemisen sekä Jumalan tahdon 
energioiden vastaanottamisesta
- Huomataan selkeästi ja kiinnittymättömästi 
hienovaraiset vaikutukset tietoisuuden tasolla, 
mentaalisella tasolla ja supramentaalisella tasolla
- Huomataan kuinka meistä tulee jumalainen 
kanava, okkulttinen välikappale, jonka kautta ja 
lävitse Jumala ilmentyy
- Sanoinkuvaamattoman sisäisen kokemuksen kautta 
havaitaan, kuinka todellisuudessa jokainen meistä on 
luotu Jumalan salaperäisen todellisuuden kuvaksi
- Tullaan tietoiseksi siitä, että jokainen meistä on 
omankaltaisensa osa, täydellisesti integroitunut ja 
sulautunut jumalallisen luomakunnan valtavaan 
holografiseen kokonaisuuteen
- Tunnetaan kuinka olemus laajenee äärettömyyteen 
ja uudelleen yhtyy laajalla, täydellisellä ja euforisella 
tavalla Isä Jumalan jättiläismäiseen salaperäiseen 
todellisuuteen
- Havaitaan maailmankaikkeuden valtava 
kokonaisuus heijastuneena kokonaan meissä, ja 
meidät laajasti ja syvästi integroituneena osana 
makrokosmoksen jättimäisessä kokonaisuudessa.
- Tunnetaan henkisen sulautumisen prosessi ja 
sanoinkuvaamaton yhdeksi tuleminen

Vaihe 6: Pyhä kaava   tehokkaaseen ja   
ylivertaiseen metodiin
“Jumala, Taivaallinen Isä, pyydämme sinua 
nöyrästi ja täynnä voimakasta, täydellistä ja 
syvää uskoa, auta meitä sinun suuren armosi 
mukaisesti niin, että sekä sinun valtavan armosi 
kautta että tämän ylivertaisen ja tehokkaan 
metodin jumalaisten vaikutusten kautta, me 
katuisimme, ja samalla poistuisivat kaikki ne 
synnit ja pyhäinhäväistykset, joiden vuoksi me 
ihmiset ansaitsemme sinun rangaistuksesi. 
Pyydämme Sinua, auta meitä jokaista, 
loputtoman armosi siivittämänä, ansaitsemaan, 
ei rangaistustasi, vaan anteeksiantosi ja 
myötätuntosi. Pyydämme Sinua aina yhdessä, 
täynnä rakkautta, jumalaista toivoa ja 
kiitollisuutta, poistamaan ikuisiksi ajoiksi 
meiltä ihmisiltä tämä kärsimyksen malja. 
Tapahtukoon sinun tahtosi aina niin maan 
päällä kuin taivaassa.
Aamen! Aamen! Aamen!”

Tullaan tietoisiksi häkellyttävästä vastauksesta, 
joka vastaanotetaan Jumalalta, hienovaraisen 
energeettisen virtauksen mukana, joka laskeutuu 
yllemme päälaelta ja virraten sieltä alaspäin.
Kuinka tämä vaihe tarkalleen ottaen tehdään:
- tullaan tietoisiksi edellisen vaiheen kolmesta 
jumalallisesta energiasta, jotka vastaanotetaan 
yhtäaikaisesti vasemman käden kautta jatkuvana 
virtana, ja siitä kuinka ne sulautuvat harmonisesti 
yhteen, täyttävät kehomme ja hienovaraiset 
kehomme, luoden jumalaisen ylitsevuotavuuden 
tilan
- nostetaan oikea käsi noin 60 asteen kulmaan 
kyynärvarteen nähden, kämmenen osoittaessa 
maapallon kuvaa kohti
- katsotaan kuvaa tarkkaavaisesti, silmiä 
räpyttelemättä, ja manifestoidaan jatkuvasti sitä 
voimakasta intentiota, että nämä jumalaiset 
aspektit suuntautuisivat jatkuvana virtana oikeasta 
kämmenestämme ja sormistamme aivan kuin 
valtavasta kaivosta, täyttäen maan hienovaraisten 
energeettisen ilmapiirin
- tullaan tietoisiksi tästä jatkuvasta virrasta, joka 
kulkee olemuksemme, joka on nyt muuntunut 
salaperäiseksi jumalaiseksi kanavaksi, lävitse 
- kun virtauksen intensiivisyys vähenee, avataan 
silmät ja kutsutaan Jumalan avulla esiin näiden 
jumalaisten energioiden uudelleenilmeneminen 
jatkuvana virtauksena
- jatketaan yllämainitulla tavalla, kunnes 
tekniikkaa varten varattu aika on lähes lopussa. 
Viimeistä vaihetta varten jätetään yksi minuutti.
- viimeinen vaihe kestää vähintään kahdeksan 
minuuttia, tai 15 minuuttia sunnuntaina, ja sen on 
päätyttävä ennen kuin on kulunut 19 minuuttia siitä 
kun aloitimme vaiheen 0, tai mikäli on sunnuntai, 
ennen kuin aloituksesta on kulunut 29 minuuttia.

Vaihe 7: Pyhä kaava kiitollisuuden 
ilmaisemiseksi, seistään kohti itää

”Jumala, Taivaallinen Isä,
kiitämme Sinua nöyryydellä ja kiitollisina siitä, 
että kuuntelit nöyriä ja vilpittömiä 
rukouksiamme.
Kiitämme Sinua rakkaudella ja kiitollisuudella 
siitä, että autat meitä ihmisiä suuren armosi 
mukaisesti.
Kunnia Sinulle nyt ja aina, iankaikkisesti. 
Aamen! Aamen! Aamen!”

Tullaan tietoisiksi hienovaraisesta, euforisesta 
virtauksesta, joka laskeutuu alaspäin ja 
kaksinkertaistuu kohottuneen tunnetilan 
ansiosta.


