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LABÜRINDIPÜHITSUS 
ehk teekond südame pühasse ruumi ja valguskeha aktiveerimine 

Enese tõelisele jumalikule olemusele häälestav audiokursus 
 
Selle audiokursuse, mis on loodud mitmete aastate jooksul Püha Geomeetria ja Loomise Koolis 
toimunud elavate seminaride põhjal, eesmärgiks on juhatada otsija läbi tema olemuse eri kihtide 
südames asuva vaimse allikani – sinna, kus Loomine aset leiab. „Teekond“, mille käigus aktiveerite 
ka oma valguskeha (ehk Mer-Ka-Ba sõiduki), võttis algul (aastatel 2004-2005) aega seitse nädalat, 
kestis hiljem kolm ja viimaks kaks nädalavahetust ning on nüüd koondatud kolmele CD-le, mis 
sisaldavad selle äärmiselt transformeeriva protsessi kvintessentsi. Nii nagu elav seminaride tsükkelgi, 
on ka käesolev audiokursus üles ehitatud labürint-mandala printsiibile. Tegemist on astmelise, 
spiraalselt kulgeva rajaga eneses olevate tasandite läbimiseks, integreerimiseks ning 
tasakaalustamiseks, et jõuda jumalakogemuseni (Püha Graalini) enese sees. 

 
Vaimne labürint 

 
On üks eriline sümbol, mida võib leida kõikjalt üle kogu maailma, paljudest kultuuridest ja paljude 
rahvaste hulgast. See on ringikujuline labürint, mille põhiplaan on ülesehitud nii, et teekond läbi 
labürindi eri kihistuste koosneb vaid ühest võimalikust rajast ning see rada viib alati välja labürindi 
keskmesse. Seega on rännak labürindis tegelikult teekond ringi ehk mandala keskpunkti.  
 
Vaimne labürint, mis viib Püha Graali ehk Suure Jumalanna väe leidmise ja taasintegreerimiseni, on 
ka Melkisedeki (meie Universumi logose) õpetuse süda – universaalne kaart, mis näitab teerada meis 
peituva jumalikkuseni. Eelkõige võib labürinti vaadelda kui pühitsusteekonda oma olemuse keskmesse, 
mis kulgeb läbi erinevate sisemiste tasandite südame pühasse ruumi – sisemisse pühamusse, kust saab 
alguse teadvustatud Loomine. Teekond labürindis on ka võrdkuju rännakule läbi materiaalse maailma 
ja kolmanda dimensiooni teadvusvõrgustiku, mille käigus õpime tundma, mõistma ning viimaks ka 
transformeerima selle maailma piirangulisi reegleid.  
 
Enne labürinti sisenemist tuleb meil langetada otsus – teha valik labürinti siseneda. Hiljem seda 
protsessi enam peatada ei saa, ka siis mitte, kui rännaku näiliselt katkestame. Jõud, mis on 
vallandunud, kannab meid viimaks ikkagi sihile. See on ärkamisejõud, mis vabastab illusioonidest, 
hirmudest ja segadusest. See on jõud, mis aitab vabaneda tiirlemisest rattas, mida budistid sansaaraks 
nimetavad, ning jõuda ratta ehk ringi keskmesse, kus pöörlemine lakkab, kus aega ei ole ning 
polaarsus on ületatud. Seal kogeme täiuslikku rahu ja üksolemist jumalikkusega iseendas ning kõiges 
olemasolevas ... Kui oleme jõudnud labürindi keskmesse, lakkab labürint olemast keerdkäigustik ning 
transformeerub mandalaks – pühaks ruumiks, Jumala/Jumalanna majaks ehk asupaigaks, mille kese 
me oleme. Kõik tasandid meie sees on lõimunud tervikuks ning me pole mitte ainult oma elumandala 
keskpunkt, vaid üks kõigega, mida meie tervikolemust sümboliseeriv kontsentriline labürint-mandala 
sisaldab. Kõik on muutunud pühaks – kogu kogemus. Me näeme maailmas vastu peegeldumas iseenda 
seesmist jumalikkust ning teadvustame, et me ise olemegi oma kogemuse loojad. Me oleme ärganud 
ning mõistame Tõde – nii iseenda kui ka kogu Loomingu kohta. Me mitte ainult ei tea, et kõik 
vastused on meie sees olemas, vaid suudame neist vastustest ka aru saada. Peidetud teadmised 
avanevad ning saavad mõistetavaks ja rakendatavaks. Me ei pea enam kunagi mandala keskmest (oma 
südame pühast ruumist) lahkuma, vaid saame hakata suhtlema maailmaga täiesti uuel moel, jagades 
seda, mida oleme mõistnud ja ära tundnud, rikastades seeläbi paljude meid ümbritsevate inimeste 
kogemust.  
 
Tasandeid, mida sel terviklikuks saamise teekonnal enne labürindi keskmesse jõudmist läbida tuleb, 
on seitse ning seitse on püha arv. Lisaks seitsmele tšakrale on olemas seitse nädalapäeva (mis võtavad 
kokku kogu loomistsükli), seitse dimensiooni ehk seitse taevast, seitse nooti helireas, seitse värvi 
vikerkaares, jne. Ja kui jaotada ring (360 kraadi) seitsmeks võrdseks osaks, ei saa me kuidagi ühe 
seitsmendiku väärtuseks korralikku detsimaalarvu. Tulemuseks on hoopis teatud kindlas rütmis 
lõputult jätkuv transtsendentaalne ehk dimensioonidevahelisi piire ületav arv – 51,4285714 …  
 



2 
 

Kui nüüd teekonda labürindis graafiliselt kujutada, siis näeme, et labürint koosneb kontsentrilistest 
ringidest, mida saab loendada. Kui iga tasandit tähistaks oma järjekorra numbrile (väljastpoolt 
sissepoole lugedes) vastav arv lühikesi horisontaalseid kriipse, moodustub diagramm, mis meenutab 
oma kujult karikat – Püha Graali. See sümbol viitab sellele, et nii meie kehad kui ka materiaalne 
maailm tervikuna on asupaigaks jumalikule energiale. Tegu on ka tähtsa sõnumiga Suure Jumalanna 
taasintegreerimise vajadusest, ilma milleta pole valgustumine lihtsalt võimalik. 
 

 
 

Joonis pärineb Drunvalo Melchizedeki raamatust „Elulille iidne saladus“ 
 

Labürindi võti ehk labürindi kese on võrdhaarne rist, mille vertikaaltelg viitab sillaks olemisele Maa ja 
Taeva vahel, horisontaaltelg aga tähistab võimalust luua südameühendust kogu loominguga – nii teiste 
inimestega kui kõige elavaga kõikjal. See on võti tõelisesse üksolemisse, ühtsuse kogemiseks siin ja 
praegu. Kui aga vaatleme labürinti kaardina, siis näeme, et teekond labürindi keskmesse ei kulge mitte 
otse, liikudes ühelt kontsentriliselt paiknevalt ringilt järgmisele, vaid et kõigepealt tuleb suunduda 
kolmandale tasandile, seejärel teisele, sealt esimesele, siis neljandale, seejärel seitsmendale, seejärel 
tuleme taas alla kuuendale, siis viiendale ning alles siis avaneb meie ees tee labürint-mandala 
keskmesse. Seega võib enne labürindi keskmesse – südame pühasse ruumi – jõudmist eristada seitset 
kihistust, mida siis pühitsusprotsessi käigus läbitakse. Need on seitse õppetundi, mis vastavad 
seitsmele tšakrale ja moodustavad koos lahutamatu terviku, hõlmates:  häälestumist Kõrgemale 
Tahtele ja enese tervendamist Kõrgema Tahte energiaga, mis on ääretult võimas ja kõike negatiivset 
lahustav puhas Allika valgus (3. tšakra); sisemise mees- ja naispoole tasakaalustamist (2. tšakra); 
hirmumustrite lahustamist (1. tšakra); südame tervendamist ja kõrgema mina ehk Taevase hingega 
ühinemist, mille käigus kutsutakse tagasi ning integreeritakse teie tervikolemisse ka kõik kaotsiläinud 
hingeosad (4. tšakra); valguskeha ehk Mer-Ka-Ba aktiveerimist (nagu on kirjeldatud Drunvalo 
Melchizedeki raamatu "Elulille iidne saladus" II osas) ja vaimu ehk võimsa Mina Olen Kohaloleku 
ankurdamist (7. tšakra); ühenduse loomist oma Kõrgema Õpetaja ehk vaimse teejuhiga, kes vahendab 
meile Allika tarkust (6. tšakra); ning avanemist kanaldamisele ja omaenda sisemise jumalikkuse 
esiletoomisele, oma Tõe väljendamisele ja selles elamisele (5. tšakra). Pühitsus kulmineerib 
jõudmisega kõige pühamasse paika enese sees – oma südame pühasse ruumi, mis ületab ja ühendab 
läbitud tasandid ja õppetunnid ning kust võite leida oma eluülesande sümboleid, tervendada Maad, 
avastada läbipääsu avakosmosesse ja teistesse tegelikkustesse. Sealt võite te suunduda kõige 
salajasemasse ja pühamasse loomiskambrisse, kus kohtute oma Loojaga ning kogete täielikku 
lahustumist oma vaimsesse Allikasse, puhtasse algolekusse, mis on täielikult vaba duaalsusest...  
 
NB! Enne selle audiokursusega töötamist oleks valguskeha aktiveerimiseks soovitav lugeda Drunvalo 
Melchizedeki raamatu „Elulille iidne saladus“ II osa 13. peatükki „Mer-Ka-Ba geomeetria ja 
meditatsioon“. Kui teil seda raamatut ei ole, siis kirjalikud juhised Mer-Ka-Ba meditatsiooniks on 
lühidalt üleval ka Valgusesaare kodulehel: www.valgusesaar.ee/merkaba_meditatsioon.htm. 
 

 
Kirkaid ja imelisi elamusi selle audiokursuse kuulamisel, mis võib muuta Teie elu! 

 
 

Armastusega, 
Riina Grethiel 


