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Näissä uutiskirjeissä tulen tarjoamaan teille ajatuksia.  
 
Sen vuoksi on tärkeä ymmärtää, miten ajatuksia käytetään, ja miten niitä kannattaa käyttää. 
 
 
Olemme kasvaneet ja tottuneet ajattelemaan että ajatuksemme ovat omiamme, että kun minä ajattelen 
ajatuksen niin se on minun ajatukseni. Totuus on että suuri osa ajatuksista joita mielemme kelaa läpi, eivät 

ole omiamme vaan olemme omineet ne jostain. Me, ajattelevina ihmisinä, olemme 
kuin kuvassa oleva keskiviiva jota ajatukset pommittavat oikealta ja vasemmalta. 
Tämä tapahtuu tasolla josta emme edes useinkaan ole tietoisia. Siinä vaiheessa kun 
huomaamme että ajattelemme ajatuksen, ollaan siinä vaiheessa että ajatus on 

ajatellut itseään meidän mielessämme jo toistuvasti.  
 
Ajattele asiaa näin: kun ajatus ensimmäisen kerran livahtaa mielessä, se on niin kuin joku kolkuttaa ovelle; 
hyvin ohimenevä tapahtuma mutta kun kurkistat kuka siellä luuraa niin ajatus saa jalan ovenrakoon. Kun 
annat ajatuksen toistua mielessä, päästät sen jo eteiseen seisomaan, se tulee jo lähemmäs ja alkaa herättää 
erilaisia tunnereaktioita. Ja kun ajatus toistuu tarpeeksi useasti, se pääsee asettumaan olohuoneen sohvalle 
ja sinä alat tekemään sen oloa kotoisaksi mielessäsi ja voit huomata toimittavasi kaikenlaisia asioita tuohon 
ajatukseen perustuen. Ja usein sinä alat huomata ”ajattelevasi” kyseistä ajatusta vasta kun se on pesiytynyt 
jo varsin turvallisesti ja tukevasti sinun uskomusmaailmaasi. Ja siinä vaiheessa me selitämme itsellemme 
että ”minä ajattelen tämän ajatuksen joten se on minun ajatukseni”. Olemmeko missään vaiheessa 
kysyneet itseltämme, haluammeko oikeasti seurustella tämän ajatuksen kanssa? haluammeko sen 
valtaavan tilaa omassa tietoisuudessamme? minkälainen kokemus siitä syntyy elämän suhteen? 
 
 
Joten – tulen näissä uutiskirjeissä ”esittelemään” teille erilaisia ajatuksia, siinä toivossa että te opitte sen 
avulla tiedostamaan minkälaisten ajatusten kanssa haluatte seurustella, ja miten haluatte seurustella niiden 
ajatusten kanssa joita teidän mielenne läpi viheltäen tulee ja menee. Että opitte selkeämmin tiedostamaan 
mitä ajatukset teissä tekevät, ja miten niitä kannattaa käyttää. 
 
Kaksi helpointa reaktiota mitä voitte huomata ja tunnistaa, kun annatte mielenne ajatella ajatuksia joita 
tulen teille esittämään, on jossain muodossa joko 
 
 

”ei, tuota minä en usko, ei ole totta…” 

 Tai 

   ”juu, tuon minä uskon, tuo on totta…” 
 
 
Kummassakin tapauksessa kannattaa huomata yksi yhteinen asia: olette jo menneet ohi siitä mitä tarjotulla 
ajatuksella olisi mahdollista löytää. Kummassakin tapauksessa olette jo päätyneet käyttämään tarjottua 
ajatusta olemassa olevan ennakkouskomuksenne vahvistamiseksi: joko uskomus siitä miten tietyt asiat 
eivät voi olla mahdollisia, tai uskomus siitä miten tietyt asiat ovat mahdollisia. Kummassakin tapauksessa 
olette ohjanneet mielenne kulkemaan jo valmiiksi tallattuja polkuja, ei mitään uutta. 
 



Kun teille tarjoutuu jokin ajatus, sen todellinen arvo ja merkitys on noiden kahden em. vaihtoehdon välissä. 
Aivan kuten aikaisemmassa kuvassa oikealta ja vasemmalta tulevien ajatusten keskellä on viiva. Siinä 
neutraalin keskitien kohdalla on teidän mahdollisuutenne oppia tietoisesti valitsemaan miten ja mihin 
haluatte ajatuksia käyttää; mitkä ajatukset kutsutte sisään pesiytymään, ja mitkä ajatukset annatte huuhtoa 
läpi niin kuin vesi hanhen selästä. Kun ajatus tulee ja kolkuttaa, löydättekö tämän neutraalin uteliaisuuden 
sävyttämän reaktion ”mitähän tämän ajatuksen ajatteleminen voi antaa... mihin sitä voisi käyttää… ja 
olisiko sillä minulle käyttöä ?” 
 
 
Aloitetaan harjoittelu vaikka tästä, tässä on teille ajatus: 
 

”minä voin kyseenalaistaa omia ajatuksiani.”  

 
 
Ei oikealle, ei vasemmalle, vaan siitä välistä. 
 
 
Ehkä… tämän perusteella huomaatte mitä me teemme kun harjoitamme Ascension-meditaatiota. Siinähän 
me nimenomaan käytämme ajatuksia, jotka on suunniteltu laukaisemaan syvällä keskushermoston tasolla 
hyvin tietty tapahtuma… jonka toistuva tuottaminen alkaa avartamaan tietoisuutta siitä minkälaisia 
ajatuksia meissä häärii ja mitä haluamme tehdä niiden kanssa. Ja yhtä hyvin tätä voi alkaa tekemään 
muidenkin kuin Ascensio-ajatusten kanssa… nyt kun olen tarjoillut teille ajatuksen siitä mitä ajatusten 
ajattelemiseen voi liittyä. 
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minkä itsessäsi tunnet  
sen saat ottaa vastaan  
on elämäsi peili sulle     
ainoastaan                      

   you think in secret 
   and it comes to pass 
   environment is but your  
   looking-glass 

 
                              ~ ~ James Allen 
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