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Tässä kohtaa, ennen kuin siirryn tulossa olevaan tarinaan, ajattelin käsitellä asiaa joka on useammassa 

yhteydessä noussut esiin. 

Ajatus jälleensyntymisestä. 

Ajatus omien aikaisempien elämien muistamisesta – ja siihen liittyvä kokemus. 

Kuten monessa yhteydessä olette kuullet meidän sanovan, Ascensoiminen purkaa stressiä sellaisessa 

muodossa joka voi tuntua aivan kuin aikaisemmin eletyn tilanteen uudelleen elämiseltä; ja kaikki mitä 

Ascensoiminen purkaa esiin on nimenomaan sellaista mistä on tarkoitus laskea irti. 

Tämän asian käsitteleminen on hyödyllistä, koska sen kautta voitte kehittää erottelukykyä. 

 

ENSINNÄKIN: 

Kun sinulla on mikä hyvänsä kokemus, niin tuo kokemus on sinulle kokemuksena totta sillä hetkellä kun sitä 

koet. Ja se ei tee kokemuksen sisällöstä sen enempää totta kuin valhettakaan tuon kokemuksen 

ulkopuolella. Jos koet aikaisempaa elämääsi niin sinä koet sitä TÄSSÄ hetkessä TÄSSÄ elämässä, et 5000 

vuotta sitten Egyptissä.  

Joten yksi asia on kokemus jota koet, toinen asia on kokemuksen sisältö – ne ovat kaksi eri asiaa. Kokemus 

on sinulle kokemuksena totta tässä hetkessä ja elämässä, sisällön suhteen kannattaa opetella soveltamaan 

sitä mistä olen koko ajan puhunut: ei ”uskoa siihen” eikä ”olla uskomatta siihen” vaan livahtaa siitä välistä, 

tarkkailevan uteliaisuuden rakosesta ja kysyä itseltään ”mielenkiintoista – mitähän tämän ajatuksen 

taustalla piilee? Mitä tämä ajatus yrittää minulle näyttää – itsestäni tässä elämässä?” 

On ratkaisevan tärkeää oppia erottamaan, mikä tarkalleen ottaen kokemuksessa on totta. Tärkeä osa 

tämän elämän reagointimalleista nousee myös sen suvun perimästä johon olemme syntyneet; 

tunneperimän malleja jotka ovat jääneet sukupolvien saatossa keskeneräiseksi JA olemme itse valinneet 

jatkaa niiden jalostamista eteenpäin. Leimautuminen näihin malleihin tapahtuu varhaisten kasvuvuosien 

kuluessa, jolloin lapsi ei osaa vielä rationaalisesti eritellä mikä tulee mistäkin; sen jälkeen näihin malleihin 

samaistutaan niin kuin ne olisivat täysin omia, ja koska niiden vaikutus nousee niin syvältä alitajunnasta, 

nekin on helppo kuvitella oman ”aikaisemman elämän” muistoiksi. 

 

TOISEKSI: 

On olemassa hyvä syy siihen miksi EMME muista aikaisempia elämiämme, ainakaan normaalissa 

valvetietoisuudessa.  

Syntyminen tähän fyysiseen maalliseen olemassaoloon ei ole mikään yhtäkkinen on/off –prosessi. Jo pelkän 

fyysisen käyttövälineen valmistaminen ja muotoileminen kestää 9 kuukautta sikiöaikaa; ja todellinen 

valmistautuminen on alkanut jo paljon aikaisemmin. Kun lapsi syntyy niin hän kyllä kantaa vielä ehkä reilun 

vuoden ajan muistoa siitä mistä hän on siirtynyt tämän elämän olemassaoloon; mutta varhaisiällä ennen 

hermoston ja kielenkäytön kehittymistä pikkulapsella ei ole mitään mahdollisuutta erottaa toisistaan mikä 

on ”tätä elämää” ja mikä on ”syntymää edeltänyttä elämää” tai ”sukupolvilta perittyä.”  



Pikkulapsi kelluu tilassa jossa kaikki on yhtä ja samaa ja hän kuvittelee kaikkien muidenkin kokevan samaa 

olotilaa ja ymmärtävän mitä hänessä tapahtuu. Vasta kun hermoston kehitys pistää aistit vahvemmin 

kääntymään ulkopuolelta tuleviin aistimuksiin (kolmanteen ikävuoteen mennessä) ja vasta kun 

Manomayakoshan tai astraalikehon herääminen alkaa valmistaa lasta minä-keskeisen ajattelun 

kehittymiselle (maitohampaiden irtautumiseen ja kouluikään mennessä) – vasta silloin lapsen huomio on 

ankkuroitunut niin vahvasti ulospäin, että häneltä on haihtunut kyky rationaalisesti valvetilassa muistaa 

aikaisempaan elämäänsä liittyviä asioita.  

Yleisesti ottaen näin, ja tämä on se kehitys jota tukee keskivertoon viritetty koulutuslaitoksemme ja 

kasvatusjärjestelmämme; kasvuympäristöstä riippuen tässä voi esiintyä suuriakin vaihteluita – mutta 

sittenkin lapsen oma karmallinen kehitys vie häntä kohti olemisen tilaa, jolloin hänen huomionsa keskittyy 

täysin tästä elämästä peräisin olevien sisäisten ja ulkoisten impulssien tiedostamiseen ja muistamiseen. 

Toisin sanoen – ei ole tarkoituksenmukaista elää tätä elämää muistaen koko ajan aikaisempia elämiään.  

Ajatelkaa avioliittoa. Menet naimisiin, jaatte elämäänne yhdessä, jostain syystä jossain vaiheessa koette 

kasvaneenne eri suuntiin ja kadotatte lopulta kontaktin toisiinne ja eroatte; ehkä ystävinä tai sitten ei, 

lähdette kuitenkin kumpikin jatkamaan omaa elämää omaan suuntaan.  

Sitten, toivuttuasi tästä härdellistä, löydät uuden ihmissuhteen johon haluat sitoutua – soidinmenot 

käydään menestyksellä läpi, menet uudestaan naimisiin ja muutatte asumaan yhdessä… 

Mitähän tästä uudesta avioliitosta tulisi, jos koko ajan muistelet uuden partnerisi seurassa, millaista sinulla 

oli aikaisemmassa suhteessa… joka tosin päättyi mutta kaikki ne hyvät hetket… missä määrin pystyt 

nauttimaan siitä mitä tällä uudella suhteella on tarjota? Missä määrin olet läsnä aviopuolisollesi tässä 

hetkessä tässä elämässä tässä suhteessa? Miten luulet että aviopuoliso suhtautuu siihen että hehkutat 

koko ajan sitä millaista aikaisempi avioliittosi oli? Miltä hänestä tuntuu, miten hän reagoi ja minkälaiset 

mahdollisuudet teillä olisi jakaa yhteistä onnea? 

Syntyminen elämään on kuin… menet ”naimisiin” tämän elämäsi kanssa, karvoineen päivineen. Synnyt 

tähän elämään koska sinun on tarkoitus keskittyä tähän elämään ja tämän elämän mahdollisuuksiin ja 

haasteisiin, ja tämän elämän kokemuksiin. Jos pystyisit kuluttamaan aikasi elämällä uudestaan aikaisempaa 

elämääsi, missä määrin välittäisit enää olla tosissasi tämän elämän suhteen?  

On toki totta, että joskus on tarkoitus tässä elämässä pystyä muistamaan enemmän tai vähemmän 

aikaisemmasta elämästään, että se on osa tämänkertaista elämän käsikirjoitusta. Yleensä kun tällainen 

kokemus tarjoutuu todellisena, se on kaikkea muuta kuin mitä voisit kuvitella sen olevan. Ja kuten alussa 

totesin – se on kokemus TÄSSÄ elämässä TÄSSÄ hetkessä, joten sen tarkoitus on auttaa jotenkin nykyisen 

arkisen elämäntilanteen kohtaamisessa. Joten jos sinulla on tällainen kokemus ja pystyt varmistamaan sen 

olevan todellinen, seuraavaksi voit kysyä itseltäsi: ”mikä on tämän kokemuksen taustalla vaikuttava 

merkitys - miten tämän kokemuksen on tarkoitus auttaa minua kohtaamaan paremmin nykyinen 

elämäntilanteeni (perhe, aviopuoliso, lapset, ystävät, työ, harrastukset…) ?” 

 

KOLMANNEKSI: 

Ettei totuus unohtuisi, tämäkin on sanottava. Me muistamme aikaisemman elämämme.  

Emme niin kuin kuvittelemme sen tapahtuvan. 



Me ”muistelemme aikaisempaa elämäämme” tajuamatta mitä tapahtuu, tajuamatta että teemme niin. 

Hyvin usein, suuren osan elämän alkupuolta, me pyrimme toistamaan sitä mitä olemme olleet ja tehneet 

aikaisemmassa elämässämme. Pyrimme toimimaan tavalla, joka demonstroisi meille itsellemme millaista 

oli elää aikaisemmassa elämässä, mikä meitä siellä motivoi tekoihin tai tekemättä jättämiseen. Suuren osan 

siitä ajasta milloin opettelemme tulemaan toimeen tämän nykyisen elämän kanssa ja ottamaan tätä 

nykyistä elämää haltuun, me pyrimme toistamaan sitä miten ja missä olemme menestyneet ja onnistuneet 

aikaisemmassa elämässä – sovellettuna siihen mitä tässä elämässä löydämme edestämme. Mitä enemmän 

elämme tällaisen solumuistin kautta kulkeutuvan muiston TAI tiedostamatta jääneen tunneperimämallin 

mukaan, sitä varmemmin päädymme jossain kohtaa kokemaan turhautumista koska vaikka menestyisimme 

ja onnistuisimme missä määrin, niin mikään ei tunnu riittävän. Aina jää jotain puuttumaan jostain päin 

katsottuna. Totta kai: koska aikaisemman elämäsi tai aikaisempien sukupolvien ratkaisut ja onnistumiset 

liittyivät aikaisemman elämän haasteisiin ja tarpeisiin – ja tässä elämässä on pelissä aivan uudet panokset 

aivan uusilla mausteilla.  

Tässä elämässä, sinä elät ainutlaatuista ainutkertaista elämää jota kukaan muu koko ihmiskunnan 

historiassa ei ole vielä tätä hetkeä aikaisemmin elänyt eikä kokenut. Sinä olet oman henkilökohtaisen 

evoluutiosi keihäänkärki, ottamassa haltuun täysin aikaisemmin kartoittamatonta maastoa. 

Suunnista hyvin. 

Nauti elämästä. 

 

Erottelukyvyn kehittäminen auttaa siinä monella eri tavoin. 

 
Jai Isham Ishvaram 
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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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