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Missä sinulla on “nyt”? 

 
Hyväolo, ja elämä ylipäätään, on niin kuin ilma jota hengität. Mitä sinun tarvitsee tehdä ansaitaksesi oikeus 

hengittää, ollaksesi sen arvoinen? Olet tehnyt sen jo, silloin kun valitsit syntyä tähän elämään.  

Miltä tuntuisi tiedostaa tämä syvällä omassa olemuksessasi… vetää henkeä syvään sisään, pidättää hetken 

ja… päästää se ulos, helposti ja rennosti? 

Tunnetilat ovat vahvistimia. Ne selkeyttävät havaintoasi ja kokemustasi siitä mihin huomiotasi keskität.  

Hetken ajaksi, palauta mieleesi minkälaisena haluaisit elämää kokea…  

ja sitten kysy itseltäsi ”miltä tuntuu kun minulla on jo kaikki tämä?”  

Ajatus avaa mahdollisuuden,  

tunnetila kertoo mitkä mahdollisuudet ovat vaivannäön arvoisia. 

 

Itsestään selvä kiitollisuuden tunne on yksi helpoimpia tapoja tuottaa Hyvääoloa.  Voit tuntea kiitollisuutta 

mistä hyvänsä mitä sinulla jo on. Miten valitset tuntea kiitollisuutta sellaisesta mitä et vielä tiedä, että 

sinulla jo on? 

 

Miten olet elänyt elämääsi tähän mennessä, sehän on toiminut omalla tavallaan ihan hyvin koska edelleen 

olet hengissä lukemassa tätä. Egon tarpeiden näkökulmasta tämä on erinomainen saavutus – sinä olet 

hengissä. Miten ego pitää sinut hengissä? Pistämällä sinut noudattamaan vanhoja totuttuja ajattelun ja 

toiminnan malleja, kaikkea sitä mikä on pitänyt sinut hengissä tähän asti. Kun kokeilet jotain uutta, se voi 

aluksi tuntua upealta ja mahtavalta… kunnes sinun pitäisi alkaa muuttaa tähänastisia elämäntapojasi. Siinä 

kohtaa sinun neurologiset hälytyskellosi alkavat soimaan solutasolla, sinusta voi tuntua että et oikeastaan 

vähempää voisi välittää asiasta, unohdetaan ja palataan entiseen. Tiedät kyllä miten voisit… ja teidät myös 

miten siitä seuraisi… mutta, se nyt oli vain tuollainen ohimenevä juttu. Riippumatta siitä miten tylsältä ja 

työläältä vanhat tottumukset ehkä tuntuvat, mielesi löytää tuhat ja yksi tapaa selittää miksi vanha kärsimys 

on parempaa kuin uusi ja tuntematon… mikä lie. 

Tämä on merkkiä siitä, että se mitä aloitit on jo vaikuttanut sinuun.  

Mutta se hyppäsi sen verran mukavuusalueesi ulkopuolelle, että selviämismekanismisi ei pystynyt 

käsittelemään sitä, ego ei enää tiedä miten se voi pitää sinut hengissä jos otat riskin sitomalla 

kengännauhat toisessa järjestyksessä kuin aikaisemmin, tai kokeilemalla jotain aikaisemmin kokematonta… 

jos uskallat astua ulos niistä rajoittavista uskomuksista joiden kanssa olet tottunut tulemaan toimeen. 

Jarrut päälle, deletoidaan uudet ideat, palataan takaisin vanhaan turvalliseen versioon siitä kuka sinun 

“pitäisi olla.” 



Kun todella haluat saavuttaa tai kokea jotain uutta - 
tee itsesi tutuksi sen kanssa.  Tutustu siihen. 
 
 Ystävysty sen kanssa, intiimisti. Omistaudu sille. Anna 
sille huomiota. Sukella syvään kontaktiin sen kanssa.  
 
Samaistu siihen, tunnustele sitä, tunne se - ja anna 
sen tuntea kuka sinä olet ja kuka haluaisit olla.  
 
Mene iholle. Syleile sitä.  
 
Niin kuin se olisi kauan kateissa ollut rakkaasi. 
 

 
 
Missä sinulla on “nyt”? 
 
Liian usein, ja tottumuksen voimasta, nykyhetkemme on ylitsevuotavan täynnä kaikkea sitä mitä 
elämässämme on tähänkin asti ollut. 
 
 
Entä jos… annamme nykyhetkemme hedelmöittyä sillä mitä haluaisimme elämän olevan - NYT? 
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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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