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AJATUS

Mielemme on ajatusten ja 
tunteiden taukoamaton, 
luovan voiman generaattori.
Ajatuksissaan ihminen nauttii
rajatonta vapautta, koska
ajatus ei tunne rajoitteita, 
voimme ajatella ihan mitä
haluamme ja koska tahansa
haluamme.
Ajatuksiamme voidaan häiritä, 
mutta kukaan toinen ei voi
niitä koskaan lopettaa.
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AJATUSPROSESSI

Mieleemme virtaa n. 50.000 ajatusta 
päivittäin, osa menee menojaan ja osa jää. 
Kysymys on siitä miten jatkamme mieleemme 
tullutta ajatusta, annammeko sen mennä, vai 
lähdemmekö ruokkimaan sitä. Kaikki 
elämämme toiminnot perustuvat ajatuksiin ja 
niiden avulla tuomme ilmi vaikutuksemme 
niin hyvässä kuin pahassa. Meistä itsestämme 
on kiinni se, minne ajatuksemme meidät 
johtavat – olemmeko ’enkeleitä’ matkalla 
taivaaseen vai pirullisia olentoja matkalla 
helvettiin.



AJATUS ON HENGEN VOIMAA

50 000 ajatusta
päivässä:

• 40% huolistamme kohdistuu asioihin, 
jotka eivät tule koskaan tapahtumaan; 

• 30% liittyvät asioihin, jotka ovat jo
tapahtuneet

• 12% koskevat terveysongelmiamme;  
• 10% liittyvät merkityksettömiin asiohin; 
• 8% huolistamme ei ole mitään todellista

pohjaa. 



Jokaisella ajatuksella on oma ominainen aaltopituutensa, energiansa, 
säteilynsä ja elämän voimansa. Ne toimivat kuin aallot, ja kulkevat 
nopeammin kuin valo. Ajatus luo tapahtuman, sillä ajattelemalla 
annamme elämän luomallemme ajatukselle. Jokainen meistä kyllästää 
omalla elinvoimallaan ajatuksensa, luo niistä kuvia ja heijastamme niitä 
itseemme, josta ne heijastuvat kuten peilistä, ottavat muodon ja 
muuttuvat tapahtumaksi. 



Kaikkein yleisin tapa on ajatusten kautta 
vaikuttaminen, sillä ajatus on johtaja ja saa aikaan 
ajatuksia, tunteita, tuntemuksia, puhetta, liikkeitä 
jne., joten toiminta seuraa ajatusta.

Mielemme tuottaa sekä positiivisia että negatiivisia 
ajatuksia ja vetävät puoleensa niitä, jotka ovat 
virittäytyneet meidän taipumuksiemme ja 
halujemme aaltopituuksille. 

Positiiviset ajatukset tuovat positiivisia asioita ja 
hyviä henkiä, negatiiviset ajatukset huonoja asioita 
ja ’pahoja’ henkiä. Me itse olemme omien 
ajatustemme aikaansaannos ja joudumme elämään 
sen tuotokset  



HENKIEN KAIKKEIN YLEISIN JA 
HELPOIN TAPA VAIKUTTAA
MEIHIN TAPAHTUU AJATUSTEN
KAUTTA.

Ajatusten avulla vedämme puoleemme heitä, jotka virittäytyvät taajuusalueellemme. Ajatus
on perusta kaikille mielen hiljaisille viesteille kaikkien olentojen keskuudessa. 

Henkien kirja, Allan Kardec: 
Vaikuttavatko henget meidän ajatuksiimme ja toimiimme?
“Henkien vaikutus on suurempi kuin uskottekaan, koska usein juuri ne ohjaavat ajatuksianne
ja toimianne.”



Samanlainen vetää puoleensa samanlaisia 
asioita, ajatuksia ja Henkiä. Hyvät ajatukset 
luovat hyvyyttä ja kurjuuden ajatukset 
vetävät puoleensa kurjuutta. 
Esim. ne mielikuvat ja unelmat, jotka 
luodaan puutteen ja pelon pohjalta, luovat 
vain sitä samaa lisää.
Ollessamme huonompien taipumusten 
tasolla kannamme masentavien halujen 
valtavaa taakkaa, joka voimakkaasti estää 
meitä etenemästä jalojen ajatusten tasolle. 

Ollessamme jalojen ajatusten tasolla 
omaksumme virtauksia korkeammilta 
tasoilta ja saamme apua hyviltä hengiltä
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Ajatus on elävä voima, 
joka luo meitä ympäröivän 

energian ja ilmapiirin. Etenkin 
henget näkevät ajatuksemme



Mustasukkaisuus saa paljon pahaa aikaan, niin myös ylpeys, 
ahneus, turhamaisuus, kateus, herjaus, kovasydämisyys, 
kosto, himo, viha pahuus, suvaitsemattomuus, tekopyhyys, 
katkeruus, suru, riippuvuudet...  

Meitä eniten vahingoittavat energiat niin 
omat kuin toistenkin ajatukset. 



Nelson Mandela sanoi:
“Kauna, kateus ja pahat ajatukset ovat kuin 
joisi myrkkyä ja toivoisi, 
että se tappaa vihollisemme.

Mutta ne toimivat kuin bumerangi…”



Vai kutsummeko
ilkeämielisiä henkiä

eli obsessioita seuraamme.



Jokainen ihminen ja jokainen henki on 
itsensä sisältävä maailma ja jokainen 
mieli on kuin taivas... 

Auringon säteet ja maapallon järjestystä 
hyödyttävä sade laskeutuvat 
taivaankannelta, mutta sillä hetkellä, kun 
ympäristön elementit hankautuvat 
keskenään, tuosta samasta taivaasta tulee 
tuhoisia salamoita. Samalla tavalla 
tapahtuu ihmisen mielessä. 
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Melkein kaikki asiat ja tapahtumat ovat peräisin 
ajatusmaailmamme aikaansaannoksista. Kaikki 
kehomme tapahtumat ja jopa 
kärsimyksemmekin ovat alkujaan mielestämme, 
ajatusmaailmamme aikaansaannoksista. 
Ihmiskoneisto on sähköisten voimien varasto, 
jolla on erittäin rakentavat tai tuhoavat 
mahdollisuudet. 

Kun negatiivisella ajatuksella häiritsemme 
fyysistä kehoamme tasapainottavia ja korjaavia 
miljoonia soluja säteilevät ne erittäin turmiollisia 
magneettisia säteitä meitä palvelevalle 
soluyhdyskunnalle. Kehon jokainen elin on 
autonominen osasto solujen valtakunnassa ja 
jokainen solu on hyvin pieni moottori, ja toimii 
henkisillä impulsseilla ja niiden toiminta on 
ihmisten ajatusten alaisuudessa.
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Vain me itse voimme pysäyttää negatiiviset ajatuksen. 
Se vaatii ponnisteluja ja päättäväisyyttä… 
Uskon ja luottamuksen mielessä pitäminen auttaa meitä löytämään 
riittävästi henkistä dynaamisuutta taistella,  kunnes olemme saavuttaneet 
täydellisen voiton itsestämme.



Henkimaailman kertomaa
”Saatamme tuntea häiriöitä maksassa sanaharkan jälkeen; tuntea hetkellistä 
tasapainottomuutta sydämessä saatuamme huonoja uutisia; joskus tasapainottomia tunteita 
elimistössämme, kun kysymyksessä on tyytyväisyys tai onnellisuus. Tuollaisina hetkinä 
ihminen vastaanottaa määrätyn määrän psyykkisiä energioita ajatusmaailmaansa, aivan kuten 
johto vastaanottaa positiivista sähkövirtaa. 

Vastaanottokeskus on todellisuudessa aivoissa, mutta mikäli henkilöllä ei ole tuntemusta 
tunnepitoisesta lainsäädännön kontrollista - joka pyytää meitä valitsemaan ne tunteet, joiden 
me itse annamme saavuttaa meidät – hän tulee ottamaan elimistön soluihin häiritseviä 
energioita, jotka sitten tulevat saamaan kehon herkillä alueilla suurta tuhoa aikaan.

Tarkkailkaamme ajatuksiamme ja puhdistakaamme ne hyvyyden lakkaamattomassa työssä, 
jotta pääsisimme eroon niistä kahleista, jotka pystyvät vangitsemaan meidät pimeyden ala-
arvoiseen toimintaan.”



LOPPU


