
 

 

 

Onko

Onnellisuus
OMA valinta?!



Kestätkö ajatusta, että olisit aina onnellinen?  
…Vai onko sinulla uskomus, ettei nyt aina voi olla onnellinen?! 

Onnellisuus on lopulta sitä, ettet vastusta mitään tunteita etkä takerru omiin uskomuksiisi 
kuinka asioiden kuuluisi olla. Jokainen tunne saa tulla ja mennä, sillä tunne itsessään ei 
kestä muutamaa minuuttia kauempaa. Mutta jos värität tunteesi tarinoilla menneestä ja 
tulevasta, voit kyllä pitää tunnetta yllä juuri niin kauan kuin haluat.  

Koet onnettomuutta silloin, kun luulet tietäväsi mitä haluat ja se ei toteudu juuri sillä 
tavalla kuin tahdot.  

Onnellisuuden tieltä on siis riisuttava kaikki tietoon perustuvat uskomukset. Sillä jokainen 
tietämäsi asia on uskomus. Sanonta ”haluatko olla oikeassa vai onnellinen” kuvaa erittäin 
hyvin tätä. Sillä aina kun sinun täytyy saada olla oikeassa, alat puolustamaan ajatustasi ja 
onnellisuutesi on tipotiessään. Mutta kun alat ymmärtää, että jokainen tieto perustuu 
jonkun uskomukseen, voit vapauttaa itsesi tietämisen vankilasta. Voit päästää irti minä 
tiedän asenteestasi, sen myötä huomaat onnellisuuden tulvivan mieleesi.  

  

   Luulen tietäväni 
     Vai 

    Tiedän luulevani. 

Meillä on kova tarve vastustaa kaikkea ja yrittää muuttaa tilanteita. Voisitko ajatella 
antavasi kaiken vain ilmetä, ettei kaikkeen tarvitse takertua. Voisit tehdä humioita, kuin 
olisit ulkopuolelta seuraaja. Silloin tunneside asiaan vähenee. Lopettaa olemasta esteenä 
elämälle, haluamasta itse päättää mitä tulisi tapahtua. Ja se on ehkäpä suurin haaste, sillä 
meille on niin syvälle iskostettu kuinka elämässä tulee aina haluta lisää ja lisää, sitä ja tätä ja 
tuota! Mutta oletko koskaan tullut pysyvästi onnelliseksi siitä että olet saanut haluamasi?! 
Väitän että et. Kun olet saanut sen, hetken se on kiva, kunnes alat taas haluta jotain 
muuta… eikö vain?!  

Entä jos oppisit päästämään irti haluistasikin. Oppisit olemaan onnellinen juuri tässä 
hetkessä, mielentilassa rauha. Tapahtuipa ympärilläsi mitä tahansa. Oppisit nousemaan 
kaiken sen puutteen, tarvitsemisen ja haluamisen yläpuolelle. Sillä mielentilasi vaikuttaa 
todella radikaalisti siihen miten koet elämäsi. Saman tilanteen voi nähdä kurjimmasta 
kurjimpana tai löytää kiitollisuus pienimmistäkin valon pilkahduksista!  



Kiitollisuus  
on kaikkein helpoin tapa luoda itselleen 
onnellisuutta.  

Kun opettelet näkemään kiitollisuuden aiheita elämässäsi, ne 
lisääntyvät vaivihkaa. Kiitollisuus-päiväkirjan 
kirjoittaminen päivittäin on tähän oivallinen apukeino! 



Onnellisuus  

joka ei pääty koskaan 
Ei ole väliä mitä muut ajattelevat minusta, minä valitsen 
ajatella rakastavia ajatuksia.  

Minun itse-hyväksyntä sallii minun olla  ystävällinen kaikille. 
Minun todellinen itse on rakastava ja lempeä. 

Otan vastuun näkemsätäni, sillä näen vain menneisyyteni. 
Valitsen kokemani tunteet ja päätän miten suhtaudun 
edessäni olevaan asiaan. Valitsenko katsoa sitä menneisyyden 
värittämien tarinoiden läpi, vai voinko nähdä sen täysin 
uutena? 

Kun valitsen rakkauden mielessäni, olen onnellinen.    
Mikään tai kukaan ei voi minua ärsyttää. 

Kun tiedostan puutteen tai pelon ajatuksen, pysähdyn. 
Rakkauden avulla hymyilen virheelliselle valinnalle ja valitsen 
uudelleen. Mitä rakkaus tekisi tässä tilanteessa? 

Kun valitsen rakkaudellisen ajatuksen, voin heti paremmin. 
Pelko voi tuntua tutummalta, mutta rakkaus on minun 
todellinen olemukseni. 

Kokemukseni paikasta/ihmisestä on heijaste positiivisesta/
negatiivisesta valinnastani mielessäni. 

Koen puutetta, kunnes valitsen hyväksyä sisäisen äärettömän 
runsauden. Hyväksyn ja opin rakastamaan itseäni!



Harjoittele päätösten tekemistä  
Pyhästä Johdatuksesta käsin.  
Tämä on Pyhä Itsesi - opi luottamaan Itseesi.  
Mitkä ovat Todelliset Tahtosi? Mitä Todella haluat? Luota niihin.  

Ala seuraamaan autuuttasi! Sinun Ilosi on Jumalan ilo! 
Kun avaudut omalle onnellisuudellesi sinä ja kaikki sinun ympärillä olevat ihmiset 
laajenevat ilossa. Onnellisuuden voima on uskomaton! Joku sitä voi vastustaa, mutta 
hänellekkin voit lähettää mielestä mieleen rakkaudellisia ajatuksia. Jokainen sitä 
sisimmässään kumminkin kaipaa - olla rakastettu.  

Kun tunnet rajoittuneisuutta, puutetta tai kipua… Onnellisuus ei ole enää valintanasi 
ja toisin sanoen, mitään ei tapahdu.  

Huomaa, että suurin osa päätöksistä tehdään egon "ehdollistuneen reaktion" kautta. 
Nämä perustuvat menneisyyteen ja sen kyseenalaistamattomiin uskomuksiin ja 
arvoihin, siitä kuka "olet" ja mikä näennäisesti on "arvosi". Tämä automaattinen, 
ehdollistunut reaktio perustuu myös puutteen ja kärsimyksen lakeihin.  

Kun sinulla on edessäsi valinnan paikka, tunnustele tähän valintaan liittyviä 
tunteita.  
Jos voit, kuvittele että teet valintaan tietyt päätöksen/valitset tietyn lopputuloksen.  
Ja kuvittele nyt, miltä tämä valinta tuntuu? Valitsitko pelon vai rakkauden kanssa? 



Muista kysyä itseltäsi:  
Mikä on intentioni? ja Mitä minä odotan tapahtuvaksi? 
Me aina saamme sen mitä odotamme...eli ole tietoisesti läsnä sen kanssa mitä 
odotat eli mitä pidät todennäköisenä! 

Odotuksemme tulevat toteutumaan.  
Sinulla on 100% Jumalan voimasta käytössäsi... 

Niin kauan kun et ole halukas katsomaan omaa itse 
vihaasi, et ole valmis luopumaan siitä.  

Rakasta ensin itseäsi, sen jälkeen et voi vihata ketään muutakaan. Silloin sinun ei 
tarvitse puolustautua hyökkäämällä, koska ei ole enää ketään ketä vastaan hyokätä. 
Rakkaudessa ei ole mitään puolustettavaa, sillä rakkaus on viaton. 

Älä pidä ketään tai mitään viholisena - tai edes ongelmana.  
Opettele näkemään kaikki ongelmat tilaisuuksina.



Tässä esimerkkejä miltä tuntuu, kun teet päätöksen pelon/
rakkauden mielentilasta käsin. Tunne kertoo helpoiten, 
oletko kuunnellut itseäsi päätöksessäsi.  

PÄÄTÖS TEHTY PELOSTA JA EPÄVARMUUDESTA:  

Kontrollin tunne, arvostuksen hakeminen (puute), supistuminen, 
kompromissin teko, vaatimus, pakote, uhrautuminen, puute/köyhyys, 
yrittäminen, taistelu, jännitys, kiire, paine, jne. 

PÄÄTÖS TEHTY RAKKAUDESTA JA LUOTTAMUKSESTA: 

Laajentumisen tunne, vapaus, avaran tilan tuntu, kiitollisuus, helpotus, 
iloinen jännitys, runsaus, onnellinen liikuttuneisuus, helppous, rauha, 
vastaanottaminen, tervetulleeksi toivotus, jne.  

HUOM!  Kun me alamme tekemään päätöksiä tietoisesti (sen sijaan että 
toimisimme ehdollistuneesta reaktiostamme käsin), voi nousta pelkoa 
(muutoksen pelkoa), joka peittää/sumuttaa näitä positiivisia tunteita. Mutta 
pelko on vain sitä, että ego haluaa että pysymme "turvassa" pelossa, kivussa, 
konfliktissa, sairaudessa, puutteessa ja kuolemassa. Tämä on ainoa minkä 
ego tietää! :) 



Älä huolehdi huomisesta!  
Se pitää kyllä huolen itse itsestään. 

Jos olet masentunut elät menneisyydessä 
Jos olet ahdistunut elät tulevaisuudessa 
Jos olet rauhassa elät läsnäolossa! 



1. Käytä sanojasi aina puhtaasti 
2. Älä ota mitään henkilökohtaisesti 
3. Älä oleta mitään 
4. Tee aina parhaasi 

Jos joku loukkaa tai tekee väärin, se johtuu ainoastaan hänestä 
itsestään, ei sinusta. Tuossa toisessa on jotakin sellaista, mitä hän 
heijastaa itsestään sinun kauttasi. Samoin sinä heijastat itseäsi eli 
ajatuksiasi muiden kautta. Kun tunnistat nämä heijastukset 
maailmastasi tulee neutraali siten, että et ota asioita 
henkilökohtaisesti, loukkaannu ja menetä omaa voimaasi. Kun käytät 
sanojasi puhtaasti, luot ympärillesi vain hyviä asioita. Pienikin ikävä 
sana saattaa jättää vuosia kestävät arvet, vaikka et olisi sitä 
tarkoittanut. Se on kuin käyttäisi mustaa magiaa. Myös 
konfliktitilanteissa tulisi käyttää sanoja puhtaasti. Se, että puolustaa 
itseään, on kuin asettautuisi alttiiksi toisen syytöksille. Se toinen 
syyttää, koska hänessä itsessään on jokin epäkohta, ei sinussa. Kun et 
oleta mitään, voit välttyä väärinkäsityksiltä. Kun et oleta, mitä sinusta 
ajatellaan tai mitä muut ajattelevat jostakin asiasta, alat vihdoinkin 
tietää. Voit myös ottaa selvää asioista. Ei kannata menettää malttiaan 
asiasta, jonka luulet olevan sillä tavalla, kuin olet pienessä päässäsi 
pohdiskellut ja paisuttanut kärpäsestä härkäsen. Kun tekee 
parhaansa näissä asioissa ja elämässä yleensäkin, ei voi muuta kuin 
olla tyytyväinen elämäänsä. Kun tekee parhaansa, voi käydä levollisin 
mielin nukkumaan. Jos tekee virheen, erehtyy, siitä voi oppia, eikä 
siinä tarvitse jäädä piehtaroimaan.  

Keskityvalitsemaan onnellisuus!



Oman mielentilan tiedostaminen
Vastaan omilla arvottomuuden kokemuksillani toisen arvottomuuden   
  kokemuksiin (jos loukkaannun toisen teoista tai puolustaudun).  
Reagoin vain omilla menneisyyden kokemuksillani. 
Kaikki arvottomuuden kokemukset tulevat menneisyydestäni. Syyllisyydestä. 
Jokaisella on omat kokemukset. 
Voin antaa niiden tulla ja mennä, takertumatta. 
Kaikki saa olla sellaista kuin on.  
Mitään ei tarvitse yrittää muuttaa. 
Tärkeintä on mielentilan valinta.  
Kohtaanko pelolla vai Rakkaudella.  
Armolla vai arvostelulla.  

Kiitollisuus. 

Toinen ihminen on pelastajani, mikään minun tunnereaktioni ei ole koskaan  
  toisen syy, kaikki nousee omista menneisyyden kokemuksistani.  
Toinen ei ole vastuussa minun tunteistani. 
Molemmat ovat vastuussa vain omista mielentiloistaan.  

Voin vaikuttaa vain omaan mielentilaani. 
Kaikki riippuu mielentilani valinnasta. 
Kaikki mikä ei ole Rakkautta on pelkoa eri muodoissa. 

Kyseenalaistan kaikki uskomukseni. 
En ota mitään henkilökohtaisesti. 
Vain minä voin mielessäni valita onnellisuuden,  
  kukaan toinen ei voi sitä minulle antaa. 
Koskaan en voi tietää mitä toinen kokee/ajattelee/tuntee. 

Rakkaus on niin suuri, että kaikki olot saavat ilmetä. 
Mistä olen kiitollinen juuri nyt? 
Teenkö havainnon vai oman tulkinnan? 

Otan vastuun omista tunteistani. 
Annan armon itselleni, olen viaton. 



• Opi hyväksymään itsesi ja tilanne sellaisena,      
kuin se tässä hetkessä ilmenee 

• Tunne tunteesi 

• Älä takerru ajatuksiisi 

• Ota vastuu omasta elämästäsi 

• Löydä kiitollisuuden aiheita joka päivä, pieniäkin. 
Kiitollisuuspäiväkirja. 

• Älä yritä muuttaa mitään ulkopuolellasi, etsi 
vastaus sisimmästäsi. 



Hyvin selkeä ja yksinkertainen 

muistisääntö  

⭐ Kaikki, mikä minussa herättää ärsytystä ja ei ole 
rakkaudellista, on minun asiani katsoa omassa itsessäni.  

⭐ Kaikki, mikä sinussa herättää ärsytystä ja ei ole 
rakkaudellista, on sinun asiasi katsoa omassa itsessäsi.  

Siinä on vastuunottamisen perussääntö.  
Silloin häviää syyttely ja sormella toisen osoittelu. Se on minun juttuni, jos 
se herättää minussa negatiivisen tunteen. Jos se ei herätä mitään, niin 
silloinhan ongelmaa ei edes ole. 

 Ja tässä tullaan siihen oman mielentilan valintaan. Itse voi valita millaisen 
reaktion eri tapahtumat saavat aikaan. Minun reaktioni ei ole koskaan sinun 
syysi, eikä sinun reaktiosi minun syyni. Sillä jokainen katsoo oman 
menneisyytensä lävitse elämää, kunnes alkaa kyseenalaistamaan omia 
totuuksiaan.  

Tämä on erittäin oleellinen asia havaita ja tiedostaa.  
Mitä vain tunteita voi herätä ja toinen voi olla tarjoamassa sinulle tämän 
valinnan mahdollisuuden. Mutta ei toinen ole vastuussa sinun 
tunnetiloistasi.  

Ja se lähteekö toisen tunnetilaan mukaan, hyökkäämään puolustautumalla, 
on sitten taas oma valinta hypätä suohon.   

Tai olla reagoitumatta ja valita onnellisuus! 



MAHDOLLISUUDET OVAT 
RAJOITTAMATTOMAT!  
  
 Älä yritä muuttaa maailmaa.  
 Muuta mieltäsi maailman suhteen,  
 maailma muuttuu siinä mukana.  

Voit todella valita onnellisuuden, 
Se on sinun tehtäväsi. 


