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Edellisen kirjoituksen harjoitus kohdistui ajatukseen siitä miten ”minä voin kyseenalaistaa omia 
ajatuksiani.”  
 
 

Palautan vielä mieleen miten ajatuksia tutkitaan. Kun ajattelette ajatuksen mielessänne, 
annatte sen kaikua mielessänne, ja tarkkailette mitä se herättää… reaktiot jotka kallistuvat 
missään muodossa ”oikeaan tai vasempaan” eli: uskon tai en usko… voin hyväksyä tuon tai 

en voi hyväksyä… pidän ajatuksesta tai en pidä ajatuksesta… 
mukava ajatus tai inhottava ajatus… järkeenkäypä ajatus tai 
järjetön ajatus… olen kokenut tuon kaltaista tai en ole kokenut 
mitään tuon kaltaista… KAIKKI tämänkaltaiset reaktiot ovat merkki 

siitä että jokin teissä vallitseva ennakkokäsitys tai uskomus nousee päällimmäisenä pintaan 
ja yrittää pysäyttää teidän ajatteluprosessinne, yrittää estää teitä käyttämästä ajatteluanne 
niin että näkisitte kyseisen ajatuksen avulla syvemmälle. 

 
 
No - kuka sitten on se joka kokee ja läpikäy kehossa elämää?  
 
Jos olen tottunut kuvittelemaan että se olen minä, mutta itse asiassa en pysty luotettavalla varmuudella 
edes sanomaan kuka on se ”minä” joka minussa asustaa… niin kenestä sitten oikein puhutaan?  
 
Antakaas kun kerron teille pienen tarinan, joka on totta. 
 
2000-luvun alussa minä ja Anneli asuimme Hauholla, metsän keskellä keskisuomessa. Silloinen työmme oli 
hoitaa kahta Nesteen kylmäasemaa jotka olivat Hämeenlinnassa. Ajoimme siis päivittäin 28 kilometriä 
Hämeenlinnaan ja saman verran takaisin Hauholle. Työvälineenä oli dieselkäyttöinen mersu. Olin jo 
muutamana päivänä pantannut tankkaamista joten kyseisenä päivänä, lähtiessämme Hämeenlinnasta kohti 
Hauhoa, oli tankki melkein tyhjä. Pysähdyimme tankkaamaan: korkki auki, bensapistooli sisään ja 
painallusta niin kauan että pinta nouse tankissa vastaan ja pumppu sammui. Korkki kiinni, kuitti 
automaatista, turvavyöt kiinni, auto käyntiin ja matkaan. Jota kesti ehkä kilometrin verran kunnes meno 
alkoi takkuamaan ja hidastumaan ja nykimään. Ajatuksissani oli jäänyt huomaamatta että polttoneste jota 
syötin tankkiin ei ollut dieseliä vaan 98-oktaanista bensaa. Jonka avulla dieselmoottori ei tykkää käydä, 
joten reilun kilometrin päässä moottori tuhahti ja sammui ja rullasin auton vielä jäljellä olevalla vauhdilla 
maantien reunaan. Ja rekisteröin sivusilmällä miten meidän ohitsemme kiihdytti toinen auto joka oli jo 
jonkin aikaa joutunut kärvistelemään takanamme ryömintävauhtia. No. Puhelinsoitto toi hinausauton 
paikalle, joka lähti viemään mersua Hauholle naapurissa majailevan autohuoltajan työpajaan.  
 
Ja tarinan varsinainen pointti tulee tässä. Kun pääsimme pari kilometriä eteenpäin tulimme risteykseen, 
jossa auto oli ajanut skootterin päälle. Tuo yliajanut auto oli sama joka oli kiihdyttänyt meidän ohi kun 
mersu sammui tien penkalle. Jos mersu ei olisi pysähtynyt, me olisimme olleet ensimmäisenä vuorossa 
kohtaamaan skootterin. Olisimmeko ajaneet samalla tavoin kolarin? Mahdoton tietää. Se mikä oli kuitenkin 
selvää oli, että koska minä olin ”laiskuuttani” pantannut tankin täyttämistä useamman päivän ajan, se oli 
pakko tehdä tänään viime hetkellä ennen kotimatkaa … koska minä olin ”ajatuksissani muualla” enkä läsnä 
siinä mitä löpöä laskin tankkiin, varmistui se että meidän auto tulisi hidastelemaan ja takana ajavan pinna 
saisi mahdollisuuden kiristyä ja kiihtyä ja meidän auto tulisi pysähtymään reilusti ennen risteystä – missä 
JOLLAKIN oli tarkoitus olla ”kohtaaminen” skootterin kanssa… ja syntyneen tilanteen ansiosta se ”joku” ei 
ollut meidän mersu. 
 



Eli kenestä puhutaan? Käytin ilmausta ”laiskuutta-ni”… mutta oliko se ”minun” laiskuuteni vai laiskuus joka 
teki tehtäväänsä minussa? Käytin ilmausta ”ajatuksissa-ni muualla”… mutta olivatko ne ”minun” 
ajatuksiani vai ajatuksia jotka veivät huomiotani sinne mihin sen oli tarkoituskin mennä jotta voisi tapahtua 
se mitä tapahtui? Ja mitä sitten tapahtui, oikeasti, pystynkö omasta persoonallisesta näkökulmastani edes 
kattavasti ymmärtämään mitä tapahtui, tai miksi? Tuskin. 
 
Joten – kenestä puhutaan? 
 
Tässä teille harjoituksen kohteeksi seuraava ajatus, ja muistakaa: ei oikeaan, ei vasempaan… vaan siinä 
välissä: 
 

”Elämä on se joka elää itseään minussa ja minun kauttani.” 
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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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