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ELÄMISEN ARVOINEN ELÄMÄ –osa 1 

 
Meissä on moneksi. Aikuisikään mennessä opimme elämään useita rooleja, erilaisia tilanteita varten. 

Kannamme huolta, näemme vaivaa, kerromme tarinoita siitä mitä elämä voisi olla. Tai… olisi voinut olla. 

Opimme jo äidinmaidossa hakemaan hyväksyntää itsemme ulkopuolelta, ja etsimään vaihtoehtoja valmiiksi 

pureskeltujen vastausten joukosta. Jotain jää vaille, emmekä edes tiedä mitä pitäisi haluta. Elämä vaikuttaa 

peliltä jonka sääntökirja on hukassa ja tarkoitus tuntuu mahdottomalta selvittää. 

Tavoittelemme onnea ja menestystä rahan, uran, työsuoritusten, ihmissuhteiden, perheen, seksin, 

terveyden, terapian, erilaisten ruokavalioiden, ruumiinvoiman, huippukokemusten ja huuman tai minkä 

hyvänsä kautta. Miten hyvin saamme omaksi sen minkä eteen puurramme – ja jos saammekin niin vastaako 

kokemus sitä mitä odotimme sen olevan? 

Niin kuin vinttikoirat kilparadalla jossa jänistä ei ole tarkoituskaan saada kiinni. Jokin meissä tietää ettei 

suorittaminen koskaan vastaa odotuksia. Meitä ajaa lupaus 

lottovoiton kaltaisesta tilasta jossa elämä muuttuu enemmän omia 

odotuksiamme vastaavaksi. Mutta, onko se inspiroivaa? 

innoittavaa? energisoivaa? stimuloivaa? vastustamatonta? 

kiehtovaa? vetovoimaista? sykähdyttävää? avartavaa? antaako se 

potkua? sytyttääkö se kipinän? ruokkiiko se sisäistä liekkiä? 

vahvistaako se virtausta? syventääkö se kontaktia? saako se 

elämän tuntumaan elämisen arvoiselta? tarjoaako se tilaisuutta 

osallistuvaan läsnäolemiseen - aidosti? 

Elämän todellinen tarkoitus ei perustu ulkoiseen velvollisuuteen eikä pakkoon, vaan perimmäiseen 

mielihyvään, aitoon olemiseen ja hyväksyvän läsnäolon tunteeseen. 

Kaikki ongelmat elämässä kutistuvat aina yhteen ja samaan alkujuureen, yhteen ainoaan odotukseen joka 

voi heikentää sisäistä uskottavuuden tunnettasi. 

Entä jos … elämä toimiikin jo kaikilta osiltaan täysin sinun parhaaksesi?  

Oletko huomannut minkälainen vipinä sinussa jo vallitsee? 

Ei ole tarvetta oppia toimimaan paremmin tai tehokkaammin. Se mitä sinä jo olet – se ON JO. Se ei löydy 

mistään suorituksista eikä aikaansaannoksista, eikä mistään mitä pitäisi vielä korjata tai parannella. 

Todellinen tarve on antaa turhan karsiutua pois niin, että alat erottamaan mitä jää jäljelle, mitä elämäsi 

aidosti edustaa. Se mitä sinun ei tarvitse millään ansaita eikä lunastaa - se on jo sinun. 

Miten virityt tällaiseen olotilaan tietoisesti, miten ylläpidät ja miten vahvistat sitä? 

… mitä sinussa tapahtuu, jos kokeilet tässä kirjoitettujen ajatusten ajattelemista?  

… mutta ei tämä myöskään välttämättä ole sinun kokemuksesi; jos ei inspiroi niin unohda. 



Itse yritin suuren osan elämääni oppia tiedostamaan, miten elämän pelin voittaminen parhaiten onnistuisi. 

Sen perusteella mitä löysin, minulle selkeni miten Peliä ei ole edes tarkoitettu voitettavaksi. Kukaan ei voi 

koskaan saavuttaa sitä tilaa minkä perässä ikuinen lupaus meitä juoksuttaa, koska pelin todellinen tarkoitus 

on johdattaa meidät pisteeseen, josta… 
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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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