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ELÄMISEN ARVOINEN ELÄMÄ – osa 2 

 
Kuten viimeksi kirjoitin, yritin itse suuren osan elämääni oppia tiedostamaan, miten elämän pelin 

voittaminen parhaiten onnistuisi. Yksi pitkäaikainen intohimoni oli tutkia, millaiseksi voittaminen ajatellaan 

ja koetaan, ja miten siihen on pyritty ja miten sitä on tavoiteltu. Sen myötä 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, jossa… 

 

Ajattele asiaa näin. Pyrkiminen voittoon on pyrkimystä halujen tyydyttämiseen. Ensin halut jotka 

kohdistuvat elämässä selviytymisen perusasioihin: ravintoa, suojaa luonnonvoimilta, seuraa ja läheisyyttä ja 

rakastetuksi tulemista, seksiä ja suvunjatkumista ja perhettä. Näiden tarpeiden tyydyttämisessä voi jo 

vierähtää suuri osa elämästä. Seuraavalla tasolla lähdemme haluamaan kestävämpää jatkuvuutta: 

jääkaappi / pakastin joka varastoi ruokaa myös ensi talven varalle, virka/ura/työsopimus joka varastoi 

toimeentuloa viiden vuoden päähän, säästötili tai osakesalkku tai vuokralle laitettava ylimääräinen asunto 

joka varastoi rahaa vaikka seuraavaankin sukupolveen. Niin kuin Rockefeller on sanonut: jokaisen pitäisi 

laittaa pari miljoonaa säästöön pahan päivän varalle. 

Sitä mukaan kun suorittamiskyky kasvaa, alamme haluamaan asioita jotka helpottaisivat elämäämme 

toisella tavalla. Sen sijaan että itse puurtaisimme kaiken kasaan, alamme kehittämään vaikutusvaltaa ja 

verkostoja joiden kautta saamme toiset tekemään työtä puolestamme, käymme vaihtokauppaa 

palveluksilla, opettelemme suostuttelemaan tehokkaammin ja kasvatamme haluamme menestyä. 

Ja kuitenkin… kaiken tämän keskellä aina sopivassa kohtaa, jokin saattaa nakertaa sisimmästä käsin. 

Tässäkö kaikki? Riippumatta sitä miten hyvin opimme haluamaan, hiljaisina hetkinä saatamme huomata 

miten aina jää puuttumaan jotain, pientä ja kenties lähes huomaamatonta, mutta kuitenkin… ja ehkä 

huomaa pienen sokean pisteen sen suhteen mitä pitäisi haluta jotta kaipuu täyttyisi… mutta se ei kauaa 

vaivaa koska seuraavassa hetkessä jostain tuuppaa jo uutta vauhtia niin että koko asia unohtuu. 

Mitä enemmän asiaa pohditaan, sitä enemmän huomaamme halujen kenties kohdistuvan hiukan erilaisiin 

asioihin kuin aikaisemmin. Alamme kaipaamaan jotain enemmän, jotain…    sisäistä. Tästä syntyy meille 

”varjo” jota projisoimme ulospäin haluamalla kulttuuria, tietoa, tietoisuutta, ymmärrystä, oivallusta… 

kasvatamme kirjastoa, seikkailemme seminaareissa, kipitämme kurssille toisensa jälkeen, surffaamme 

toisten tarjoamalla tiedolla. Ja silti kaikista hetkellisesti mullistavistakin oivalluksista huolimatta… se jokin 

jäi sittenkin vielä luuraamaan jonkin nurkan taakse. Ja härnäävintä kaikessa on, että saavuttaakseni sen… 

en edes tiedä mitä minun pitäisi haluta. 

Kaiken sen keskellä mitä onnistun suorittamaan ja saavuttamaan ja millä onnistun kasvattamaan kykyäni ja 

ansaitsemaan arvostusta tai  kunniaa…                   kun ajattelen sitä mikä viime kädessä aina sittenkin loistaa 

poissaolollaan…                  …ajatukset lyövät tyhjää, mieli kompastuu omaan nokkeluuteensa, ja 

sydämestä löytyy vain pieni pimeä piste joka ei tarjoa vastausta eikä edes vinkkiä, huokuu vain tyhjää 

täynnä pohjatonta kaipuuta.  



Siinä päästään kohtaamaan sellaista, mihin minkäänlainen suorittaminen tai voittaminenkaan ei yllä.  

Mitä kohti elämä kaikessa peräänantamattomuudessaan pyrkii meitä ajamaan. 

Hetki, jossa suostun … hellittämään otetta.  

Avartamaan näkökulmaa. 

Laskemaan irti. 

Astumaan pelistä ulos. 

 

Tutkimaan MITÄ todella OLEN, 

Sen sijaan että suoritan sitä, kuka kuvittelen olevani. 

 

...jatkuu 
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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 

 
 
         
  
 

mailto:heikki.malaska@gmail.com
http://www.vedajyotish.com/
http://www.annelimalaska.net/ascension/

