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Elämän  Käsikirjoitus 

 
Parissa edellisessä kirjeessä olen pyrkinyt valottamaan yhdestä näkökulmasta sitä prosessia, joka ohjaa 

elämänkaaren tapahtumien etenemistä. Hieman toisesta näkökulmasta tarkasteltuna, sama prosessi 

nähdään Elämän Käsikirjoituksena: alkuvaiheessa kasvamme tulemaan elämän kanssa toimeen sellaisten 

ominaisuuksien avulla, jotka voimme kokea omiksi vahvuuksiksi ja joiden käytöstä elinympäristömme 

palkitsee meitä. Opimme hahmottamaan että ”näillä säännöillä” elämä toimii, ja opimme pelaamaan niiden 

puitteissa hyödyntäen omia vahvuuksiamme.  

Tätä prosessia kutsutaan nimellä ”ihmisen kesyttäminen” – miten sosiaalinen ympäristömme kasvattaa 

meistä sisäsiistin yhteisön jäsenen. 

Ei siinä mitään. Näinhän elämä toimii,  

eikä kukaan voi välttyä tältä. 

Aikuisikään tultaessa näiden vahvuuksien varassa toimiminen on urautunut jo niin ”syvälle selkärankaan” 

että hyödynnämme niitä jo vaistomaisesti, puoliautomaatilla. Nämä ”urat” ovat käytännön suorituksia 

joiden tekemistä ei enää tarvitse ajatella, kun ne on sisäänajettu riittävällä toistolla. Kertaus tekee mestarin, 

myös siinä miten kengännauhat solmitaan. Urat ohjaavat muistamista jonka tarkoitus on helpottaa elämää: 

on hyvä muistaa mistä ovesta kannattaa kävellä sisään kun haluaa tulla omaan kotiinsa; on hyvä muistaa 

kenen kanssa on naimisissa ettei aamulla herätessä ylläty liikaa.  

Siinä kohtaa missä nämä toistuvat suoritukset estävät itsensä toteuttamista ja elämästä nauttimista, niistä 

muodostuu rasite ja rajoite. jotta ihminen pääsee purkamaan rajoittavia uskomuksia, elämä tarjoilee 

hänelle sopivassa kohtaa haasteen. Usein voi käydä niin että ihminen ei huomaa että hänelle tarjotaan 

haaste, koska tämä tilanne ei välttämättä ole mitenkään negatiivinen. Haaste voi tarjoutua ongelman 

muodossa joka pitää pystyä ratkaisemaan, mutta yhtä hyvin se voi olla ulkoapäin tarjoutuva mahdollisuus 

tai tilaisuus johonkin mitä ei ole aikaisemmin vielä kokeillut, tai se voi olla omasta sisimmästä käsin nouseva 

halu johonkin uuteen ja ihanaan. Mitä hyvänsä se onkin, ihminen kohtaa siinä tilanteen johon hänen on 

reagoitava, hänen on tehtävä tietoinen valinta miten jatkaa siitä eteenpäin. 

On loogista lähteä ratkaisemaan tätä tilannetta sen mallin varassa, millä on oppinut tähän mennessä 

tulemaan elämänsä kanssa toimeen. ”Kyllähän minä tämän hoidan, olen selvinnyt paljon muustakin.” 

Pyrimme ymmärtämään tilannetta samalla tavalla kuin elämää tähänkin asti, pyrimme, soveltamaan samoja 

vahvuuksia joilla olemme tuottaneet onnistumista tähänkin asti. Se mikä jää huomaamatta, ja mikä 

muodostaakin varsinaisen haasteen, on se miten tilanteen voi ratkaista vain uudenlaisen näkökulman 

omaksuminen. Tilanteen ratkaisemisesta muodostuu ihmiselle yksi aikuisiän perusmotiiveista, ja elämä 

antaa hänen rauhassa pähkäillä sen kanssa ja puskea sitä vasten – jotta ihminen itse ajaa itsensä 

tilanteeseen jossa hän ihmettelee muodossa tai toisessa että ”mitä tämä oikein edellyttää? Miksi mikään ei 

lopulta kuitenkaan riitä?”  



Ihminen voi päätyä tähän kokemalla kasaantuvan sarjan epäonnistumisia, missä odotukset pettyvät yksi 

toisensa jälkeen; tai hän voi päätyä tähän kokemalla huikeaa menestystä jossa jokainen onnistuminen poikii 

kolme uutta – ja lopulta menestystä voi olla enemmän kuin itse koskaan ehtii hyödyntämään mutta silti 

tuntuu että jotain jää puuttumaan. Tai jonkinlainen vaihteleva yhdistelmä näistä kahdesta. Tavalla tai 

toisella, elämä haluaa ajaa ihmistä pisteeseen jossa hän joko tiedostaa komplikaatioiden olevan sitä luokkaa 

että tarvitaan jotain aivan uutta asennetta, tai epäonnistuminen pistää ihmisen hakeutumaan kokonaan 

uuteen suuntaan ja uusille urille, tai kykenemättömyys käsittää mitä tapahtuu lähettää ihmisen 

tutkimusmatkalle täysin kartoittamattomille elämänalueille, joko sisäisesti tai ulkoisesti. 

Ihminen oppii tulemaan elämänsä kanssa toimeen tietynlaisin odotuksin; hän pyrkii selvittämään elämän 

hänelle tarjoilemaa perushaastetta näillä samoilla odotuksilla; ja Elämä pyrkii demonstroimaan ihmiselle 

että jos hän haluaa todella oppia tuntemaan Itseään, niin hänen odotuksensa ovat niitä minkä on 

muututtava, ei ulkoisten asioiden tai olosuhteiden.  

 Elämä pyrkii ohjaamaan ihmistä siihen pisteeseen,  

 missä hänen on mahdollista Astua Pelistä Ulos. 

 Ja sitä pistettä pystytte elämässä tutkimaan tehokkaasti, 

kokeilemalla seuraavan ajatuksen ajattelemista, jälleen samalla ohjeistuksella kuin 

tähänkin mennessä: ei uskoen, ei torjuen – vaan välinpitämättömän uteliaisuuden 

vallassa… 

 
 
 
 AJATUS:    ”Minun mieleni ei ole kykenevä ymmärtämään yhtään mitään.” 
 
 
 
 
Seuraavassa kirjeessä puhun enemmän siitä mitä tähän ajatukseen liittyy, miksi sen ajatteleminen on 

hyödyllistä. Nyt ei sellaista vielä kannata pohtia, vaan – hankkikaa sen ajattelemisesta oma kokemus. 
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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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