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Kommenteista päätellen, ainakin osalla teistä on syntynyt jotain kokemuksia edellisen kirjeen ajatuksen 

ajattelemisesta. Ajattelemalla ajatusta 

  ”minun mieleni ei ole kykenevä ymmärtämään yhtään mitään” 

    olette antaneet elämälle luvan viedä, tai ainakin raottaneet ovea siihen suuntaan. 

 

Tuon ajatuksen ajatteleminen avaa meille mahdollisuuden lähteä tarkastelemaan, miten me ihmisinä 

luomme omaa kokemustamme elämästä, miten me ”manifestoimme” elämää… mistä syntyy se miten 

koemme ”oman elämämme” niin tai näin… kenen elämää oikeastaan koemme ja kuka tai mikä se on meissä 

joka manifestoi…  

Ainut asia mikä täysin 150%:lla varmuudella voidaan ennustaa, on tämä: se miten opimme alkuvaiheessa 

tulemaan toimeen oman elämämme kanssa ja pärjäämään siinä, pistää aina vastaan jos yritätte hakea 

näihin kysymyksiin vastausta. Mutta siihen ei tarvitse alistua. 

Näkökulma joka alkaa avaamaan toisenlaista vaihtoehtoa oman elämän kohtaamiseen, on tässä: 

 Kun koemme elämää, ja sitä millaisena se meille missäkin hetkessä tarjoutuu, 

 Me emme niinkään itse ”tee” sitä, emme ”suorita” sen manifestoimista, 

 Vaan me koemme sen manifestoitumista. 

 Pistäkää merkille mikä ero noissa sanamuodoissa on. 

 

”Kesyyntynyt” eli kasvatukseen alistunut käsitys on, että tarvitaan suurta itsekuria pystyä keskittämään 

omaa tahtoaan ja omaa voimaansa niin, että saa ”suoritettua” elämän sellaiseksi kuin sen pitäisi olla. 

Totuus on toisenlainen: edellyttää aikamoista itsekuria olla häsläämättä siinä miten elämä manifestoi 

itseään meissä ja meille; vaatii aikamoista itsekuria olla häiritsemättä ja sabotoimatta elämän prosessia. 

Jälleen, pistäkää merkille sanamuotojen ero edellisissä lauseissa. 

 

Kirjoittaessani tätä mietin, voinko todella sanoa että omalla kohdallani on niin kuin teille kirjoitan, että 

kirjoitan siitä miten oma elämäni etenee? Kyllä, se miten tätä kirjoittamalla ”paljastan itselleni” miten koen 

asioita syvemmällä tasolla, ”piirtää selkeämmin esiin” mielessäni miten prosessi omassa elämässäni etenee. 

Minun vaikutukseni asiaan muuttuu tietoisemmaksi kun virityn tiedostamaan sitä selkeämmin, vaikka 

minun ”vaikuttamiseni” ei ole se mikä saa sen tapahtumaan. Kokemus on omituinen, koska se on niin 

vastoin sitä miten itse olen ”kesyyntynyt” aikoinaan uskomaan millaista elämän pitäisi olla. Tai ainakin mitä 

minulle on väitetty, että sen pitäisi olla. Mihin en kuitenkaan ole koskaan oppinut luottamaan, vaikka 

kilttinä poikana olen yrittänyt uskoa siihen, jotta he (jotka sanoivat niin) voisivat tuntea olevansa turvassa. 

Sillä tunsin ja näin, että he opettivat niin, koska itse tunsivat olonsa turvattomaksi omassa elämässään. 



Mikä tietysti minulle aina oli outoa, koska minä en kokenut luottamuspulaa elämää kohtaan, minun 

perustavaa laatua oleva elämäntunteeni, jota en ole onnistunut mitenkään karistamaan pois, on että elämä 

kantaa ja kannattelee. En aina ole ollut ”autuaan onnellisessa” tilassa mutta en ole välittänyt tehdä siitä 

ongelmaa; ja vaikka välillä on joku asia pelottanut niin se ei tarkoita että elämässä olisi mitään pelättävää. 

Sekään ei ole saanut minua kokemaan oloani turvattomaksi. Päinvastoin, olen huomannut että pystyin 

tuntemaan oloni kotoisaksi lähes missä hyvänsä; mikä ei myöskään tarkoita että kannattaisi tyytyä 

mihinkään mikä ei tunnu omalta, aina voi vaihtaa maisemaa joko ulkoisesti tai asenteellisesti. Yrityksestäni 

huolimatta, en ole pystynyt kokemaan muuta kuin että elämä tarjoilee ainoastaan hyvää. Aika omituista. 

Tähänkään mennessä en ole onnistunut todistamaan, että elämää voisi ”kontrolloida” takertumalla 

tietynlaiseen ymmärrykseen. Omassa prosessissani, tarve ymmärtää on osoittautunut suurimmaksi jarruksi 

tai häiriköksi – ja suostua siihen mitä jo koen, on ollut suurin siunaava tekijä. Vaikka se tuntuisi 

odottamattomalta, hallitsemattomalta ja epämukavalta. Epämukavuus ja vajaus ja kipu ja kärsimys on 

ainakin minun elämässäni ollut suoraa seurausta siitä, miten odotan elämän olevan jotain muuta kuin mitä 

se on, enkä suostunut ylistämään sitä mitä se jo on – jokaisessa hetkessä yhä uudestaan, koska mikään 

hetki ei ole ikuinen, joten jokainen hetki täytyy aina kokea yhä uudestaan mutta sen voi valita kokea joka 

kerta uudella tavalla. 

 

Jos elämä on tanssi,  

niin minä olen oppinut ylistämään elämää sanomalla:  

”vie sinä, niin minä vikisen.” 

 
 
 

Seuraavassa kirjeessä enemmän siitä, miksi tuon alussa olevan ajatuksen ajatteleminen 

raottaa ovea toisenlaiseen kokemukseen elämästä… 
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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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