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Kun siis ajattelette ajatusta 

 ”minun mieleni ei ole kykenevä ymmärtämään yhtään mitään” 

 

Haette virittymistä seuraavan asian kokemiseen. 

Mielen tehtävä ei ole ”ymmärtää” - vaan piirtää näkyvään eli valvetilassa käsitettävään muotoon ymmärrys 

joka mielelle tarjotaan, ymmärrys joka mielelle avataan ja joka siihen ”valuu”. Ymmärrys itsessään on jotain 

mikä tulee mielen ulkopuolelta, mieli muotoilee sen hahmoon jonka sinä olet kykenevä käsittämään ja 

havaitsemaan, jolloin syntyy kokemus: 

 ”minä ymmärrän.” 

Mielen tietoisuus on siis elävän 3-ulotteisen materiaalitulostimen luokkaa. 

Mieli itsessään ”ei ymmärrä” mitä se yrittää sinulle tuottaa ja hahmottaa, yhtä vähän kuin tulostin 

”ymmärtää” mitä se yrittää sinulle tulostaa. Mieli / tulostin ei ole tyhmä, se on moniulotteisen älykäs mutta 

ei-tietoinen.   

Ymmärrys mielen ulkopuolelta täyttää mielen. Mieli on rajattoman älykäs siinä miten se pystyy 

muotoilemaan sinulle käsitettävään muotoon asioita, mieli hyödyntää  siinä kaikkea tietoa siitä miten sinä 

olet koskaan havainnut  ja käsittänyt asioita, mikä on sinulle helposti ja mikä vaikeasti ymmärrettävää, mikä 

on sinun uskomusmaailmassasi itsestään selvää ja mikä mahdotonta. Jotta mieli pystyy tehokkaasti 

täyttämään tämän tehtävänsä, se edellyttää että sinulla on oltava tarvittavia kokemuksia ja tarvittavaa 

itsetuntemusta ymmärrettävien asioiden muotoilemiseen. Mieli käyttää ”tulostustyössään” raaka-

materiaalina niitä elämänkokemuksia jotka sinä olet hankkinut. Jos sinulta puuttuu kokemuksia (kuten 

lapsen kohdalla usein), mielen on mahdoton tulostaa sinulle sellaista käsitettävää hahmoa asioista joka saisi 

aikaan ”kokemuksen ymmärtämisestä.” tiedostat että jotain tapahtuu, mutta kokemuksesi on: 

 ”minä en ymmärrä.” 

Sinulla on oltava tarvittavat kokemukset joista mieli voi rakentaa (eli kuvankäsittelytermeillä ”renderoida”) 

ymmärrettävän hahmon. Jos tarvittavia kokemuksia ei ole, mieli yleensä pyrkii herättämään sinussa halua 

käydä hakemassa sellaisia kokemuksia elämästä. 

Jos itsetuntemuksesi ja kokemusvarastosi ei riitä mielen ymmärryksen avaamiseen, mieli jää helposti 

”jauhamaan tyhjää”… tai voit kokea että kadotat itsesi jollain tavalla. Tulostin jää odottamaan että päivität 

mustepatruunan tai lisäät paperia, eli jää odottamaan että kasvatat kokemusvarastoasi ja itsetuntemustasi 

siinä määrin, että ymmärrykselle saadaan syntymään hahmo eli ”oivallus”. Jos kokemuksesi eivät riitä 

ymmärryksen avaamiseen niin mieli voi jäädä kelaamaan läpi epätäydellisiä toimimattomia ”tulostuksia” 

jossa viivat ja pisteet eivät osu täysin kohdalleen, jostain jää aina jotain vajaaksi. Silloin mielesi houkuttelee 

ja provosoi sinua hakeutumaan tilanteisiin joista saisit tarvittavat kokemukset – eivätkä ne aina ole loogisia 

tai edes ”mukavia” kokemuksia. 



Mielen tehtävä on vain auttaa sinua hahmottamaan se ymmärrys JOTA OLET TILANNNUT jotta 

tiedostamisen kykysi voi kasvaa. Mielelle on yhdentekevää saadaanko se aikaan kokemalla veritulppaa vai 

naimisiin menoa, lapsen synnyttämistä vai lottovoittoa, palkankorotusta vai irtisanomista, suolistovaivoja ja 

keliakiaa vai maailmanympärimatkailua, lamaantumista ja paikalleen jämähtämistä vai kissanrapsutusta…  

KAIKKI KELPAA – elämä on puolueeton eikä arvota asioita, se iskee sinua juuri sen ”verran vyön” alle kuin 

tarvitaan että viesti menee perille. Elämä osaa olla myötätuntoisen kiero tavalla joka palvelee nimenomaan 

sinun henkilökohtaisia kasvutarpeitasi. Jos olet sitä mieltä että sinä olet jossain mielessä ”arvoton” tai 

”kyvytön”, elämä kantaa sinun eteesi juuri niitä asioita joita et osaa tai uskalla ottaa vastaan koska ”et ole 

ansainnut sitä” – vaikka ne ovat valmiina tyrkyllä, ja päädyt ruoskimaan itseäsi siitä miksi olet uhri eli 

”joudut kokemaan” pettymyksiä.  

Jos olette pysynyt mukana näiden kirjeiden lukemisessa tähän asti, 

voitte kenties alkaa hahmottamaan mihin tämä tarina on tähdännyt 

alusta lähtien. Aloitin tämän kirjesarjan ehdottamalla miten ajatuksia 

kannattaa käyttää, miten ajatuksia kannattaa ajatella: ei torjumalla 

ajatusta, eikä uskomalla siihen… vaan livahtamalla siitä välistä, 

välinpitämättömän uteliaisuuden avulla ”jos antaisin tämän ajatuksen 

ajattelemisen vain neutraalisti vaikuttaa, niin… ?” 

Ensimmäinen asia johon ajatus törmää kun livahdatte keskeltä, on tämä: löytyykö teiltä tarvittavat 

kokemukset sen ”tulostamiseen” mitä tapahtuu? Seuraavaksi voitte pyrkiä kehittämään hienojakoisempaa 

erottelukykyä … onko niin että ei tapahdu mitään VAI että tapahtuu ei mitään? Onko niin että EI MITÄÄN 

tapahtuu, eli tapahtuu jotain mikä tuntuu siltä että ”tapahtuu TYHJÄÄ” eli tapahtuu jotain mikä ei 

rekisteröidylle teillä mihinkään tutkaan… mikä tarkoittaa sitä että havaintokyky eli itsetuntemuksenne 

kaipaa jalostamista ja syventämistä. Vai onko niin että EI TAPAHDU mitään eli ajatus ei laukaise mitään 

reaktiota, eli teillä ei ole kokemusta joka tarvittaisiin ajatuksen hahmottamiseksi… mikä tarkoittaa että 

kannattaa jatkaa ”työharjoittelua” eli mennä keräämään elämästä lisää kokemuksia. 

Jos edellä mainittu ei hahmotu teille selkeästi, muistakaa edes tämä:  

se että EI TAPAHDU mitään ja että MITÄÄN EI tapahdu – ovat eri asioita. 
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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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