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Me manifestoimme elämää ymmärryksellämme. 
 
 
Lähdetään tutkimaan seuraavaa kysymystä:  
 

”Miten minä manifestoin omaa elämääni?” 
 
 Kysytään tässä kohtaa: onko elämä sitä mikä minulle tapahtuu ja mitä minä teen? 
 Ja muutetaan em. kysymys muotoon: 
 

”Miten minä manifestoin itselleni kokemusta elämästä?” 
 

 Oivallus siitä, miten nuo kaksi kysymystä eroavat toisistaan, on kultaakin arvokkaampi. 
 
 Mieti hetki, ennen kuin jatkat lukemista. 
 
 
Me manifestoimme elämää ymmärryksellämme. 
 
Tässä lähdetään tarkastelemaan sitä miten elämä meille todentuu. huomaatko, en käytä sanaa ”toteutuu” 
vaan sanaa ”todentuu.” Jos elämä olisi puhtaasti ”haluista” lähtöisin niin se olisi ”toteutumista”. Mutta 
senhän tietää jokainen aikuisikään asti päässyt miten voi haluta kaikenlaista ja vaikka miten kiihkeästi – eikä 
se silti toteudu. Joten ”halu sellaisenaan” ei ole se mikä määrittää, millaisena pääsemme kokemaan elämää. 
 
”Todentuminen” viittaa siihen, että elämä jota pääsemme kokemaan, on pohjimmillaan lähtöisin jostain 
muusta kuin ”halusta” – jostain muusta joka ”todentuu” eli muuttuu meille todelliseksi tai ”todellisena 
koettavaksi”, tietyn prosessin kautta. 
 
Hups. 
Nyt melkein jo paljastin… ehkä kukaan ei huomannut 
 
 
Me manifestoimme elämää ymmärryksellämme. 
 
Toisin sanoen: se minkä pääsemme kohtaamaan elämässä aistittavina tapahtumina (nähtävinä, kuultavina, 
käsinkosketeltavina, haistettavina, maistettavina kokemuksina) – se ”todentaa” eli ”demonstroi” meille 
konkreettisen kokemuksen muodossa jotain mikä jää näkymättömiin kulumattomiin jne. syvälle alitajunnan 
”palomuurien” eli varjojen taakse, mihin arkimielen prosessointi ei yllä. Se mikä on näkymätöntä, piirtyy eli 
”projisoituu” eteemme koettavassa hahmotettavassa muodossa. Sitä on elämän todentuminen. 
 
Meille ”todentuu” jotain mikä on olemassa ja tapahtuu ”jossain meissä” jo ennen kuin se muuttuu 
näkyväksi koettavaksi kokemukseksi. 
 
Sen mitä koemme elämäntapahtumina, me läpikäymme ja toteutamme itsessämme eli omassa 
tietoisuudessamme jo ennen kuin se muuttuu meille kokemukseksi. Elämän konkreettiset kokemukset  
demonstroivat meille sitä, minkä olemme jo toteuttaneet itsessämme. 
 
Ne kokemukset joita pääsemme kokemaan elämässä, me olemme jo ”eläneet” itsessämme ennen kuin ne 
tapahtuvat ulkoisessa maailmassa. 



Me manifestoimme elämää ymmärryksellämme. 
 
Me tuotamme itsellemme kokemusta  elämästä sen mukaan, miten me ymmärrämme elämää ja itseämme. 
Millaisena pystyn ymmärtämään elämän olevan, millaisena pystyn ymmärtämään itseni ja omat 
mahdollisuuteni elämässä – sen mukaisena elämäni ”todentuu” minulle. Se millaisena saan elämääni kokea, 
”demonstroi” minulle sitä millaiseksi pystyn ymmärtämään elämäni ja itseni siinä. 
 

Me manifestoimme elämää ymmärryksellämme. 

Meille manifestoituu oma ymmärryksemme elämästä. 
 

 Muistatko vielä edellisestä kirjeestä, mikä on mielen tehtävä? Ja mikä se ei ole? 
 
Meissä elää ja vaikuttaa prosessi, joka pyrkii kaiken aikaa todentamaan meille sitä, minkä laatuinen 
ymmärrys meillä on elämän ja itsemme suhteen. Jos ymmärryksemme on rajallinen, meille 
”demonstroituu” rajallista rajoittunutta elämää – ei sen vuoksi että mikään kohtalon koura rankaisisi meitä, 
vaan koska valkokankaalle heijastuu se kuva jota projektoriin syötetään. Elämä jota saamme kokea on peili, 
johon heijastuu se ymmärrys joka meillä on elämästä – ei enempää, ei vähempää.  
 
Kun kohtaamme elämää, niin se mitä teemme tai jätämme tekemättä on jo seurausta, eli tekemisellä tai 
tekemättä jättämisellä emme saa elämän ”manifestoitumista” muuttumaan.  
 
Kun halumme jalostaa kokemustamme elämästä, meidän on muutettava sitä ymmärrystä joka heijastuu 
elämän peilistä. Jos seisot peilin edessä ja tukkasi on sekaisin, paljonko hyödyttää raapia kammalla peilin 
pintaa? Peilikuva muuttuu välittömästi ja itsestään jos kampaat omat hiuksesi haluamaasi järjestykseen. 
 
Meille manifestoituu oma ymmärryksemme elämästä. 
 
Prosessi joka meissä manifestoi, todentuu tietyn jaksollisen rytmin mukaan. Siinä on tiettyjä hetkiä jolloin 
prosessi ”pyytää” sinua reagoimaan siihen mitä se tuottaa, eli tiettyjä hetkiä jolloin pystyt tehokkaasti 
vaikuttamaan siihen mihin suuntaan manifestoituminen etenee, ja millaiseksi elämänkokemuksesi tulee 
muodostumaan. Kun opit ymmärtämään tätä sisäisen prosessin rytmiä, kun opit tarkkailemaan sitä ja 
”seurustelemaan” sen kanssa, alat tietoisemmin vaikuttamaan siihen millaiseksi elämänkokemuksesi 
muotoutuu, alat tietoisemmin luomaan omaa kokemustasi elämästä - sen sijaan että vain olisit ”kohtalosi 
uhri” sinusta kehittyy” oman onnesi seppä.” 
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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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