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Tähän mennessä olen kirjeissä käynyt läpi miten voitte käyttää ajatuksia tehokkaasti, neutraalisti. 
 
Päädyimme siihen miten me luomme todellisuutta, ei suorittamisellamme, vaan ymmärryksen kautta, 
miten ymmärryksemme on kuin magneetti joka vetää puolemme vastaavia kokemuksia elämästä. 
 
Jatketaan tätä teemaa, eli miten elämä manifestoituu. 
 
Miten inspiraatio saadaan muuttumaan konkreettiseksi elämänkokemukseksi.  
 
Viimeisten parinsadan vuoden aikana, jostain 1800-luvun puolelta lähtien, on nähty kiihtyvässä tahdissa 
julkaistuja teoksia, joissa opetetaan manifestoimaan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa ja lähes rajattomia 
rikkauksia. Ennen maailmansotaa tämä tieto pyöri enemmän yksityisten seurojen puitteissa, 
Vietnaminsodan jälkeinen New Age -buumi tuotti näitä julkaisuja itsensäkehittämisen ja 
elämänhallintaoppaiden muodossa jokaisen kotikirjaston ulottuville. Ja yleensä näistä asioista on puhuttu 
aivan kuin vasta nyt olisi keksitty miten elämää kannattaa elää, jos haluaa kokea sen elämisen arvoisena. 
  
Tosiasia on kuitenkin, että Vedakirjoituksissa nämä asiat on purettu auki jo lähemmäs kymmenentuhatta 
vuotta sitten. Ja kaiken lisäksi hyvin yksinkertaisessa muodossa ja ilman mystifiointia. Puhutaan 
kymmenestä maailmankaikkeuden perusvoimasta, joita ihminen kutsuu toteuttamaan manifestointia. 
Jyotish-kirjoituksissa näitä perusvoimia kutsutaan nimellä ”Vishva Devat”. 
  
Pienenä mutta merkittävänä erona Vedakirjoituksissa menestymisen NewAge itseapuoppaisiin verrattuna 
on: ihminen ei ole se joka ”suorittaa” manifestoimista, hän kutsuu elämän perusvoimia manifestoitumaan 
itsensä kautta. 
 
Kyse on siitä miten ihminen käsittelee tietoisuudellaan mm. seuraavia energioita: ”dharma” eli totuuden 
voimaa, ”kama” eli halun voima, ”kala” eli ajan voima… jne. Ja ydinajatus on tämä jonka Krishna sanoo 
Arjunalle Bhagavad Gitassa:  
 

”on arvokkaampaa epäonnistua oman dharmansa toteuttamisessa,  
kuin menestyä jonkun toisen dharman räpläämisessä.” 

 
Vedakirjoitukset käsittelevät sitä miten voimme luoda “täydellistä” elämää – tai ”200 %:sta elämää” kuten 
sitä nimitämme Ascensiossa: sisäisesti (100%) ja ulkoisesti (100%) omaa totuutta vastaavaa elämää. Mikä 
on oma totuus? Se on sisäisesti kokemani henkilökohtainen inspiraatio siitä ”kuka minä olen?” 
 
Ja mikä tekee tästä elämästäni ainutlaatuisesti juuri minulle elämisen arvoisen? 
 
Maallisessa, materiaalisessa elämässä aina jokin voittaa enemmän kuin jokin muu… ehkä oma 
ponnistelumme ja raatamisemme jyrää oman menestyksemme yli ja tuloksena on vain uupumusta. Jos 
tyydymme rakastumaan omiin pettymyksiimme, alamme uskoa niitä todeksi ja suoritamme niiden mukaisia 
tekoja ja vietämme niiden seurassa paljon aikaa, annamme niille runsaasti huomiota. Se ohjaa silloin sitä 
mikä meille manifestoituu kokemuksena elämästä. Kun haluamme tuottaa toisenlaista tulosta kuin 
aikaisemmin, meidän on tehtävä toisenlaisia tekoja kuin aikaisemmin, ylläpidettävä toisenlaisia 
päivärutiineja kuin aikaisemmin – meidän on virityttävä tiedostamaan toisenlaista todellisuutta, meidän on 
panostettava toisenlaisen ymmärryksen kehittämiseen. Vishva Devat  auttavat ihmistä olemaan ”voittoisa” 
taistelussa omia sisäisiä torjuntojaan, pelkojaan, epävarmuuksiaan vastaan. Vishva Devat edustavat  
manifestoimisen universaaleja lainalaisuuksia. 



“Täydellisen elämän” manifestoiminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Niin yksinkertaista että 
lukuisat ihmiset ympäri maailmaa kautta ihmiskunnan koko historian ovat tehneet sitä, ilman että ovat 
koskaan lukeneet ensimmäistäkään itseapuopasta, tai edes kuulleet niistä. Vishva Devat kuvaavat tietoa ja 
tietoisuutta, johon kuka hyvänsä voi koska hyvänsä virittyä omasta sisimmästään käsin. 
 
Täydellisen elämän manifestoiminen perustuu aina tämän yksinkertaisen totuuden ymmärtämiseen ja 
hyväksymiseen: prosessi joka ylläpitää meidän elämäämme, kasvuamme, kehitystämme… kaikkea sitä mitä 
koemme ja käymme läpi elämän kuluessa luonnollisesti kun ikää pikkuhiljaa karttuu – on itsessään jo 
täydellistä. Se etenee nyt, ja on aina edennyt, täysin niin kuin sen on tarkoituskin edetä. Pystymmekö 
ymmärtämään miten asia on näin? Jokainen elämämme hetki on parhaillaan, on aina ollut ja tulee aina 
olemaan sellaisenaan täydellinen. Jokaisessa hetkellä elämässämme, jokaisella tapahtumalla jokaisessa 
hetkessä, on oma täydellisen täydellinen tarkoitus olla olemassa ja tarjoutua meille koettavaksi juuri 
sellaisena kuin se tapahtuu. Kun ymmärrämme tämän, voimme jokaisessa hetkessä manifestoida elämää 
sellaisena kuin haluamme, mahdollisimman hyvin elämisen arvoisena, täydellisenä. 
 
Asia joka pystyy estämään tämän ja vääristämään kokemuksen elämästä, on ODOTUS – jos kieltäydymme 
hyväksymästä edellä mainittua totuutta, ja alamme odottaa että sen pitäisi olla jotenkin toisin, 
”rakastumme pettymyksiimme” ja päädymme kokemaan miten elämässä on jotain vikaa, tai kehossani tai 
maailmassani on jotain vikaa, tai suhteessani toisiin ihmisiin tai koko luomakuntaan ja henkisyyteen on 
jotain vikaa. Ja lopputuloksena en voi kokea edes olevani rakastamisen arvoinen. 
 
Aito menestyminen täydellisen elämän manifestoimisessa, ei ole mitenkään riippuvaista sinun kyvyistäsi 
eikä taidoistasi eikä lahjakkuudestasi eikä älykkyydestäsi eikä edes koulutuksestasi eikä kasvuympäristöstäsi 
eikä perhetaustastasi. Mahdollisuutesi luoda sellaista elämää kuin haluat, riippuu vain ja ainoastaan sinun 
halukkuudestasi ja valmiudestasi hahmottaa mielessäsi selkeästi MITÄ haluat kokea, muotoilla realistisia 
tavoitteita ja päättää mitä sinun tarvitsee tehdä TAI jättää tekemättä jotta lähestyt tavoitettasi askel 
kerrallaan, jatkaa tossun pistämistä toisen eteen päivittäisenä arkirutiinina jonka jatkuvasta toistamisesta 
kannat itse vastuun, ja varautua emotionaalisesti siihen että ”menetyksesi” myötä joudut kohtaamaan 
oman sisäisen ”varjominäsi”, eli kaikki epävarmuudet pelot tuskailut pettymykset turhautumiset jotka 
voivat estää sinua saavuttamasta sitä mitä haluat manifestoida. 
 
Toisin sanoen, menestymisesi elämässä, tai menestyksesi puute, on täysin sinun käsissäsi. 
 
JOS asia olisi mitenkään toisin…  
JOS manifestoiminen olisi mitenkään vaikeampaa…  
ihmiskunta olisi kuollut sukupuuttoon tai tylsyyteen tai nälkään tai sodankäyntiin jo tuhansia vuosia sitten. 
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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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