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Esipuhe 

Kirjoitan tätä kirjaa, jotta muistaisin ja voisin palata 

muistuttamaan itseäni aina, kun olen unohtamaisillani. 

Minua ei voi määritellä, kuten ei voi sinuakaan. 

Minulla on keho, mutta en ole kehoni. Se mitä olen, ei ole 

sanoin kuvattavissa. Minä olen riittää. 

Olen elämänmuodon kanava, joka ilmaisee itseään erilaisin 

yksilöllisin tavoin. Minun ei tarvitse, enkä edes halua luoda sen 

tarkempaa määritystä. Riittää, että olen ja saan ilmaista itseäni 

joka hetki oikealta tuntuvalla tavalla. 

Minulla ei ole enää pyrkimystä tulla joksikin. Se mitä olen, on 

jo. On oikeastaan aina ollut. En vain ole sitä tunnistanut. 

Pyrkimykseni on lähinnä rauhan, rakkauden ja harmonian tila. 

Olla mahdollisimman hereillä ja kuulla sisäinen ohjaus. Seuraan 

sitä ja katson mihin se vie. Muuta tietoa reitistä minulla ei vielä 

ole. Tiedän vain sen, minkä juuri milläkin hetkellä tarvitsen. Se 

on riittävää ja se on vapautta. 

Rakkaus, rauha ja vapaus ovat tärkeimmät tavoitteeni. 

Ensin on kuitenkin raivattava tie, jotta se olisi mahdollista. 
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Kiitokset 

Ensimmäisenä haluan kiittää sieluani, joka johdatti minut hyvin 

tiedostamattomasta elämästä, läpi pimeyden, uusien 

mahdollisuuksien alkuun.  

Kiitän fyysistä perhettäni, avopuolisoani ja lapsiani, että he ovat 

jaksaneet rinnallani läpi näiden erittäin haastavien vuosien. 

Kiitän henkistä perhettäni, joiden avulla olen selvinnyt. 

Kiitän äitiäni ja edesmennyttä isääni siitä, että he mahdollistivat 

minulle tämän elämän. 

Olen kiitollinen jokaiselle sielulle, joka tielleni on tuotu ja jotka 

vasta ovat tulossa. Jokainen on suuri lahja ja tärkeä opettaja. 

Kiitos Raija-Liisa Virretille sekä Olli Sovijärvelle kieliopillisesta 

korjausurakasta, mikä mahdollisti, että sain tästä lukukelpoisen. 

Olen myös kiitollinen heille, jotka mahdollisesti kokevat 

saavansa kirjan sisällöstä vinkkejä tai oivalluksia elämänsä 

parantamiseen. 

Lopuksi kiitän elämän mieletöntä monipuolisuutta, kauneutta 

sekä kaikkien tunnetilojen skaalaa, joita saamme kokea.  

 

 

 



 
  

6 
 

Alkusanat 

Tämä kirja on hyvin suora. Asioita ei ole kaunisteltu tai puettu 

pehmeämpään asuun. Pyrin eroon säännöistä, sillä ne 

rajoittavat meitä. Eikä sääntöjen mukaan eläminen olisi 

kovinkaan rehellistä minua. Kirjoitukseni saattaa tuntua rajulta, 

mutta se on kirjoitettu tavalla, mitä olisin itse kaivannut vielä 

muutama vuosi sitten. Sisäisen kamppailun ollessa käynnissä ja 

silloin, kun kokee voivansa huonosti, luulee helposti olevansa 

ainoa ja viallinen. Tämä kirja on ehkä eniten heille, jotka 

kokevat tyytymättömyyttä elämässään. Uskomme helposti, että 

silloin kaipaamme lähinnä myötätuntoa, mikä sallii meidän 

pysyä vallitsevassa tilassamme. Huomasin kuitenkin jälkikäteen, 

että se, mikä ravisteli minua eniten, saikin minut etenemään 

prosessissa nopeammin. 

Ego ei pidä vapautta kohden vievistä asioista vaan se toivoo, 

että sitä miellytetään. En voi kuitenkaan tehdä niin, koska silloin 

tarjoaisin todellisen kokemisen sijaan vain sitä, mitä halutaan 

kuulla. Tämä vain vahvistaisi egoa. 

Tarkoitus on paljastaa ego eikä miellyttää sitä. 

Ravistella hieman, jotta se paljastaa reagoimalla itsensä. 

Tämän kirjan pääroolissa ei ole kirjailija itse eikä edes tavat, 

miten hän on oivalluksensa löytänyt. Pääasiana on se, mitä on 

löydetty. Mielellä on taipumus lähteä etsimään omia 

oivalluksiaan samoja reittejä pitkin, jos sellainen on tarjolla. Se 

voi pitkittää matkaa ja muodostaa turhaan uusia käsityksiä 
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vanhojen tilalle ilman, että ne palvelisivat etsijää itseään. 

Jokaisen tulisi löytää omat oivalluksensa itse, omalla 

yksilöllisellä tavallaan. Tarkoitus on lähinnä herättää halu etsiä 

ja kokeilla sekä tönäistä hieman vanhoja uskomuksia, jotta 

löydät oman suuntasi. 

Koska totuutta ei voi pukea sanoiksi, ohjaavat kaikki sanamme 

ja ajatuksemme vain totuutta kohti tai siitä poispäin. Kaikki 

mitä ajattelemme, on vain erilaisia käsityksiä asioiden suhteen. 

Niitä tulee käyttää ainoastaan tienviittoina totuutta kohti tai 

erottamaan, mikä vie siitä poispäin. 

Mikään, mitä pystyn ajattelemaan, ei ole totta. Ymmärrettävä 

ajatus itsessään on jo käsitys eli tulkinta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että olen luonut määrityksen jollekin, jota ei voi todellisuudessa 

selittää ja näin ollen se on jo muuntunut ymmärrykseni 

mukaiseksi, oman tulkintani sävyttämäksi. 

Ymmärtämällä ettei voi ymmärtää, lakkaa tarve puolustaa omia 

näkemyksiämme, sillä ne eivät ole puolustamisen arvoisia. 

Jokainen on itsensä paras asiantuntija ja jokaisen tulisi luottaa 

omaan intuitioonsa. Jos koet, että tämä kirja vetää puoleensa, 

jatka lukemista. Emme voi koskaan tietää, mikä sana tai lause 

on se, mitä tarvitsemme juuri nyt. 

 

 



 
  

8 
 

Aloitan englanninkielisellä runolla siitä syystä, että se syntyi 

minulle tällä kielellä. 

The Journey 

I was searching the world, looked everywhere, 

turned all of the stones, there was nothing out there. 

I turned to myself and asked why, 

what is the meaning, is this a lie. 

I looked at people, and all I could see, 

was half empty shells, just like me. 

I tried to find stars, in their eyes, 

but all I could see, was their lies. 

It took me a while, before I could see, 

that the whole wide world, was a reflection of me. 

It was my own picture, blurred on empty space, 

I just didn´t recognize, my own familiar face. 

I finally found out, that all I`ll ever see, 

is my own reflection, designed by me. 

If I don´t like the result, of what I see, 

the only place to make the change, is inside of me. 

When I see the beauty, that God installed in me, 

then will arrive the time, when I truly can see. 
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Then I will know, that everything is one, 

all has been given, and everything is done. 

All I ever searched for, was already inside of me, 

Love was only waiting, that I could finally see. 

~Mila 15.8.2015~ 

Tästä runosta on Samu Laiho säveltänyt laulun ”The Journey” hiukan 

lyhennettynä ja muokattuna. 

Sen voi löytää YouTubesta demoversiona linkistä: 

https://www.youtube.com/watch?v=lG4K8tETIRs&feature=share 
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Missä mennään 

Tuhansien vuosien ajan olemme ajautuneet yhä kauemmaksi 

luonnollisesta ajattelustamme. 

Luonnollisella ajattelulla tarkoitan sellaista ajattelua, mikä 

kumpuaa sielumme ja sydämemme tietoisuudesta. Ajattelua, 

joka yhdistää meitä ja vie meitä kohti parempaa maailmaa ja 

lähemmäksi toisiamme. Rakkaudellista ajattelua. 

Minätöntä menoa on reitti alkuun. Se voi herättää 

huomaamaan missä olemme menneet vikaan ja miten olemme 

opettaneet tuota samaa ajattelutapaa sukupolvelta toiselle 

ymmärtämättä toimivamme näin. Se on ollut niin sanotusti 

normaalia ja itsestään selvää. Näin ei kuitenkaan ole ja tällä 

pienellä kirjalla pyrin esittämään mahdollisimman 

yksinkertaisesti ja selkeästi sen, minkä olen itse sisäisellä 

mieleni tutkimusmatkalla oppinut.  

En jaa totuutta. Totuutta ei voida pukea sanoiksi. Se ilmenee 

omanlaisenaan jokaisen yksilön elämässä, mutta muutamat 

perussäännöt ohjaavat kyllä vuorenvarmasti sitä kohden. Tällä 

kirjalla sinulla on mahdollisuus päästä alkuun oman ajattelun 

tarkkailussa sekä uudenlaisten tulkintojen oivaltamisessa. Kun 

yksikin ihminen on halukas tämän muutoksen itsessään 

tekemään, maailma muuttuu. 

Sota käydään vain jokaisen ihmisen sisällä. Ulkoinen on 

heijastuma sisäisistä ratkaisemattomista ristiriidoista. 
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Alkuun on hyvä käydä läpi pari peruskäsitettä, joille tämän 

kirjan sisältö pohjautuu. 

On vain yksi mieli. Mielellä tarkoitan tietoisuutta, josta kaikki 

ajatukset ja elämämme aistitasojen kokemukset kumpuavat. 

Mieli on kuitenkin tavallaan jakautunut kahtia ja tuota toista, 

itsevallan ottanutta jakautunutta osaa ohjaa egon kautta 

negatiivinen tietoisuus, jonka tulkinta on aina pelkopohjaista. 

Todellinen mieli, mikä ei totuudesta käsin katsottaessa ole edes 

jakautunut, on kotoisin universaalista, kaiken sisältävästä 

tietoisuudesta, joka mahdollistaa koko olemassaolon 

kokemuksen. Se on puhdasta pyyteetöntä rakkautta, jossa 

kaikki olevainen ilmenee. 

Egon osuus on ollut pieni erehdyksen siivu tuosta elämää 

ylläpitävästä puhtaasta totuudesta, (tietoisuudesta), 

mutta sen hallinnan osuus on vain kasvanut ja voimistunut ajan 

saatossa. Nyt valtaosa ihmisistä ei enää muuta ääntä kuulekaan 

ja molemmat lähteet ovat sekoittuneet toisiinsa niin, että niitä 

on hyvin vaikea erottaa toisistaan. Mitä ääntä siis kuuntelen? 

Pääosin vastaus on: En tiedä. 

Tämän kirjan avulla voit saada oivalluksia näiden lähteiden 

toisistaan erottamiseksi. Miksi niitä tarvitsisit? 

Siksi, että voit elää sellaista hyvinvoivaa, vapaata elämää, minkä 

jokainen sisimmässään kokee haluavansa ja minkä jokainen on 

ansainnut jo tänne tullessaan. 
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Ja myös siksi, että olet täällä kokemassa elämääsi juuri siitä 

syystä, että oppisit ja muistaisit kuka olet ja mikä on tehtäväsi. 

Oppikaamme katsomaan kaikkia ihmisiä ja elollista siten, että 

ymmärrämme, että jokaisessa kehossa ja elävässä muodossa 

asuu osa sitä, mikä on osa itseäni. Sielut ovat yhdessä yksi suuri 

yhtenäinen tietoisuus, mikä asuu jokaisessa meissä. Jokaisella 

sielulla on silti oma yksilöllisyytensä. Kuten jokainen 

lumihiutalekin on yksilöllinen ja erilainen.  Muoto on vain kuori, 

jonka kautta yksi kokee itseään monena. Minä olen kaikki se 

mitä havaitsen. Ei ole mitään, mikä olisi todellisen itseni 

ulkopuolella. Tämä on hankala asia käsittää fyysiselle 

ajattelullemme ja siksi tarvitsemmekin vahvaa uskoa. Jos et 

ymmärrä, usko. Fyysinen kykymme ajatella on rajallinen, eikä se 

pysty käsittämään sitä mitä se ei vielä käsitä. Siksi ensin on vain 

uskottava. Myöhemmin tulee ymmärrys, joka ylittää vallitsevan 

ymmärryksen. Ajatukset alkavat käsittämää käsittämättömän. 

Ymmärrystä täytyy harjoittaa kuten lihasta. Se kehittyy, kun sitä 

työstetään. Pyrkikäämme kohti totuutta ja löytäkäämme halu 

löytää se. Sillä pääsemme eteenpäin. 
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Termien merkityksiä 

Jokaiselle on muodostunut omanlaisensa käsitykset siitä mitä 

mikäkin termi merkitsee, mutta listaan tähän oleellisia 

käyttämiäni sanoja, jotta lukija pääsee niihin kiinni. 

Mieli: 

Informaation lähde josta ajatukset kumpuavat. Ei sijaitse päässä 

vaan kaikkialla. 

Näennäisesti jakautunut mieli (Jumalallinen mieli ja egon osuus) 

tuottavat toisilleen vastakkaista informaatiota. 

Nykyajattelussa kuuntelemme pääosin vain egoa. 

Harhaanjohtavaa informaationlähdettä. 

Ego, minä: 

Mielestä jakautunut epätodellinen osa, mikä on rakentanut 

erillisyyskäsitteen ja kuvitelman erillisestä minuudesta. ”Minä” 

on täten egon luomus. 

Mielestäni paras egoa kuvaava määritys on tässä: 

”Se osa sinua, joka määrittelee itsensä persoonaksi, erottaa 

itsensä ulkopuolisesta maailmasta ja pitää itseään (sinua) 

erillisenä yksilönä irrallaan muusta luonnosta ja koko 

maailmankaikkeudesta. Nykymaailmassa se johtaa vain 

(vaikkakin usein naamioituu) ihmisyyden vastaisiin uskomuksiin 

ja harhoihin. 
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Lyhyesti:  "minä käsitys". 

Ego on vastuussa vihasta, peloista ja harhoista.” 

 
(Alkuperäisen ilmaisun lähde: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=ego) 

Maya eli negatiivinen tietoisuus: 

Maya nimitys on mm. Hinduismissa käytetty termi, mikä kuvaa 

erityisesti materiaalisen aistimaailman illuusion arkkitehtia.  

 

Vastavoima jolla on oma tietoinen tavoite ja päämäärä. Se on 

aina elämää tuhoava ja pyrkii estämään vapautemme. Se on 

ainoa voima, joka saa meidät toimimaan luontaisen elämän 

vastaisesti. Se hallitsee egoa ja käyttää sitä kanavanaan. 

Voidaan myös puhua meissä asuvasta hyvästä ja pahasta. Maya 

edustaa sisäistä pahaamme. 

Aivot: 

Fyysisen kehomme toimintokeskus. Neutraali informaation 

käsittelykeskus, mikä muuntaa energeettisen informaation 

meille ymmärrettävään muotoon. 

Ajattelu:  

Prosessi, mikä käsittelee informaatiota. Lajittelee, arvioi ja 

muodostaa mielipiteitä ja käsitteitä. 
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Unitila: 

Tila jossa ihminen kuvittelee olevansa hereillä, mutta elää 

syvässä unessa olematta tietoinen siitä. 

Valtaosan nykytila. 

Ihmisyyden lapsuus: 

Lapselle luontainen henkisen kehityksen tila, mutta aikuiselle 

tila jossa henkinen kehitys on pysähtynyt ja jäänyt lapsuuden 

tasolle. 

Ihmisyyden aikuisuus: 

Tila jossa henkinen kehitys on edennyt edellisestä ja tullut 

tietoiseksi unennäöstään. Yksilö on tietoinen unennäöstään 

vaikka elääkin edelleen sen sisällä. Tunnistaa egon ja Mayan 

toimintatavat ja pystyy hallitsemaan niitä. 

Valaistuminen – totuuden oivaltaminen: 

Unitilasta täysin herännyt yksilö. On tietoinen unitilan 

olemassaolosta, mutta ei enää elä siitä käsin. 

On täysin ylittänyt egon harhat ja Mayan vallan, eikä erehdy 

sekoittamaan niitä totuuteen. 

Jumala: 

Kaiken kattava tietoisuus eli alkulähde. Puhdasta rakkautta, 

mikä mahdollistaa elämän kokemisen ja luomisprosessin. 
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Ikuinen, kuolematon osa meitä kaikkia jossa olemme yhtä. 

Kaikki mitä on. 

Todellisuudessa täysin määritelmien ulottumattomissa. 

Osasta käsitteitä tulee lisää avausta kirjan edetessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

17 
 

Mistä aloittaa 

On tärkeää aloittaa omien ajatusten huolellinen tarkkailu. Mitä 

ajattelee, miten ajattelee ja päätteleekö asioita vertaamalla 

tilanteita omiin jo tiedossa oleviin olettamuksiinsa. Toinen vielä 

tärkeämpi seikka on ottaa samalla mukaan tunteiden tarkkailu. 

Vastaako tunnetilani ajatustani vai onko niiden välillä ristiriita. 

On myös esitettävä kysymys: Onko tämä totta? Ja vieläpä 

pystyttävä perustelemaan se. 

 

Henkinen autolyysi on kirjoittamisen menetelmä, jonka avulla 

voimme käyttää hyödyksemme koko älykapasiteettimme 

keskittämällä mielemme mahdollisimman terävästi. Autolyysi 

merkitsee itsestään hajoamista, mikä onkin tämän menetelmän 

päämäärä. Toisin kuin päiväkirjan pito Autolyysi merkitsee 

seuraavan henkisellä tiellä eteen tulevan esteen löytämistä ja 

valaisemista. Siinä ei pyritä etsimään vastauksia vaan 

kysymyksiä. Mitään vastauksia ei edes ole; on vain kysymyksiä, 

jotka määrittelevät omat rajamme. Kun ymmärrät kysymyksen, 

tuhoat rajoituksen. Mielen harha tuhotaan rohkealla ajattelulla 

ja selkeällä näkemisellä. 

Jokainen luulee ajattelevansa, mutta kun joku todella alkaa 

ajatella – kirurgisesti, tunteettomasti, tuhoisasti – hän tajuaa 

ajattelemisen olevan jotakin, mitä hän ei ole ikinä ennen tehnyt. 

Kirjoittamalla, tekemällä ajatusprosesseista ulkoisen ja 
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epähenkilökohtaisen, siirtymällä itse siitä sivuun ja esittämällä 

asiasta objektiivisesti kaikki puolet saamme vapautettua 

sellaisen älyllisen kiihkon, johon emme tavallisesti kykene tai 

jota emme tunnista. 

Hyvä tapa aloittaa Autolyysi on kirjoittaa ylös jokin asia, jota 

pitää varmasti totena, ja yrittää sitten pähkäillä, miksi juuri 

kirjoitettu väittämä onkin valheellinen, mitä se varmasti onkin, 

ellet sitten sattunut kirjoittamaan jotakin kielteisessä muodossa 

olevaa (mikään uskomus ei ole totta, jonkin subjektiivisen 

havainnon (jalkaani sattuu) tai sen ainoan asian, jonka tiedät 

(minä olen). 

Lähde: Suora lainaus Jed McKennan kirjasta Henkinen sodankäynti. Osa 

kappaleesta 4. Lyhyt kertaus. 

 

Ego haluaa, että uskomme siihen ensimmäiseen ajatusryöppyyn 

minkä se tarjoilee eikä halua meidän missään nimessä 

huomaavan, että tuon päätelmän voisi kyseenalaistaa 

Autolyysin sekä tunteiden tarkkailun avulla. 

Ego ei halua tulla tunnistetuksi. Jos näin käy, se menettää 

valtaansa. 

-Olen havainnut, että Jos ajatuksen ja tunteen välillä on 

ristiriita, on tulkinta tilanteesta väärä.- 
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Meillä on laajempi käyttöjärjestelmä elämäämme varten, mutta 

olemme unohtaneet sen. 

Kaikki aistit yhdessä, sekä koko olemuksemme tulisi ottaa 

käyttöön samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Jos koemme tunnetta, joka on mielestämme huono, ilmaisee 

se, että jokin ajatus ei ole tullut oikeasta lähteestä eli 

mielemme on ajelehtinut egon aluevesillä. Olemme kuitenkin 

niin tottuneita sietämään epämukavuutta, että emme 

useinkaan anna arvoa näille hennoille tuntemuksille, vaan 

ohitamme ne ikään kuin asiaan ja elämään kuuluvina. 

Kun siedämme epämukavuutta riittävän kauan (stressiä, 

tyytymättömyyttä, ahdistusta, tuomitsemista, kateutta, 

paineita jne.) alkaa kehomme ilmaisemaan fyysisin vaivoin, että 

jokin ei ole luonnollisessa tilassaan. Energia kehossamme ei 

virtaa vapaasti. 

Olemme jo pitkään ohittaneet tunnetason viestit ennen kuin 

keho puuttuu asiaan. Ja keho puuttuu asiaan synnyttämällä 

jonkin vaivan. Ensin lievän, jotta meillä olisi mahdollisuus 

korjata virhe ajatustasolla, mutta jos emme ymmärrä viestiä, 

saamme jotain rajumpaa. Jotain mitä emme enää voi sivuuttaa, 

vaan meidän on todellakin huomattava tuo viesti. Sairaus 

saattaa toimia vain pysäyttäjänä, jotta meillä todellakin olisi 

aikaa olla paikallamme ja kuunnella sisintämme. 

 

Vaikka huomaisimme viestin, lähdemme kuitenkin usein 
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etsimään syytä vaivaamme itsemme ulkopuolelta. Tein väärän 

liikkeen, söin jotain väärää ruokaa, oli sattumaa, että jouduin 

tähän onnettomuuteen. Selityksiä on monia ja niiden lisäksi 

koemme huonoa tuuria ja olevamme uhreja joutuessamme 

aina kärsimään kaikenlaisista vaivoista. Tämä on surullista siksi, 

että meillä kaikilla on mahdollisuus parantaa itsemme 

parantamalla tuo virheellinen ajatusmalli joko tietoisesta tai 

tiedostamattomasta mielestämme. 

Meidän tuleekin esittää kysymyksiä: Miksi kohtaan tämän? 

Mitä tämä yrittää ilmaista minulle tavoistani ajatella ja 

suhtautua tilanteisiin? 

Emme mene tässä itse sairauksiin syvemmälle, vaan palaamme 

niihin ennaltaehkäiseviin toimiin, jotka meillä kaikilla on 

mahdollisuus oppia ja joilla vaikuttaa omaan 

hyvinvointiimme/terveyteemme hyvinkin nopealla aikataululla.  

Egon tarjoilemat negatiiviset ajatusmallit saavat meidät aina 

voimaan jollain tasolla huonosti, josta seuraa ajan kanssa 

fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia. Miten sitten tunnistaa nämä 

egon ajatusmallit? 

Egon ajatukset ovat aina pelkopohjaisia sillä ego on yhtä kuin 

pelko. Pelko taasen ei ole edes todellinen vaan Mayan luoma 

hallinnan väline. Me kaikki koemme pelkoa, mutta on paljon 

pelon muotoja, joita emme edes tunnista. Pelosta on myös 

hyötyä silloin, kun todellinen vaara uhkaa fyysistä 
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olemustamme, mutta todellisuudessa näitä tilanteita on hyvin 

harvoin.  

Pelkopohjaista ajattelua voi tunnistaa tarkkailemalla miten 

asioihin suhtaudumme ja millaisia tunteita tilanteet herättävät 

meissä. Pelko saattaa herättää esimerkiksi seuraavia 

ajatusmalleja. Mitä jos en onnistukaan. Minun on pakko tehdä 

jotain sen vuoksi, että selviydyn. Tekisi mieli sanoa jotain, 

mutta en uskalla. Mitähän muut minusta ajattelevat. En 

varmasti tee tuollaista, sillä sehän tekisi minut naurunalaiseksi. 

Tuohan on aivan typerää. En varmasti hae tuota työpaikkaa, en 

kuitenkaan saisi sitä. Monella on myös onnistumisen pelko ja 

tästä syystä mieli kehittää omat tarinansa, jotta ei edes yrittäisi. 

Piilossa on pelko, että mitä silloin tekisin, jos vaikka 

onnistuisinkin. Emme uskalla ilmaista omaa poikkeavaa 

näkemystämme työpaikallamme, koska pelkäämme 

menettävämme työmme. Saavutamme mahdollisesti jotain, 

jonka jälkeen pelkäämme menettävämme sen. Pelot ovat 

monessa kerroksessa toinen toisensa päällä. 

Minättömyys on rakkaudenpelon kanssa suurimmat pelkomme, 

sillä ”minä” on egon luomus ja todellisen rakkauden vallitessa 

olemme voittamattomia eikä egolla ole valtaa. 

Meille on myös jokaiselle muodostunut erilaisia 

käyttäytymismalleja eli rooleja, joiden avulla me 

tietämättämme piilotamme erilaisia pelkojamme sekä 

itseltämme että muilta. Toiset saattavat käyttäytyä koppavasti 
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ja hyökkäävästi kun alitajuinen suojamekanismimme ilmaisee, 

että minäkuvani on nyt jollain tavalla uhattuna. Toiset 

vetäytyvät hiljaisuuteen ja välttävät tilanteita, joissa voi syntyä 

ristiriitoja. He mieluummin tyytyvät ja antavat periksi, kuin 

osallistuvat hankaliin tilanteisiin. Jotkut ovat kaikessa samaa 

mieltä kuin muut, jotta heidät varmasti hyväksyttäisiin. 

Näitä malleja on monia ja lista pitkä. Tutkimalla itseään, 

jokainen tunnistaa omansa. 

Me puolustamme itseämme monin tavoin ja enimmäkseen 

emme edes tiedä näin tekevämme. Se on meille niin alitajuista 

ja luontaista. Näiden asioiden ei ole tarkoitus herättää häpeää 

tai huonommuuden tunnetta. Ne ovat osa jokaista meitä. Kun 

ymmärrämme, että kaikki kannamme näitä toimintamalleja 

itsessämme ja että niistä voi vapautua, ei ole mitään syytä 

häpeään. 

On vain tunnistettava jokainen ja hyväksyttävä ne osaksi 

ihmisyyden ilmentymää. Silloin piilottelu jää turhaksi. 
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Laitan tähän helpon taulukon, jonka avulla voi tarkistaa oman 

ajatuksensa lähteen hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi. 

Egon tunnistaminen ajatusmalleissa: 

Analysoi arviosi tilanteesta ja tarkista kumpaa saraketta 

ajatuksesi tukee. Laatimani taulukko perustuu omiin 

havaintoihini. 

Egon ajatus / harha / fyysinen 
ajattelu = 
Pirstoutunut mieli  

Sydämen ohjaus / totuus / henkinen 
ajattelu = 
Eheä mieli 

Pelkoon pohjautuvat 
ajatusmallit: 

Rakkauteen ja yhdistämiseen ohjaavat 
ajatusmallit: 

Pyrkii erilaisuuteen Pyrkii samanlaisuuteen 

Pyrkii erottelemaan Pyrkii yhdistämään 

Tekee rajalliseksi / rajoittaa Tekee rajattomaksi / laajentaa 

Hakee erityisyyttä 
Pyrkii näyttämään, että kaikki ovat 
samanarvoisia 

Etsii virheitä ja epäkohtia Etsii samankaltaisuutta ilman arvostelua 

Etsii vastinetta antaessaan 
Antaa pyyteettömästi ilman 
vastaodotuksia 

Tarvitsee kaikkeen syyllisen 
Ilmaisee, ettei syyllisiä ole. Vapauttaa 
syyllisyydestä 

Puolustaa itseään tai 
uskomuksiaan 

Mitään puolustettavaa ei ole 

Oikeuttaa selittämällä 
Tekee mikä on oikeaa rakkaudesta ilman 
selityksiä 

Pelko on pohjana Rakkaus on pohjana 
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Mahdollisuudet ovat rajallisia Kaikki on mahdollista ilman rajoituksia 

Tavoittelee aina omaa etuaan Tavoitteena aina kaikkien yhteistä etua 

Huomioi puutteet Huomioi kaiken hyvän 

Antaminen on minulta pois Antaminen on aina saamista 

Etsii hyvää oloa Etsii totuutta kärsimyksestä piittaamatta 

Tekee pieneksi ja 
voimattomaksi 

Näyttää suuruuden, rajattomuuden ja 
voiman 

On maailman armoilla On maailmasta vapaa 

Pyrkii arvostelemaan Ei arvostele 

Kaikki on monimutkaista Kaikki on yksinkertaista 

Takertuu yksityiskohtiin Katsoo suurempaa kokonaisuutta 

Tarjoaa elämän päätteeksi 
kuoleman 

Tarjoaa ymmärryksen, että elämä on 
ikuista 

 

Mikäli ajatusmalli sijoittuu vasempaan sarakkeeseen, tulee asia 

analysoida uudelleen ja löytää uusi tapa nähdä tilanne siten, 

että tulkinta on oikeanpuoleisen sarakkeen mukaista. Tunnista 

prosessissa tapahtuva mielen vastustus ja huomaat kuinka ego 

pyrkii estämään vaihtoehtoisen ratkaisun löytymistä. 
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Henkinen herääminen 

Prosessi, josta käytetään nimitystä henkinen herääminen, 

tapahtuu harvoin omasta vapaasta tahdostamme. 

Se ymmärretään kuitenkin usein väärin, sillä kaikkea 

henkisyyteen liittyvää mielenkiintoa pidetään usein henkiseen 

heräämiseen liittyvänä.  

En puhu kuitenkaan sellaisesta henkisestä heräämisestä. Puhun 

siitä heräämisestä, johon viedään väkisin. Sellaisesta, jonne 

ihminen ajautuu, kun ei yksinkertaisesti löydä enää mitään 

mielenkiintoista tai motivoivaa tästä materian maailmasta. 

Mikään ei tunnu miltään ja täydellinen kyllästymispiste 

saavutetaan. 

Tarkoitan sellaista ihmistä, joka on valmis luopumaan 

ajatustasolla näkemästään maailmasta kokonaisuudessaan, 

sekä luopumaan käsityksestään itseään kohtaan. Hän on 

ymmärtänyt tai vähintään haluaa ymmärtää, että tämän kaiken 

näkyvän lisäksi on muutakin. Jotain sellaista, mikä on valtavan 

paljon enemmän, kuin mitä rajallinen ajattelumme kykenee 

käsittämään. 

Ensin on havaittava, että ihminen luulee itseään sellaiseksi, kuin 

kuvittelee olevansa. Tämän jälkeen hän vielä uskoo siihen. Näin 

käsitys minuudesta on syntynyt. Tätä mielikuvaa ylläpidämme 

ja puolustamme henkeen ja vereen, vaikka mikään siitä ei ole 

todellista.  
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Yleensä emme ole edes tyytyväisiä luomukseemme, mutta 

olemme kiinnittäneet siihen omanarvontunteemme niin 

voimakkaasti, ettemme tiedä puolustavamme ja roikkuvamme 

kiinni ”ei-missään”. 

Toisin sanoen olemme täynnä ajatusten luomaa harhaa, eikä 

siellä seassa ole tilaa todelliselle olemuksellemme tai sen 

oivaltamiselle. Sen vuoksi ensin on kyllästyttävä itseensä oikein 

perin pohjin. Vasta sitten olemme valmiita kyseenalaistamaan 

oman vaivalla rakennetun luomuksemme ja haastamaan sen 

olemassaolon. 

Jos saamme iloa ja mielihyvää jostain itsemme ulkopuolella 

olevasta tekemisestä, saavutuksista ja tapahtumista, emme 

ehkä ole vielä valmiita hylkäämään sitä kaikkea ja kääntymään 

sisäiselle matkallemme. Kun ulkopuolinen maailma on koluttu, 

kokeiltu, testattu ja saavutettu, emmekä siitä huolimatta ole 

löytäneet sitä mitä luulemme kaipaavamme, emmekä tunne 

onnellisuutta ja rauhaa, vaan sen sijaan edelleen 

tyytymättömyyttä, saatamme olla valmiita kääntymään kohti 

toisenlaista tutkimatonta maailmaa, joka sijaitsee sisällämme. 

Se ei ole koskaan ollutkaan ulkopuolellamme, vaikka siltä on 

näyttänyt. Se on aina ollut odottamassa sisällämme, 

koskemattomana, muuttumattomana ja valmiina löydettäväksi. 

Tätä kyllästymispistettä siihenastiseen elämäämme voisi 

verrata siihen, kun lapsi kasvaa ulos leluistaan. 

Pienenä tyttönä tai poikana lapsi leikkii innostuneesti ja 
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haltioissaan pikkuautoillaan ja barbinukeillaan. 

Aika kuluu ja lapsi kasvaa teini-ikään. Nuo silloin niin rakkaat ja 

arvokkaat lelut ovat jääneet varaston nurkkaan tomun 

peittämiksi. Ja vaikka tuo teini-ikäinen kuinka yrittäisi löytää 

samaista innostusta noita lelujaan ja leikkejään kohtaan, hän ei 

vaan yksinkertaisesti saa enää kosketusta niihin. Hän ei kykene 

innostumaan niistä enää. Aika on ajanut ohi ja mielenkiinnon 

kohteet ovat muuttuneet. 

Näin käy myös todellisessa henkisessä heräämisessä. Kiinnostus 

siihen kaikkeen, mikä aikaisemmin on tuonut iloa, 

yksinkertaisesti lakkaa, eikä siihen saa enää kosketusta, vaikka 

kuinka yrittäisi. Se saattaa tuntua välinpitämättömyydeltä, 

mutta todellisuudessa se on arvottoman murenemista, jotta 

todellinen merkitys voisi astua tilalle. 

Tuo sisäinen maailmamme on monin verroin upeampi, mitä 

millään aisteillamme voimme havaita, mutta sinne pääsy 

edellyttää luopumista siitä, mihin olemme siihen asti uskoneet. 

Matka sinne voi viedä läpi synkimmän pimeyden, jonka 

pystymme kuvittelemaan. Se saattaa viedä läpi valtavien 

kärsimysten, pelkojen, negatiivisten tunteiden ja jopa kauhun. 

Sillä matkalla joudumme jättämään taaksemme kaikki 

kiintymyksemme tähän maailmaan ja luopumaan vanhasta 

uskomusmaailmastamme. Se ei ole helppo matka ja moni 

kääntyy puolitiestä takaisin palatakseen siihen tuttuun ja 
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turvalliseen maailmaan, jonka on luonut itselle. Ihminen on 

tehnyt itsestään niin pienen ja oppinut tyytymään niin vähään. 

Meillä ei ole pienintäkään aavistusta siitä keitä olemme tai mitä 

elämä todella on. 

Onneksi meissä on osa eli sielumme, joka tietää. Se opastaa 

auliisti kaikkia, jotka valitsevat tietoisesti tälle matkalle lähteä.  

Se opastaa toki kaikkia, mutta monelta jää opastus 

havaitsematta. 
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Käsite ”henkisyys” 

Monesti henkisyydestä puhutaan ikään kuin se olisi vain 

joidenkin erityinen ominaisuus tai etuoikeus. 

Se ei kuitenkaan ole totta. Jokainen elollinen olento ja 

luontokappale on henkinen. Olemme yhteydessä siihen 

tietoisesti tai tiedostamattamme. Kyse on vain siitä, otammeko 

kontaktin ja tutustumme tuohon osaamme. 

Jokainen on täysin yhdenvertainen osa suurta kokonaisuutta, 

jota kutsutaan maailmankaikkeudeksi, mukaan luettuna 

planeettamme ja sen koko elinkunta. Me kaikki vaikutamme 

kaikkeen mikä ilmenee. 

Jokaisella on oma uniikki tehtävänsä eikä kukaan ole toistaan 

edellä henkisesti. Tietoisuutemme omaan henkisyyteemme ja 

kosketuspintamme vain vaihtelevat.  

Se ei kuitenkaan saa missään nimessä olla määritelty 

paremmuus ja huonommuus luokituksin. Henkisyyskäsitteestä 

on tullut tavallaan joku iloisen ja helpon elämän hehkutustrendi 

tai salaperäisten kykyjen hallinnan ilmaisin. Todellisuudessa se 

on erittäin kovaa työtä ja vaatii suuren vastuun ymmärryksen 

kehittyessä.  

Minulle se oli alussa jokin mielenkiintoinen ymmärryksen ja 

mahdollisten kykyjen löytämistapa. 

Matkan varrella, kun ymmärrys syveni, huomasin olleeni täysin 

hakoteillä. Jokaiselle aukeaa erilaisia ”kykyjä” sitä mukaa, kun 
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hän on kyvykäs ja sitoutunut kantamaan niitä vastuullisesti. 

Monesti niitä kuitenkin käytetään väärin omien egoististen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Helposti myös luodaan illuusio 

johon uskotaan ja jaetaan sitä totuutena muille. Jokaisella 

sielulla on oma tie ja jokaiselle itselle aukeaa se tieto mitä hän 

milloinkin tarvitsee kun hän on valmis siihen.  

Itse ajauduin pitkäksi aikaa lähes erakoituneeseen elämään, 

sillä se kaikki, minkä olin tunnistanut itsestäni ja oman egoni 

toimintamalleista, näin myös muissa ihmisissä. Se oli 

hämmentävää. Kaikkien roolien ja ihmisiltä itseltäänkin salassa 

olevien kerrosten läpinäkyvyys oli hämmentävää. 

Rehellisesti sanottuna sitä oli kovin vaikea hyväksyä. Mutta 

tiesin, että näin tämä egokerrosten kuorimisprosessi etenee. 

Kaiken minkä tunnistaa itsestään tulee tunnistetuksi myös 

muissa. Olemme samanlaisten kerrosten naamioimia kaikki. 

Jokaisella hiukan omanlaisensa, mutta pääosiltaan mekanismi 

on sama. Aloin nähdä tarinat täysin päinvastaisina ja mieleni 

toimi hyvin eri tavoin kuin tarinan kertojan. Mietin pitkään mitä 

tällä tekisin, mutta lopulta siitä syntyi MindMaster nimen 

saanut luentoajatus, jonka avulla pyrin auttamaan muitakin 

tunnistamaan omat käänteiset tulkintansa.  

Esimerkkejä on erittäin vaikea kirjoittaa sanoiksi, sillä tilanteet 

ja asiat ovat kovin yksilöllisiä ja tulkinta jokaisen kohdalla melko 

erilainen. Paras tapa on osallistua tapaamisiin, missä yhdessä 

puretaan käsillä olevia tilanteita yksilökohtaisesti. 
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On ymmärrettävä, että joskus toiselle ei voi mennä kertomaan 

omia aistimuksiaan tai mitä kokee toisesta näkevänsä. Mieli 

kiinnittyy automaattisesti tuohon annettuun tietoon ja se 

saattaa olla vahingollista toisen kehityksen kannalta. Kukaan 

ulkopuolinen ei voi tietää, mikä on toisen sielun tielle 

tarpeellista ja mikä ei. Vastuu virheestä jää viestinviejälle. 

Henkinen vastuu on otettava todesta. Kun tietoisuus on 

riittävän syvä, on tämä itsestään selvää. 

Jos toimii väärin, sillä aiheuttaa vahinkoa sekä toiselle että 

omalle kehitykselleen. Viisauden on kasvettava tietoisuuden 

kehityksen mukana. Viisaudella tarkoitan sielun viisautta, en 

egosta kumpuavaa älykkyys ajattelua. 

Yhdistelmä viisaus, usko ja rakkaus ovat kokonaisvaltainen 

käyttöjärjestelmämme. Se on Luojamme tahto ja sillä tulee 

korvata omamme. 

Henkisyyden harrastaminen – henkinen työ 

Tässä on kaksi aspektia, jotka menevät monesti sekaisin. 

Henkinen harrastaminen, miksi sitä itse kutsun, on kaiken 

helpon, kivan, iloisen, positiivisen ajattelun ja hauskan 

valitseminen elämäänsä henkisyyden nimissä. Siihen ei sisälly 

vastuuta tai vaivannäköä. Se on niin sanotusti helpompi reitti. 

Asia, joka jää tässä yhteydessä lähes puuttumaan on juuri 

mielen harhan eli egon luoman näkökulman tunnistaminen. 

Puhutaan rakkaudesta ja levitetään näennäisesti positiivista ja 
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hyvää, mutta sisäinen tunteemme sekä varsinainen 

toimintamme ei vastaakaan aatettamme. Silloin se jää pinnalle 

vain mukavaksi ajatukseksi. Kärsimyksemme jatkuu eikä mitään 

tasaista rauhantilaa koskaan saavuteta. 

Jos kuitenkin puhutaan ihmisen henkisestä kehityksestä 

elämäntapana ja haluna todella kehittyä ja ymmärtää elämän 

merkitystä syvemmin, joudutaan todella töihin. 

Se ei ole helppoa, eikä mikään saavutettu säily itsestään, vaan 

se vaatii jatkuvaa sisäistä tarkkailua ja ylläpitoa. 

Se on kuin vanhanajan tynnyrin päälle laitetun keinulaudan, 

tasapainonhakua joka hetki. Lauta yrittää kallistua aina 

enemmän jompaankumpaan suuntaan, voima ja vastavoima. 

Näin on meissä itsessäkin. Ego taistelee jatkuvasti päästäkseen 

takaisin herraksi, joten lomaan elämästä ei ole aikaa. 

Meille on annettu jo kaikki mitä tarvitsemme tässä elämässä 

syntymässämme. Tulemme tänne henkisesti jo täysin 

varusteltuna. On vain muistettava jälleen kaikki työkalumme ja 

otettava ne uudelleen käyttöön. Kaikilla on samat 

mahdollisuudet. Se ei vaadi mitään itsemme ulkopuolelta. 

Tarvitsemme vain uskon, viisauden ja rakkauden. Siitä 

kombinaatiosta löytyy kaikki tarvitsemamme. 

Lopulta se oikea ilo, onni, rakkaus, positiivisuus ja harmonia 

myös saavutetaan sillä erolla, että se onkin pysyvä tila. 
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Miten päädyin tälle tielle 

Kesti 33 vuotta, kunnes minut pysäytettiin. Tätä edeltävät 

vuodet olivat vain kuluneet. Jälkeenpäin katsottuna olin ollut 

elossa, mutta en elänyt. Luulin kuitenkin eläväni. Elin täysin 

fyysisen ajattelun ja tiedostamattomuuden vankilassa enkä 

tiennyt sitä. Elämä oli tunteiden ja tapahtumien vuoristorataa. 

Käytössäni oli omat käsitykseni siitä, miten kuuluu toimia, mikä 

on hyvää ja mikä huonoa, mikä on hyväksyttävää ja mikä 

tuomittavaa. Kaikki ihmiset olivat erillisiä olentoja, eikä minulla 

ollut aavistustakaan muusta. Sana henkinen ei edes käynyt 

mielessäni. 

Kohtasin paljon vaikeuksia ihmissuhteissa ja koin valtavasti 

riittämättömyyttä. En vain onnistunut pysymään onnellisena ja 

syytin siitä itseäni. Toki sekaan mahtui myös onnistumisia, 

rakkauden tunteita, iloa ja onnellisuuttakin. Tunteet kuitenkin 

tulivat ja menivät. Iloa seurasi pettymys ja rakkautta romahdus. 

Pidin tätä kaikkea normaalina ja elämään kuuluvana. En 

keksinyt mitään erityistä syytä sille, miksi elämäni tuntui 

rankalta ja riepottelevalta. Jouduin tilanteisiin joissa yritin 

toimia oikeudenmukaisesti ja lopulta päädyin koko tilanteen 

syylliseksi. En voinut käsittää miksi. Muut pelasivat paremmin ja 

pidin ihmisiä epäoikeudenmukaisina ja epärehellisinä. Pelot ja 

epävarmuus hallitsivat kaikkea tekemistäni. 

Tein myös ahkerasti töitä. Kasasin itselleni kaiken mahdollisen 

ja raadoin. Yritin hakea arvostusta itselleni sitä kautta. Sehän ei 
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tietenkään toiminut, vaan osoittautui aina päinvastaisekseen. 

Tämä vain lisäsi omaa arvottomuuden tunnettani. 

Suoritin elämää. Koin olevani olosuhteiden uhri ja 

yksinkertaisesti huono ja epäonnistunut. Minulla ei ollut 

aavistustakaan siitä, että ongelma olisi voinut olla omassa 

näkökulmassani ja rakentamissani uskomuksissa itseäni 

kohtaan. 

Vuoden 1999 loppupuolella kaikki kuitenkin romahti. Minulla 

oli tuore parisuhde ja ensimmäinen lapsi, enkä osannut olla 

onnellinen. Synnytyksen jälkeen vähitellen huomasin, etten 

ollut enää oma itseni. Olin kiukkuinen, väsynyt, turhautunut, 

enkä pystynyt nauttimaan tai iloitsemaan mistään. Sain 

diagnoosin keskivaikeasta masennuksesta. 

Syyllisyys vain lisääntyi, kun havaitsin, etten selviä edes arjen 

perustehtävistä. En löytänyt motivaatiota mihinkään. 

Hakeuduin hoitoon uuden lääkkeen testausryhmän kautta. 

Myöhemmin osoittautui, että olin ollut siinä ryhmässä, joka sai 

oikeaa lääkettä ja minun kohdalla se myös kohensi vointiani. 

Olin ahkerassa tarkkailussa koko testijakson ajan, ja kaikki 

keholliset arvot olivat hyviä alusta loppuun. 

Testijakson päätyttyä jouduin kuitenkin siirtymään toisiin 

lääkkeisiin ja siitä alkoikin lähes kymmenen eri lääkkeen 

kokeilu. Testijakson lääkettä ei koskaan tullut markkinoille, 

vaikka minulla se tuntui toimivan hyvin. Lääkkeet leikkasivat 

tunteeni sekä ylä- että alapäästä. En itkenyt kertaakaan 
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kolmeen vuoteen. Olin kuin robotti. Itkua jopa kaipaa, kun sitä 

ei koe. 

Masennusjakson aikana sain toisen lapseni vuonna 2001. 

Raskausajan ja jonkin aikaa synnytyksen jälkeen voinkin melko 

hyvin. Ikään kuin luonto olisi pitänyt huolen, että odottavan 

äidin on oltava kunnossa. 

Myöhemmin kuitenkin masennus palasi. Ne olivat turhauttavia 

vuosia ja jälkikäteen ihmettelen, miten kaikesta edes selvisin. 

Mieheni joutui enimmäkseen huolehtimaan lapsista ja muusta 

kodinhoidosta. Minä lähinnä koin syyllisyyttä ja ahdistusta. 

Masennusjaksoni kesti kaikkiaan kahdeksan vuotta. 

Silloin tuli totaalinen kyllästymispiste. Oli oltava jotain muuta. 

Olin heittänyt itse kaikki lääkkeet nurkkaan jo paljon 

aikaisemmin, sillä niiden aiheuttamat tuntemukset olivat 

pahempia kuin masennus itsessään. Vähitellen aloin päästä 

kiinni myös toimintaan ja näin jatkoin pari vuotta, mutta 

masennus ei kuitenkaan poistunut kokonaan. 

Keväällä 2007 alkoi kokonaan uusi vaihe. Menin ystäväni 

lähettämän sähköpostin perusteella erään ulkomaalaisen 

henkisen opettajan ja parantajan hoitoihin, kun hän oli 

käymässä Suomessa ensimmäistä kertaa. Menin sinne 

masennuksen vuoksi, mutta hän kertoi myös suolistossani 

olevan vikaa. 
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Toki tiesin sen, sillä minulla oli ollut Crohnin tauti jo 12 vuotta ja 

söin siihen säännöllisesti lääkitystä aamuin ja illoin. En edes 

maininnut sairautta, sillä ajattelin sen olevan krooninen 

loppuelämäin vaiva, jolle ei voida tehdä mitään. Toisin 

kuitenkin kävi. Sain neljä hoitoa, jonka jälkeen istuin kaksi 

viikkoa takapihamme keinussa kyseenalaistamassa koko 

kokemustani. Eihän mitään tehty ja heitin rahani hukkaan. 

Sitten unohdin koko asian. Kuukautta myöhemmin mieheni 

varovasti huomautti, että olinko itse huomannut olevani 

paremmalla tuulella. Vasta silloin havaitsin itse, että vatsani 

jatkuva kipu oli lakannut, turvotus hävinnyt ja vointini 

kokonaisvaltaisesti kohentunut. Hämmästyin itsekin. 

Olin saanut viimeisellä hoitokerralla ohjeeksi vähitellen lopettaa 

Crohnin taudin lääkityksen tarpeettomana. En tuolloin 

huomioinut kehotusta enkä aikonut sitä noudattaa. 

Hoitojen lisäksi en saanut minkäänlaista ohjeistusta 

ruokavalioista, vaan jatkoin syömistäni kuten ennenkin. En ole 

koskaan ajatellut ravinnon olevan ongelma, enkä myöskään 

kärsinyt minkäänlaisista vaivoista sen suhteen. 

Nyt kuitenkin uteliaisuuteni oli herännyt. Jätin seuraavan 

kuukauden aikana lääkityksen pois ja tästä on nyt kulunut jo 

kahdeksan vuotta. Crohnin tauti ei koskaan palannut. Olen ollut 

terve siitä lähtien. Myös masennus häipyi melko nopeasti. 
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Nyt olin löytänyt sitä ”jotain muuta”, mitä kaipasinkin. Elämä on 

todellakin jotain muuta. Seuraavana syksynä menin 

ensimmäiseen henkisyyttä käsittelevään seminaariin ja sille 

tielle jäin.  

Ensimmäiset reilut kolme vuotta oli lähinnä ihmettelemistä.  

Oma pää yritti taistella vastaan minkä kerkesi. Olinhan aina 

ollut järki-ihminen. Puhuin henkisyydestä ystävilleni, mutta en 

vielä uskonut siihen edes itse. Huomasin varovani, etteivät 

muut pitäisi minua höyrähtäneenä. Toisin sanoen pelkäsin sitä 

mitä muut ajattelisivat. Tästä huolimatta jatkoin. Jokin itseäni 

suurempi voima piti minut mukana. 

Kului noin neljä vuotta, jonka jälkeen vasta alkoi varsinainen 

sisäinen työ ja matka. Jos masennus oli kohdallani tuntunut 

rankalta, niin huomasinkin, että sen kokeminen olikin ollut 

vasta lämmittelyä. 

Huomasin, etten ymmärrä elämää, mutta halu ymmärtää kasvoi 

jatkuvasti. Ryhdyin tutkimaan mieltäni, ajattelutapojani ja 

tunteitani. Olin niin tyytymätön vallitsevaan elämääni, että 

uskalsin sukeltaa kohti kärsimystä. Tarve löytää kärsimykseni ja 

tyytymättömyyteeni syy pakotti minut itseni syvyyksiin. 

Se oli pelottavaa. En tiennyt kuinka paljon pelkoja kannoin 

sisälläni. En tiennyt mistä pelko tulee. En tiennyt mitä kohtasin. 

Välillä kesti viikkoja, jolloin vietin aikaa vain sängyssä itkien ja 

tuntien pelkoa, kauhua ja epätoivoa. 



 
  

38 
 

Huomasin pelkääväni kaikkea. Koin, että minulta viedään kaikki, 

koska olen niin huono, etten ansaitse mitään. Näin muut 

onnellisina ja tunsin kateutta ja koin elämän olevan epäreilua. 

Miksi toisille suodaan hyvinvointi ja minulle ei. Miksi minun 

täytyy kärsiä. Olin täysin tunteideni ja elämän epäkohtien 

vankina enkä nähnyt ulospääsyä. En tajunnut, että muita 

vaihtoehtoja edes olisi. 

Välillä oli parempia päiviä, mutta valtaosa aikaa elin päässäni, 

tunteissani ja olosuhteiden epäkohdissa kierien. Mikään puhe 

ei auttanut ja tuska lisääntyi, kun havaitsin, ettei kukaan edes 

ymmärrä mitä koen. Enhän ymmärtänyt itsekään. Ei ollut 

ketään keneltä kysyä. Koin eläväni maanpäällisessä helvetissä, 

josta ei ollut ulospääsyä. 

Vähitellen tulin tietoisemmaksi siitä, mitä tapahtuu. Makasin 

sängyllä, kun pelon aallot pyyhkivät läpi. Olin valmis luopumaan 

hengestäni, kunhan tunne vain loppuisi. Taistelin vastaan ja 

rimpuilin, mutta tunne vain vahvistui. Olin niin uupunut, että 

lopulta annoin periksi. Antaa tulla, otan vastaan mitä tahansa. 

En jaksa enää taistella. Silloin antauduin tietämättäni tuolle 

tunteelle, hyväksyin sen pelkästä uupumuksesta ja vain 

tarkkailin, kun se vyöryi lävitseni. Sen jälkeen havaitsin kokevani 

helpotuksen tunteita. Huomasin, ettei minulle ollut 

todellisuudessa tapahtunut mitään. Olin samalla sängyllä 

edelleenkin ja olin täysin vahingoittumaton. Vasta silloin 

tajusin, että mitään todellista vaaraa ei koskaan ole edes ollut. 
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Kyseessä on sisimpääni kätketty tunne, joka nousee pintaan 

vapautettavaksi. Kaikki omat käsitykseni alkoivat murenemaan. 

En tajunnut vastustamisesta mitään, mutta aloin oppia. Pitkän 

aikaa taistelin vastaan, sillä en ymmärtänyt miten muutoin 

voisin tilanteen käsitellä. 

Kamppailuita kesti lähes kolme vuotta. Minulla oli erittäin 

vahvana toimiva egopohjainen ajattelu, joka piti puoliaan 

viimeiseen saakka. Eteeni kulkeutui myös kirja nimeltä 

Ihmeiden oppikurssi. Tämä oli minulle käänteentekevä 

apuväline. Luin tämän yli tuhat sivuisen opuksen ahmien läpi 

kolmessa kuukaudessa. Siinä on harjoitus vuoden jokaiselle 

päivälle, mutta en malttanut edetä siinä tahdissa. Jokin sisälläni 

ajoi kiirehtimään.  

Kirja paljastaa egomielen mekanismit ja sulkee kaikki sen 

toimintareitit huolellisesti. Olen lukenut sen tähän mennessä 

kolmeen kertaan ja sen kautta olen oppinut ymmärtämään 

egon toimintamalleja. Tajusin, että minua hallitsee osa, joka ei 

ole minusta lähtöisin. Se on vääristynyt tietoisuus siitä, mitä 

kaikki on. Se on ikään kuin totuudesta irtaantunut mielen osa, 

joka on ottanut itsevallan ja ohjaa ihmisiä aina harhaan, mikäli 

sitä ei tunnista. 

Pelkojen kohtaaminen ja ajatusmallien rikkoontuminen toivat 

pintaan paljon lapsuusajan tunnemuistoja, jotka auttoivat 

ymmärtämään miten olin rakentanut käsitykseni itsestäni alun 

perin. Ikävään kokemukseen liittyvät tunteet ja tapahtumat olin 
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tuominnut pahoiksi ja sulkenut ne pois näkyvistä huolella. Olin 

pitänyt kaikkea kokemaani lapsen ymmärryksellä omana 

syynäni ja määrittänyt itseni täysin arvottomaksi. En ollut näistä 

luomuksistani lainkaan tietoinen ennen matkaani kohti pelkoja. 

Olin kehittänyt erittäin vahvat kuorikerrokset ja selviytyjäroolit 

peittämään kaiken arvottomuuden näkyvistä, niin muilta kuin 

itseltänikin. Esitin roolia, jota en tiennyt esittäväni. Toisin 

sanoen egoni oli rakentanut sen. 

Matkalla jouduin luopumaan kaikesta. Kaikki vietiin minulta 

pois ajatustasolla. Koin kaiken menettämisen sisäisesti ja se 

tuntui samalta, kun olisi menettänyt kaiken fyysisestikin. Sillä 

erolla, että vain mieli antoi ymmärtää, että menetän kaiken 

eikä minulle jää mitään, mutta todellisuudessa en menettänyt 

mitään. Menetin vain erilaisten asioiden tunteen 

tarvitsemisesta. Menetin vain uskomukseni ja ajatusmallini, 

jotka pitivät minua rajallisena ja kahlittuna. Menetin minuuteni 

sellaisena, kun luulin sen olevan. 

Aloin ymmärtää jotain mitä en olisi koskaan kuvitellut voivani 

ymmärtää. Ajatukseni alkoivat käsittää käsittämättömän. 

Vapautuminen rajallisuuden vankilasta oli alkanut.  

Oli vaikeaa mieltää mitä olin löytänyt. Oli vaikeaa käsittää, ettei 

valtaosa tajunnut lainkaan sitä, mitä olin oivaltanut. Tunsin 

olevani yksin kokemukseni ja ymmärrykseni kanssa. Sekin oli 

aluksi pelottavaa. 

Epäilykset siitä, mitä olin löytänyt, iskivät tajuntaani. 
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Aloin nähdä elämän merkityksen täysin päinvastoin kuin ennen. 

Fyysinen näkökulma alkoi näyttää sulalta hulluudelta. Se onkin 

sitä ja siksi maailma on tässä tilassa missä on. 

Mukaan alkoi tulla kiitollisuus tästä mahdollisuudesta. 

Kiitollisuus itselle ja elämälle, että olin saanut löytää tämän 

ymmärryksen. 

Se on tie, mikä ei yleensä tapahdu hetkessä. Olemme elämän 

aikana oman kokemisen sekä geneettisen perimän vuoksi 

keränneet niin paljon virheellisiä uskomuksia todellisen 

itsemme ympärille, että sen kuoriminen vie täältä ajasta 

katsottuna aikaa. 

Jossain vaiheessa ajattelin, että jossain täytyy olla vikaa, sillä 

kaikki kirjallisuus, mitä aiheesta luin, kertoi kertarysäyksestä, 

jossa eräänä aamuna henkilö vain heräsi uuteen täydelliseen 

maailmaan. 

Koin syyllisyyttä jopa siitä, etten kyennyt samaan. Haluan tuoda 

esille myös sen osan, mikä yleensä jätetään kertomatta. 

Henkinen herääminen on matka, joka ei monesti tapahdu 

hetkessä. Se on monesti kärsimyksen läpi vievä tie ja kestää 

jokaisen yksilön kohdalla oman aikansa. 

Mitään sääntöjä ei ole eikä myöskään normeja, joiden 

puitteissa kaikki tapahtuu, jos tapahtuu. 

Ymmärrän nyt vähän paremmin mitä tarkoittaa, että ihmiset 

elävät unessa. He nukkuvat kokematta korkeampaa tietoisuutta 

ja tulkitsevat tapahtumia, tunteita, asioita ja sanoja nähden 
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vain sen mitä näyttäisi fyysisesti tapahtuvan. He tulkitsevat 

unesta käsin unen ilmentymiä ymmärtämättä kaiken todellista 

merkitystä. Kun herää, ymmärtää nähneensä unta. Unessa 

ollessaan ei ole tietoinen näkevänsä unta. 

Kaikille tie ei välttämättä ole yhtä tuskallinen. Tosin en 

myöskään usko, että ilman tuskaa voimme matkaa tehdä. 

Voimme joka hetki valita ja hyväksyä vääristynyt tukintamme 

helpommalla. Pitää syntyä sisäinen toive heräämisestä, 

muutoin heräämistä ei tapahdu. Mitä useampi herää, sen 

useampaan se vaikuttaa herättävästi. Asioista aletaan uskaltaa 

puhua avoimemmin ja vähitellen vastustus vähenee ja uudesta 

tavasta nähdä tulee uusi normaali. Kaikesta kokemastani 

huolimatta ja kaikista vuosista minkä tämä on vienyt, en 

missään nimessä vaihtaisi hetkeäkään pois. Ilman oppimaani en 

eläisi lainkaan. Luulisin sen vähän, mitä arvostin, olevan paljon, 

enkä etsisi enempää. Nyt elämälläni on merkitys ja kehitys voi 

jatkua. Kirjoista ei voi löytää totuutta eikä valmista ohjeistusta. 

Vasta itse kokemalla oppii. Kirjoista voi kuitenkin saada 

tienviittoja siihen, mitä etsii. Jokaisesta lukemastani kirjasta 

olen aina löytänyt jotain oivalluksia. Sen jälkeen ne täytyy 

testata oman elämän kautta ja vasta sitten tietää, onko asia 

todella niin omalla kohdallani ja oliko siitä minun matkalleni 

hyötyä. 

Ensin oivallus tapahtuu pään tasolla. Siitä innostuu ja ajattelee, 

että nyt ymmärsin ja asia hoidettu. Koin kuitenkin innostuksen 
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jälkeen ristiriitaa enkä käsittänyt, miksi tunteeni ei vastannut 

sitä minkä jo käsitin pääni tasolla. Miksi en voinut kokea sillä 

tavoin kuin jo ymmärsin. Syy oli se, että tietoni ei ollut vielä 

mennyt riittävän syvälle. Kun siitä tulee osa omaa elämää ja 

toimintatapaa, se on siirtynyt syvemmälle. 

Kaikki on otettava käyttöön fyysisessä elämässämme. 

Kun vilpittömästi voin sanoa, että tiedän sekä ajatuksen että 

tunteen tasolla asian olevan niin ja myös elämä on sen 

kokemiseni kautta todistanut, se on muuttunut totuudekseni. 

Ajatuksen ja tunteen jotain asiaa kohtaan, tulee olla 

harmoniassa. Jos tunne ei vastaa ajatusta, on jotain vielä 

kesken. 

Puhun omista oivalluksistani. Se on minun totuuteni. Se minkä 

löytää on tarkoitettu jaettavaksi, sillä kaikki on kaikkia varten. 

Reittimme ovat erilaisia, mutta jokainen pyrkii samaa 

päämäärää kohden tietoisesti tai tiedostamattaan. Sanotaan, 

että kaikki tulevat tekemään tämän matkan, mutta milloin he 

aloittavat, vaihtelee. 

Maailma ei muutu ennen kuin muutamme itse itsemme. 

Jos odottaa valmiiksi tulemista ennen kuin ryhtyy elämään, saa 

odottaa ikuisesti. Meistä jokainen on jo riittävän hyvä ja meistä 

jokaisella on jo kaikki tieto. On vain pyrittävä sitä kohti 

jatkuvasti. On raivattava tie jälleen yhteyteen syvimmän 

itsemme kanssa. On tunnistettava kaikki sen edessä olevat 

esteet. Vähitellen se avautuu ymmärryksellemme. 
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Matka syvemmälle itseen on samalla portaikko kohti laajenevaa 

tietoisuutta. Jokainen porras paljastuu sitä mukaa, kun 

valaisemme sen puhtaalla aidolla rakkaudella. Silloin 

näkökulma muuttuu. Vasta silloin tuolle askelmalle voi astua ja 

se kantaa. Jokainen askelma avaa uudenlaisen maailman. 

Maailman kokeminen muuttuu uudeksi versioksi sitä mukaa, 

kun tietoisuutemme laajenee. Näin ollen on tavallaan useita 

maailman versioita samanaikaisesti ja havaitsemme sen 

version, mikä vastaa värähtelyltään omaa tietoisuuttamme. 

Siksi maailma voi muuttua hetkessä tai vähitellen. Siksi 

muuttamalla itsemme ja sisäisen maailmamme, koko maailma 

muuttuu vastaamaan sisäistä tilaamme oman kokemisemme 

kautta. 

Portaat ovat aina olleet paikallaan, mutta paksun lian 

peittämänä siten, ettemme ole niitä huomanneet. 

Kun askelma valaistaan puhtaalla rakkaudella, lika katoaa. Lika 

ei ole rakkaudesta vaan pelosta, eivätkä molemmat voi ilmetä 

samanaikaisesti. Rakkaudessa ei ole pelkoa eikä pelossa 

rakkautta. 

Kun näen likaa, en näe rakkautta. Kun näen rakkauden, lika 

lakkaa olemasta. 
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Matka maailmaan ja takaisin 

Ihmisenä oleminen on sielun seikkailu. Lähdemme matkalle ja 

valitsemme avataremme eli fyysisen kehomme olemuksen 

roolihahmoineen. Sen hahmon jollaisena haluamme esiintyä 

tässä fyysisessä elämässä. Valitsemme minne matkustamme ja 

keiden seurassa. Meillä on meno-paluu lippu, mutta paluun 

ajankohta on määrittämättä. Kaikki on valmiina odottamassa 

seikkailuamme ja tavoitteet on määritelty. Auki on ainoastaan 

se, miten kaikki tapahtuu. Tapahtumat muotoutuvat 

valintojemme perusteella. Matkan alkupuolella alamme 

unohtaa, että olemme matkalla. Samaistumme avatariimme ja 

ympäröivään maailmaamme. Unohdamme sielun, sen 

tietoisuuden osan, joka alun perin lähti matkaan. Matkaan 

kuuluu unohtaminen, jotta voisimme kokea kaiken täytenä. Jos 

muistaisimme, emme pystyisi oppimaan sitä, mitä tulimme 

oppimaan. Täydellinen kokeminen puuttuisi. Jos tietäisimme 

jatkuvasti mitä seuraavaksi on tulossa, olisiko se edes 

mielekästä. Jättäisin todennäköisesti myös etelänmatkani 

tekemättä, jos tietäisin jo etukäteen miltä se tuntuisi ja 

millainen se olisi. Voisin tehdä matkan kotisohvalta käsin ja 

säästyä matkustamisen vaivalta. 

Tarkoitus on kuitenkin muistaa vielä matkamme aikana. Vielä, 

kun olemme yhä kehossa. Siksi matkaan kuuluu unohtamaisen 

lisäksi uudelleen muistaminen, mikäli sen valitsemme. Teemme 

matkamme uudelleen ja uudelleen niin kauan, että opimme. 
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Tulemme tietoisiksi matkastamme. Se on ihmisyyden 

kehittymistä takaisin sielun yhteyteen, rakkauden laajenemista 

ja elämän moninaisuuden luomista. Luoja oppii luomustensa 

kautta, jotka oppivat omien luomustensa kautta ja kaikki siirtyy 

samaan yhteiseen tietoisuuspankkiin jossa erillisyyttä ei ole. 

Tämän kuuluisi olla rakkaudellinen elämysmatka, mutta 

luomalla itsellemme harhaisen mielenosan, egon, olemme 

joutuneet oman luomuksemme vangiksi. Olemme eksyneet 

todellisesta mielestä itse erottamamme harhaanjohtavan 

mielen ohjaukseen. Olemme antaneet uskomme sille ja siitä 

syystä totuus jää näkemättä ja kärsimme. Kaikki kärsiminen on 

väärään mielenosaan uskomista, jonka toimesta ne ilmenevät 

henkilökohtaisessa matkassamme erilaisina vaikeuksina ja 

haasteina. Niitä kohtaamme toki muutenkin, mutta se miten ne 

saa meidät suhtautumaan niihin on tuon virhetulkinnan tulosta.  

Samassa yhteydessä kun erotimme mielemme osan 

alkulähteestään, saimme aikaiseksi myös negatiivisen 

vastavoiman, mikä sai oman tietoisuutensa ja päämääränsä. 

Se otti vallan ja alkoi ohjaamaan meitä oman 

tiedostamattomuutemme välityksellä. 

Tästä syystä vaatii paljon työtä voittaa tuo osa, jonka itse 

loimme. Se on riistäytynyt käsistä. 

Emme enää erota omaa luomustamme alkulähteestä. Emme 

erota todellista merkitystä egon tulkinnasta. 

Vallassa oleva ego ei muutu itsekseen ja siksi on taisteltava 
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totuuden puolesta tietoisesti. Se mille on valta annettu, ei 

luovu siitä vapaaehtoisesti. Joudumme omilla valinnoillamme 

tietoisesti voittamaan sen. Valitsemalla oikein kaikki 

ajatuksemme ja tunnistamalla mistä lähteestä ne muodostuvat, 

voimme voittaa vapautemme takaisin. Voimme siirtyä takaisin 

sille matkalle, mille alun perin lähdimmekin.  

Ego on helppo tunnistaa kaikesta, mitä se vastustaa tai 

puolustaa. Rakkaus ei tee kumpaakaan. 

Rakkaus ei koe tarvetta olla jotain. Sen arvoa ei voi fyysisin 

käsittein horjuttaa. Se on tyytyväinen pelkästään 

olemassaoloonsa. 
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Kaikki on jo kirjoitettu 

Maailma on täynnä kirjallisuutta, joka käsittelee aivan samoja 

asioita: Mielen voimaa, henkistä heräämistä, sekä viisautta. 

Tämä juuri osoittaa sen, kuinka vaikea alue se siitä huolimatta 

on. Maailman ja meidän ihmisten luulisi jo muuttuneen tämän 

kaiken tiedon ollessa saatavillamme. 

Olen lukenut valtavasti asiaa käsittelevää kirjallisuutta ja 

löytänyt jokaisesta jotain, mikä auttaa seuraavan askeleen 

ottamisessa. Jotain silti puuttuu. Miksi painimme siitä 

huolimatta samojen ongelmien parissa eikä mikään syvällä 

tasolla kuitenkaan muutu. Tosiasiassa paljonkin muuttuu, 

mutta ei riittävästi. 

En siteeraa tässä juurikaan muiden tekstejä paitsi *Jed 

McKennan määrättyjä termejä ja niiden kuvauksia. Jed 

McKenna kirjoittaa mielestäni ehkä rehellisimmin, rajuimmin 

sekä tyhjentävimmin siitä mistä todellisessa heräämisessä on 

kysymys ja mitä se ihmiseltä vaatii. Tämä on juuri se osa, mikä 

monesta henkisestä kirjasta puuttuu. 

Moni kääntyy takaisin sisäiseltä matkaltaan, kun ikävät 

tuntemukset saapuvat. 

Tämä aiheuttaa pelkoa ja kun emme ymmärrä mistä on 

kysymys, luulemme jotain olevan vialla. 

Matka alkaa tuntua liian vaikealta ja ihminen valitsee 

mieluummin sen, mikä oli tuttua ja tuntui helpommalta. 

Tosiasia on se, ettei prosessia voi viedä läpi ilman taistelua. 
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Meidän sisäinen vastustajamme on paljon määrätietoisempi 

omassa tavoitteessaan, kuin mitä meidän kevyt halumme 

henkiseen heräämiseen. On ryhdyttävä tietoiseen taisteluun 

hinnalla millä hyvänsä. 

En ole vielä siellä, mistä käsin monet heräämisen jo kokeneet 

kirjailijat kirjoittavat. Olen vasta kokenut hetkiä uskoakseni 

jostain sen suuntaisesta. Juuri siitä syystä voin kertoa matkasta, 

kun se on vielä kesken. Kun asioiden purkaminen on tehty, on 

hankalaa palata niihin takaisin, sillä ne ovat tavallaan 

pyyhkiytyneet jo pois muististamme ja lakanneet olemasta. Kun 

katselee maailmaa prosessin toiselta puolelta, ei voi puhua 

enää itse prosessista. 

Puhun siis varsinaisesta kehityksestä sitä kohden ja 

mahdollisista keinoista matkan helpottamiseksi. Myös niistä 

kokemuksista, jotka olen jo kokenut ja, mitkä auttavat 

määrätietoisesti jatkamaan eteenpäin. 

Ego ei voi haluta itsensä tuhoa joten sitä on ravisteltava 

paljastamaan itsensä. Se ei ole miellyttävää, mutta se ei ole 

tarkoituskaan. Ravistelulla saadaan aikaan reaktio, jonka avulla 

se paljastaa itse itsensä. 

Koska totuutta ei voi pukea sanoiksi, ohjaavat kaikki sanamme 

ja ajatuksemme vain totuutta kohti tai siitä poispäin. Kaikki 

mitä ajattelemme, ovat vain erilaisia käsityksiä asioiden 
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suhteen. Niitä tulee käyttää ainoastaan tienviittoina totuutta 

kohti tai tunnistamaan, mikä vie siitä poispäin. 

Kirjassa on termejä, jotka alussa aiheuttivat itselleni 

vastustusta, kuten Jumala. Vei useita vuosia vapautua siitä 

käsityksestä, mikä minulla sanaa kohtaan oli. Se on kuitenkin 

paras löytämäni termi kuvaamaan sitä kaikkeutta ja 

korkeampaa tietoisuutta, minkä osia kaikki elollinen on, joten 

käytän sitä myös kirjassani ja juuri tässä merkityksessä. 

Minulle Jumala on kaikessa ja kaikissa. Se on kaiken olevaisen 

arkkitehti ja rakentaja. Täysin puhdasta rakkautta, mikä 

mahdollistaa koko tämän olemassaolon sekä luomisen. Sen 

ulkopuolella ei ole mitään. 

Tämä kirja on läpileikkaus erilaisista vaiheista ja antaa 

alkutuntumaa siihen kaikkeen, mitä tulee matkalla itseensä 

ottaa huomioon ja mitä saattaa kohdata. Varsinainen työ on 

tehtävä itse. Syvemmin jokaiseen aiheeseen paneutuminen 

tekisi kirjasta monituhatsivuisen. Ehkä jatkossa vielä syntyy 

kohdennetumpia teoksia, mutta sitä tietoa minulla ei vielä ole. 

Toimin, kun informaatio tulee. 
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Egon tunnistaminen 

Kaikki edellä mainittu johti itselläni siihen, että oli opittava 

tunnistamaan miten ego toimii ja millaisia keinoja se käyttää. 

Vietin käytännössä katsoen noin kolme vuotta paikallani istuen 

ja tarkkaillen ajatuksiani ja vertaillen tuntemuksiani. Minut 

pysäytettiin eikä vaihtoehtoja ollut.  

Mieleni ohjaili minua ajatuksesta toiseen rakentaen reittejä, 

jotka aina päätyivät umpikujaan. Tämän kautta kolusin 

ajatusmekanismien labyrinttiä ja aloin vähitellen oppia siitä. 

Kun ego on opastamassa se johtaa aina harhaan. Tunnistin 

kaikki ihmiskunnassa ilmenevät epämiellyttävät ominaisuudet 

itsessäni yksi kerrallaan. Perusrehellisyyteni itseäni kohtaan 

auttoi tässä asiassa valtavasti. En tehnyt kompromisseja. 

Jouduin nöyrtymään kerta toisensa jälkeen ja myöntämään, 

että kaikki löytyy minusta. Niiden ominaisuuksien kohtaaminen, 

tunteminen, hyväksyminen ja salliminen, olikin erittäin rankkaa 

ja uuvuttavaa puuhaa. Olin välillä aivan poikki ja välillä jopa 

toivoin, että minut otettaisiin pois täältä, että pääsisin 

vähemmällä kärsimyksellä. Tähän toiveeseen ei kuitenkaan 

vastattu. Tehtäväni ei ollut lähteä vaan oppia. 

Tämän saman prosessin aikana opin tuntemaan itseäni sekä 

ihmisyyttä aivan uudella tavalla ja samalla kohtasin ja voitin 

myös kuolemanpelkoni. Voitin sen sillä, että yksinkertaisesti 

antauduin sille moneen kertaan sisäisesti. 
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Kun paha olo ohittui, huomasin, että tässä edelleen olen, täysin 

vahingoittumattomana. 

Tämä kaikki auttoi ymmärtämään syvästi sitä, että kaikki mitä 

tunnetasolla koemme, johtuu ajatuksistamme joihin uskomme. 

Viettämäni kauhunhetket omalla sängylläni tuntuivat 

jälkeenpäin melkeinpä naurettavalta. Silloin se oli kuitenkin 

totisinta totta, mutta vain niin kauan, kun uskoin pelkoon ja 

yritin taistella sitä vastaan. 

Ego toimii pelon polttoaineella. Se käyttää hyväkseen myös 

ilon, onnen, tyytyväisyyden ja rakkaudenkin tunteita, mutta 

kaikki se on vain väliaikaista. Ego ei koskaan tarjoa mitään 

pysyvää. Silti uskomme siihen täysin ja tyydymme noihin 

ohikiitäviin hyvänolon tunteisiin. Omalla kohdallani egon 

tunnistaminen on ollut suurin lahja. Työ jatkuu edelleen ja tulee 

jatkumaan koko elämän ajan, mutta nyt saan sen kiinni itse 

teossa huomattavasti nopeammin. Aina kun yksi reitti on 

paljastettu, se keksii uuden tilalle. 

Ego on kuin jatkuvasti muuntuva labyrintti, jota seuraamalla 

päätyy aina umpikujaan. 

Egon haltuunotto, sen suitsiin laittaminen, on ainoa keino astua 

oman elämänsä herraksi, tietoiseksi ohjaajaksi, sen sijaan, että 

se vie meitä kuin pässiä narussa meidän itsemme tietämättä. 
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Yllättävin oivallus kuolemanpelon kohtaamisen jälkeen olikin se 

havainto, että suurin pelkoni ei ollutkaan kuolemanpelko vaan 

elämisen pelko. Rakkauden pelko eli oman voiman pelko. 

Eläminen täysin vapaata elämää, sellaista, jossa ei ole mitään 

rajoja ja rajoitteita, vaatii täydellistä vastuun ottamista omasta 

elämästään. Mitään ei voi jättää sen ulkopuolelle.  

Todellisuudessa meitä pelottaa enemmän itse elämä kuin 

kuolema, vaikka toisin luulemmekin. Siksi tyydymme niin 

vähään, rajoittuneeseen siivuun elämänkokemuksessamme. 

Ego on Mayan eli negatiivisen tietoisuuden kätyri. Ilman egoa, 

ei olisi mitään negatiivista. Se on ainoa kanava jota pitkin 

negatiivinen voi toimia ja olla olemassa ja sitä kautta aiheuttaa 

vahinkoa. Ego on harhainen luomuksemme jonne negatiivinen 

on rakentanut kotinsa. 

Ilman egoa, ei yksikään ihminen koskaan tekisi mitään 

haitallista yhdellekään luontokappaleelle. Eläisimme 

rakkaudellisessa paratiisissa. Mikään, mikä tulee egosta, ei ole 

luonnollista. Se ei ymmärrä mitä luonnollinen tai rakkaus 

tarkoittaa. Se antaa ymmärtää ymmärtävänsä, mutta johtaa 

meidät harhaan. 

Pelosta käsin se näyttää meille havaitsemamme maailman 

johon uskomme. Ego on ”minän” luoja ja vasta, kun olemme 

valmiit luopumaan minuudestamme, voimme voittaa myös 

egon. ”Minä” sellaisena kuin sen käsitämme, ei ole olemassa. 

Kaikki käsitteet, jotka liitän minuuteen, pitävät itseni erossa 
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totuudesta. Vain sielu/henki sekä kehomme energeettinen 

ilmentymä on totta. Loput olemme täyttäneet omilla 

käsityksillämme. 

Ego on aina täydellisen ristiriitainen. Se toimii aina 

samanaikaisesti kahteen suuntaan. Se ohjaa meitä jonnekin ja 

samanaikaisesti estää meidän pääsyn sinne. 

Se esimerkiksi saa meidät tuntemaan halua ymmärtää, mutta 

samanaikaisesti se tekee kaikkensa, että toimisimme 

ymmärryksen saavuttamista vastaan. Se herättää tiedonjanon, 

mutta ei anna meidän löytää vastausta. 

Kun joku kertoo jotain mitä emme kykene ymmärtämään, ego 

tuomitsee tiedon vääräksi sen sijaan, että ohjaisi pyrkimään 

ymmärtämistä kohden. Se käyttää vastakkainasettelutekniikkaa 

jonka avulla se vertaa kuulemaansa jo olemassa oleviin 

käsityksiinsä. Tämän kautta se joko hyväksyy tai kieltäytyy 

hyväksymästä kuulemaansa. Näin se pitää huolen, ettemme 

kehity. Emme kyseenalaista omaa ymmärrystämme vaan 

puolustamme sitä ja pysymme sen määräämien rajojen sisällä. 

Tällä tavoin se myös estää meitä todella kuuntelemasta 

avoimesti, tietämättömyydestä käsin, jolloin meillä olisi 

mahdollisuus omaksua jotain uutta. 

Kahtiajakoisen toimintansa ja jatkuvan muuntumisensa 

ansiosta sen toimintamekanismeja on vaikea tunnistaa. 

Täydellinen epäloogisuus saa meidät ristiriitojen ja 

hämmennyksen valtaan. Sen avulla se pitää meidät irti 
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selkeydestä ja totuudesta. Egon harhoissa ei voi totuutta 

havaita. 

Totuuden jano vie meitä eteenpäin, mutta matkalla on oltava 

valmiina luopumaan paljosta, sisäisesti. Meidän tulee olla 

avoimena erilaisille näkökulmille ja huolellisesti tutkia niitä. 

Lopulta käsitämme sen mitä emme ensin käsittäneet. 

Kun ajatus rakkaudesta herää, on ego heti valmiudessa ja 

ensimmäisenä tarjoamassa toiveesta omaa versiotaan. Se 

huutaa, katso, minulla on rakkaus, tule tänne. Ja yleensä me 

menemme. Egon rakkausversio ei ole rakkautta, vaan se on 

haluamista, joka sisältää vaihtokauppaa. Rakkauden kohteen 

tulee täyttää määrätyt ehdot, jotta ego olisi valmis antamaan 

rakkaudeksi kutsumaansa tunnetta. Jotta se suostuu antamaan, 

se edellyttää, että itse saa mitä haluaa. Muutoin se lopettaa 

rakkauden antamisen ja tuomitsee toisen tai itsensä 

arvottomaksi. Heti, kun se lakkaa saamasta haluamaansa se 

kääntää rakkauden vihaksi tai ilmaisee rakkauden loppuneen. 

Rakkaus tulee ja menee. Egon tarjoamana se aina väistämättä 

loppuu. Sama koskee kaikkia egon tarjoamia tunneversioita sillä 

ne tulevat ja menevät. Mikään niistä ei ole se todellinen. Se on 

kuitenkin niin viisas, että se käyttää kaikkia ihmisen tunteita 

hyväkseen ja muodostaa jokaisesta oman halvan versionsa, 

joita se tarjoilee tarpeen mukaan omaksi edukseen. 

Näillä keinoin se pitää meidät tietämättöminä ja 

oivaltamattomina todellisuuden suhteen. Näin se saa hämättyä, 
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että se mitä ego itse tarjoilee, olisi elämämme. Ikään kuin 

muuta vaihtoehtoa ei edes olisi olemassa. Emme osaa 

kyseenalaistaa itseämme sillä meillä ei ole mitään mihin 

verrata. Ja tähän tarjontaan me tyydymme. Uskomme sitä ja 

pidämme pelkoa ja negatiivista luonnollisena osana elämää. 

Mikään siitä ei kuitenkaan ole luonnollista. 

Vain rakkaus on totta ja vain sen valossa, voimme 

kyseenalaistaa egon ja löytää sen tarjoaman maailman 

ulkopuolelle, kysymällä: Miten rakkaus näkisi tämän? Mitä 

rakkaus ajattelisi tämän asian suhteen? 

Tulee uskaltaa hypätä tuntemattomaan, vaikka näyttäisi, ettei 

siellä ole mitään. Hylätä egon tarjoama maailma vaikka 

näyttäisi, ettei muuta ole olemassakaan. Mikään todellinen ei 

voi kuitenkaan koskaan kadota tai lakata olemasta, sillä se on 

ikuista. Se kaikki mistä pystyn luopumaan ja mikä voi hajota, on 

egon luomusta. Sen tuleekin hajota. Se kaikki on vain harhaista 

mielikuvitusta johon uskon. Totuus on mielikuvituksen 

ulkopuolella eikä mieli voi sitä kuvitella. Siksi emme valitse 

muuta. Emme uskalla, koska emme pysty kuvittelemaan, että 

olisi jotain mikä on parempaa kuin kokemamme versio ja 

olemassa olevat uskomuksemme. Tässä on tietenkin kyse 

sisäisestä prosessista eikä poistumisesta maailmasta fyysisesti. 

Todellisen heräämisen edellytys on, että luovumme sisäisesti 

koko maailmastamme sen jokaista yksityiskohtaa myöden. 

Luovumme minuudestamme sen jokaista käsitystä myöden. 
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Laskemme irti kaikista tarpeista ja haluamisista. Kuolemme 

sisäisesti eli mielen tasolla sille maailmalle, jonka olemme tähän 

asti havainneet. Olemme valmiita minuuden kuolemalle. Vasta 

silloin, on irti päästäminen täydellinen ja olemme luopuneet 

harhasta kaikkinensa. Silloin voimme nähdä Jumalan 

valtakunnan jonne ei yhdelläkään harhan osalla ole pääsyä. On 

valittava kaikki tai ei mitään. On valittava joko totuus tai harha. 

Toinen sulkee toisensa pois. On joko rakkaus tai pelko.  

Egoa voisi ajatella virheohjelmaksi eli virukseksi, joka on päässyt 

ujuttautumaan meidän käyttöjärjestelmäämme. 

Ohjelmointivirhe. Tietokoneeseen verrattuna sillä erolla, että se 

on ollut siellä asennettuna jo laitetta hankkiessamme (keho). Se 

näyttää toimivan moitteettomasti, sillä meillä ei ole ollut 

puhdasta versiota koskaan kokeiltavanamme, joten emme 

tiedä miten sen oikeasti kuuluisi toimia. Näin ollen, käytämme 

viruksella varustettua ohjelmaamme uskoen sen tuottavan 

oikeata informaatiota. Virus on jatkuvasti laajentunut 

käyttöjärjestelmässämme täysin meidän huomaamattamme. 

Tästä syystä uskomme, että harha on totta. 

Laitan tähän väliin *Jed McKennan oivallisen kuvauksen asiasta: 

*HENKINEN VALAISTUMINEN – TOTUUDEN OIVALTAMINEN 

Henkisestä valaistumisesta on olennaista ensimmäiseksi 

ymmärtää se, että se on rähjä rotisko. (Siis käsitteenä eikä 

niinkään olotilana, vaikka eipä se olotilakaan hääppöinen ole.) 
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Kukaan tässä tilassa oleva ei olisi ikinä keksinyt kutsua sitä 

henkiseksi valaistumiseksi, mutta ei mikään muukaan tila 

ansaitse tällaista nimikettä. 

Joku voi olla sitä mieltä, että tietyt epätavanomaiset tilat, kuten 

kosminen tietoisuus tai jumalatietoisuus olisivat kyllin 

arvokkaita ansaitakseen tällaisen nimen, ja jos ne olisivat 

yhtään sen pysyvämpiä kuin kosmisen naurun tila, olisin itsekin 

samaa mieltä. Entisellä arvopaperivälittäjälläni olikin yli 

kolmekymmentä kokemusta suorasta, ajattomasta yhteydestä 

Jumalamieleen, mutta nyt hän on vain tavallinen nousukas, joka 

tekee osansa yhteiskunnassa ja kulkee muiden mukana, joten 

minä ajattelen niin, että ellei tila ole pysyvä, se on ihan roskaa – 

yksi huvipuiston laite muiden joukossa. 

Henkinen valaistuminen on tila, jossa itse on vapaa kaikesta 

harhasta, itse mukaan lukien. Totuuden oivaltaminen on toinen 

hyvä termi tämän tilan kuvaamiseksi. Myös termillä pysyvä ei-

dualistinen tietoisuus on omat hyvät puolensa. 

Valaistumisen prosessi merkitsee tarkoituksellista itsensä 

tuhoamista. Valheellinen itse sekä tappaa että tulee tapetuksi; 

se merkitsee itsemurhaa kaikin muin tavoin paitsi fyysisesti. 

Koska ei ole olemassa mitään todellista itseä, joka täyttäisi 

valheellisen itsen jättämän paikan, mitään itseä ei jää jäljelle. 

Näin on aivan oikein sanoa, että ei-itse on todellinen itse. 

Henkistä valaistumista ei voi valita tai haluta tieten tahtoen. 

Sen haluaminen on sen väärin ymmärtämistä. Ego ei voi haluta 
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egottomuutta. Heräämisen prosessia ei voi tehdä siksi, että 

rakastaa totuutta; se tehdään siksi, että vihataan 

valheellisuutta niin kovasti, että viha polttaa kaiken jättämättä 

mitään jäljelle. 

(Lähde: Suora lainaus Jed McKennan kirjasta Henkinen 

sodankäynti. Osa kappaleesta 4. Lyhyt kertaus.) 

 

Rakkaus ei koskaan koe ketään toista itseä huonommaksi eikä 

paremmaksi. Se ei koskaan asetu tai aseta ketään jalustalle. 

Kaikki ovat täysin yhdenvertaisia riippumatta mistään 

ulkoisesta seikasta. Tarve olla erityinen tai korostaa itseään on 

aina egosta. Rakkaus ei koskaan tuomitse tai arvostele. Se ei 

vertaa tai valitse vain jotain osaa kokonaisuudesta. 

Näitä ajatuksia hyväksi käyttämällä pystyy jo tunnistamaan 

paljon egon versioita omien tuntemustensa kautta. On tärkeää 

olla erittäin rehellinen itselle, jotta voi tulla vapaaksi. 

Egon tunnistaminen ei ole mikään helppo prosessi, ego on 

valtavan muuntautumiskykyinen ja peittoaa selityksensä moniin 

kerroksiin toistensa päälle. 

Vaatii todella veitsenterävää tarkkailua ja ajatusten seurantaa, 

jotta mekanismi vähitellen alkaa paljastua. 

Ajatusmallimme periytyvät pääosin sukupolvelta toiselle. Ne 

pitävät sisällään oman henkilökohtaisen elämämme 

kokemukset, joiden perusteella olemme muodostaneet 
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käsityksemme erilaisista asioista, ihmisistä ja tilanteista. Ne 

sisältävät kansallisen kollektiivisen informaation sekä globaalin 

kollektiivisen informaation. Uskomuksemme ovat 

muodostuneet näistä kaikista ja ovat huolella tallennettu 

alitajuiseen mieleemme.  

Tarkkailemme elämäämme viiden aistimme välityksellä ja 

luomme käsityksemme niiden tuottamien signaalien pohjalta. 

Lajittelemme ne hyviksi ja huonoiksi kokemuksiksi, kauniiksi ja 

rumiksi, hyväksyttäviksi ja ei hyväksyttäviksi. Näin omat 

uskomusjärjestelmämme sekä ajatusmallimme muodostuvat.  

Ainoa ongelma tässä on se, että unohdamme kysyä, onko 

tulkintani oikea siitä mitä näen tai koen. Voimme 

kyseenalaistaa kaiken sen, mikä mielessämme automaatiolla 

liikkuu. Myös kaikki ne tulkinnat eri tilanteista, joita ego 

innokkaana syöttää omaksi edukseen. Mainittakoon vielä, että 

egon osuudellakin on omanlaisensa negatiivinen tietoisuus ja se 

on erittäin vanha, viisas ja ovela. 

Kuten aiemmin on jo tullut esille, siitä voidaan käyttää myös 

nimitystä Maya. Negatiivinen tietoisuus käyttää egoa 

hyväkseen eikä sen tarkoitus ole koskaan todellisuudessa 

auttaa meitä löytämään totuutta tai rauhaa. 

Se on naamioitumisen ja huijauksen mestari, ja se yrittää 

säilyttää oman hallintansa, jotta emme pääsisi käsiksi 

todelliseen itseherruuteemme ja voimaamme oman elämämme 

luojina ja hallitsijoina. 
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Ihmisen kuuluu olla vapaa ilman pelkoja ja sen ego pyrkii 

estämään kaikin keinoin. 

On aika tulla oman elämänsä mielen johtajaksi. Laittaa renki 

omalle paikalleen ja ottaa ohjat omiin käsiimme. Egoa voi 

hyödyntää työkaluna, kun se on tunnistettu, mutta on erittäin 

vaarallinen johtajana ja isäntänä. 

Ego esittää liittolaistamme, mutta toimii hyvinvointiamme 

vastaan. 

Miksi sitten niin harva lopulta ryhtyy itsensä arviointiin ja lähtee 

sisäiselle matkalleen? Koska se ei todellakaan ole mielekästä 

puuhaa. Siinä joutuu kyseenalaistamaan jokaisen 

ajattelutapansa, motiivinsa ja paljastamaan jokaisen pikku 

valheen jolla on egonsa toimintaa oikeuttanut elämänsä ajan. 

Prosessi tuntuu jatkuvalta nöyrtymiseltä sekä itselle että muille. 

Tämä kuitenkin vaaditaan, jotta egon ohitus onnistuu. 

Palkintona on vapaus ja matka kipuineen on sen arvoinen.  

Emme tule pääsemään egosta eroon. Olemme itse luoneet 

harhaisen mielenosamme ja siksi se on osa fyysisen elämämme 

kokemusta. Tarkoitus on vain oppia tuntemaan sen 

toimintamallit, hyväksymään sen olemassaolo ja jättää sille 

mahdollisimman vähän tilaa toimia mielessämme.  
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Ego ja sen kuvitteelliset tarinat 

Heti, kun ajattelemme jonkin olemassaolon mahdollisuutta, 

olemme jo käynnistäneet sen luomisen. Kohde saa 

energiavoimaa ja alkaa ilmentyä fyysiseen elämäämme. Näin 

myös ego on ihmisen ajatuksen luoma harha, joka on 

ilmaantunut vain sen mahdollisuudelle annetusta ajatuksesta. 

Ajatuksesta, että erillisyys olisi mahdollista. Hullu pieni ajatus 

johon uskoimme. Näin harhainen ajatusmaailma eli egon 

valtakunta on syntynyt. Niin kauan, kun uskomme yhteenkään 

sen luomaan pelkopohjaiseen käsitykseen, se pitää meidät 

erossa Jumalan tarjoamasta tietoisuudesta. Nämä eivät voi olla 

yhtaikaa olemassa, sillä vain toinen niistä on olemassa. Harha 

on kuvitelma, luomamme tietoisuus jonka ohjauksessa olemme 

alkaneet elää. Se edustaa kaikkea erillisyyteen liittyvää ja pitää 

meitä irti ykseydestä. Se estää meitä näkemästä totuutta niin 

kauan kuin uskomme siihen. Se pilkkoo kaiken havaitsemansa 

osiin, jotta erillisyys säilyisi. Se jakaa kaikkea yhä uudelleen ja 

uudelleen. Kaksinaisuuden maailma. Vastakkainasettelun 

maailma. 

Ego etsii jatkuvasti epäkohtia. Se näkee kaiken jollain tavalla 

puutteellisena ja epätyydyttävänä. Sen linssien läpi katsottuna 

maailma on kaikkea muuta paitsi paratiisi. 

Jos edes epäilemme, että epätäydellisyys missään muodossa 

olisi mahdollista, on se jo uskon antamista egolle. Viisas on hän, 

joka ei eksy harhan näkemyksiin vaan yrittää ohjata meidät 
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ajattelemaan vain sitä, mikä on kohti totuutta. Vain hyvyyteen 

uskomalla voimme löytää perille. Mielestämme on karsittava 

kaikki, mikä mahdollistaa harhan olemassaolon. Ego on täysin 

mielikuvituksemme tuottama eikä sitä totuudesta katsottuna 

ole edes olemassa. Me itse pidämme sen näennäistä 

olemassaoloa yllä, uskomalla siihen ja ajattelemalla sen kautta. 

Näin ollen totuudesta katsottuna pelko ei ole edes mahdollista. 

Siellä missä on todellinen rakkaus, ei voi pelkoa ilmetä. 

Jos emme ole samaistuneena kehoihimme ja niiden tuomiin 

aistihavaintoihin ja tunteisiin, ei meillä ole mitään pelättävää. 

Kun pidämme itseämme kehona, samaistumme egon luomaan 

käsitykseen itsestämme, sillä ego kiinnittää itsensä aina 

voimakkaasti kehoon. 

Ego opettaa: minä olen erillinen keho eikä muuta ole. Pelko on 

totta. 

Sielu opettaa: minä olen ikuinen henki/sielu, jolla on kehollinen 

kokemus. Vain rakkaus on totta. 

Se kummalle annamme uskomme, tulee olemaan kokemamme 

todellisuus.

  

Olen Jumalan luoma ja minulle on annettu isäni luomiskyky. 

Sen mihin uskon ja mille mahdollisuudelle annan ajatukseni, 

sellaisen todellisuuden luon. Ajatukseni yhdistettyinä tunteisiini 

ovat luomisvoimani. 
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Siksi tulee olla tarkkana, millaista huumoria heitämme, miten 

puhumme itsestämme ja muista, millaisia ajatuksia pyöritämme 

päässämme, sillä kaikki ne kertovat, mille uskomme olemme 

antaneet ja millaista kokemusta itsellemme luomme. 

Näemmekö epäkohtien mahdollisuuden? Jos näemme, luomme 

sen todeksi. On oltava äärettömän huolellinen. Negatiivisia 

ajatuksia itsestämme sekä muista ei tule enää istuttaa uuteen 

maailmaan. Mikään niistä ei voi ilmetä totuudessa. Muutoin 

totuutta on jo vääristelty ja usko siirtyy harhalle.  

Joka hetki tulisi analysoida ajatuksensa ja valita vain ne mitkä 

ovat kohti totuutta. Millaisen maailman haluamme luoda. Pelko 

sulkee pois rakkauden ja rakkaus sulkee pois pelon. 

Jo se, että vaihtoehtoja näyttäisi olevan kaksi, kertoo siitä, että 

olen uskonut egon luomaan maailmaan jossa erillisyyttä 

näyttäisi olevan. Totuudessa kahta vaihtoehtoa ei ole, on vain 

totuus, jumalan mieli, joka on puhdasta ehdotonta rakkautta, 

mikä on kaikki mitä on. Yksi. 
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Energia, peilaus ja elämän kulku 

Kaikki on energiaa, joka on jatkuvassa liikkeessä. Jopa 

silmillemme kiinteät esineet ovat jatkuvassa liikkeessä olevia 

energiahiukkasia. Myös kaikki ajatukset ja tunteetkin ovat 

energiaa ja matkustavat tässä maailmassamme vapaasti 

ympäriinsä. Kaikki ajatukset on jo ajateltu ja ovat jo olemassa. 

Omiksemme niistä tulee vain ne, joille annamme huomiomme 

ja joihin kiinnitymme. 

Mikä mahdollisuus! Voimme sittenkin valita mitä ajattelemme, 

eivätkä ajatukset vain tapahdu meille. Tunne seuraa aina 

ajatusta, vaikkakaan se ei aina tule tietoisesta ajattelustamme. 

Tunnemme myös kollektiivienergian informaatiota ja joskus 

koemme sitä kehossamme erilaisina tuntemuksina, 

ymmärtämättä mitä tuntemamme tarkoittaa ja mistä se tulee. 

Kollektiivienergialla tarkoitan yhteisesti maailmassa ilmenevää 

energeettistä informaatiota. Omassa lähipiirissä, omassa 

maassamme sekä koko maailmassa. 

Parhaiten pääsemme käsiksi työhömme muiden ihmisten 

kautta. Ne kaikkein lähimmät opettavat itsestämme eniten ja 

paljastavat mielemme vastustamisen. Jokainen ihminen on 

itsemme peili sen energian eli informaation osalta, mitä hän 

meille heijastaa. 

Toisinaan tunnemme hyvää oloa jonkun seurassa ja välillä 

toinen saa meidät aivan raivon valtaan ja olomme todella 
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epämukavaksi. Tämä on vain kahden henkilön välisen energian 

kohtaamista. Ne joko sopivat yhteen tai eivät, 

värähtelevät samalla taajuudella tai taajuudet poikkeavat 

selkeästi toisistaan. Energian näkökulmasta, kukaan toinen ei 

koskaan aiheuta meille mitään, vaan oma energiamme reagoi 

toisesta henkilöstä tulevaan energiavärähtelyyn. Tunteemme 

paljastavat ovatko energiavärähtelyt samoilla taajuuksilla vai 

eivät. 

Tällä kaikella on täydellinen merkitys, tuntuu se sitten hyvältä 

tai huonolta. Tuo toinen henkilö palvelee meidän oman 

itsemme tunnistamista ja oppimista parhaalla mahdollisella 

tavalla kulloinkin vallitsevassa tilanteessa. 

Olemme elämämme aikana kokeneet paljon erilaisia 

kokemuksia joista moni on tunnetasolla tuntunut pahalta ja ei-

hyväksyttävältä. Ne ovat tuntuneet ominaisuuksilta, joita emme 

halua pitää osana itseämme, joten oivallinen, mutta samalla 

ymmärtämätön suojamekanismimme on hienosti piilottanut ja 

pakannut nuo tunteet syvälle sisimpäämme.  

Se on piilottanut ne meiltä, jotta selviäisimme. Tämän lisäksi se 

on kehittänyt erilaisia käyttäytymismalleja ja ominaisuuksia, 

jotka mielestämme ovat paljon hyväksyttävämpiä ja 

arvostetumpia muiden silmissä, joten olemme omaksuneet 

olevamme mieluummin niiden kaltaisia. 
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Tätä on tapahtunut todella paljon ja pitkään. Siksi vain harva 

ihminen tietää mitä kantaa sisällään piilossa ja millainen 

todellisuudessa olisi ilman näitä piilotettuja ja torjuttuja 

ominaisuuksiaan. 

Tämä kaikki on väärien tukintojemme tulosta tapahtumia ja 

itseämme kohtaan ja on palvellut meitä aikamme, jotta 

olemme selvinneet tähän asti elämässämme. Minkäänlaista 

itsetuntemusta tai vapautta se ei kuitenkaan ole. 

Se on itse asiassa ihmisyyden suurin vankila, jonka olemme 

kätkeneet syvyyksiimme. Se estää meitä tekemästä sydämestä 

käsin sitä, mitä oikeasti haluaisimme. Se aiheuttaa jännitystä, 

suorittamista, pelkoja, selittelyä ja jatkuvaa onnen etsimistä 

itsensä ulkopuolelta. 

Tässä meitä auttaa peilauksen ymmärtäminen. Kun joku toinen 

herättää meissä epämiellyttävän tunteen, meidän tulisi 

unohtaa kaikki yksityiskohdat itse tapahtumasta ja keskittyä 

tutkimaan tuota itsessä herännyttä tunnetta huolella. Mikä se 

on? Onko se jotain pelkoa? Herättikö se minussa tunteen 

riittämättömyydestä? Mitä tuo tunne kertoo minulle? Näyttikö 

hän jonkin ominaisuuden, jota en voi sietää itsessäni tai en 

haluaisi olevan minulla?   

Tunteiden kirjo on laaja ja kirjan lopusta löydät tunteiden 

tunnistamista helpottavan taulukon. Meillä on paljon enemmän 

tunnevivahteita kuin tunnistammekaan. Sellaisia, joita emme 

oikeastaan enää edes osaa erotella. Olemme oppineet 
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huomaamaan vain päällimmäiset ja selkeät tunteet. Lopussa 

olevat listat auttavat tunnistamaan lukuisia eri 

tunnevariaatioita. Tunteiden tutkiminen useimmiten nostaa 

esiin jonkun lapsuuden kokemuksen, jossa olit tuntenut tuota 

samaista tunnetta ja koit, ettei sinua hyväksytty sen vuoksi, 

joten päätit piilottaa sen ja unohtaa sen olevan osa sinua. 

Saatoit liittää tuon tunteen sen hetkiseen asiaan tai 

tilanteeseen ja nyt aikuisena juuri kyseiset asiat ja havainnot 

laukaisevat tuon tunteen uudelleen. Se tapahtuu vaikka itse 

tapahtumalla ei olisi mitään tekemistä koko asian kanssa.  

Meissä kaikissa on kaikki tunne- ja ominaisuusvariaatiot 

sisäänrakennettuina, niin negatiiviset kuin positiivisetkin. kaikki 

mitkä koko ihmiskunnasta löytyy. Se ei tarkoita sitä, että meistä 

tulee pahantekijöitä vaikka heitäkin maailmasta löytyy vaan 

niitä tunteita, mitkä tällaisen toiminnan saavat aikaiseksi. 

Tappajan sisimmässä jyllää voimakkaana viha ja 

hallitsemattomana se saattaa saada ihmisen tekemään hurjia 

tekoja. Jokaisesta meistä varmasti löytyy vihan tunne, mutta 

sen ilmeneminen vaihtelee jokaisella tavallaan. Kun oppii 

ymmärtämään ja hyväksymään kaiken osaksi itseään, ilman 

syyllisyyttä, tulee vapaaksi olemaan sitä mitä on. Turhaa 

energiaa ei enää kulu hävettävien ominaisuuksien 

piilottamiseen vaan ymmärrämme olevamme täydellisiä juuri 

sellaisina kuin olemme. 
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Jokainen ihminen vain peilaa jotain sisäistä ja itse 

tunnistamatonta osaa itsestään ja tämän ymmärtämällä 

syyllisyys vähenee huomattavasti. Se mikä sai tuon toisen 

toimimaan miten toimi, on hänen asiansa, ei sinun. 

Olemme vastuussa vain omista ajatuksistamme ja 

tunteistamme ja kun muutamme ne, saatamme huomata 

kuinka tuo toinen muuttuu samalla. Todellisuudessa käy niin, 

että muutat oman energiasi sellaiseksi, ettei tuon toisen 

tarvitse reagoida siihen negatiivisesti ja yrittää esittää sinulle 

jotain ominaisuutta, josta et aikaisemmin ollut tietoinen. Olet 

siis tullut siitä jo tietoiseksi eli opetustarve lakkaa 

ja voit vapauttaa tuon toisen sekä itsesi syyllisyydestä, sillä 

todellisuudessa kukaan ei tehnyt kenellekään mitään, vaan 

kyseessä oli elämän oppitunti. Hän auttoi sinua tunnistustyössä. 

Puhun lähinnä keskivertoihmisyydestä, joilla yhteys sieluun ei 

ole täysin katkennut. Paljon tapahtuu ihmisnäkökulmasta 

katsottuna todella pahoja tekoja eikä tämä puolusta mitenkään 

niiden ilmentymistä. Jos toimisimme kaikki sielun ohjauksessa, 

ei kukaan tekisi pahaa. 

On uskomattoman antoisaa kun harjoittelun kautta alkaa kokea 

näitä oivalluksia ja hankalat tilanteet vähenevät elämästä. Toki 

niitä kohtaamme, mutta suhtautumisemme on erilainen. 

Haasteista tulee mahdollisuuksia. 

Nykyään toimin itse aina poikkeuksetta siten, että jos närkästyn 

tai hermostun jostain tilanteesta tai koen jonkun toisen 
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aiheuttavan minulle jotain, otan heti aikalisän ja marssin peilin 

eteen kysymään, että mitä haluat nyt minulle näyttää? Mitä en 

hyväksy tai ole huomannut itsessäni? Millaiseksi arvioin tuon 

toisen henkilön ja käännän arvion koskemaan itseäni. Yleensä 

huomaan, että se juuri paljastaa syvälle sisälleni piilottamani 

käsityksen itsestäni, jota en halua hyväksyä. 

Aina vastaus ei tule heti, mutta jossain vaiheessa se tulee aivan 

varmasti.  

Peilaamiseen liittyy myös egon paljon käyttämä ominaisuus 

projisointi eli itsensä ulkopuolelle heijastaminen. Sen mitä se ei 

hyväksy osaksi itseään projisoidaan muihin. Aina on kyseessä 

jonkun muun vika, joku muu aiheutti tämän minulle, virhe on 

tuolla eikä täällä, olen olosuhteiden uhri... Lista on tässäkin 

tapauksessa pitkä.. 

Ego tarvitsee aina syyllisen, muutoin se ei anna periksi. 

Esimerkiksi ärtymys: se ei oikeastaan ole vielä oikea tunne. Se 

ei ole maailmasta, se on aina itsestä lähtöisin. Ärtymys on kuin 

hälytin tai niin kuin ystäväni ilmaisi, ovikello jota piilotettu 

tunne soittaa. Voimme avata oven ja katsoa kuka pimputtaa tai 

voimme antaa sen soida ja sietää ääntä. Se tulee varmasti 

soimaan uudelleen ja uudelleen, kunnes aukaisemme oven, 

katsomme kuka siellä on ja toivotamme vieraamme 

tervetulleeksi. 

Ärtymys on egon portinvartija. Niin kauan kuin annamme sen 

toimia vapaasti, se pitää huolen, että emme näe totuutta. 
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Samalla, kun se johtaa meitä harhaan osoittamalla, että joku 

ulkopuolellamme on syyllinen, se myös ilmaisee, että täältä alta 

löytyy tie vapauteen. Se samalla paljastaa sen, mitä se yrittää 

piilottaa. Yleensä uskomme egon versiota ja avoin ovi jää 

näkemättä. Onkin hyvin tärkeää pysähtyä ja kyseenalaistaa oma 

selityksensä asialle. Vain kyseenalaistamalla itsensä ja oman 

ajattelunsa, meidän on mahdollista löytää uusi vaihtoehto 

tulkinnalle. Jos emme tee tietoisesti tätä muutosta, jatkamme 

saman vanhan kaavan toistamista. Jatkamme sitä vaikka 

tiedämme jo lopputuloksen. 

Mitkä asiat minua juuri nyt ärsyttävät? Millaiseksi ne saavat 

minut kokemaan itseni? Kirjoita paperille.  

Sen jälkeen pyri harmonisoimaan tilasi ja löytämään rauha. Voit 

sen jälkeen palata kirjoitukseesi. Lue se itseltäsi itsellesi ja katso 

mitä teemaa ja todellista tunnetta se esittelee. 

Onko toinen esimerkiksi itsekäs ja jättää sinut tuntemaan itsesi 

arvottomaksi? Tai eikö jokin tilanne mene kuten olisit halunnut 

sen menevän ja ärsyynnyt siitä? 

Ensimmäisessä tapauksessa avainasemassa on sanat, itsekäs ja 

arvoton. Tämä kertoo siitä, että olet määrittänyt itsekkyyden 

kielletyksi ominaisuudeksi itsessäsi ja ihmisissä yleisesti. 

Olet piilottanut sen jonnekin syvälle sisällesi ja pitänyt sitä 

mahdollisimman vaimennettuna siten, ettei kukaan muu näe, 

että se on sinulla. Kaikki se mitä piilotamme ja torjumme 

itsessämme, lähettää pintaan kaikutunteita, kun piilotettua 
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ominaisuutta tökitään. Kaikutunteilla tarkoitan vaikkapa juuri 

ärsyyntymistä, jota on vaikea määrittää mitenkään tarkasti. 

Vaikuttaisi siltä, että jokin ulkoinen vaan ärsyttää, mutta ei 

pysty selittämään mikä todellinen syy on. Tässä tapauksessa se 

on kiinnittynyt arvottomuuden tunteeseen. Toisin sanoen olet 

joskus määrittänyt itsellesi käsityksen, että ihminen, joka toimii 

itsekkäästi, on arvoton. Oma mieli tuomitsee ihmisessä olevan 

itsekkyyden ja määrittää tämän arvottomuudeksi ja tämä 

käsitys on muodostunut osaksi omaa minäkuvaasi.  

Koska ego projisoi ei-toivotut tunteet itsensä ulkopuolelle, näet 

itseltäsi torjumasi tunteen tuon toisen esittelemänä. Näin 

peilaus toimii. Jos sinulla ei olisi tätä käsitysyhtymää, et olisi 

huomannut toisen ihmisen käytöksessä itsekkyyttä ja tuntenut 

itse arvottomuutta ja ärsyyntymistä. Tai vaikka olisitkin 

huomannut, ei se olisi vaikuttanut sinuun mitenkään. 

Toisessa tapauksessa tilanne paljastaa oman odotuksesi jotain 

tilannetta kohtaan. Sinulla on ollut ennakkokäsitys siitä, miten 

asian olisi pitänyt mennä. Kun näin ei käynytkään, olet pettynyt. 

Mihin sitten petymme? Ihminen ei voi pettyä muuhun kuin itse 

määrittämiinsä odotuksiin. Jos odotuksia lopputuloksesta tai 

siitä miten asiat tapahtuvat, ei ole, emme myöskään koe 

pettymystä. Tämä johtuu tarpeesta hallita elämää ja tilanteita. 

Kyky hallita elämää on myös egon luoma harhakäsitys siitä, että 

sellainen olisi mahdollista. Todellisuudessa asiat harvoin 

menevät sitä reittiä, minkä kuvittelimme. Lopputulos saattaa 

olla toivomamme kaltainen, mutta se miten siihen pääsemme, 
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menee yleensä eri tavoin, kuin kuvittelimme. 

Aivot eivät pysty tietämään tulevaa. Kaikki ajattelu pohjautuu 

vain siihen mitä olemme jo oppineet ja kokeneet. Siihen mitä jo 

tiedämme. Kuvittelemme sen pohjalta pystyvämme 

hallitsemaan tulevaa, mutta se on mahdotonta. 

Meidän tulisi vapautua tietämisen tarpeesta jolloin voisimme 

aloittaa matkasta nauttimisen. Silloin toive lopputuloksesta on 

luotu, mutta olisimme joustavia asioiden tapahtumistavan sekä 

toteutumisaikataulun suhteen. Etenisimme kuten pieni lapsi 

kaikkea ihastellen, mutta samalla luottaen. 

Silloin kun pakotamme asioita tapahtumaan haluamallamme 

tavalla, se vaatii yleensä paljon työtä ja taistelua. 

Saman lopputuloksen voi saavuttaa sallimalla asioiden tapahtua 

ja silloin se tulee helposti ja matkasta nauttii. 

On siis opittava luottamaan omaan luomiskykyynsä. Pitää 

luottaa, että se mitä toivon tapahtuu, mikäli näin on 

tarkoitettu. Jos niin ei ole tarkoitus tapahtua, on hyväksyttävä 

myös se vaihtoehto. Silloin jotain muuta parempaa on 

tarkoitettu tielleni. 

 

Ei ole minun asiani määrittää miten. Usko ja luota elämän 

korkeampaan ohjaukseen, joka tarjoaa kaiken avun mitä pyydät 

ja joka suunnittelee reitin puolestasi. Silloin se on aina parempi 

ja upeampi mitä olisit koskaan osannut edes kuvitella. Voit 

saavuttaa lopputuloksen, mikä ylittää kaikki odotuksesi. 
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Edellä olleiden esimerkkien avulla, saa hieman käsitystä siitä, 

miten eri näkökulmasta katsoen voi lukea elämää täysin 

toisenlaisesta näkökulmasta. On ikään kuin opittava uusi kieli 

olemassa olevan pohjalta. 

Sama tarina - uusi merkitys. Kaikki on symbolista ja vasta 

avaamalla kaikki merkitykset, alamme ymmärtämään niiden 

merkitystä oikein. 

Luonnollinen tarkoittaa pakottamattomuutta. Ei pyri mihinkään 

vaan menee vapaasti virran mukana. Se on sallimista ja 

informaation seuraamista sekä sen mukaan toimimista. 

Minun tahtoni on sama kuin Luojani tahto. Olen ymmärtänyt ja 

sisäistänyt sen ja sallin sen tapahtua vastustamatta. Sen 

myöntämistä, etten tiedä parastani, mutta sieluni, Jumalan osa, 

tietää ja ainoastaan seuraan sitä. 

Pakottamisen sijaan sallin. Yrittämisen sijaan teen mitä tilanne 

vaatii. Omien tavoitteideni sijaan noudatan sieluni tavoitteita. 

Fyysisten tavoitteiden sijaan kuljen kohti henkisiä tavoitteita. 

Vaihdan alati muuttuvan ikuisesti kestävään ja tilapäisen 

pysyvään. 
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Ajatusten ja tunteiden hallinta 

Tärkeimmäksi ja samalla haastavimmaksi työkohteeksi on 
osoittautunut ajatusten ja tunteiden täydellinen hallinta. 
En pitänyt tällaista tarkkailua aikaisemmin kovinkaan tärkeänä. 
Kyllähän me nyt tunnemme ja ajattelemme kaikenlaista 
jatkuvasti. Huomasin olleeni jälleen väärässä. Juuri niiden 
tarkkailu ja hallinta ovat avainasemassa. 

Oman vointimme kannalta tärkeintä on pitää jatkuva 
tiedostaminen ja hallinta omista ajatuksistaan. Jos ajatus karkaa 
epäkohtiin, seuraa tunne heti perässä. Aikaa on hyvin vähän 
haitallisen ajatuksen pysäyttämiseen. Se tulee huomata ja 
pysäyttää heti. Jos ajatus karkaa ja tunne ehtii pudottamaan 
värähtelymme raskaisiin mataliin taajuuksiin, on sieltä 
ylösnouseminen aina työläämpää ja vie pidemmän aikaa.  

Näin käydessä on myös tunne pyrittävä ottamaan kontrolliin. 
Yleensä annamme tunteen viedä vapaasti ja jäämme vellomaan 
sen valtaan, kunnes se menee ohi. Voimme kuitenkin itse 
päättää muuttaa tunteen tekemällä tietoista työtä sen 
muuttamiseksi aikomuksen avulla. Keskittymällä rakkaudellisiin 
asioihin. Asioihin, jotka tuntuvat paremmalta kuin vallitseva 
olotila. Pyrkien hivuuttautumaan vähitellen askel kerrallaan 
kohti miellyttävämpää tunnetilaa. 

Ego haluaa kuitenkin oikeuttaa meille tuon pahan olon. Minulla 
on täysi oikeus tuntea näin, voida huonosti ja pyöriä 
itsesäälissä. Tiedän tämän, koska olen tehnyt niin lukemattomia 
kertoja. On tuntunut lähes mahdottomalta ylittää tuo tunne ja 
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päättää muuttaa sitä. On ollut helpompi vain sallia sen viedä 
mennessään ja antaa ajatusten syytellä valitsemaansa kohdetta 
siitä. 

Kaikki väärin kohdistetut ja purkamattomat aggressiot, joiden 
annamme tapahtua itsessämme vapaasti, lisäävät painetta 
koko maailmaan. Kun hyökkäämme toisiamme kohtaan, 
hyökkäämme samalla itseämme ja koko maailmaa kohtaan. Se 
aiheuttaa vahinkoa aina.  

Mikäli haluamme voida hyvin ja auttaa maailmaa voimaan 
paremmin, joudumme ottamaan vastuun myös tästä kaikesta. 
Sen minkä sallimme tapahtua itsessämme, sitä lisäämme myös 
koko maailmaan. Tekemällä sisäisen työn korjaamalla omat 
tuntemuksemme rakkaudellisiksi, autamme jo koko 
ihmiskuntaa. 

Olemme maailman ja koko universumin kanssa yksi olento. 
Meidän tunnetilamme näkyvät myös tapahtumina kauniilla 
kotiplaneetallamme. Miten haluamme auttaa?  Haluammeko 
lisätä epätasapainoa vai mieluummin rakkautta, rauhaa ja 
harmoniaa. 
 
Hyvänä työkaluna toimii meditointi. Sitä suosittelen 
harjoittelemaan aina, kun on aikaa. Jokainen löytäköön oma 
metodinsa, mutta tulee ottaa ajatukset ja tunteet hallintaan. 
 
Ajatus on teko! 
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Koko fyysinen olemassaolomme on energiaa, mikä värähtelee 

eri taajuuksilla, aallonpituuksilla. Kaikki se energia pitää 

sisällään ja välittää informaatiota. 

Puhumme puhelimiin, jonne ääni leijuu ilmoja pitkin täysin 

näkymättömänä. Kuuntelemme radio- ja katselemme tv-

lähetyksiä ihmettelemättä kuinka se on mahdollista. 

Hyödynnämme siis hyvin monessa asiassa energiataajuuksia ja -

värähtelyjä, mutta, kun tullaan ajatuksiimme ja tunteisiimme, 

kuvittelemme, että ne voisivat pysyä vain ominamme 

kehomme sisällä. 

Olemme itse aivan samoin samanaikaisesti sekä lähetin että 

vastaanotin. Jokainen ajatus jonka ajattelemme jatkaa matkaa 

eetteriin. Jokainen tunne, jonka tunnemme, säteilee myös 

yhteiseen eetteriimme. 

Kun annamme ajatuksellemme kohteen, vaikkapa toisen 

henkilön, voimme olla varmoja, että viesti menee perille 

kohteeseensa. Hän ei sitä välttämättä sellaisenaan ymmärrä, 

mutta saattaa tuntea erilaisina tunteina ja ajatuksina, jotka 

pulpahtavat tietoisuuteen lähetyksemme aiheuttamana. 

Lähes jokainen on varmasti kokenut tilanteita jossa on ajatellut 

jotakin henkilöä ja hetken kuluttua hän soittaa tai tulee vastaan 

yllättäen. Näin energia toimii ja kantaa viestejä. 

Siksi on äärettömän tärkeää, että emme edes ajatuksissamme 

ajattele toisista henkilöistä mitään vahingollista. Hän tulee 
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kokemaan viestin tavalla tai toisella ja silloin syyllistymme itse 

virheeseen, jolla vahingoitamme toista. 

Lähettämämme energia kiertää kehän ja palaa aina takaisin 

saman laatuisena. Näin ollen emme koskaan voi aiheuttaa 

harmia ja vahinkoa toisille vahingoittamatta samalla itseämme. 

Paluuposti saattaa tulla aivan toista reittiä, mutta se tulee 

takaisin aivan varmasti. Me todellakin olemme yhtä. Ei ole 

ketään toista henkisessä mielessä. 

Siksi sanonta: ”Kohtele toisia, kuten haluaisit itseäsi 

kohdeltavan” kannattaa ottaa tosissaan ja todella sisäistää. 
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Fyysinen ja henkinen ajattelu 

Ainoa syy miksi emme käsitä henkeä tai ymmärrä henkistä 

näkökulmaa on se, että ajattelemme automaatiolla perinteisen 

ajattelun mukaisesti. Tarkkailemme asioita fyysisen 

ajattelumme eli egon läpi, eikä ego pysty ymmärtämään 

henkistä.  

Fyysinen merkitys on se miltä asia näyttää ja henkinen merkitys 

vastaa siihen, minkä vuoksi näin kävi. Kaikella on varsinaisen 

tapahtuman lisäksi myös jollain tavalla elämää ohjaava 

merkitys. Tästä aiheesta tulee lisää ”Kaikki on symboliikkaa” 

luvussa. 

Ainoa syy siihen, miksi meidän on niin vaikea ymmärtää toisin, 

on että elämme egon verhon peittämässä tietoisuudessa. Kun 

sen tunnistaa ja sieltä murtautuu ulos, alkaa käsittämään 

kaiken yksinkertaisuuden ja egon ajatusmallit näyttäytyvät juuri 

niin järjettöminä kuin ovatkin. 

Vasta silloin voi käsittää sen mitä ei käsitä. Vasta silloin voi 

havaita, ettei maailma ja elämä ollutkaan sitä mitä olin sen aina 

luullut olevan. Vasta silloin voimme käyttää vapaata 

tahtoamme ja valita suunnan kohti totuutta. 

Tunnistamattomasta harhasta käsin ei voi valita tietoisesti. Ei 

tiedä minkä välillä valitsee. 

Kun olen yhteydessä sieluuni ja kiinni oikeassa 

informaatiolähteessä, tiedän. Silloin ei ole epäilystä tai 
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epävarmuutta. Totuus voi olla vain varma. Ego on epävarma ja 

rakkaus varma. Siitä minkä jo tietää, ei voi enää tinkiä. 

Mikään ei sitä muuta sillä se on ikuisesti pysyvää. Käsitykset sitä 

kohtaan voivat muuttua, mutta totuus pysyy 

muuttumattomana. 

Kun katson ympärilleni maailmaa ja elämää, näen muotoja, 

tapahtumia ja ihmisiä, jotka toimivat määrätyllä tavalla. 

Ihminen arvioi tilanteet näkemänsä ja kokemansa perusteella, 

aistiensa avulla. 

Tämä kaikki on fyysistä tulkintaa, mutta se ei kerro koko 

totuutta. Mikään ei ole pelkästään sitä miltä se näyttää.  

Kun oppii kyseenalaistamaan automaatioarvionsa, voi löytää 

paljon enemmän ja huomaa, että monessa asiassa todellinen 

merkitys onkin täysin päinvastainen, mitä olimme kuvitelleet. 

Fyysisten aistien on tarkoitus antaa meille monipuolinen 

kokemus ympäröivästä elämästä. Kuulla ääniä, haistaa 

tuoksuja, tuntea, nähdä muotoja ja kauneutta, maistaa makuja. 

Olemme kuitenkin tehneet näistä aisteista totuutemme pohjan. 

Aistimme ovat hyvin rajalliset. Ne ovat vain pieni osa kaikesta ja 

toimivat apuvälineinä. Ne pystyvät havainnoimaan vain murto-

osaa kaikesta mitä on. 

Kuulemme vain määrätyn taajuusalueen, näemme vain 

määrätyt energiamuodostumat, haistamme vain määrätyt 

tuoksualueet, tunnemme vain määrätyt kosketusalueet ja 

maistamme vain osan mauista. Se, että emme pysty kokemaan 
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enempää ei tarkoita sitä, että muuta ei olisi. Muu on vain 

aistiemme ulottumattomissa. 

Emme pysty kuulemaan hyvin korkeita äänitaajuuksia, mutta 

monet eläimet pystyvät. Meidän kokemuksessamme näitä 

korkeita ääniä ei ole, mutta ne ovat silti siellä. 

Jokaisen aistimme kohdalla on samoin. Olemassaolo ei rajoitu 

aisteihimme. Tämän perusteella voimme jo hiukan saada 

käsitystä siitä, kuinka pienen osan olemassaoloa kykenemme 

tiedostamaan. Kun laajennamme uskomme ja sitä kautta 

mahdollisuutemme aistiemme tuomaa maailmankuvaa 

suuremmaksi, avaamme jo mahdollisuuden kasvattaa 

tietoisuuttamme. 

Meillä on käytössämme paljon enemmän. Meidän tulisi 

kuunnella kehoamme kokonaisvaltaisesti, kaikkea yhdessä. 

Kaikki on informaatiota, joka yrittää ohjata meitä kulkemaan 

polkua, joka on meille yksilöllisesti suunniteltu. 

Kun tulkitsemme vain fyysisesti, on johtopäätöksemme yleensä 

väärä tai ainakin erittäin vajaa. 

Se tulee suoraan päästä, egon hallinta-alueelta. Pää ei tiedä 

totuutta. Se tietää vain sen minkä se jo ymmärtää ja yrittää 

soveltaa opittua tietoa kaikkiin tuleviin tilanteisiin. Kaikki tieto 

kuitenkin muuttuu jatkuvasti. Sitä pää ei ymmärrä. 

On siirryttävä paria kerrosta alemmas, kuuntelemaan sydäntä. 

Sydämen ja sielun havaitsema informaatio tulee totuudesta, 
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nousee sitten aivoillemme, joka koodaa informaation meille 

ymmärrettävään muotoon. 

Sitä kautta tulkinta on aina rakkaudellinen eikä koskaan 

tuomitse. Sitä kautta voimme oppia ymmärtämään elämää 

erilaisen tulkinnan kautta, joka muuttaa elämämme rauhan 

tyyssijaksi.  

Ajattelu on käännettävä 180 astetta ympäri. Se mikä näyttäisi 

olevan tuolla, onkin täällä, itsessäni. Fyysinen tulkinta osoittaa 

sormella itsensä ulkopuolelle ja henkinen tulkinta tietää, että 

ulkoinen yrittää näyttää jotain minulle minusta itsestäni tai 

tapahtuma ohjaa minua johonkin suuntaan, mikä on 

korkeimmaksi parhaakseni. Ulkopuolinen on vain heijastusta 

siitä mitä olen. 

Me todellakin luomme uskomme ja toiveidemme kautta 

kokemamme asiat maailmaamme. Vain siten ne voivat ilmetä. 

Ensin on uskottava mahdollisuuteen, jotta mahdollisuus voi 

ilmetä. Jos rajaamme mahdollisuutemme vain siihen minkä 

kykenemme havainnoimaan, jää se hyvin mitättömäksi ja 

pieneksi. Kun kehitämme uskoamme, kaikki on mahdollista. 

Kokemus elämästä ja sen mahdollisuuksista on sellainen mihin 

kykenemme uskomaan. Ei enempää eikä vähempää. 

Maailmastamme näemme, mihin uskomme on riittänyt tähän 

mennessä. 
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Ajattelemme:  

-Kun näen niin uskon- vaikka todellisuudessa asiat tapahtuvat 

siten, että -kun uskon niin näen-. 

Mielestäni on tärkeä tietää, että tilanteiden analysointi tulee 

suorittaa vasta sitten, kun olet saanut itsesi rauhan tilaan. 

Keskellä kriisiä ei ego salli nähdä mitään järkevästi tai 

puolueettomasti. 

Juuri sillä hetkellä, kun jokin tilanne on päällä, niin asia on niin 

kuin on, vaikka pyristelisimme kuinka vastaan. 

Kaikki vastustaminen ja hyväksymättömyys saavat aikaan aina 

kärsimystä. Saatamme kiroilla tilannetta vielä tuntitolkulla ja 

pahimmassa tapauksessa viikkoja ja kuukausia. Unohda se, se 

oli ja meni. Kun toteaa, että nyt on näin tai nyt kävi näin ja 

hyväksyt sen juuri nyt sellaisenaan, tuska asian suhteen 

menettää otteensa. Silloin voit rauhasta käsin tarkastella 

vaihtoehtoja miten saavuttaa seuraavasta hetkestä 

mielekkäämpi tai mahdollisesti korjata sattunut erehdys. Niin 

kauan, kun pidät kiinni tapahtuman draamasta, se seuraa sinua 

ikävänä tunnetilana kaikkialle. Haluaako kukaan olla kiukkuinen 

tai voida huonosti? 

Jos esimerkiksi joku ajaa liikennevaloissa perääsi ja autosi 

menee ryttyyn, ego saa kunnon buustin ja hyökkää ulos autosta 

meuhkaamaan kuinka toinen saattoi olla niin typerä ja 

huolimaton, että näin pääsi käymään. Auto rutussa, hirveä 

vaiva viedä auto korjattavaksi ja kuka tämän kaiken maksaa? 
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No hyvä on, vakuutusyhtiö, mutta kuitenkin. Tästä 

tapahtumasta todennäköisesti kerrotaan myös kaikille vastaan 

tuleville kavereille ja tutuille. Sitä pyöritetään kotona ja 

ihmetellään, että kuinka ihmeessä minulle voi käydä näin ja 

kuinka vihainen olen sille peräänajajalle. Ego nauttii tällaisten 

tarinoiden pyörittelystä. 

Se jatkaisi vaikka kuinka kauan, ellet pysäytä sitä. On todellakin 

mahdollista sanoa jo alkumetreillä seis tuolle ajatusvirralle ja 

todeta, että onneksi henkilövahinkoja ei sattunut, vain auto 

hajosi, tarvitaan korjausta ja mietitään miten se parhaiten 

hoidetaan. Tapahtuma ei tehnyt peräänajajasta yhtään 

huonompaa ihmistä, kuin ennen peräänajoakaan, muualla kuin 

omassa mielessäsi. Hän tuskin teki sitä tahallaan, vai kuinka? 

Ego haluaa aina tuomita jonkun. Jos ei itseään niin jonkun 

toisen. 

Jos emme pysähdy tarkkailemaan miten ajattelemme, on 

elämämme täynnä epämukavia kokemuksia ja 

tunnevuoristorataa. Aikaa jää todella vähän tyytyväisyydelle ja 

hyvinvoinnille.  

Pysäytä ego heti. Totea tilanne ilman tunnetilaa ja jos sellainen 

herää, analysoi mitä se sinulle viestittää itsestäsi, ei 

kenestäkään toisesta. Raivoaminen auton tuhoamisesta 

saattaakin johtua siitä, että minäkuvasi on kiinni rahassa ja 

materiassa ja koet, että sinulta vietiin tai tuhottiin jotain. 
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Mitään mikä on arvokasta ja todellista, ei voida koskaan 

keneltäkään viedä pois. 

Nämä ovat henkisen kehityksen askelia fyysisin sanoin 

ilmaistuna. Herääminen unitilasta on totuuden tajuamista ja 

fyysiseen maailmaan kiinnittymisestä irrottautumista, mukaan 

luettuna kehomme, tunteemme ja ajatuksemme. 

Ego vertailee kaikkea jatkuvasti. Se valitsee hyvä-huono, 

haluttava-ei haluttava -vaihtoehtoja ja samalla se tuomitsee 

sen mitä se ei halua. Tuomitsemista tapahtuu hyvin 

hienovaraisesti myös huomaamattamme, arvostelemalla 

toisten ulkonäköä, vaatteita, koteja, hankintoja, tyylejä, 

omaisuutta, käytösmalleja, mielipiteitä, aikaansaannoksia ja 

tekemisiä, eli aivan kaikkea. Se on raskasta puuhaa. Luovu 

arvostelemisesta ja elämä kevenee. Arvostelu kertoo myös 

omaa kieltään siitä, ettemme oikeasti hyväksy itseämme 

sellaisena kuin olemme vaan kaipaamme aina jotain pientä 

ruokaa egolle, jotta se tuntisi muodostamansa ”minän” edes 

hiukan arvokkaammaksi ja paremmaksi. Mielummin 

paremmaksi kuin muut. 

Jätämme helposti arvostelukäsitteen ulkopuolelle epäkohtien 

huomaamisen. Yhtä hyvin voisimme ohittaa ne ja kiinnittää 

huomiomme seikkoihin, jotka ovat hyvin, mutta yleensä emme 

tee niin. Niin meidät on ohjelmoitu. Meillä on jatkuva tarve 

huomata kaikki mikä ei miellytä meitä ja puhua niistä. Jos 
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ymmärtäisimme kuinka haitallista tämä on hyvinvoinnillemme 

joka sektorilla, lopettaisimme sen heti. 

Minulta meni 45 vuotta epäkohtien parissa ennen kuin todella 

huomasin tekeväni niin. Sille mille annan huomioni, sitä lisään 

elämässäni. Se on ehdoton energeettinen laki ja se todellakin 

toimii niin. Sen lisäksi, että lisään sitä omaan henkilökohtaiseen 

kokemukseeni, lisään sitä myös koko maailmaan. 

Se ei tarkoita sitä, että pitäisi ryhtyä välinpitämättömäksi ja 

jättää kaikki epäkohdat havaitsematta. Se tarkoittaa sitä, että 

ne havaitaan, mutta ei kiinnitytä niihin. Ei anneta ajatus- tai 

tunnearvoa niille havaintohetkeä pidempään. Asia tuli 

havaintokenttääni, huomasin sen, teen mitä voin jos tarvetta, 

otan opikseni ja jatkan eteenpäin. 

Egon mielipuuhaa on takertuminen kaikkeen. Se haluaa 

pyörittää, kauhistella ja jakaa näkemyksensä mahdollisimman 

monelle, jotta se saa seuraa ja saman mielisyyttä 

näkemyksilleen. Ego-minä ei halua voida huonosti yksin vaan 

haluaa jakaa aarteensa mahdollisimman monelle. 

Se mitä emme yleensä ymmärrä on se, että samalla, kun 

aiheutamme haittaa itsellemme, aiheutamme sitä myös muille. 

Kun kerromme jotain epämiellyttävää ystävillemme, jätämme 

heidän mieleensä pyörimään saman painolastin, jota itse 

kannamme. Meidän tulisi jakaa iloiset asiat toisille ja puhdistaa 

turhat epäkohta-ajatuksemme itse itsestämme. Välillä 

tarvitsemme tukea ja ystäviä kuuntelemaan, kun oma 
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elämämme on kriisissä. On kuitenkin myös paljon turhia asioita, 

jotka eivät edes elämäämme kosketa, mutta pyöritämme näitä 

silti mielessämme. 
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Kaikki on symboliikkaa 

Sanat ovat symboleja. Tapahtumat ovat symboliikkaa. Kaikki mitä 

näemme, on symbolista. Miten ne tulkitsemme, on jokaisella 

yksilöllinen kokemus. 

Tässä kohtaa olemme yksinkertaistaneet asioita vähän liikaa. 

Tulkitsemme kaiken sellaisena, kun sen näemme, kuulemme tai 

koemme. Olen huomannut, että kaikki pitää tarkastella uusiksi asia 

kerrallaan. Mitä mikäkin sana minulle merkitsee? 

Mitä jokin tapahtuma symboloi, mitä se yrittää kertoa? 

Mikä on esimerkiksi puu sen muodon lisäksi? 

Näin tarkastellessa huomaa, että me kaikki olemme antaneet 

omanlaisemme tulkinnan jokaiselle sanalle. Mitä se meille merkitsee 

ja millaisia tunteita se herättää. Tässä myös piilee syy siihen, miksi 

ihmiset ymmärtävät toisiaan niin väärin ja eri tavoin. Ristiriidat ja 

erimielisyydet syntyvät juuri tästä syystä. 

Sana yksistään on vain tyhjä kuori, symboli. Vasta, kun täytämme sen 

sillä tunteella ja merkityksellä, jonka itse koemme sitä kohtaan, sille 

tulee sisältö. 

Olette varmasti törmänneet esimerkiksi tilanteeseen, jossa joku on 

kirjoittanut kritisoivan mielipiteen omaasi verrattuna. Se saattaa 

herättää ikävältä tuntuvan reaktion kahdestakin eri syystä. 

Ensinnäkin siitä, että ”minuus” kokee itsensä uhatuksi, kun joku on 

eri mieltä kun itse olen. Toisaalta siitä syystä, että tuo toinen on 

saattanut olla närkästynyt kirjoittaessaan ja hänen tunnelatauksensa 

välittyy sinulle kirjoitetun tekstin välityksellä. 



 
  

89 
 

Näin tarkkaa se on. Siksi tulisi aina ensin hakeutua rauhan tilaan ja 

kirjoittaa mielipiteensä neutraalista harmonisesta tilasta käsin. 

Sama koskee tietysti kanssakäymistä keskustelemalla. Vaikka kasvot 

olisivat hymyssä ja puhuisimme kauniita sanoja, niin todellisuudessa 

välittyy se, mikä on todellinen tunnetilamme sisällämme. Emme 

monestikaan osaa tulkita tätä kaikkea näin selkeästi heti, vaan 

saatamme ajatella, että toinen ei ole rehellinen tai ihmettelemme 

miksi oma tunteemme tuntuu ristiriitaiselta. Sitten luulemme, että 

syy on sanoissa, ja takerrumme niihin. 

Syy ei koskaan ole pelkissä sanoissa. Niitä tulee toki käyttää harkiten, 

mutta kaikkein tärkeintä on rehellisyys, sekä tunne niitä sanoessa. 

Tapahtumat ovat myös symbolisia. Jos esimerkiksi huomaat 

pudottelevasi tavaroita jatkuvasti, saattaa se esitellä sinulle, että et 

ole läsnä olevassa hetkessä ja keskity siihen mitä teet. Mielesi vaeltaa 

muualla ja olet huolimaton. 

Usein tällaiset tilanteet vain ohitetaan hymähtäen ja todeten, että 

olenpa minä nyt kömpelö. Kaikessa on enemmän viestiä kuin 

ymmärrämme. Tutkimalla sitä, tulee kaikesta paljon 

mielenkiintoisempaa. Lisäksi opimme enemmän. 

Jos jokin erityisesti kiinnittää huomiosi, mieti koko olemuksellasi, 

mitä se saattaisi viestittää sinulle. Tilanteet ovat jokaiselle yksilöllisiä 

joten mitään yleistä ohjeistusta ei voi laatia. On itse löydettävä 

merkitys sisältään. Siellä se on jo valmiina odottamassa. Ensin on 

tietenkin hyväksyttävä ajatus, että kaikella on suurempi merkitys ja 

että meitä ohjataan jatkuvasti elämänkokemustemme ja 

kohtaamiemme tapahtumien kautta. 
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Tarve ymmärtää 

Käytän mielelläni vertauskuvia joten käytän sitä myös tässä. 

Voisimme ajatella, että kehomme on sielumme kulku- ja 

kokemisväline. Kuten auto on kehomme kulkuväline. Koska 

keho on kulkuväline sielullemme, se ei silloin voi olla minä. 

Enhän erehdy luulemaan autoanikaan kehokseni, vaikka se sitä 

toisinaan kuljettaakin. 

Keholla on aisteja ja erilaisia toimintoja joita voimme käyttää 

hyväksemme jos osaamme. Kuten on myös autossa erilaisia 

toimintoja, joiden käyttö meidän on opeteltava ennen kuin 

pääsemme sillä liikkeelle ja pystymme hallitsemaan sitä. 

Ruoka ja juoma ovat kehomme polttoaineet, kuten on diesel ja 

bensiini autolle. Jos tankki on tyhjä, liike loppuu. 

Ajatuksemme ja tunteemme toimivat kehomme kuljettajina. 

Lisäksi tietenkin tarvitaan tahdonvoimaa ja ymmärrys siitä, että 

itse kuljetamme kehoamme. 

Jos emme ymmärrä kuinka kuljetusvälineemme toimii, on kuin 

istuisimme auton takapenkillä ilman kuljettajaa ja 

ihmettelisimme, miksei se liiku minnekään. Tai vaihtoehtoisesti 

istuisimme edelleen auton takapenkillä ja kuljettajan paikalla 

istuukin joku muu, jolle olemme unohtaneet kertoa minne 

olemme menossa. Yleensä emme edes tiedä minne haluamme, 
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mutta mielellämme huutelemme, että miksi et aja tuonne 

taikka tuonne. 

Jos kuitenkin tiedän minne olen menossa ja istun itse 

kuljettajan paikalle, minun on osattava käyttää hallintalaitteita 

ja tiedettävä miten auto toimii. 

Sama pätee kehoomme. On ymmärrettävä sen viestit, jotta 

voimme käyttää sitä oikein. Helposti kuitenkin haluamme 

virittää kulkuneuvomme mahdollisemman tehokkaaseen ja 

timmiin kuntoon, jotta voimme esitellä sitä muille ylpeänä. 

Tämä ei aina kuitenkaan ole se paras vaihtoehto. Autoakin voi 

virittää tiettyyn pisteeseen asti, mutta jossain kohtaa raja tulee 

vastaan ja kone sanoo poks. 

Meillä on kehot, joista pidämme huolta. Annamme sille 

ravintoa, kun se tarvitsee sitä. Pesemme ja puemme sen, jotta 

se voi hyvin. Kaikki ylimääräinen trimmaaminen saattaakin olla 

kulkuneuvomme käyttöikää lyhentävää, vaikka luulemme asian 

olevan toisin. Jos kuvittelemme olevamme vain keho ja 

päähuomiomme kohdistuu sen ikuiseen pelastamiseen, emme 

tule koskaan onnistumaan.  

Stressillä on myös merkittävä osuus kehomme hyvinvoinnissa 

tai ennemminkin ”huonovoinnissa”. Mitä enemmän siedämme 

ja koemme stressiä, sen nopeammin kulkuneuvomme menee 

epäkuntoon ja käyttöikä lyhenee. Autoon verrattaessa se on 

sama kuin painaisi yhtäaikaisesti sekä kaasua että jarrua 
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ihmetellen, miksi kone huutaa hulluna, mutta mitään ei 

tapahdu. Lopulta kone leikkaa kiinni ja matka pysähtyy. 

Autosta tulee pitää huolta. Tulee olla kiitollinen, että sen avulla 

pääsemme paikasta toiseen. Sitä tulee huoltaa ja ruokkia 

polttoaineella, mutta jonain päivänä se tulee tiensä päähän 

aivan kuten kehommekin. Jos luulen olevani autoni tai arvoni 

on kiinni tuon auton olemassaolossa, on lopputuloksena 

väistämätön kärsimys ja kuolema. yhtälailla kehon kuin 

autonkin kohdalla. 

Mutta jos ymmärrämme olevamme ikuinen henki, joka vain 

määrätyn ajan käyttää kulkuneuvonaan kehoa, ei siitä 

luopuminen ole ollenkaan niin lopulliselta ja pelottavalta 

tuntuva ajatus. Olemme kiitollisia joka hetkestä mitä se meille 

tarjoaa aistiensa kautta, mutta myös luovumme siitä, kun aika 

koittaa. Se ei ole loppu vaan uuden jakson alku. 

Kuten voimme vanhan hajonneen auton tilalle hankkia uuden, 

voimme myös valita uuden kulkuneuvon seuraavaa 

elämänkokemustamme varten. Tämä tietenkin perustuu siihen, 

että uskoo uudelleensyntymiseen. 
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Anteeksianto 

Ego ei pysty antamaan anteeksi. Se sanoo antavansa anteeksi, 

mutta jättää kaunan jälkeensä. Se ei ole todellista 

anteeksiantoa. Sanat eivät vastaa todellista rehellistä 

tunnettamme. Ajan kanssa opimme unohtamaan asian ja 

luulemme antaneemme anteeksi, mutta todellisuudessa se on 

vain työnnetty riittävän syvälle piiloon, ettei se häiritsisi 

elämäämme. Se on kuitenkin jatkuvasti mukanamme ja tekee 

elämästämme raskaan. 

Todellinen anteeksianto tapahtuu vasta sitten, kun tulkitsemme 

tapahtuneen asian uudelleen rakkauden näkökulmasta. 

Ymmärrämme tapahtuman merkityksen henkisestä 

näkökulmasta ja huomaamme sen palvelleen omaa 

parastamme sillä hetkellä tarvittavalla tavalla. Tämän 

ymmärryksen myötä, syyllisyys lakkaa olemasta ja kiitollisuus 

opista korvaa sen. Vasta silloin anteeksianto on täydellinen ja 

syyllisyydestä vapauttava. Syyllisyys on aina raskasta ja se on 

egon luoma taakka meille. Kun vapautamme itsemme ja toiset 

syyllisyydestä todellisen anteeksiannon kautta, se lakkaa 

kokonaan olemasta. Jää vain oppitilanne ilman minkäänlaista 

tunnesidosta tai tuomitsemista sitä kohtaan. 

Raskainta taakkaamme on elämämme aikana kokemamme 

loukkaukset, omat loukkauksemme muita kohtaan sekä ikävien 

tilanteiden jälkeensä jättämä syyllisyys. Syyllisyyden kylkiäisenä 
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tulee aina myös häpeä etenkin itseemme kohdistuvissa 

tilanteissa. 

Jos emme tulkitse uudelleen ja pura näitä mukana 

raahaamiamme paketteja, emme voi tulla vapaaksi. 

Se todistaa, että jatkamme edelleen uskomista egoon, joka on 

elämäämme tuhoava isäntä. 

Ihminen ei koe tarvetta puolustautua ellei hän koe jotakin osaa 

minuuden arvosta uhatuksi. Oli kyse sitten ajatuksen tai jonkin 

teon puolustamisesta. Fyysisen vaaran edessä on luonnollista 

puolustautua ja pelastaa itsensä. Kaikenlainen muu 

puolustautumisen tarve on kuitenkin vain egon pyrkimystä 

suojella omaa luomustaan. 

Halu olla oikeassa, jota ego ylläpitää, on niin voimakas, 

ettemme edes huomaa kyseenalaistaa sitä. 

Otamme kaiken omasta näkemyksestämme poikkeavan 

itseemme ja pidämme sitä hyökkäyksenä omaa käsitystämme 

kohtaan. Näin ego asian tulkitsee.  

Totuuden näkökulmasta kaikki erilaiset näkemykset sopivat 

samaan pataan ilman, että toisen pitää kumota toinen. Kaikissa 

näkemyksissä tulisi tarkistaa vain se johtaako se totuutta kohti 

vai siitä poispäin. Tulisi löytää yhdistäviä tekijöitä eikä erottavia. 

Vain sillä on merkitystä, ei yksityiskohdilla. Kun vertaa jokaista 

näkökulmaa siihen, minkä jo tietää totuutta kohden vievästä 

ajattelusta, pystyy arvioimaan näkökulman oikean suunnan. 

Kirjan alkupuolella oleva kaksisarakkeinen taulukko auttaa 
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tässä. Siitä selviää, täyttääkö näkemykseni rakkauden tulkinnan 

kriteerit. Ajan kanssa nämä alkaa tunnistamaan jo itse. Kun 

kaikki pyrkivät kohti samaa päämäärää, kohti totuutta, ei ole 

väliä vaikka tulkinnat ja reitit sinne poikkeavat toisistaan. 

Totuuden yksi tunnistettavimmista ominaisuuksista on sen 

muuttumattomuus. Jos laki/tulkinta toimii yhdessä asiassa, 

toimii se kaikessa. 

Totuudessa ei ole erillisiä osia eikä se ole riippuvainen jostakin 

tilanteesta tai asiasta. Jos laki on löytynyt, on se yleispätevä 

kaikkeen. Ego haluaa pilkkoa kaiken ja soveltaa löytämäänsä 

vain osaan asioista. Näin se hidastaa matkaamme ja antaa 

ymmärtää, että oivallus toimi ehkä tässä tapauksessa, mutta ei 

varmasti kosketa muuta. Tämä on pirstoutuneen mielen 

ajattelutapaa ja mitä nopeammin sen havaitsee, sen 

nopeammin pystyy sulkemaan sellaisen ajattelun pois. 

Vähitellen monimutkaisuuden tilalle tulee yksinkertaisuus. 

Miljoonat egon luomat muuttujat katoavat ja näemme selkeästi 

sen, mikä on pysyvää. 

Totuus on muuttumaton, harha sen sijaan muuttaa muotoaan 

jatkuvasti. Kun totuuteen alkaa päästä käsiksi, huomaa ettei se 

ole mitään uutta. Se on tietoa, mikä on aina ollut olemassa ja 

hyvin vanhaa. Olemme vain hukanneet yhteyden siihen ja 

unohtaneet. Kun palaamme sielun yhteyteen, muistamme vain 

sen minkä unohdimme. Se on aina ollut olemassa. 
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Kaikessa on kyse tietoisuudesta. Kun tietoisuus laajenee, 

palaamme lähemmäksi sielun yhteyttä eli totuutta ja 

muistamme enemmän. Kun tietoisuus kaventuu, ajaudumme 

kauemmaksi sielun yhteydestä eli totuudesta, ja unohdamme. 

Ajatuksemme käsittävät vain sen, mitä vallitseva 

tietoisuutemme tila mahdollistaa. Vain pää asettaa rajat 

tietoisuudellemme. Kun rajat poistetaan ja annetaan 

mahdollisuus, tietoisuus voi laajeta. Jos kykenen luopumaan 

egosta täysin ja lakkaan uskomasta sen yhteenkään tulkintaan, 

voin olla täydessä tietoisuudessa ja muistamisessa siitä, mikä ja 

kuka todellisuudessa olen. Silloin minulla on kaikki tieto 

käytössäni, eikä sitä tarvitse enää etsiä mistään. Minulla on 

pääsy kaikkeen mitä on. Minä olen kaikessa ja kaikki on 

minussa. Erillisyys lakkaa olemasta ja ymmärrän ykseyden sillä 

olen sitä. 

Ego sijoittaa kaiken, niin hyvän kuin huonokin itseltään 

kieltämänsä itsensä ulkopuolelle. 

Jos ego on tuominnut itsensä, se pystyy antamaan hyvää vain 

muille, sillä sinne se sallii hyvän kuuluvan. 

Jos ego on tuominnut muut, se pystyy antamaan vain itselle, 

sillä sinne se kertoo hyvän vain kuuluvan. 

Jos koen olevani arvoton, näen vain muut arvon ansainneina. 

Jos pidän toisia arvottomina, kohotan oman arvoni muiden 

yläpuolelle. Näin ego pitää erillisyyttä yllä. 

Näen sellaista mitä muilla on ja minulta puuttuu, tai näen 

sellaista mitä minulla on ja muilta puuttuu. 
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Minä olen ansainnut, muut eivät. Muut ovat ansainneet, minä 

en. Tai totaalikieltäminen jossa kukaan ei ole ansainnut. 

Vahingossakaan se ei valitse vaihtoehtoa jossa kaikki ovat 

ansainneet. Se ei voi käsittää, että minä olen kaikki. Se ei 

ymmärrä ykseyttä. 

Näitä keinoja ego käyttää sekaisin tilanteesta riippuen, jotta sen 

toimintatapoja ei olisi helppo tunnistaa. 

Se vaihtaa taktiikkaa, kun yksi keino paljastuu. 

Jossain vaiheessa koin, ettei kukaan ole ansainnut hyvää. Tätä 

sain kuitenkin purettua siten, että ego valitsi käyttää 

menetelmää: Muut ovat ansainneet, mutta minä en. Tähän jäin 

jumiin jälleen pitkäksi aikaa. 

Näin toimiessaan ego samalla estää vastaanottamasta mitään 

sellaista, jonka se on ajatusmalleissaan kieltänyt. Sellaisen 

yrittäminenkin saa jo olon tuntumaan tukalalta. Sitä ei ymmärrä 

miksi, mutta paha olo tuntuu. Ego saa vastustamaan sitä, mitä 

toivoisi itselle, kieltämällä sen. Se määrittää itsen arvottomaksi 

ja ansaitsemattomaksi. 

Jos olen tuominnut itseni, se heijastaa kaiken hyvän näkymään 

muissa ja saa meidät kadehtimaan omaa heijastustamme, 

uskotellen sen puuttuvan itseltä. Siksi kaikki mitä havaitsemme 

tunnetasolla muissa, on lähtöisin itsestämme. Sieltä voimme 

nähdä ja tunnistaa mitä kaikkea meissä jo on. Jos 

havaitsemamme on toivomaamme, on vain sijoitettava se 

oikeaan paikkaansa. Jos se on tuolla, se on myös täällä. 
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Tunnista se itsestäsi ja löydä yhteys takaisin. Älä kuitenkaan vie 

sitä pois toisilta, sillä se on myös heissä. Kielteisiksi 

tuomitsemamme ominaisuudet löytyvät samoin itsestämme. 

Nekin pitää tunnistaa, hyväksyä ja sitä kautta vapauttaa. 

Egon päätavoite on pitää minä erillään muista. Se ei puolusta 

mitään niin kiihkeästi kuin erillisyyttä ja erityisyyttä. Tällä tavoin 

se ainoastaan pystyy pitämään meidät irti todellisen rakkauden 

kokemisesta ja näin ollen omasta voimastamme. Se tietää, että 

jos totuus, (josta se ei ole tietoinen) paljastuu, se menettää 

vaikutusvaltansa ja sen tarjoilema totuus hylätään. Silloin se 

vain haihtuu sinne mielikuvituksen olemattomuuteen, josta se 

alun perin syntyikin. 
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Itsensä tunnistaminen on tietoiseksi tulemista 

Vapaus on tietoiseksi tulemista siitä kaikesta mikä meissä 

vaikuttaa. Pääosin vain väitämme vastaan ja kiellämme sen 

kaikkeuden mikä meissä on. Tyydymme murto-osaan 

mahdollisuuksistamme vain siitä syystä, että uskomme kaiken 

olevan mahdotonta. Se tuntuu huonolta vain siitä syystä, 

ettemme tunne sitä tai osaa nähdä tuntemattoman 

mahdollisuuksia. Emme tunnista egon valtavaa osuutta 

ajattelussamme. 

Henkinen kehitys on myös tietoiseksi tulemista. Se on sen 

kaiken, mikä meissä on aina ollut, tunnistamista ja 

ymmärtämistä. Se on sitä, mitä emme ole vielä nähneet tai 

ymmärtäneet. 

Tulemalla tietoiseksi ja kokemalla uusia puolia itsestämme, 

huomaamme, ettei mikään tieto ole muistin varassa tai löydy 

oppikirjoista ulkopuoleltamme. Kaiken minkä on kohdannut ja 

elänyt, säilyy meillä aina. Ei tarvitse muistaa. Palaamme 

ainoastaan yhteyteen siihen tietoisuuteen minkä olemme jo 

löytäneet. Se on aina saatavilla, jokaisessa hetkessä. Siihen ei 

enää sisälly epäilyä sillä se on jo todeksi todettu. Siitä 

muodostuu todellisuus jonka havaitsemme. Tietoisuutemme 

määrittää havaitsemamme todellisuuden. 

Kun egon harha on karsittu, jää jäljelle vain totuus. Totuus 

itsestämme sekä kaikesta mitä havaitsemme. 
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Tähän yhteyteen lainan jälleen Jed McKennan kuvauksia Ihmisyyden 

lapsuudesta ja Ihmisyyden aikuisuudesta. 

IHMISYYDEN AIKUISUUS JA IHMISYYDEN LAPSUUS 

(Yhtenäinen tila ja erillinen tila) 

Ihmisyyden lapsuus on egon sitoma tila. Se on lasten 

luonnollinen ja terve tila. Aikuisten kohdalla se taas on 

hirvittävä häiriötila. Tällainen häiriötila voi jäädä huomaamatta 

ja parantamatta vain siinä tapauksessa, että kaikki elävät 

samassa häiriötilassa, kuten asian laita on. Ongelmaa ei 

tunnisteta eikä mitään vaihtoehtoa tunneta, joten mitään 

ratkaisuakaan ei etsitä eikä mistään muutoksesta ole toivoa. 

Elämme koko elämämme väärien tekosyiden, 

väärinymmärretyn identiteetin vallassa. Me samaistumme 

täysin ja varauksetta valheelliseen itseemme ja luulemme 

erheellisesti esittämiämme kaksiulotteisia rooleja siksi, keitä me 

todella olemme. Meidän pitäisi oikeastaan luopua näistä 

lapsellisista valeasuista jo varhaisnuorina ja lähteä niin ylevälle 

matkalle, että siihen verrattuna egoon sidoksissa oleva elämä ei 

vaikuta elämältä laisinkaan.  

Ajattele hämähäkinverkkoon juuttunutta heinäsirkkaa, johon 

ruiskutetaan ei-kuolettavaa myrkkyä ja joka kääritään kerros 

kerrokselta silkkiharsoon, jotta se pysyisi elävänä ja tuoreena ja 

jotta se ei pääsisi pilaantumaan tai pakenemaan. Se on yhä 

hengissä muttei muistuta millään tavoin aitoa 
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heinäsirkkaolemustaan. Tällainen liikuntakyvytön ja huumattu 

tila kuvaa ihan hyvin kroonista Ihmisyyden lapsuuden tilaa, jota 

kaikki pitävät erheellisesti normaalina aikuisuutena. Ja 

hämähäkki kuvaa hyvin Mayaa. 

Useimpien ihmisten kehitys lakkaa kymmenen tai kahdentoista 

vuoden iässä. Keskiverto 70-vuotias on usein kuin 10-vuotias, 

jolla vain on 60 vuotta pidempi palvelusaika. Ihmisenä lapset 

ovat luoneet yhteiskuntamme itsensä kaltaisiaan varten, mikä 

selittää tämän itsestään jatkuvan pirullisen sairauden sekä 

suurimman osan typeryyksistä, joita ihmiset tekevät. 

Ihmisenä lapsi, joka on pysytellyt vuosikausia samalla 

kehityksen asteella, ajattelee kasvun olevan jonkinlainen 

jähmettymisen prosessi. hidas kovettumisen tapahtuma. 

Meidän lapsena ihmisten maailmassa tätä hengen kuolemaa 

pidetään normaalina, terveenä ja kunnioitettavana. 

Jos mittaamme eri yhteisöjä sen perusteella, miten kehittyneitä 

niiden jäsenet ovat, löydämme hyvin vähän eroja jopa 

ääripäiden välillä. Joku yhteisö voi olla keskimäärin jotakin 

toista vähän pidemmälle kehittynyt, mutta totuus on se, ettei 

yksikään yhteisö ole kehittynyt mihinkään siitä vaiheesta, jossa 

tytöt leikkivät pukuleikkejä ja pojat kiusaavat sammakoita. Jos 

eläisimme sellaisessa yhteiskunnassa, joka edistäisi tervettä, 

normaalia kehittymistä, jokainen kasvaisi ulos persoonan 

rakenteistaan samaan aikaan kuin fyysisistä rakenteistaan, 

mutta ei sellaista yhteisöä ole, eikä ole mitään syytä ajatella, 
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että sellainen koskaan tulisi. Olemme itsetietoisen 

apinatietoisuuden vankeja. Sellainen on ihmiskunnan tila. 

Mikään niistä kielteisistä asioista, joita voimme ihmisistä 

yleisesti ottaen sanoa – että me olemme ahneita, 

korruptoituneita, apaattisia, tyhmiä, täynnä vihaa, väkivaltaisia 

ja niin edelleen – ei ole oire ihmisen eläimellisyydestä tai 

itsetietoisuudesta vaan Ihmisyyden lapsuudesta. Ihmisyyden 

lapsuus taas on itsessään oire siitä yhdestä ydinvaivasta, josta 

kaikki muut vaivat ovat lähtöisin: 

pelosta. Pelko on luonnollinen ja varma olotila sellaiselle, joka 

elää silmät kiinni. Tietämättömyys on sitä, että luulee 

suljettujen silmiensä olevan auki ja että omien kuvitelmiensa 

synnyttämä maailma on itsenäinen maailma. 

Jotta joku voisi siirtyä Ihmisyyden aikuisuuteen sopivassa 

kehityksellisessä iässä, hänen täytyisi käydä läpi todellinen 

siirtymäriitti sellaisen vertauskuvallisen riitin sijaan, jollaista 

joskus harjoitetaan, mutta sekään ei yksin riittäisi. Siihen 

tarvittaisiin kokonainen ihmisinä aikuisten yhteisö, joten niin ei 

tule käymään. Nämä ovat huonot uutiset. Mutta siirtyminen 

Ihmisyyden aikuisuuteen epäsopivassa  kehityksellisessä 

vaiheessa on mahdollista ja niin myös joskus tapahtuu. Nämä 

taas ovat hyvät uutiset. Sellainen yksilö, joka haluaa saavuttaa 

muutoksen ja kasvun omassa elämässään ja joka haluaa siirtyä 

kehityksellisesti jälkeenjääneen yhteiskunnan aiheuttamasta 

kehityksellisestä jälkeenjääneisyyden tilasta eteenpäin, voi 
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varmaankin tehdä niin. En voi mitenkään sanoa, mikä 

kenellekin on mahdollista, mutta suhteellisen turvallisin mielin 

voin sanoa, että jokainen, joka on valmis ymmärtämään oman 

vankeutensa ja vapudenkaipuunsa luonteen voi kyllä saada 

aikaan dramaattisen muutoksen omassa tilassaan. 

Tässä kohdin vilpittömän etsijän on ponnisteltava kovasti ja 

keskittyneesti. Ellemme ymmärrä tätä, emme ymmärrä mitään. 

Ei riitä, että ymmärrämme sen vain jotenkin. Meidän täytyy 

hiffata se, elää sitä, hengittää sitä, tehdä siitä oma 

henkilökohtainen uskontomme ja ryhtyä fanaatikoksi sen 

suhteen. Meidän on opittava erottamaan Ihmisyyden aikuisuus 

ja lapsuus toisistaan yhtä vaivattomasti ja erehtymättömästi 

kuin näemme eron 60-vuotiaan ja 6-vuotiaan välillä. 

Tämä saattaa tuntua sinusta hieman oudolta, mutta egosi on 

sinua ovelampi, paljon ovelampi, ja ellet tajua tätä asiaa ja 

kunnioita sitä, sinulla ei juurikaan ole mahdollisuuksia sitä 

vastaan. Olen nähnyt monia sellaisia älykkäiden ihmisten 

kirjoittamia kirjoja, jotka ovat egon ylittämisen asiantuntijoita, 

mutta joiden kirjoituksista pystyy helposti päättelemään, 

etteivät he ole ylittäneet omaa egoaan. 

Henkis-uskonnolliset markkinat, jotka pitäisi olla tähdätty 

nimenomaan tätä tiettyä päämäärää silmälläpitäen, onkin 

oikeastaan suunnattu kokonaan sitä vastaan. 

Ei egoa tarvitse tappaa, sillä ei se koskaan ole elossa ollutkaan, 

eikä valheellista itseäkään tarvitse tuhota, sillä se ei ole 
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todellinen, mikä oikeastaan onkin koko jutun juju. Se on vain 

roolihahmo, jota esitämme, joten tappaa pitää vain se osa 

itsestä, joka samaistuu tuohon roolihahmoon. Kun se on tehty – 

tarkoitan todella tehty, mihin voi mennä vuosia – sen jälkeen 

voit pukea rooliasun päälle ja näytellä roolia siten kuin se sinulle 

parhaiten sopii, mutta nyt niin, että olet tässä roolihahmossa 

mutta et tästä roolihahmosta. 

Suora lainaus Jed McKennan kirjasta Henkinen sodankäynti. Osa 

kappaleesta 4. Lyhyt kertaus. 
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Erityinen herkkyys 

 

Olen aina ollut ehkäpä vielä yläkanttiin määritellysti 

erityisherkkä. En ole ymmärtänyt mitä se on ja olen pitänyt 

itseäni vain outona ja yhteiskuntaan sopimattomana. Nyt tuo 

ominaisuus on saanut ihan oman luokituksensakin 

”erityisherkkyys”. 

Otan tämän aiheen, koska haluan tuoda siihen myös toisen 

näkökulman. Sisäisen tutkimusmatkani kautta on myös 

kehollinen aistiherkkyys emootioherkkyyden lisäksi lisääntynyt 

jatkuvasti. Tunnen maailman energiat, toisten ihmisten 

energiat, paikkojen ja paikoitellen tavaroidenkin energiat, hyvin 

voimakkaasti. ”Näen” ihmisten selviytymismekanismien ja 

roolien läpi. Välillä on päiviä jolloin en pysty muuhun kuin 

tasapainottamaan sisäistä tärinääni. Kaikki muu tekeminen saa 

jäädä. 

Nyt kuitenkin ymmärrän mistä on kysymys. Se on lahja, joka 

opettaa minua jatkuvasti elämästä ja maailmasta. Se ohjaa 

minua löytämään jatkuvasti lisää kykyjä hallita itseäni, suojata 

itseäni ja lukea tuon energian informaatiota. Se auttaa minua 

näkemään roolien läpi sekä aistimaan milloin maailmassa on 

tulossa jotain mullistuksia. 

Se ei ole aina miellyttävää koettavaa, mutta en vaihtaisi sitä 

mihinkään. Sen avulla voin muuttaa maailmaa ja auttaa muita 

itseni kautta. 
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Olemme kaikki yhtä ja kun teen muutoksen itsessäni, muuttaa 

se kaikkea koko maailmassa. Näin ollen se on myös osa elämäni 

tehtävää. 

En itse varsinaisesti pidä ihmisten tarpeesta luoda kaikelle 

diagnoosia tai kategorioita. Toki ne saattavat tuoda lohtua 

monelle, kun huomaa, ettei ole yksin asioiden ja tuntemustensa 

kanssa, mutta siinä on myös vaarana, että siitä tulee egon 

oikeutus pelkästään alistua kaikelle sille. Silloin jää uhriksi ja 

odottaa muiden muuttavan itseään minun vuokseni. 

Kun muutkin hyväksyvät tällaisen diagnoosin olemassaolon, 

saan vapaasti vedota siihen, kun jokin tuntuu hankalalta. 

Toisaalta ehkä odotan muiden ottavan huomioon nämä niin 

sanotut erityisominaisuuteni ja kohtelevan minua tämän 

huomioiden. Vastuu ei olekaan enää itselläni. 

Me emme ole sattumalta sellaisia kuin olemme. Meillä ei ole 

sattumalta niitä ominaisuuksia jotka meillä ovat. Niillä kaikilla 

on tärkeä merkitys ja tehtävä. On vain ymmärrettävä asian 

olevan näin ja otettava kaikki hyötykäyttöön. Luulemme aina, 

että tuntemuksemme ovat lähtöisin vain itsestä ja että ne ovat 

vain omiamme. Luulemme, että olemme ainoita, joilla on 

tällaisia tuntemuksia. Olemme yksin ominaisuuksiemme kanssa. 

Se ei ole niin. Mitä herkempi on, sitä herkemmin aistii koko 

maailmaa ja ihmiskuntaa. Ongelma itsessä on myös ongelma 

koko maailmassa. Kun korjaamme sen itsessämme, muutamme 

koko maailmaa. 



 
  

107 
 

Älkäämme siis juosko karkuun herkkyyttämme. Pääosin se ei 

ole sitä mitä luulemme sen olevan. Tunnustelemalla oppii siltä 

ja löytää keinot sen hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Näin 

autamme itsemme lisäksi kaikkia ja vähitellen tulee vähemmän 

ja vähemmän tilanteita, joita joudumme välttelemään. 

Tämänkin oppimisessa auttaa usko. Usko siihen, että pystyy. 

Usko siihen tapaan, jonka kehitämme yksilöllisesti ja 

vankkumaton luottamus, että se toimii. 

Olemme energian hallitsijoita, jos uskomme. 
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Itsekkyys eli egoismi 

Tarina Narkissoksesta 

Täytettyään kuusitoista vuotta Narkissos lähti vaeltamaan 
metsään, jossa nymfi Ekho huomasi hänet. Ekho rakastui 
Narkissoksen ulkonäköön ja alkoi seurata häntä. Mitä 
kauemmin hän seurasi Narkissosta, sitä enemmän hän tätä 
himoitsi, mutta hän ei voinut kuin odottaa, koska Hera oli 
aiemmin rangaistuksena tämän suulaudesta estänyt tätä 
puhumasta ensin. Kohta Narkissos pysähtyi ja huusi 
tovereitaan: "Kuka on täällä?", johon Ekho vastasi: "Täällä!" 
Hämillään nuorukainen jatkoi: "Tule tänne!", ja Ekho vastasi 
samoin. Uudelleen ja uudelleen Narkissos huusi, ja äänen 
pettämänä lopulta pyysi: "Yhtykäämme täällä!", johon Ekho 
huudahti onnellisena: "Yhtykäämme!" ja ryntäsi rakastettunsa 
kaulaan. Narkissos pakeni tältä huudahtaen: "Irroita kätesi! 
Mieluummin kuolo kuin että koskaan hyväilisit minua!" Ekho 
vastasi: "Hyväilisit minua", ja pakeni syvälle metsään 
torjumisen masentamana. Ekhon ruumis riutui pois, ja vain 
hänen äänensä jäi vastaamaan kutsujille kukkuloilta. 

Samalla tavoin Narkissos torjui kaikki muutkin, ja lopulta yksi 
torjutuista pyysi jumalia kieltämään tältä sen, mitä tämä 
koskaan rakastaisikaan. Jumalatar Nemesis kuuli rukouksen ja 
toteutti toiveen. 

Narkissos saapui koskemattomalle ja peilityynelle 
vuoristolähteelle Thespiaihin, ja kumartuessaan juomaan siitä 
hän huomasi oman kuvajaisensa. Hän rakastui tähän 
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välittömästi ja ihaili kuvajaisensa jokaista piirrettä suudellen 
sen huulia. Väsymys ja nälkä eivät saaneet häntä poistumaan 
kuvansa äärestä, ja niin hän kuihtui lähteen äärellä, kunnes 
lopulta kuoli pois. Najadit ja dryadit voihkivat suruaan 
kuoleman johdosta, ja Ekho kaiutti heidän huokauksiaan aina 
uudelleen ja uudelleen. Narkissoksen kuihtunut ruumis muuttui 
narsissiksi, Narkissoksen mukaan nimetyksi keltavalkoiseksi 
kukaksi. 

Lähde: Wikipedia (https://fi.wikipedia.org/wiki/Narkissos) 

Peili. Tuo viheliäinen keksintö, mikä on saanut meidät 

keskittymään ulkoiseen itseemme ja 

luomaan kasvoistamme identiteettimme. 

Ajatellaanpa hetki, ettei peiliä olisi koskaan keksitty eikä 

Narkissos olisi löytänyt lähteestä kuvajaistaan.  

Silmät joilla näemme maailmaamme, ovat sijoitettu keskelle 

kasvojamme. Niiden kautta kykenemme näkemään kaiken 

muun paitsi omat kasvomme. Miksi ne sijaitsevat juuri siellä ja 

mikä tarkoitus tällä voisi olla. 

Ne ovat juuri oikealla paikalla nähdäksemme kaiken sen millä 

on merkitystä. Näemme oman kehomme, jotta voimme pitää 

siitä huolta. Näemme maailman ja muut ihmiset, jotta voimme 

pitää heistä huolta. Omia kasvojamme emme näe omilla 

silmillämme suoraan, sillä kasvojemme on tarkoitus olla koko 

maailma. Kasvot ovat juuri se merkittävin kohta meistä, johon 

samaistumme. Minusta tulee erityinen minä, kun tunnistan 
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kasvoni. Juuri tästä syystä silmät ovat sijoitettuina paikkaan, 

jolle ei tulisi antaa liikaa huomiota ja mikä on oikeastaan 

epäolennaista nähdä. Se on vaarallisin alue erillisyyttä ajatellen. 

Vielä on alkuasukasheimoja joilla ei ole peilejä. He eivät näe 

omia kasvojaan. Tällaisissa yhteisöissä kaikki pitävät huolta 

toisistaan. He koristelevat ja ehostavat toisensa. He näkevät 

sen, mikä on oleellista ja se saa heidät myös toimimaan siten, 

miten luonto on meidät suunnitellut. Minun käteni auttavat 

muita ja muiden kädet auttavat minua. Se on yksi ja sama asia. 

Luottamus muihin säilyy ja saa itseni tekemään vilpittömän 

parhaani sillä tiedän tekeväni sen itselleni. Omat kasvoni eivät 

ole tärkeät vaan se mitä voin tehdä muiden eteen. 

Kun omat kasvoni vievät liikaa huomiotani unohdan, että minun 

tulisi nähdä itseni muissa. Minusta tulee erillinen yksikkö ja 

käteni ryhtyvät palvelemaan ensisijaisesti itseäni. Erillisyys 

kasvaa ja minuudesta tulee jakamaton itsekäs ja hyvin erillinen 

osa, joka elää itseään varten. 

Vähitellen unohdan, että olemme yhtä ja kaikki on tarkoitettu 

yhteiseksi hyväksi.  

Itsekkyys on suurin esteemme. Emme aina tunnista sitä, mutta 

se on kaikissa meissä. Miksi koen vaivaa asioista, jotka joudun 

tekemään? Miksi koen tarvetta arvostella ja tuomita? 

Miksi koen, että joudun? Miksi koen olevani uhri? Miksi haluan 

saada muut ymmärtämään itseäni? 
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Miksi en ole valmis luopumaan omastani? Miksi haluan 

omistaa? 

Nämä kaikki kysymykset johdattavat itsekkyyden 

havaitsemiseen. Kun koen vaivaa siitä mitä minun tulee tehdä, 

en ole ymmärtänyt tilanteen merkitystä oikein. 

En ole ymmärtänyt, että kaikki mitä elämässäni kohtaan, 

palvelee jollain tavalla todellista tehtävääni. Minun tulee vain 

tehdä se mitä tarvitaan, jotta saavutan sen mikä palvelee 

parastani. Minun tulee kuitenkin luopua omasta tahdostani sen 

suhteen, miksi joudun tekemän sen mitä joudun tekemään. Tai 

miellyttääkö tekeminen minua vai ei. 

Muutoin teen asioita itsekkyydestä käsin yhteisen hyvän sijaan 

ja se tuntuu hankalalta. 

Kun arvostelen, havaitsen jotain mikä ei miellytä minua. Jokin 

asia ei ole omien ajatusteni mukainen ja hyökkään poikkeavaa 

näkökulmaa kohtaan. Koen tarvetta puolustaa omaa 

käsitystäni, ymmärtämättä totuutta. Näen virheitä ympärilläni, 

täydellisuuden sijaan. Katson maailmaa egon silmin ja 

todellinen näkökyky sumentuu. 

Kun minusta tuntuu, että joudun tekemään jotain, koen olevani 

uhri. Silloin en ole ymmärtänyt asiaa oikein. Uhri on 

olosuhteiden ja ympäristön armoilla ja kokee, ettei voi 

vaikuttaa siihen. Olen tehnyt ulkopuolisista syyllisen siihen, 

etteivät asiat tapahdu toivomallani tavalla. Jälleen on ego 

luonut käsityksen, että minun tahtoni menee Jumalan tahdon 



 
  

112 
 

edelle. En ole ymmärtänyt, että antaminen on saamista. Kun 

teen jotain, mitä tilanne vaatii toisten ja itseni eteen 

määrittelemättä sitä miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi, toimin 

elämän palvelijana. Löydän vilpittömän halun tehdä, mitä 

tilanteet kulloinkin vaativat riippumatta mistään. Silloin 

huomaan, ettei mitään vaivaa edes ole. 

Oma tahto on kuitenkin niin piilossa itseltämme, että 

lankeamme sen seuraamiseen jatkuvasti ja pysymme 

kärsimyksessämme. 

Kärsimyskin on itsekkyyttä. Kun haluan saada muut 

ymmärtämään itseäni siten, että he sitä kautta hyväksyisivät 

minut sellaisena kuin olen, olen jälleen vaatimassa 

mahdottomia. Haluan muilta jotain, mitä he eivät voi koskaan 

antaa. Kärsimys muodostuu itselle haitallisten ajatusmallien 

toistamisesta ja vastustamisesta niistä luopumisen suhteen. 

Se paljastaa, etten ole halukas muuttamaan näkökulmaani ja 

haluan muiden hyväksynnän asialle. 

Tämä mekanismi toimii itseämme vastaan. Se antaa ymmärtää, 

että muut voivat tarjota pelastukseni vaikka todellisuudessa 

voin tehdä sen vain itse. Kärsimykseni aiheuttaa myös muille 

tuskaa sillä he joutuvat katsomaan sitä ilman kykyä muuttaa 

tilannetta. Jokainen voi poistua kärsimyksestään vain itse. 

Tuskaa tuottaa vain oma ajatuksemme asioita kohtaan. 

Viimeisenä kyseenalaistamme ne asiat joihin olemme eniten 

panostaneet ja jotka ovat tärkeimpiä meille. 
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Keskitymme kaikkeen muuhun paitsi niihin motiiveihin, mitkä 

saavat meidät pitämään meille tärkeimpiä asioita tärkeinä. 

Meidän tulisi tehdä lista jossa on kymmenen meille 

merkittävintä asiaa elämässämme. 

Yksi niistä on varmasti monen kohdalla työ. Kun tarkastelemme 

mitä teemme työksemme ja kysymme itseltämme, että miksi 

teemme sitä mitä teemme, löytyy monen listalta syyksi raha. 

Tietoisuuden lisääntyessä on myös kyseenalaistettava se mitä 

tekee työkseen tai ainakin mistä syistä sitä tekee. Tukeeko se 

kehitystäni ja palveleeko se vielä sitä totuutta ja ymmärrystä, 

mikä minulla on tällä hetkellä. Ohjaako maailmalle antamani 

tietotaito kohti totuutta vai siitä pois. Jos emme toimi 

tiedostamamme totuuden mukaisesti, joudumme kohtaamaan 

kärsimystä. Se minkä on jo löytänyt ja tietää, sitä vastaan ei voi 

enää toimia millään ehdoilla. 

Ajatellaanpa vaikka, että oma työni on jonkin asian 

opettamista. Opetanko sitä maailmalle rehellisesti minkä tiedän 

olevan totta ja kaikkien parhaaksi vai teenkö kompromisseja 

jakamani tiedon suhteen omien etujeni vuoksi? Olenko 

välinpitämätön sen suhteen onko se oikein? On hyvin 

haastavaa kyseenalaistaa tieto, jonka opiskelulle on antanut 

suuren osan elämästään ja jonka opit tuovat hyvän 

toimeentulon. Vaatii rohkeutta huomata väärä suunta ja luopua 

siitä. 
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Vielä vaikeammaksi asian tekee se, jos on saavuttanut asian 

tiimoilta mainetta ja kunnioitusta. 

Silloin pysymme mieluummin sokeana oman tekemisemme 

suhteen, jotta emme joutuisi luopumaan siitä. 

Tekemällä niin, ei kuitenkaan tee muuta, kuin pakenee totuutta 

ja asettaa oman etunsa kokonaisuuden edun edelle. Tällöin ei 

suostu ottamaan vastuuta siitä minkä jo tietää. Väärä tieto voi 

vahingoittaa toisia ja ohjata syvemmälle harhaan. On 

ymmärrettävä, että toisten usko väärään, pitää myös itseämme 

jumissa. 

Onkin hyvä esittää muutama kysymys omaa työtään kohtaan: 

-Mikä on vilpitön motiivini sille mitä teen? 

-Onko ensisijainen tavoitteeni antaa vai liittyykö siihen tavoite 

jonkin saavuttamisesta sen kautta? 

-Ohjaako se mitä opetan, ihmistä lähemmäksi itseään vai 

kauemmaksi siitä? 

-Tekeekö se mitä opetan, ihmisen vapaammaksi vai 

riippuvaisemmaksi ulkopuolisesta? 

-Lisääkö se, mitä opetan ihmisen vapautta vai luoko se lisää 

rajoituksia ja sääntöjä? 

-Opettaako se mitä opetan, ihmistä etsimään sisältään vai 

ohjaako etsimään ulkopuoleltaan? 

-Ohjaako se mitä opetan, ihmistä näkemään syylliset 

ulkopuolellaan vai ymmärtämään että syyllisiä ei ole? 

-Ohjaako toimintaani rakkaus vai rahan, maineen ja 
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arvostuksen halu? 

-Kaikki mitä tarvitsemme pärjätäksemme elämässämme on 

meillä jo syntymässämme. Opetanko siten vai ohjaanko 

lisävarusteisiin? 

Ensin on hyvä opettaa ihmisille tiedostaminen. Vasta sen 

jälkeen heillä on kyky valita miten kuulemaansa tietoa käyttää.  

Valtaosa ihmisistä ei ole niin tiedostavassa tilassa, että he 

osaisivat kyseenalaistaa itse sen, mitä kuulevat. 

He luottavat tieteeseen, tutkimuksiin sekä asiantuntijoihin. He 

uskovat suoraan sen mitä kuulevat eivätkä ymmärrä, että se 

mille uskonsa antaa, muodostuu omaksi kokemukseksi. 

Näin ollen hän, kenellä on ymmärrys jaetun tiedon 

vaikutuksesta muihin ihmisiin, on vastuussa siitä, mitä tietoa 

heille jakaa. Pelkästään omien etujen tavoittelun vuoksi jaettu 

oppi sen oikeellisuudesta riippumatta on aina suuri virhe. Virhe, 

joka palaa aina takaisin. On oltava erittäin huolellinen siinä, 

miten ihmisiä opettaa. Opettaako lisää riippuvuutta 

ulkopuoliseen ja opettaako uskomaan toisten sanaan vai 

opettaako löytämään kaiken sisältään oman kokemisen kautta, 

luottamaan itseensä ja tekemään riippumattomaksi 

ulkopuolisista mielipiteistä. 

Välinpitämättömyys tiedon sisällön suhteen oman edun 

tavoittelemiseksi tai siksi, ettei uskalla puhua omaa totuuttaan 

on aina virhe. Universumin lait eivät ymmärrä motiiveja, ne 
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vain antavat takaisin sen minkä jakaa. Jos opettaa luonnollista 

vastaan, toimii aina väärin omaansa sekä toisten sieluja 

kohtaan. Tietoisuutta kohtaan ei voi tehdä kompromisseja. On 

tehtävä oikein. Aina välillä tulee tehdä inventaario ja tarkistaa, 

että se mitä teen vastaa edelleen käsitystäni siitä, mikä on 

oikein. Jos näin ei ole, tulee muuttaa suuntaa. 

Ei riitä vaikka ego perustelisi tekemisen oikealta kuulostavalla 

tavalla jos se ei ole rehellinen. 

Itsekkyys on ehkä kaikista vaikein piirre tunnistaa itsessään. Se 

on myös ihmisyyden hallitsevin egon luoma ominaisuus. Se 

ilmenee niin monessa kerroksessa ja sen lonkerot ulottuvat 

kaikkeen. Yleensä sen tunnistaa vain muissa, mikä jo peilauksen 

kautta esittelee, että se on myös minussa. 

Tämä ominaisuus on ikävin myöntää itsessään. Sen 

tunnustaminen jopa itselle tuntuu nöyryyttävältä. 

Yleensä päädymmekin tyytymään ihmettelyyn, että miten joku 

muu voi olla niin itsekäs. 

Itsekkyys aiheuttaa ärtymystä ja kansantautiamme ”vitutusta”. 

Jokin asia ei mene kuten juuri minä haluaisin sen menevän. 

Asiasta on vastuussa aina joku muu henkilö tai jokin muu seikka 

itseni ulkopuolella. Tämän harhan ymmärtämisessä ja 

havaitsemisessa piilee avain itse ongelman ratkaisuun. 

Itsekkyyttä piilotetaan hyvin erilaisin ja monipuolisin keinoin. 

Hymyilen vaikka tunnen toisin. Palvelen muita vaikka koen 

uhrautuvani. Annan toisille koska se on velvollisuuteni. Toimin 
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oikein, koska minun pitää. 

Näin kokiessaan ja toimiessaan on jo itsekäs. Ei ole ymmärtänyt 

vilpittömän auttamisenhalun merkitystä. 

Ei ymmärrä, että sen minkä annan, sen saan. Minkä teen 

toiselle, teen itselleni. Erillisyyden näkeminen tekee itsekkääksi. 

Rajallisuuden näkeminen saa ihmisen toimimaan itsekkäästi. 

Ihminen jolle tärkeintä on oma hyvä vointi, on jo itsekäs. Jos 

joku muu voi huonosti, itsekäs henkilö monesti vain ärsyyntyy 

ja tiuskaisee, että älä minulle kiukuttele. Näin käy silloin, kun 

ego on rakentanut koppavan suojakerroksen piilottamaan 

omaa itsekkyyttään.  

Toinen vaihtoehto on, että autetaan näennäisesti toista vaikka 

tunnetasolla harmittaa. Tämä on uhrautumista. 

Ego saa toimimaan kuten kuuluu siinä toivossa, että kokisin 

itseni hyväksi ihmiseksi ja saisin toiselta kiitollisuutta 

vastineeksi. 

Kolmas vaihtoehto on, että otetaan jonkun toisen tila omaksi 

taakaksi. Teen itsestäni syyllisen toisen huonoon tilaan. Tämä 

on myös uhrautumista. Tässä tapauksessa ego on luonut 

käsityksen, minkä mukaan itsensä syyttely on 

hyväksyttävämpää, kuin muiden syyttely. Sitä kautta yrittää 

saada myötätuntoa muilta ja kokea olevansa hyvä ihminen. 

 

Itsekkyyttä on myös jatkuva arvosteleminen ja kateuden 

kokeminen. Arvostellaan sitä mitä muilla on ja mitä itsellä ei 
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ole. Arvostellaan jatkuvasti kaikkea täysin merkityksetöntä siinä 

alitajuisessa toivossa, että se tekisi itsestä paremman ihmisen, 

älykkäämmän ja viisaamman kuin muut. Osoittamalla kaikki 

epäkohdat, kuvittelemme olevamme älykkäitä. Määritellään 

muiden saavutuksia ja varallisuutta ahneudeksi, koska itsellä ei 

ole. Perustellaan miksi muiden pitäisi muuttaa jotain, jotta 

itsellä olisi hyvä olla. 

Tämän tyyppinen toiminta ja sen todellinen merkitys jää 

yleensä paljastumatta. Uskomme täysin siihen ajatukseen, mikä 

mieleemme tulee. Koemme arvostelumme täysin oikeaksi ja 

oikeutetuksi. Se ilmaisee pelkästään epäkohtiin tuijottamisen ja 

sen, että on jatkuvasti tyytymätön omiin olosuhteisiinsa ja 

siihen mitä on. Tällöin ihmisellä ei ole vielä ymmärrystä siitä, 

että ego projisoi omaa riittämättömyyttään ulkopuolelleen, 

jossa sitä osoitetaan sormella. 

Kateus on myös itsekkyyttä. Pohjalla on aina itsekkyys ja 

vertailu, jonka kautta näkee muilla jotain mitä kokee itseltä 

puuttuvan. Ulkonäkö, käyttäytymismalli, olosuhteet jne. 

Koska kateus on myös itsekkyyden lisäksi niin sanottu ei-

toivottu ominaisuus, myös se naamioidaan muuksi. 

Emme aina huomaa olevamme kateellisia vaan se on peitetty 

arvostelun alle. Se on piilossa oman poikkeavan mielipiteensä 

ilmaisemisen alla. Mielestäni jonkun toisen pitäisi käyttäytyä 

toisin, jotta kaikilla olisi parempi olla. 
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Nähdään jotain muutettavaa itsensä ulkopuolella. Yleensä 

puhutaan ikään kuin yleisen hyvinvoinnin nimissä ja puhutaan 

muista vaikka todellisuudessa puhutaan piilossa olevasta 

itsestä.  

Esimerkiksi näin: ”Kaikille olisi parempi jos nuo eivät olisi niin 

ahneita.” 

Tämä lause tarkoittaa monesti tunnetasolla sitä, että 

minua harmittaa, etten ole itse saanut luotua kyseisiä asioita 

elämääni, joten eivät ole muutkaan niitä ansainneet. Miksi 

minulla ei ole, kun muillakin on. Haluaisin jotain muuta, mutta 

en itse ole valmis ottamaan vastuuta ja tekemään muutoksia 

saavuttaakseni sen mitä haluan. 

Itsesääli on myöskin kateuden ilmentymä. Silloin näkee jotain 

mitä kokee itse olevansa paitsi. Tai minua kohdellaan 

huonommin kuin muita. Silloin on jälleen olosuhteiden uhri. 

Itsekkyyttä peittävän roolin valinnut ihminen yleensä myös 

kokee, että silloin, kun itse on vaikeuksissa, ei kukaan ole 

halukas auttamaan. Kukaan ei välitä tai kunnioita. Hän ei 

huomaa sitä, että saa aina oman pohjimmaisen tunteensa 

takaisin. Sen minkä lähetät maailmaan, palaa aina takaisin 

saman laatuisena. 

On tultava äärettömän rehelliseksi itselle. Sitä mitä ei tunnista 

itsessään ei voi muuttaa. Kaikki tunnistamaton esittäytyy siten, 

että se näyttäisi olevan vain toisissa ihmisissä. 
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Meidän tulisi antaa maailmalle aina samassa suhteessa kuin 

otamme. Entä kuluttaminen. Mikä on riittävästi ja mikä menee 

sen yli? 

Kaikki tuotanto tähtää vain maksimaaliseen tuottoon. Rahaa 

pitää saada mahdollisimman paljon. Ihmiset haluavat 

monipuolisempia ja runsaampia valikoimia ajattelematta 

lainkaan minkä kustannuksella omien halujen tyydyttäminen 

tapahtuu. Otamme luonnolta enemmän, mitä tarvitsemme. 

Ylijäämä tuhotaan ja heitetään pois. Tämä aiheuttaa sen, että 

osalla on liikaa ja osa jää ilman. 

Maailmamme pystyisi ruokkimaan koko tämänhetkisen 

väestönsä, mikäli se jaettaisiin tasaisesti kaikille ja otettaisiin 

vain välttämätön. 

Niin sanotuissa hyvinvointivaltioissa tarjontaa on yltäkylläisesti. 

Paljon yli sen mitä tarvitsemme. Jokainen 

hyvinvointiyhteiskunnan ihminen kuluttaa moninkertaisesti 

sen, minkä maailmalle antaa. Tätä ei tulla oikeastaan 

ajatelleeksi. Ei ymmärretä, mitä kaikki merkitsee suuremmassa 

mittakaavassa ja kokonaisuuden kannalta. 

Hyvinvointimaissa ihmiset ylensyövät ja kehitysmaissa nähdään 

nälkää. Hyvinvointimaissa ihminen on keskittynyt itseensä ja 

kehitysmaissa yhteisöt huolehtivat toisistaan. Kaikki jaetaan 

kaikille. Tämä näyttää hyvin sen kuinka paljon itsekkäämpiä 

hyvinvoivat ihmiset voivat ovat. Heillä on paljon ja he haluavat 
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lisää. Ahneus astuu kuvaan. Ei enää välitetäkään siitä, onko 

muilla. 

Maailma on täynnä tavaraa. Valtaosa on vain hyödytöntä 

krääsää, jota haalitaan itseään miellyttämään. 

Tavaran avulla palkitaan ja yritetään tukea egon rakentamaa 

minä-käsitystä, ymmärtämättä sitä itse. 

Maailma on hukkumassa tavaraan. Jätteitä kuljetetaan köyhien 

maiden rannikoille, ettei se häiritse meidän ”sivistysmaiden” 

ihmisten visuaalista silmää. Työnnämme omat roskamme 

toisten niskoille ja leikimme, ettei niitä ole. 

Ei meidän tarvitse luopua kaikesta keksimästämme, mutta 

meidän täytyy tulla tietoisiksi siitä, mitä ihan oikeasti 

tarvitsemme ja miksi tunnemme sitä tarvitsevamme. 

Tästä päästään siihen minä-käsitykseen, joka johtaa meitä 

harhaan. Ihminen kantaa sisällään valtavat määrät erilaisia 

tiedostamattomia pelkoja ja sen kautta suunnatonta 

riittämättömyyttä. Tämä taas aiheuttaa tyytymättömyyttä ja 

sisäistä pahaa oloa. Näitä tunteita yritetään piilottaa materian 

keräämisellä ja itsensä viihdyttämisellä. Harva tietoisesti 

huomaa, miksi toimii elämässään, kuten toimii. 

Moni kyllä luulee tietävänsä ja käyttää perusteluissaan egon 

tarjoamia peitetarinoita todellisten syiden sijaan. 

Todellisuudessa kukaan ei ostaisi mitään turhaa tai tekisi 

mitään, mikä ei tunnu mielekkäältä, jos hän ei kuvittelisi 

voivansa paremmin sen tehtyään. Hetkeksi nuo hankinnat ja 
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tekemiset antavatkin hyvän olon tunteen, mutta se häviää 

nopeasti ja tilalle on jälleen löydettävä jotain muuta. Itsensä 

viihdyttämisen kierre on valmis. Tätä tehdessä ihminen ei tule 

ajatelleeksi muita eikä sitä mitä oma toiminta aiheuttaa 

kokonaisuuden kannalta. Tärkeintä on oma hyvinvointi. 

Vasta, kun ihminen matkaa sisimpäänsä tunnistamaan ja 

ymmärtämään oman mielensä toimintaa ja omia tunteitaan, 

hän voi vapautua tästä kierteestä. Hän voi vapautua omasta 

tarvevankilastaan. 

Lapset ja nuoret kasvatetaan siihen, että heidän tulee valita 

ammatti, josta maksetaan hyvä palkka. 

Ei ajatella sitä, mitä yhteiskunta tarvitsee ja mitä nuori todella 

itse haluaisi. Raha-ajattelu on niin iskostettu mieleemme, ettei 

valtaosa edes tiedä mitä haluaa. Kaikkiin ajatuksiin liittyy raha. 

Raha itsessään ei ole paha, se on vain energiaa kuten kaikki 

muukin. Se arvo, minkä olemme sille antaneet ja miten sitä 

käytämme, onkin sitten jo aivan eri asia. Kaiken arvo 

määritetään rahan kautta, jopa itsemme. Se on mielestäni 

sairasta. Raha on ihmisen keksintö, ei minkään todellisen arvon 

mittari. 

Meistä jokaisella on jo kaikki mikä on arvokasta.  

Ihmiskunta ei kaadu omiin keksintöihinsä jos ne tehdään 

palvelemaan kaikkien parasta. Se hajoaa ennemminkin 

ajattelemattomuuteen, egoistisuuteen ja ahneuteen. 

Negatiivisten ajatusten energia leviää ympäri maailmaa ja 
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vahvistaa sen voimaa kaikissa. Mielemme saaste on maailman 

suurin uhka. Jos emme muuta sitä, emme voi odottaa 

kovinkaan hyvää lopputulosta. Ei riitä, että puhuu. On myös 

elettävä puheidensa mukaisesti. Muutos tapahtuu itsessä ja 

oman esimerkin kautta. Jokaisella on vastuu kaikesta ja 

jokainen vaikuttaa kaikkeen. Pelkästään asioista puhuminen on 

vain todellisen viisauden korviketta. 
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Raha 

Tässä kohtaa kirjaa pääsemme yhteen vaikeimmista aiheista 

tämän päivän elämässä: rahaan. Kaikki on kiinnittynyt rahaan. 

Olemme itse antaneet tapahtua niin. 

Onnistuin luomaan itselleni tilanteen, jossa minulla ei ollut 

minkäänlaisia tuloja. Mikään ei toiminut, mitä yritin. Puolisoni 

joutui elättämään nelihenkisen perheemme yksin omilla 

tuloillaan. Mitään ylimääräistä ei jäänyt eikä raha riittänyt 

kaikkeen. Jotenkin kuitenkin selvisimme. 

Se vei minut kolme vuotta kestävään taisteluun itseni kanssa. 

Huomasin mihin kaikkeen omanarvontuntoni oli kiinnittynyt. 

Tunsin itseni täysin arvottomaksi ja mitättömäksi. En voinut 

hankkia mitään.  

Aina, kun tuli jokin idea mieleen huomasin siirtyväni 

ajatukseen, että ”ai niin, eihän minulla ole rahaa hankkia sitä”. 

Oli suorastaan järkyttävää tajuta, kuinka aivan kaikki näytti 

olevan rahaan kytkeytyneenä. En pystynyt millään katsomaan 

yli sen mitä näytti olevan. En edes pystynyt kuvittelemaan 

mitään parempaa tilannetta vaan olin täysin puuteajatusten 

vankina. Vei todellakin kolme pitkää vuotta vapautua siitä. Oli 

ymmärrettävä jokainen pienikin lanka, mikä piti arvoani kiinni 

rahassa tai materiassa. Ne revittiin tuskaisesti jokainen yksi 

kerrallaan irti. 
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En ole valmis vieläkään, mutta nyt uskoni elämään ja siihen, 

että se kantaa, kun toimin oikeasta lähteestä käsin. Elämä pitää 

minusta huolen. Näin on myös tapahtunut. 

Tuo prosessi riisui minusta pois kaiken turhan haluamisen. 

Huomasin, etten tarvitse juuri mitään. Pärjään hyvin vähällä, 

eikä sillä ole mitään tekemistä onnellisuuteni kanssa. Nyt olen 

onnellisempi kuin koskaan. Olen kiitollisempi kaikista 

pienistäkin asioista ja myös huomaan ne. Ennen kaikki oli 

itsestään selvää ja tein ostoksia pelkästä tottumuksesta. 

Mikään ei kuitenkaan tuntunut miltään. 

Tekemiseni on muuttunut täysin. En enää tee mitään rahan 

kautta, siitä syystä, että minun on jostain tehtävä rahaa, jonka 

vuoksi tekisin kompromisseja ja puskisin väkisin. Nyt kysyn 

itseltäni, mitä haluan tehdä. Mitä hyvää voin tarjota muille ja 

toteutan sen. Raha seuraa perässä ja sitä tulee aina riittävästi. 

Raha on vain energiaa kuten kaikki muukin. Ei yhtään sen 

enempää.  

Maailma juoksee rahan perässä ja siitä on tullut epäjumala jolle 

kumarretaan syvään. Ihmiset ovat valmiita tekemään mitä 

tahansa saadakseen enemmän ja omistaakseen enemmän. 

Ihmisarvo ja muita kohtaan käyttäytyminen on jäänyt 

toissijaiseksi. Tämä johtuu pelosta, ettei kaikkea olisi kaikille 

riittävästi. Siltä se myös näyttää, kunnes katkaisemme tuon 

ajatusketjun. 
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Voimme luoda rahaa siinä missä kaikkea muutakin, mitä tässä 

maailmassa ilmenee. Sitä ei vaan tulisi asettaa johonkin 

erityisasemaan vaan antaa virrata vapaasti, kuten kaiken 

muunkin materian. Ei kiinnittymistä rahaan vaan usko, että aina 

on riittävästi.  

Myös arvomaailmamme on kiinnittynyt rahaan täysin 

nurinkurisella tavalla. Maksamme suuria summia materiasta, 

omaisuudesta ja itsemme miellyttämisestä. Mutta jos kyseessä 

on esimerkiksi henkinen koulutus, joka voi antaa eväät koko 

elämän muuttumisesta paremmaksi, emme ole valmiita 

maksamaan tästä juuri mitään. 

Kohtasin myös tämän haasteen itse. Ajattelin, että kaiken 

henkisen opin pitää olla ilmaista ja niin sanotusti henkisten 

ihmisten pitää elää köyhyydessä ja kurjuudessa. Kapinoin 

seminaarihintoja vastaan, kunnes vihdoin oivalsin 

ajatusongelmani. Nyt kun katson sitä, minua naurattaa. Mitä 

puhtaampia mieleltämme ja sydämeltämme olemme, sen 

enemmän hyvää yltäkylläisyyttä ansaitsemme. Silloin materia ei 

ole merkittävää, mutta sitä ohjautuu meille, koska olemme 

henkisten lakien mukaan ansainneet sen. Kaikki on vain hyvin. 

Rahaa voi olla tai sitä voi olla olematta. 

Jos elämme köyhyydessä, tulee sen olla oma valintamme eikä 

alitajuinen uskomus puutteesta. Sen ei tule myöskään olla egon 

rakentama käsitys siitä, että olisimme silloin jollain tavalla 

parempia ihmisiä kuin muut. Sen ei myöskään tule aiheutua 
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siitä, ettemme alitajuisesti osaa ottaa vastaan ja ettemme koe 

olevamme vaurauden arvoisia. Tämä kaikki on turhaa. Mitään 

sääntöjä ei ole. 

Olen valmis maksamaan vaikka viimeiset rahani sellaisesta, 

jonka olen jo huomannut muuttavan elämäni täysin 

uudenlaiseksi, paremmaksi. He ketkä siinä ovat auttaneet, ovat 

ansainneet kaiken sen mitä se maksaa. 

Kyse on siis siitä mitä arvostaa elämässään. Moni meistä on 

valmis laittamaan paljon rahaa muun muassa autoon, 

kampaajalle, vaatteisiin ja kaikkeen muuhun hauskaan, mutta 

harvoin elämänlaadun henkiseen parantamiseen. Mitä tämä 

kertoo arvomaailmastamme? 
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Pinta-ajattelusta syväajatteluun 

En kirjoita mistään uudesta ja ihmeellisestä. Kaikki puhuvat 

samoista asioista vain hiukan erilaisin tulkinnoin. 

Ihmiset lukevat kirjoja ja jakavat hienoja viisaita lauseita mm. 

sosiaalisissa medioissa. Kuinka moni oikeasti on sisäistänyt sen 

mistä puhuu tai todella syvästi ymmärtää nämä viisaat lauseet. 

Lyhyissä lauseissa piilee paljon elämänviisautta ja paljon 

laajempaa ymmärrystä kuin itse sanat kuvaavat. 

Pääosin kohtaamme asiat vain päällämme. Käytän tästä 

nimitystä pinta-ajattelu. Kohtaamme jonkin hienolta ja viisaalta 

kuulostavan lauseen ja ihastelemme sitä hetken. Laitamme sen 

ehkä jakoon ja sitten unohdamme koko jutun. Emme pysähdy 

analysoimaan sen todellista syvempää merkitystä. 

Sanat ovat vain sanoja kunnes sisäistämme ne ja elämme ne 

todeksi oman elämämme kautta. Pelkällä positiivisuuden ja 

viisauden esittämisellä emme pääse minnekään. Se ei ole 

muuttunut omaksi totuudeksemme vaan ego käyttää sitä 

keinona näyttää muille, että ajattelisimme hyveellisesti ja 

oikein. 

Kaikki haluavat olla positiivisia ja esittää iloista ja onnellista 

ulospäin. Jos sisäinen tunne ei kuitenkaan ole synkroniassa 

tämän kanssa, on se jälleen vain egon rooli, jonka avulla se 

hakee hyväksyntää muilta. Se on kulissi jota ylläpidämme 

pelosta. 
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Todellinen rakkaus, ilo, onni, harmonia, rauha ja kiitollisuus 

eivät tarvitse ympärilleen mitään räiskyviä manööverejä. Pelkkä 

sisäinen tunne ja ymmärrys siitä, että saa itse kokea sitä, riittää. 

Jos esitämme ”henkistä” ja hyväntahtoista muille ihmisille ja 

sen jälkeen palaamme kotiin kiukuttelemaan omalle 

perheellemme, ei yhtälö ole kunnossa. Emme voi antaa 

enempää mitä olemme todella sisäistäneet. Olemme 

sisäistäneet sen vasta sitten, kun olemme samanlaisia 

rauhallisia ihmisiä seurasta tai olosuhteista riippumatta. 

On todellakin oltava rehellinen itselle. Ei keskeneräisenä 

olemisessa ole mitään hävettävää. Olemme kaikki 

keskeneräisiä. Jos kuitenkin esitämme jotain muuta, on se 

epärehellisyyttä, joka kostautuu meille itsellemme. 

Jos emme pysähdy, emme pääse käsiksi syväajatteluun. 

Elämämme on usein niin hektistä ja suorituskeskeistä, että 

meillä ei ole aikaa istua alas kuuntelemaan itseämme ja vain 

olemaan. Monelle tulee todella epämukava olo näin 

tehdessään joka poistetaan tekemällä jotain muuta. Kuitenkin 

tuo epämukava olo on juuri se aarre, jota etsimme. Sen alta 

paljastuu se mitä piilotamme, mitä emme suostu kohtaamaan 

ja hyväksymään itsessämme. 

Suosittelen kaikille elämänsä tekemisellä täyttäneille ihmisille 

henkilökohtaista koetta. Ota itsellesi yksi vuorokausi. 

Vuorokausi, jonka aikana et tee yhtään mitään. Toki syöt, mutta 
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et mitään muuta. Istut vain paikallasi, ilman musiikkia, 

tietokonetta, televisiota ja puhelinta, täysin hiljaa vain 

kuunnellen itseäsi. 

Kirjaa ylös millaisia tuntemuksia ja ajatuksia koet tuona aikana. 

Mitä sinun tekisi mielesi tehdä mielummin? Missä ajatuksesi 

ovat? Oletko todellakin vain siinä paikallasi vai vaeltaako 

mielesi menneessä tai tulevassa? 

Tämän omakohtaisen testin avulla voit löytää yllättäviä asioita 

itsestäsi. 

Tämä kaikki mistä kirjoitan, on syntynyt satojen ”kölin 

alitusten” seurauksena. Olen joutunut pala kerrallaan 

oppimaan ulos siitä, minkä olen elämäni aikana oppinut. Ego 

pitää tiukasti kiinni jokaisesta saavutuksestaan, joten se on 

kirjaimellisesti tuntunut usein siltä, että vedetään suuren laivan 

kölin ali edestakaisin. Juuri kun pääsee toiselta puolelta pintaan 

ja saa vetäistyä keuhkot täyteen happea, kiskaistaan samaa 

reittiä takaisin. 

Tämä kaikki kuitenkin tuottaa tulosta. Jokainen irti päästäminen 

keventää sisäistä taakkaa vähän kerrallaan. Se paljastaa pala 

palalta enemmän tuota puhdasta ydintämme. On vaikeaa 

ymmärtää mistä on kysymys ennen kuin itse ryhtyy 

purkuhommiin. 
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Olemme siis oppineet fyysisen ajattelun egon tulkintojen 

kautta. Jos haluamme nähdä todelliset merkitykset, on vanhat 

ensin siivottava pois tieltä.  

Jokainen sisälle opastava kirja kertoo samoista asioista. Kaikki 

tiet vievät samaan alkulähteeseen. Mikä versio kutakin auttaa 

henkisellä matkalla on se aina itse löydettävä. Ei ole yhtä oikeaa 

tapaa, mutta mikä valtavan suuri lahja onkaan, että meillä on 

näin paljon vaihtoehtoja tarjolla matkamme tueksi. Jokaiselle 

löytyy varmasti omansa. 
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Kuuntele mitä sanot ja ajattelet 

Olemme itse itsellemme parhaita opettajia jos olemme 

kuulolla. Byron Katie on ollut suuresti avuksi oman 

ymmärrykseni kehittämisessä Is it true -tekniikallaan.  

Suosittelen tutustumaan. 

Kuuntele itseäsi mitä kritisoit tai mitä mieltä olet esimerkiksi 

puolisostasi silloin kun hän ei sinua miellytä. Tarkastele ja 

kirjoita ylös arviosi juuri siinä hetkessä. Millaisena pidät häntä ja 

mitä hän tekee väärin mielestäsi. Kiinnitä huomiota millaisia 

tunteita tilanne herättää sinussa ja kirjaa nekin ylös. Kysy 

itseltäsi onko tämä totta? Voitko olla aivan varma, että arviosi 

on totta vai onko kyseessä oma ajatuksesi asiasta johon uskot ja 

se tekee asiasta sinulle totuuden? 

Tämän jälkeen odota, että pääset rauhan tilaan  

ja lue ne itsellesi siten, että asetat hänen nimensä tilalle omasi. 

Tulet hämmästymään kuinka paljon piilotettuja ja itse itseltäsi 

kieltämiä ominaisuuksia löydät tämän avulla itsestäsi. Tämän 

oivaltamalla alat ymmärtämään, että kakki mitä kohtaat, 

palvelee itseasiassa omaa kehitystäsi parhaalla mahdollisella 

tavalla. Sen sijaan, että toisesta tulee syyllinen, huomaatkin 

tuntevasi kiitollisuutta, että hän esitteli sinulle ominaisuuden, 

jota et ollut tunnistanut itsestäsi aikaisemmin. 

Rankimmatkin tilanteet voivat tämän avulla kääntyä 

kiitollisuuden tyyssijoiksi ja todellinen anteeksianto astuu 
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kuvaan. Päässä tehty anteeksianto ei koskaan ole aito ja 

riittävä. Merkitys pitää ymmärtää syvemmällä uudelleen jolloin 

huomaa, ettei mitään anteeksiannettavaa edes ollut. Kaikki 

hyvin ja opit sen mitä pitikin. 

Sama toimii myös silloin, kun sinusta tuntuu, että joku 

lähimmäisesi tarvitsisi kipeästi jotain. Saatat ajatella, että voi 

kun hän kunnioittasi itseään enemmän tai näkisi omat 

vahvuutensa. Sinulle syntyy valtava tarve auttaa ja jotenkin 

näyttää hänelle, jotta hän huomaisi. Todellisuudessa tarvitset 

juuri itse sitä, mitä koet hänen kauttaan. Et mahdollisesti 

arvosta itseäsi riittävästi etkä huomaa omia vahvuuksiasi ja 

rakasta itseäsi sellaisena kuin olet. Ego vain ulkoistaa tunteen 

näyttämään siltä, että se esiintyy tuossa toisessa ihmisessä. 

Jokainen ihminen on peilisi. Kun menet peilin eteen ja huomaat 

kasvoissasi haavan, et suinkaan laita laastaria peiliin vaan 

kasvoihisi, jossa haava sijaitsee. Näin toimii kaikki 

havaitsemamme tässä maailmassa. Ajatuksemme ja 

tunteemme paljastavat mitä emme vielä itsessämme hyväksy ja 

opimme tuntemaan itseämme paremmin. 

Kun parannat omat haavasi, huomaat, että et enää näe tuossa 

toisessakaan niitä seikkoja, jotka aikaisemmin näyttivät siellä 

olevan. 

Kun parannat itsesi, parannat maailman. 



 
  

134 
 

Rationaalisen mielen on monesti todella vaikea hyväksyä näin 

olevan, mutta jos avaat mielesi ja poistat rajat päästäsi, tulet 

huomaamaan oman kokemuksesi kautta, että asia toimii näin. 

Se on itse testattava ja löydettävä. Kenenkään toisen sanat 

eivät riitä. Nämä tilanteet avaavat suuria oivalluksia ja tuovat 

uudenlaista onnistumisen iloa elämään, ei egosta lähtöisin 

olevaa vaan sielun riemua. 
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Sisäinen terapeutti 

Masennukseni aikana kävin terapiassa. Asioita kaiveltiin, 

muisteltiin ja pyöriteltiin. Kohdallani ei kuitenkaan edes 

psykiatrini osannut sanoa mistä masennukseni olisi voinut 

johtua. 

En ymmärtänyt tätä silloin ja jätinkin terapian pois kohdallani 

toimimattomana. Se ei tuntunut auttavan minua millään 

tavalla. Vasta paljon myöhemmin, aloin ymmärtämään miksi. 

Fyysinen mieli eli ego, se missä ongelmat syntyvät, ei voi löytää 

ratkaisua asiaan samasta ajattelusta missä ne ovat syntyneet. 

Ongelman ratkaisu ei yleensä löydy itse ongelmasta. On 

etsittävä toisenlainen lähestymistapa. 

Tiedossani olevasta muististani yritettiin etsiä selitystä 

masennukselleni. Syy ei kuitenkaan ollut tietoisen mieleni 

tavoitettavissa. Vasta, kun sisäinen matkani henkiseen alkoi, 

rupesi pintaan nousemaan myös muistoja ja tunteita, jotka oli 

piilotettu alitajuntaani. Niitä ei voi löytää tiedossa olevaa 

muistia tonkimalla. Ne eivät ole siellä. 

Vasta tunteita tutkimalla ja tunnistamalla, alkoi muistojakin 

nousta pintaan. Tunteet toimivat tienviittana kohti tapahtumia 

ja niitä tutkimalla ja uudelleen kohtaamalla pääsee käsiksi 

alitajuntaan. Uskallan sanoa, että jopa 90% elämäämme 

vaikuttavista uskomuksista ja ajatusmalleista on itseltämme 

piilossa alitajunnan puolella. Itselläni ei ollut aavistustakaan 

mitä kaikkea olin sisälleni piilottanut. Alitajunta on kuin kellari 
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jonne on vuosien varrella raahannut kaiken romun ja sulkenut 

aina oven perässään. Ei ole koskaan tullut käyneeksi kellaria läpi 

eikä muista mitä kaikkea sinne on varastoinut. Vasta 

täydellinen sisäinen inventaario paljastaa kuinka paljon turhaa 

on säilyttänyt. 

Vaikka monesti syyt ovatkin tietoisen muistimme 

saavutettavissa, ei niiden pyörittäminen ja muisteleminen 

vapauta meitä niistä - ennemminkin pitää niissä kiinni. Ajan 

kanssa opimme kyllä paremmin selviämään niiden kanssa, 

mutta se ei vielä vapauta niihin liittyviä tunteita ja tulkintoja 

kokonaan. Juuri jää sisimpäämme. Kellari ei tyhjene sitä 

katsellessa tai tavaroiden paikkaa vaihdellessa.  

Siksi on tärkeämpää tunnistaa tunne ja uskaltaa kohdata se 

uudelleen kokemisen tasolla ja oppia ymmärtämään sen 

esittelemä viesti uudella tavalla toisesta näkökulmasta. Silloin 

ikäväkin asia saa toisenlaisen merkityksen ja sen tuoma tuska 

häviää. Egon kautta syntynyt käsitys ei muutu egosta etsimällä. 

Sieltä saa vain samankaltaisia erilaisia versioita, jotka eivät 

vapauta. 

Siellä ei ole saatavilla erilaisen ymmärryksen tuomaa tulkintaa. 

On löydettävä kokemiseensa henkinen näkökulma. Näkökulma 

jonka avulla löydän seikkoja miten ikäväkin tilanne on jollain 

tavalla palvellut omaa parastani. Sellainen, mikä vapauttaa 

kaikki osapuolet kokonaan syyllisyydestä ja jäljelle jää vain oppi. 

Kun saa tämän oivalluksen, syyllisyys yksinkertaisesti lakkaa 
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olemasta. 

Silloin näkee tapahtuman tuoman merkityksen korkeamman 

ymmärryksen kautta ja ymmärtää sen tarpeellisuuden oman 

kehityksen kannalta. Mitä se on yrittänyt kertoa minulle. 

Tunnista jokainen tavara ja kanna ne yksitellen ulos kellarista. 

Jos tuomitsemme itsepintaisesti kokemamme vääryydeksi, 

emme voi löytää muuta tulkintaa. 

Minulle on tehty vääryyttä ja se pitää minut kiinni uhrina 

olemisessa. On luovuttava tästä ajatuksesta kokonaan. 

On katsottava kokonaisuutta neutraalisti ilman tuomitsemista. 

Silloin uusien näkökulmien mahdollisuus aukeaa. 

Kaikki kokemamme on vain informaation ja elämänkokemuksen 

keräämistä. Määrittelemme tapahtuneen sitten hyväksi tai 

huonoksi. Se on vain itsemme asioille antama arvo. Henkisestä 

katsottuna ei ole hyvää ja huonoa. On vain opittavaa. Ihminen 

voi todella ymmärtää vasta koettuaan. Siksi ikävät tapahtumat 

opettavat paljon enemmän, kun hyvässä olossa kelluminen.  

Ihmisyyden kokeminen ei ole vain yhdentekevä matka. 

Jokaisella sielulla on päämäärä ja tavoite oman palansa 

kehityksen suhteen ja sen kautta kokonaisuuden suhteen. Kun 

olemme tiedostamattomia tästä asiasta, emme muista ja kuule 

sielun ohjausta. Meiltä jää todellinen elämä näkemättä ja 

huomaamatta. 
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Ego on saanut niin vahvan otteen ajatustemme kulusta, että 

ihmiset eivät yksinkertaisesti kuule muuta. Ei ymmärretä ja 

tunneta egon toimintamalleja ja siitä syystä ei ole mitään mistä 

valita toisin. Ei osata kyseenalaistaa omaa ajattelua. Oma 

kantamme tuntuu niin oikealta omasta mielestämme, ettemme 

tule edes ajatelleeksi, että tuo käsitys on vain oma 

ajatuksemme johon uskomme. Se todellakin on vain ajatus 

josta pidämme tiukasti kiinni. Emme ymmärrä, että ei ole 

ketään toista, joka tuntisi tai ajattelisi aivan samoin 

kanssamme. Jokainen on luonut omanlaisensa ajatusmaailman 

aivan itse. 

Juuri tästä syystä, että ajattelemme niin eri tavoin, sodat 

syttyvät ja riidat puhkeavat. Emme ymmärrä, että olemme 

yksin ajatustemme kanssa eikä kukaan toinen voi ymmärtää 

meitä täsmälleen samoin. On niin monta näkökulmaa, kuin on 

ihmistäkin. On suorastaan järjetöntä puolustaa omaa 

näkökulmaansa ja yrittää pakottaa sitä myös muille. 

Se ei koskaan tuo rauhaa. Tilalle pitää valita suvaitsevaisuus 

erilaisuutta kohtaan. Täytyy antaa arvoa sille, että on joku 

toinen, joka voi näyttää minulle erilaisia tapoja ajatella, joista 

voin oppia lisää. Tulisi olla uteliaisuus erilaisia ajatusmalleja 

kohtaan eikä tulisi asettaa kaikkea toisiaan vastaan, vaan tulisi 

opetella ymmärtämään erilaisuutta. 

Minä en ole ajatukseni, joten minun ei tarvitse niitä puolustaa. 

Minä olen kaikki mitä on. 
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Pahaa ei tule kenellekään tehdä ja se pitää tietenkin pysäyttää, 

mutta ei hyökkäämällä takaisin vaan ainoastaan pysäyttämällä 

se. Kun olemme sielun ohjauksessa ja toimimme rakkaudesta 

käsin, emme voi koskaan vahingoittaa toista. Silloin 

ymmärrämme, että tuo toinen henkilö on myös henkisellä 

tasolla minä. Toisinaan tulisi sanoa EI ja tulisi pysyä omassa 

totuudessaan riippumatta siitä ymmärtävätkö muut syytä. 

Riittää, että itse toimii sydämestään käsin, kuitenkaan 

pakottamatta sitä muille. 

Jos haluaa tulla vapaaksi, on tietoisesti voitettava kaikki 

ajatukset ja tunteet, jotka toimivat esteenä. 

On kohdattava ja tunnistettava kaikki ajatusmallit ja 

uskomukset, jotka seisovat vapautemme esteenä. Se ei 

tapahdu itsestään. On tehtävä työtä jatkuvasti. Jos antaa 

haitallisten ajatusten ja tunteiden vain tapahtua, ne vievät heti 

mennessään. On oltava jatkuvasti hereillä ja valittava uudelleen 

ja uudelleen. On voitettava itsensä jokaisessa hetkessä. Tämä 

vaatii tahdonvoimaa. Totuuden on tultava tärkeämmäksi kuin 

olemassa oleva käsitys itsestä. Kukaan ei todellisuudessa ole 

sitä mitä luulee olevansa. Toisin sanoen, on tunnistettava egon 

osuus ajattelustamme. 

Me puolustamme käsitystämme itsestämme. Juuri tuo 

minäkuva toimii vapautemme esteenä. 

Omat ajatuksemme toimivat itseämme vastaan. 

On lakattava kiinnittämästä itseään ajatuksiin, tunteisiin, 
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tapahtumiin, saavutuksiin ja kehoon. En ole mitään niistä, 

mutta käytän niitä. Siinä on suuri ero. 

Kun ymmärrän, että se mitä havaitsen ja tunnen, ovat vain 

työvälineitä elämän kokemiseen, on helpompi ymmärtää 

etteivät ne vaikuta omaan arvooni eikä siihen, mikä oikeasti 

olen. 
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Menneisyyden voi muuttaa 

En olisi uskonut tätä vielä muutama vuosi sitten. Enhän voi 

mitenkään palata takaisin siihen, mikä on jo koettu ja tehdä 

muutoksia. En hallitse ajassa matkustamista. Tai niin luulin. 

En ymmärtänyt sellaisen mahdollisuutta. Kyse ei tietenkään ole 

asioiden ja tapahtumien muuttamisesta vaan sisäisestä 

näkökulman ja tulkinnan muuttamisesta. 

Ajattelin, että lapsuuteni oli suhteellisen tavallinen kuvio ilman 

suurempaa draamaa. Siihen sisältyi toki vanhempieni ero kun 

olin ihan pieni ja asumiseni isovanhempieni luona. Tässä ei 

sinänsä ole mitään ihmeellistä. Sisäisen matkani alettua jouduin 

kuitenkin palaamaan takaisin myös niihin lapsuuteni hetkiin, 

joista tietoisesti muistin kovin vähän. 

Vähän kerrallaan sisältäni alkoi avautua muistoja ja 

tuntemuksia, joista en ollut lainkaan tietoinen. Ne olivat lapsen 

tulkintoja kokemistaan asioista, lapsen määrityksiä erilaisista 

tilanteista. Kauhukseni huomasin, että olin kantanut niitä 

kaikkia uskomuksia itsestäni ja omasta arvostani juuri noiden 

määritysten perusteella läpi koko elämäni, tietämättäni sitä 

itse. 

Kun pääsin käsiksi näihin kipeisiin tuntemuksiin, jotka olin 

lapsen piilottamiskeinolla sulkenut syvälle sisälleni tietoisuuteni 

saavuttamattomiin, huomasin kuinka elämäni oli koko matkan 
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esitellyt minulle näitä tuntemuksia itseäni kohtaan, muiden 

ihmisten ja tilanteiden kautta, jatkuvasti. Koska en tätä 

nuoruudessani ymmärtänyt, luulin olevani vain huono ja pidin 

kaikkea huonona tuurina. 

Kun oivalsin, että olin lapsen ymmärryksellä muodostanut 

käsitteeni tilanteista väärin, pystyin vapauttamaan ne. Osan 

tosin jouduin kokemaan tunnetasolla erittäinkin syvästi 

uudelleen, mutta osa oikeni pelkästään ymmärtämällä 

uudelleen. 

Tämä johti siihen, että aloin näkemään koko elämäni menneet 

tapahtumat aivan toisenlaisesta näkökulmasta, uudessa 

valossa. Tapahtumat ikään kuin järjestäytyivät koko matkalta 

uuteen järjestykseen ja niiden merkitykset muuttuivat. 

Ne ihmiset, jotka olivat aiheuttaneet minulle tuskaa matkalla, 

muuttuivatkin parhaiksi opettajikseni. He olivat esitelleet 

minulle erilaisin keinoin hyvinkin selvästi kuinka vähän rakastin 

itseäni ja kuinka vähän itseäni arvostin. En vain sitä silloin 

ymmärtänyt. 

Kakki loksahtelivat uuteen merkitysjärjestykseen moneen 

kertaan. Joka kerralla mukaan liittyi uusia kiitollisuuden aiheita. 

Katkeruus ja kauna sekä anteeksiantamattomuus muuttuivatkin 

kiitollisuudeksi oppimismahdollisuudesta. 

Tajusin, että todellakin, tässä NYT hetkessä, voin muuttaa koko 

menneisyyteni merkityksen täysin uudenlaiseksi. Ymmärsin, 
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että olin itse kutsunut kokemuspiiriini kaikki tapahtuneet 

tilanteet alitajunnassa piilevien epävarmuuksieni sekä pelkojeni 

avulla. Se minkä olin piilottanut, yrittikin toimia auttajanani. 

Tällä hetkellä katsoessani taaksepäin tiedän, että olen tarvinnut 

juuri ne kaikki kokemukset, jotka olen läpi käynyt, tullakseni 

siksi kuka ja mikä nyt olen ja saavuttaakseni sen ymmärryksen, 

jonka olen tähän mennessä saavuttanut. 

Ihminen oppii kokemalla, joten kokemusten puuttuessa jää 

puuttumaan myös oppiminen. 

Sielu on viisas ja järjestää elämämme juuri meille parhaalla 

tavalla. Se tarjoilee ne kokemukset, joiden kautta meidän on 

mahdollisuus kehittyä. Matka muuttaa suuntaa jatkuvasti. Jos 

emme huomaa ja opi jostakin tilanteesta, saamme varmasti 

uuden tilaisuuden jollain toisella tavalla. Se saattaa olla vähän 

rajumpi, mutta se tapahtuu vain meidän parhaaksemme. 

Päässämme voimme olla asioista eri mieltä, mutta sehän ei 

tiedäkään mitään meidän parhaastamme. Se haluaa vain 

miellyttää itseään mielekkäiden tunteiden kautta ja tuomitsee 

loput. 

Voimme laskea irti omasta tietämisemme tarpeesta ja oppia 

luottamaan, että meitä kuljetetaan tässä elämässä sielun 

ohjauksessa aina parasta reittiä pitkin. 

Näin tapahtuu joka tapauksessa. Voimme siis nauttia matkasta 

tai taistella vastaan. Jälkimmäinen tuottaa kärsimystä. 
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Sain sielultani yksinkertaisen viisaan ohjeen eräässä 

meditaatiossa: 

 Hyväksy egon olemassaolo, mutta käytä sitä vain sielun 

viisaudella. 

 Tee rauha kaiken kanssa. 

 Rakasta koko sydämestäsi sitä kaikkea. 

Kaikki muu järjestyy itsestään. Rakkaus on voimista suurin, 

voittamaton. 
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Onnellisuus ja kärsimys 

Yksikään ihminen ei tavoittelisi mitään jos hän ei jossain 

sopukoissaan kuvittelisi tulevansa onnellisemmaksi sen 

saatuaan, oli se sitten tavara, teko tai saavutus. Onnellisuuden 

perässä me juoksemme. Se on haihtuva tavoite. Se ei koskaan 

tule toteutumaan kestävänä niin kauan kuin luulemme sen 

olevan jossain muualla odottamassa tai sen tulevan jostain 

itsemme ulkopuolelta. Sen ei pitäisi olla tavoite lainkaan. 

Onnellisuus on tila, mikä tulee itsestään seurauksena siitä, että 

olemme oivaltaneet elämän ja puhdistaneet itsestämme kaiken 

sen, mikä seisoo onnemme tiellä. Itse olen huomannut, että 

onnellisuus ei enää ole tavoitteeni vaan paljon palkitsevampi 

tila on sisäinen rauha. Kun olen sisäisen rauhan tilassa, olen 

samanaikaisesti onnellinen, rakastava, iloinen, suvaitseva, 

myötätuntoinen ja kiitollinen. Ne ovat kaikki puhtaan 

rakkauden ominaisuuksia eikä se vaadi pirskahtelevia 

ääritunteita.  

Rauhan tila on parasta mitä tiedän. Kun pidän huolen, että 

pysyn jatkuvasti rauhan tilassa, olen automaattisesti 

onnellinen. Mikään ulkoinen ei sitä voi muuttaa ellen anna. 

Jos en voi hyvin, en ole rauhan tilassa. 

Kärsimisen tunnetta me pakenemme keinolla millä hyvänsä 

vaikka ovi kärsimyksen läpi tuo meidät vapauteen. 

Se mitä välttelemme, on pelastajamme. Kärsimys tuntuu niin 
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pahalta, että etsimme mitä tahansa sen sijaan. 

Ego sanoo, että vain hullu kulkee kohti kärsimystä, vaikka 

samalla se pitää huolen, että pysyt kiinni siinä. Asia on kuitenkin 

päinvastoin. 

Ego sanoo: Kärsi, mutta samalla tuomitsee kärsimyksen. Tällä 

ristiriitaisuudella se saa meidät hämmennyksiin emmekä 

tunnista, että sama ohjeiden antaja toimii kärsimyksen 

aiheuttajana ja sen tuomitsijana. Kun olemme vältelleet jotain 

tunnetta riittävän pitkään, emmekä ole löytäneet rauhaa, tuo 

elämä meidät kärsimyksen eteen pakottamalla kohtaamaan 

sen. Vastustamme kunnes emme jaksa enää. Silloin kohtaamme 

kärsimyksen silmäkkäin vastustelematta ja siinä asuu 

vapautemme. On vapauduttava siitä, mikä sen aiheuttaa. Sitä ei 

kuitenkaan tunnista kohtaamatta itse tunnetta.  

Toivomme pelastusta, mutta emme astu sisään ovesta, joka 

sinne johtaa. Tähän on syynä vain se, että emme halua valita 

ovea, joka näyttää tuntemattomalta ja siten pelottavammalta 

vaihtoehdolta kuin kärsimys, joka on sentään meille jo tuttu. 

Valitsemme pienuuden ja tyytymättömyyden sen sijaan. 

Kärsimys on aina pelkoa, mutta kärsimyksessäsi on 

pelastuksesi. 
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Ruori ja navigointijärjestelmä 

Sain aikanaan lyhyen ja viisaan neuvon opettajaltani, kun valitin 

epätietoisuuttani ja kärsimystäni. 

Se kuului näin: 

Olet kuin aallokon varassa päämäärättömästi ajelehtiva vene. 

Sinulta on ruori hukassa. Kun löydät sen, voit tehdä elämälläsi 

mitä haluat. 

Tämä sai minut entistä hämmentyneemmäksi. Mikä on ruori ja 

mistä sitä etsiä? Mielessäni kävi venetarvikeliikkeistä lähtien 

kaikki, mutta en vain ymmärtänyt mitä hän sillä tarkoitti. 

Kului lähes 1,5 vuotta, kunnes minulla lopulta välähti. Tuon 

oivalluksen myötä en löytänyt vain ruoria vaan koko 

navigointijärjestelmän. 

Ruori on ajatuksemme ja navigointijärjestelmä on tunteemme 

- koko olemuksellamme tunteminen. Siinä paketissa on koko 

elämämme tarpeelliset työkalut, jotta voimme löytää oikean 

suunnan ja sisäisen rauhan. 

Tämä oivallus sai minut tarkkailemaan näiden yhteisvaikutusta. 

Tunne seuraa ajatusta ja haastavaksi tunnistamisen tekee se, 

että kaikki ajatuksemme eivät tapahdu tietoisessa 

mielessämme. Valtaosa ajatuksistamme kumpuaa alitajuisesta 

mielestämme. Sinne on hankalampi päästä käsiksi, mutta juuri 

tunteiden avulla se on mahdollista. 
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On hyvä kuitenkin aloittaa tarkkailemalla tietoisia 

tunnetilojamme ja jos tunne ei ole miellyttävä, pysähtyä 

hetkeksi miettimään, mitä ajattelimme juuri ennen tunteen 

ilmentymistä. Toisinaan tunteen aiheuttajan huomaa heti ja 

toisinaan sille ei löydy välittömästi yhteyttä. 

Pääsääntönä kuitenkin on, että jos tunne on huono, käännä 

ruoria ja korjaa suuntaa. Jos voit hyvin, pidä kurssi. 

En halua antaa kuvaa, että tämä kaikki olisi helppoa sillä sitä se 

ei ole. Se on monien tuskaisten sisäisten kamppailujen tulosta. 

Ego on kovempi vastustaja kuin voimme kuvitella. Se haluaa 

oikeuttaa meille kaikki omat ajatuksemme ja mielipiteemme 

keinolla millä hyvänsä.  

On oltava päättäväinen ja rohkea sekä huolellisesti 

tunnistettava ajattelutapansa. On kyseenalaistettava omat 

mielipiteensä, niiden alkuperä, sekä niiden motiivit. On oltava 

äärettömän rehellinen itselle ja pysäytettävä kaikki haitalliset 

ajatukset heti kun ne ilmenevät mielessämme. 

Tämä vaatii kovaa työtä, sillä on paljon helpompaa vain antaa 

kaiken tapahtua itsestään, kuten aina ennenkin. Siksi se jää 

monelta tekemättä. 

Paljon puhutaan siitä, kuinka tulisi luottaa intuitioon ja 

tunteisiinsa. Se on totta silloin, kun kykenee erottamaan mistä 

lähteestä nuo tuntemukset tulevat. Intuitio on yleensä hyvin 

hento välähtävä hetki, joka karkaa heti, kun mieli puuttuu sitä 
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pohtimaan. Intuitio voi varoittaa tai ohjata johonkin suuntaan. 

Emootiot sen sijaan saattavat syntyä joko egosta tai sydämestä. 

Tunteisiin sellaisenaan ei voi suoraan luottaa, vaan on opittava 

tunnistamaan, mikä niiden alkuperä on: tulevatko ne pelosta 

vai rakkaudesta, egosta vai sydämestä? Alkupuolella oleva 

taulukko auttaa määrittämään kummasta lähteestä tunteemme 

kumpuavat. 
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Se mihin uskon on totuuteni 

Luomme omaa elämänkokemustamme jatkuvasti, mutta meiltä 

puuttuu syvempi ymmärrys miten se tapahtuu. Uskomisen 

osuus siinä on merkittävin tekijä.  

Luomisprosessin voisi jäsentää seuraavasti: 

 Ajatus ohjaa luomistamme. Toimii kohteen 

määrittäjänä. 

 Tunne, mikä vilpittömästi tukee ajatusta, toimii 

ajatuksen vahvistajana. 

 Edellisten yhteistyö eli kuvittelu toimii liikkeelle 

panevana voimana. 

 Täydellinen usko toiveeseensa saa kaiken tapahtumaan. 

Tällä kombinaatiolla asiat elämässämme tapahtuvat. 

Miksi se ei välillä tunnu toimivan? 

Kyse on mieleemme hiipivästä epäilyksestä. Jos emme 

vilpittömästi kykene uskomaan ajatukseemme tai 

toiveeseemme se on jo vesittynyt. Epäilyksen häivähdyskin 

estää onnistumisen. 

Kyse on siis vahvasta uskomisesta. Sisäänrakennetut 

uskomusjärjestelmämme siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei, 

estää meitä astumasta rajojen yli. Se vaatii harjoittelua ja uskon 
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tietoista vahvistamista. On annettava mahdollisuus yli sen 

minkä kykenee uskomaan. 

Jos pidämme mahdollisena vain sitä, minkä tiede on jo pystynyt 

todistamaan, toimimme omia mahdollisuuksiamme 

rajoittavasti. Valtaosa uskoo siihen, mikä on pystytty 

todistamaan, mutta ei yhtään enempää. Tosiasiassa tiede tutkii 

omia luomuksiamme ja teemme myös tutkimuksia ulkoisin 

perustein siitä mitä on jo olemassa. Mahdollisuutemme ovat 

kuitenkin suuremmat. Voimme myös luoda uutta ilman rajoja. 

Rajoitteemme sijaitsevat vain ajattelussamme. Se, minkä 

uskomme mahdolliseksi, on myös mahdollista. 

”Jos uskon, että en pysty, olen oikeassa. 

Jos taas uskon, että pystyn, olen myös oikeassa.”  

(“Whether you think you can, or you think you can't--you're right.”  

― Henry Ford) 

On itsestämme kiinni kumman tavan uskoa valitsemme omaan 

elämäämme. 

Miksi on niin vaikeaa uskoa johonkin, mikä poikkeaa 

suurimman osan uskomusjärjestelmästä? 

Vastaus on pelko. Pelko siitä, että ajatustani ei hyväksytä ja että 

muut tuomitsevat minut kilahtaneeksi tai typeräksi. 

Samalla kuitenkin poistamme itseltämme mahdollisuuden 

onnistua. Toimimme hyvin kapeiden rajojen sisällä uskomalla 

siihen, mitä jo kykenemme uskomaan. Harva on edes 
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tyytyväinen olosuhteisiinsa, mutta eivät silti ole valmiita 

haastamaan ja laajentamaan omaa uskomusjärjestelmäänsä. 

Ego antaa myös ymmärtää, että teet itsestäsi idiootin astumalla 

yleisten normien ulkopuolelle. Ihminen mielummin kuuluu 

joukkoon erottumatta sieltä kuin ottaa vastuun omasta 

elämästään ja uskaltaa astua valtavirran ulkopuolelle. Vapaus ja 

mahdollisuudet kuitenkin sijaitsevat juuri ulkopuolella. 

Jos uskon, että pystyn parantamaan itseni, minulla on myös 

mahdollisuus siihen. Jos uskon, että en pysty, en myöskään 

pysty. Niin yksinkertaista se on. 

Voi viedä aikaa löytää omat keinonsa, mutta ne löytyvät jos 

pidämme uskomme ja kuuntelemme sisimpäämme. 

Oma parantumiseni aikanaan tapahtui vaikka en kyennyt silloin 

vielä uskomaan sen mahdollisuuteen. Kuitenkin jokin sisälläni 

uskoi. Tämä myös laittoi oman uskomusjärjestelmäni 

täydellisen uudelleen tutkimisen kohteeksi. Olin luullut, että 

tällainen ei ollut mahdollista, mutta olin väärässä. 

Siitä eteenpäin olen tarkasti havainnoinut kaikkia uskomuksiani 

ja pyrkinyt vapauttamaan niistä jokaisen sitä mukaa, kun olen 

niitä itsestäni tunnistanut. Nyt tiedän, että kaikki on 

mahdollista jos annamme mahdollisuuden. 

Uskomusten muuttaminen voi tosin viedä aikaa. Se vaatii 

harjoittelua ja tietoista jatkuvaa pyrkimystä sekä itselle 

todistelua, jotta vapautus muuttuu omaksi uudeksi totuudeksi. 
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Ei riitä, että vain pintapuolisesti päättää uskoa. Sen on myös 

tunnuttava vilpittömästi siltä. Uskomista ei voi esittää vaan sen 

on oltava aitoa. Muutoin siihen sisältyy vielä epäilys. Tunne 

kertoo kyllä, kun asia on mennyt riittävän syvälle. Silloin kyse ei 

ole enää uskosta vaan siitä, että tietää näin olevan. Uskoa 

tarvitaan vain niin kauan, kuin asiaa ei ole vielä kyennyt 

vakuuttamaan ehdottoman varmaksi itselle. Usko onkin 

työväline matkan ajaksi. 

Usko on kuin kainalosauvat, joiden avulla voimme kulkea 

eteenpäin kunnes olemme täysin varmoja, että pystymme 

siihen omin voimin ilman tukea. 

Elokuva nimeltään Matrix kuvaa mielestäni parhaiten sitä 

kuinka käsittämätöntä on havaita, että kaikki se mitä pidin 

aikaisemmin todellisuutenani, osoittautuikin olevan vain uni 

johon uskoin. 
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Olet jo täydellinen 

En usko, että Jumala on luonut mitään epätäydellistä. 

Jos havaitsemme jotain muuta, tulkitsemme jotain vääristävien 

linssien läpi. Vain ego uskoo epätäydellisyyden 

mahdollisuuteen. Siten vain egon kautta tarkkailemalla, 

voimme luoda ja havaita epätäydellisyyttä. Totuus on 

täydellinen ja ehjä. 

Olemme tulkinneet omien määritystemme mukaisesti jollain 

tavoin normaalista poikkeavan epätäydelliseksi, vaikka se on 

vain erilaisuutta. Vertaamme erilaisia keskenään ja valitsemme 

niistä ihanteemme ja täydellisyytemme ikonin. Näin 

tehdessämme automaattisesti hyväksymme vain osan ja 

tuomitsemme loput epätäydellisiksi. Samoin teemme 

persoonallisten tuntemustemme kanssa. Hyväksymme vain 

osan ja ne mitkä poikkeavat hyväksytyistä, tuomitsemme 

virheiksi. Poikkeavuuksista määritellään diagnooseja ja ne 

pyritään poistamaan tai muuttamaan samanlaisiksi kuin 

valtaosalla muista.  

Erilaiset herkkyydet ja taipumukset ovat meillä tarkoituksella. 

Niiden avulla voimme tunnistaa itseämme ja oppia ottamaan 

ne hyötykäyttöön. Ne ovat meillä apuvälineenä oman 

elämänkokemuksemme toteuttamista varten. Eivät ne ole 

virheitä, ne ovat avuksi. Vain se, ettemme ymmärrä niiden 

merkitystä, saa meidät kuvittelemaan, että ne olisivat virheitä. 

Ja ymmärtämättöminä ne myös säilyvät virheinä. 
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Kaikella on aina henkinen merkitys. Kaikki mikä ilmenee, on 

juuri oikealla paikallaan. Asiat elämässämme osoittavat missä 

olemme valinneet väärin tai todistavat, kun olemme valinneet 

oikein. On opittava arvostamaan sitä mitä itsestä tunnistaa sen 

sijaan, että tuomitsee sen virheeksi. 

Kun opimme ymmärtämään ja käyttämään hyödyksi sitä 

kaikkea, mikä meissä ilmenee huomaamme, että kaikki 

tunteemme palvelevat meitä. Kaikki luonteenpiirteemme 

palvelevat meitä. Jopa kaikki fyysiset oireemme palvelevat 

meitä. Kaikki tilanteet, joita kohtaamme palvelevat meitä jollain 

tavalla. Kaikki asiat mitä toiset ihmiset puhuvat meille 

palvelevat meitä jollain tavalla. Mitään ei tapahdu sattumalta. 

Meidän tulee vain ryhtyä tarkkailemaan tätä kaikkea uudesta 

näkökulmasta, ja opettelemaan kaiken todellisia viestejä. 

Olen juuri sellainen kuin olen, sillä se on parasta mitä voin olla 

kokonaisuuden, sekä oman elämäni tehtävän kannalta. 

Tällainen kuten olen, minun kuuluukin olla. On vain selvitettävä 

miksi. Egon luomus eli minäkäsitys on tunnistettava ensin. 

Muuten määritämme itseämme väärin perustein, jolloin 

väistämättä jäämme jollain tavalla mielestämme 

epätäydellisiksi.  

Ensin tulisi löytää todellinen olemuksemme, jotta se minkä 

hyväksymme täydelliseksi itseksemme, palvelee oikeaa 

lähdettä. Muuten koko hyväksymisprosessista tulee jälleen 

kerran vain egon keino oikeuttaa olemassaolonsa. 
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Jos näin käy, vahvistamme jälleen virheellistä minäkuvaamme. 

Kaikkia ominaisuuksiamme voi käyttää joko hyödyksi tai 

itseämme vastaan. Esimerkiksi ehdottomuudesta on hyötyä, 

kun sitä käyttää voimavarana totuuteen pyrkimiseksi. Jos taas 

antaa sen egon käyttöön taisteluun totuutta vastaan, se koituu 

kärsimykseksemme. Tahdonvoima voi toimia egon 

heikentämiseksi kohti totuutta tai se voi joutua egon työkaluksi 

puolustamaan omaa valtaansa.  

Jokaisella tunteella on aina kaksi käyttömahdollisuutta. Ne voi 

kääntää voimavaroiksi kohti oikeaa tai aseiksi itseään vastaan. 

Syyllisyys paljastaa, että virhetulkinta on tapahtunut, jolloin sen 

voi muuttaa ja ymmärtää oikein ja syyllisyys lakkaa. Toinen 

vaihtoehto on olla näkemättä ja vapautumatta syyllisyydestä, 

jolloin pitää kiinni näkökulmastaan, jonka mukaan virhe 

näyttäisi olevan syntynyt. Tällöin se koituu elämäämme 

tuhoavaksi taakaksi, jota on raskasta kantaa. Se pitää meitä 

tuskassa kunnes vapaudumme siitä.  

Viha on pelon voimakkain muoto ja voi saada meidät 

hyökkäämään toisiamme vastaan. 

Se on aina hyökkäystä myös itseämme vastaan, kohdistuipa se 

minne tahansa. Tiedostettu ja ymmärretty viha voi taas antaa 

voimaa jonkun hyvän puolesta taistelemiseen. Siitä käytetään 

hyödyksi vain sen voima, mutta ei anneta sen kohdistua siihen, 

mikä sen laukaisi.  

Kun kyllästymme riittävästi itseemme ja omaan huonoon 
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oloomme, voimme saada kunnon kiukun ja tyytymättömyyden 

tunteen, mikä auttaa meitä voimakkaammin pyrkimään ulos 

vallitsevasta tilasta. Nyt riittää, on oltava jotain muuta! Silloin 

jaksamme taas etsiä.  Periksi antaminen on egon tavoite pitää 

pienenä ja taistelutahto tulee sielun kuiskauksesta. Annanko 

periksi ja tyydyn vai etsinkö kunnes löydän? 

Lapsi kompastuu ja kaatuu satoja ellei tuhansia kertoja 

opetellessaan kävelemään. Jos hän luovuttaisi ensimmäisiin 

kaatumisiinsa ja toteaisi, ettei tästä tule mitään, ei hän oppisi 

koskaan kävelemään. Näin on kaikkien pyrkimystemme 

kohdalla. Oli ne sitten henkisiä tai fyysisiä. Jälleen kerran on 

kuitenkin syytä olla tarkkana, mikä lähde pyrkimyksiämme 

ohjaa. 

Ei ole mitään tuomittavaa, on vain huomattavaa. Mikään 

ominaisuus minkä löydän itsestäni, ei tee minua huonoksi. Vain 

se, etten tunnista ja hyväksy sitä, saa minut tuntemaan itseni 

sellaiseksi. Jos ymmärrän, että kaikki mitä löydän maailmasta, 

löytyy myös minusta ja hyväksyn sen kaiken, ei jää enää jäljelle 

mitään, mikä voisi tehdä minusta huonon ja arvottoman. Kaikki 

salaisuudet on jo paljastettu ja tulen tietoiseksi siitä, mikä 

minussa vaikuttaa. Se on vapautta. Niin kauan, kun en ole 

tietoinen siitä mitä piilotan, olen pieni ja heikko. Reagoin 

kaikkeen mitä havaitsen ja muodostan sen kautta käsityksen 

olenko hyvä vai huono. Kieltämällä aiheutan vain vahinkoa 

itselleni. 
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Jätän oman arvoni muiden käsiin ja oma arvoni järkkyy aina, 

kun koen, ettei minua hyväksytä. 

Kun joku esittelee minulle ominaisuuden, jonka olen 

alitajuisesti määritellyt arvottomuudeksi, ja osoittaa sen 

löytyvän minusta, käy ego heti vastahyökkäykseen. Se tulkitsee 

tuon esittelyn hyökkäyksenä minun arvoani kohtaan ja ryhtyy 

kieltämään ja puolustautumaan. Vain egon luomaa 

minäkäsitystä voi loukata, todellista ei koskaan.  

Ei kukaan toinen voi minua tuomita, tuomitsen itse itseni ja 

samalla muut. Aina, kun reagoin johonkin tilanteeseen tai 

sanoihin, paljastan itselleni millaisiin asioihin olen oman arvoni 

kiinnittänyt. Jos loukkaannun jostain, en ole vielä hyväksynyt 

esiteltyä ominaisuutta itsessäni. Luulen asian voivan määrittää 

oman arvoni ja puolustaudun. Tuomitsen toisen ja osoitan sen 

loukkaantumalla. On ymmärrettävä, ettei mikään ole sitä miltä 

näyttää tai tuntuu, vaan auttaa minua tunnistamaan missä 

väärässä uskomuksissa itseäni kohtaan roikun vielä kiinni. 

Kaikesta voi vapautua, jolloin elämän ei enää tarvitse tarjoilla 

ikäviä kokemuksia esitelläkseen jotain piilottamaamme tai 

kieltämäämme. 

 

 

 



 
  

159 
 

Virheet ovat oppimista varten 

Käsityksemme virheistä on yleensä tuomitseva. Nekin on liitetty 

omanarvontunteeseemme ja siten pyrimme välttämään niitä. 

Virheet ovat kuitenkin välttämättömiä, sillä niiden avulla 

opimme. Määritämme myös virheeksi kaiken sen mitä emme 

itsessämme hyväksy. Siksi koko sana aiheuttaa sekaannusta. 

Virhe ilmaisee vain sen, ettemme ole toimineet oikean lähteen 

tahdon mukaisesti. Huomaamalla virheemme voimme aina 

korjata sen. Virheitä ei tule pelätä, mutta niistä tulee oppia 

siten, ettemme toista samaa virhettä uudelleen. Jos emme 

välitä tai virhe jää huomaamatta, palaa se uudelleen eteemme 

jossain muodossa. Emme koskaan voi aiheuttaa vahinkoa 

toisille saamatta itse tuta seurauksista.  

Koemme haasteita ja vaikeuksia vain siitä syystä, että teemme 

virheitä. Mitä tietoisemmaksi tulemme ja korjaamme 

virheemme nopeasti sekä opimme niistä, sitä vähemmän 

kärsimme. Omista vaikeuksistamme näemme minkä lähteen 

mukaan olemme toimineet. Kärsimys on uskoa egon tarjoamiin 

vaihtoehtoihin, totuuden sijaan. Näin ollen oma elämämme 

näyttää sen mihin uskomme. Kun kohtaa vaikeuksia, tulee 

miettiä huolella miten on ajatellut, tuntenut ja toiminut sitä 

edeltävänä aikana. Kaikki mikä haastaa, on oman ajattelumme 

seurausta. Joskus teemme virheitä joita toinen ei pysty 

antamaan anteeksi, mutta tärkeintä on nähdä opetus omalla 

kohdallaan, oppia siitä ja antaa anteeksi itselle. Toista emme 
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voi pakottaa anteeksiantoon, mutta oman taakkamme voimme 

vapauttaa. Sama pätee kaikkia tilanteita kohtaan, joissa 

itseämme on loukattu tai toimittu väärin. Voimme muuttaa 

vain itsemme, emme koskaan toista. Olemme vastuussa tältä 

osin vain omasta toiminnastamme, emme muiden. 

Tahallisia virheitä ei tulisi tehdä, muutoin niiden aikaansaama 

koettelemus tulee voimakkaampana uudelleenkäsittelyyn. Jos 

toimimme tietoisesti väärin, on rangaistus, jonka itse luomme 

itsellemme aina kovempi. Myös vahinko tai 

ymmärtämättömyyttämme tehty virhe, palaa aina 

koettelemuksen muodossa takaisin. Ne ovat kuin bumerangeja, 

jotka heitämme ilmaan ja voimme olla varmoja niiden 

palautumisesta luoksemme. 

Virheet eivät ole vain fyysisiä tekoja tai sanottuja sanoja. Ne 

ovat myös vääriä ajatuksia itseämme ja toisia kohtaan. Ne ovat 

väärän lähteen uskomuksia ja ajatusmalleja. Kaikki se saa 

meidät toimimaan fyysisessä määrätyllä tavalla. Vain virheiden 

vuoksi olemme tyytymättömiä ja kärsimme. 

Epärehellisyys itseä kohtaan oli se sitten tiedostettua tai 

tiedostamatonta, esittäytyy meille erilaisten kohtaamiemme 

tilanteiden kautta, joissa koemme jonkun käyttäytyvän 

epärehellisesti itseämme kohtaan. Näin elämä yrittää näyttää 

ulkokautta sen mitä emme itsessämme tunnista. Sen mitä 

emme tunnista tai hyväksy itsessämme, ego projisoi eli 

heijastaa ulkoiseen maailmaamme. Voimme ohittaa asian tai 
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lukea informaatiota uudella tavalla. 

Kaikki mitä kohtaamme kertoo kuitenkin vain jotain 

itsestämme. Kaikki mitä havaitsen, on aina itsestäni lähtöisin. 

Jos en ymmärrä tilanteen tuomaa opetusta oikein, enkä korjaa 

virhettä itsessäni, kohtaan asiaa esitteleviä tilanteita, kunnes 

asia aukeaa minulle. 

Jos toistuvasti kohtaan samankaltaisia tilanteita, joissa huomaa 

toisten käyttäytyvän itsekkäästi, on minun käännyttävä 

tutkimaan tuota määritystä itsessäni. 

Miten itsekkyys omalla kohdallani ilmenee? Millä tavoin olen 

itsekäs eri tilanteissa? Ajattelenko kaikessa kokonaisuuden 

parasta vai onko oma näkökulmani tai tavoitteeni etusijalla? 

Meidän tulee siis kuunnella omia lausuntojamme toisia 

kohtaan. Millaiseksi määrittelemme toisen, sellaisia myös itse 

olemme. Emme ehkä huomaa tätä ominaisuutta itsessämme, 

mutta se on siellä, koska se meitä häiritsee. Tulee jättää pois 

tilanteiden yksityiskohdat ja vain tarkastella omaa 

määritystämme tapahtumaa kohtaan. Sen avulla voimme 

tutkia, mikä ongelmamme todellisuudessa on. 

Jos kohtaan ihmisiä, jotka antavat minulle vaikutelman, että he 

mielestäni käyttäytyvät töykeästi ja koppavasti, tulee minun 

kääntyä itseeni päin ja ryhtyä tutkimaan käyttäydynkö itse 

töykeästi ja koppavasti muita kohtaan. Olenko ollut sokea 

omalle töykeydelleni ja mitä nuo sanat saavat minut 

tuntemaan. Yleensä näihin liittyy käsitys, että piirteet eivät ole 
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hyväksyttäviä ja siten torjuttavia ominaisuuksia. En hyväksy 

itsessäni töykeyttä ja koppavuutta joten piilotan sen 

maailmasta enkä hyväksy sitä muissakaan. Samalla tulen 

sokeaksi omalle koppavuudelleni ja töykeydelleni. Kielletty 

tunne tai ominaisuus tulee pintaan piiloutumisyrityksistä 

huolimatta. Emme näe omaamme, mutta huomaamme sitä 

muissa jatkuvasti. Vasta, kun tunnistamme sen itsessämme, 

hyväksymme sen ja korjaamme virheen, se lakkaa 

esittäytymästä elämässämme. 

Meidän ei tarvitse miettiä miksi toinen toimi minua kohtaan 

kuten toimi, vaan meidän on nähtävä ainoastaan oma 

oppimme asian suhteen. Millaiseksi määrittelemme toisen, 

sellainen olen. Voin tunnistaa ja myöntää asian itselleni. Voin 

vapautua sen hallinnasta ja muuttaa elämäni. 

Voin myös jäädä siihen kiinni ja tyytyä näkemään jatkuvia 

virheitä ympärilläni. Valinta on aina minun. 
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Kaikki on yksinkertaista 

Vain tapamme ajatella tekee kaiken monimutkaiseksi. Jos 

mielessä vaeltaa epämiellyttäviä ajatuksia, hankkiudu eroon 

ajatuksesta, joka häiritsee sinua. Yksinkertaisesti pysäytä se ja  

ajattele jotain muuta mielekkäämpää. Kokeile ja huomaat 

kuinka haastavaa on ohittaa mielen halu roikkua kiinni 

ajatuksissa, jotka aiheuttavat meille pahaa oloa, vaikka 

voisimme koska vaan valita toisin. Miksi emme valitse?  

Egomieli on kuin kärpäspaperi, mikä imaisee itseensä kiinni 

kaikki huomiomme saavat ajatukset. Kuten tiedämme miten 

kärpäselle käy, kun se tähän ansaan takertuu. Mitä enemmän 

se rimpuilee, sen lujemmin se siihen takertuu. Näin on myös 

ajattelumme kanssa jos havaitsemme ajatuksen ajoissa. 

Nyppäämme vain kärpäsen irti paperista ennen kuin se on 

saanut itsensä täysin solmuun sen liimapintaan. 

Egon järjettömän hallitsijan varaan on maailmamme 

rakennettu. Siksi mikään ei toimi kaikkien eduksi vaan palvelee 

aina vain joitain määrättyjä tahoja. Me luotamme mielemme 

osaan jota ego hallitsee. Se kehittää salaa oivallisia järjestelmiä, 

lakeja ja systeemejä, joissa osa saa etua ja osa kärsii tappion. Se 

perustelee luomuksensa kaikkien etuna, mutta todellisuudessa 

ne eivät koskaan toimi kuin hetken. Se antaa ymmärtää 

olevansa looginen vaikka toimii hyvin ristiriitaisesti. 

Me tiedämme jo, että jos nälkä tulee, silloin on syytä syödä. Tai 

jos janottaa niin tulee juoda. Jos väsyttää, tulee mennä 
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lepäämään. 

Yhtä yksinkertaista on kaikki muukin, jos emme anna 

ajatustemme sotkea koko pakettia. 

Elämään kuuluu erilaiset tunteet niin hyvät kuin huonotkin. 

Meidän tulee vain hyväksyä niistä jokainen eikä valita vain niitä, 

mitkä tuntuvat mielekkäiltä. Tunteet tulevat ja menevät. Kun 

yritämme eroon huonosta tunteesta, niin itseasiassa 

takerrumme siihen ja pidämme itsemme kiinni siinä. Käy kuten 

kärpäselle räpiköidessään liimapaperissaan. Sen sijaan voimme 

tunnistaa sen, antautua sille ja antaa sen mennä menojaan, kun 

aika on. Kun määritämme sen ei-toivotuksi, osoitamme jo, 

ettemme hyväksy sitä osaksi itseämme. Kaikki mitä emme 

hyväksy, pysyy meissä. 

Hyväksy kaikki mitä tunnistat, salli sen olla, mutta älä kiinnitä 

ajatuksiasi ja olosuhteitasi, oman elämäsi yksityiskohtia tai 

minäkuvaasi siihen, niin se katoaa paljon nopeammin sinne 

tyhjyyteen mistä se tulikin. 

Vastaan taisteleminen on aina raskasta ja uuvuttaa meidät.  

Me yritämme niin kovasti ylittää itseämme ja voittaa 

tuntemuksiamme. Ikään kuin olisimme parempia ihmisiä, kun 

voitamme kehomme tarjoamat viestit. Se on järjetöntä ja saa 

kehomme sairaaksi ennen pitkää. Keho on viisas ja sen viestejä 

tulee kuunnella. Se ilmaisee meille mitä se tarvitsee ja meidän 

tulee vain seurata ja noudattaa näitä toiveita. Kaikki vastaan 

taistelu aiheuttaa stressiä ja stressi vie kehon epätasapainoon 
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ja lähettää väärää signaalia olosuhteista. Taistele tai pakene –

tila lyö päälle, ilman todellista vaaraa. 

Toinen ongelma on, että jäämme jumiin yksityiskohtiin. 

Ajattelemme, mitä kukakin sanoi ja takerrumme sanoihin 

yksityiskohtia myöten. Muodostamme mielipiteitämme 

yksityiskohtien perusteella muidenkin puolesta. Päättelemme 

mitä he tarkoittivat määrätyillä sanoilla tai teoillaan ja teemme 

johtopäätöksiä. Muodostamme mielipiteemme toisista 

ihmisistä näiden seikkojen perusteella ja pyöritämme tätä 

kaikkea päässämme ja joko päädymme johonkin 

lopputulokseen, tai se jää vaivaamaan meitä pitkäksi aikaa.  

STOP IT! Jos jokin on epäselvää, kannattaa kysyä. Vain pelko 

siitä mitä toinen ajattelee estää meitä selvittämästä asiaa. Jos 

määritelmämme toisesta ihmisestä perustuu hänen sanoihinsa 

tai tekoihinsa, arvioimme häntä ulkoisin perustein. Meistä 

jokainen haluaa tulla hyväksytyksi ja meistä jokainen on 

kehittänyt omanlaisensa roolin ja selviytymismekanisminsa 

tähän elämään. Kukaan ei ole tämän kuvion ulkopuolella. 

Ainoa syy olla hyväksymättä toista on se, ettei kykene 

hyväksymään itseään sellaisena kuin on. Silloin kantaa 

mukanaan edelleen pelkoja. Kun tästä kaikesta vapautuu antaa 

samalla automaattisesti muille vapauden olla sitä mitä he ovat. 

Ei ole mitään puolustettavaa tai tuomittavaa. Se on vapautta. 
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Yksityiskohtia tuijottamalla meiltä jää kokonaisuus näkemättä 

ja päädymme väistämättä väärään arvioon tilanteesta ja koko 

elämästä. Aina tulisi katsoa laajempaa kuvaa. Jos toimin tai 

ajattelen näin, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen, kaikkiin 

ympärilläni, sekä koko maailmaan? Toiminko sydämestä käsin 

vai onko toimintani oman edun tavoittelua ja mahdollisesti 

haitallista muille? Uskonko, että jokin muilla on pois itseltäni? 

Me elämme aina yltäkylläisyydessä. Se minkä laatuista se on, on 

omista ajatuksistamme kiinni. 

Me luomme omat olosuhteemme ja kutsumme elämäämme 

sitä kaikkea mille annamme huomiomme. 

Jos ajattelen ja tunnen puutetta, saan puutetta, yltäkylläisesti. 

Jos ajattelen ja tunnen rakkautta, saan rakkautta, yltäkylläisesti. 

Valinta on aina jokaisella itsellä. Millaisessa yltäkylläisyydessä 

haluaa elää? 
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Rauhan tila 

Hyväksy se mikä on ja katso sitä neutraalisti arvostelematta. 

Ihminen etsii onnen ja ilon tunteita. Todellisuudessa haluamme 

tuntea sisäistä rauhaa ja tasapainoa. Se on tila jonka kautta 

voimme kokea kaikkia muita tunteitamme vapaasti ilman, että 

tunteemme vievät meidät pois tasapainosta. Siitä käsin 

tunnemme todellisen rakkauden, ilon, onnen, surut ja murheet 

tuntien samalla turvallisuutta. Silloin voimme havainnoida ja 

hyväksyä kaiken, mikä ilmenee emmekä joudu tunteen 

riepoteltavaksi. Jokainen toivoo lopulta rauhan tunnetta vaikka 

uskoo toivovansa muuta. 

Suuret mukaansatempaavat tunteet päättyvät aina. Niitä 

seuraa aina vastakkaisensa. Ne tulevat ja menevät saaden 

meidät poukkoilemaan mielialojemme välillä kuin sätkynuket. 

Onnesta pettymykseen, ilosta masennukseen, rakkaudesta 

suruun. Niihin sisältyy aina kiintymys ja tarve tunnetta kohtaan 

sekä niiden menettämisestä aiheutuva pettymys. 

Saavutan ilon tunteen ja pyrin pitämään siitä kiinni keinolla 

millä hyvänsä. Kun se viedään pois, putoan. 

Mielestäni olisi hyvä olla tavoittelematta ja lajittelematta 

tunteita hyviksi tai huonoiksi. Ne kaikki tarjoavat meille 

tasavertaisen mahdollisuuden huomata mille annamme 

ajatuksemme. Millainen on tulkintamme havaitsemaamme 

kohtaan? 
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Vain rauhan tilasta käsin tämä havaitseminen on mahdollista. 

Silloin ei myöskään reagoi, vaikka tunne olisi laadultaan 

millainen tahansa. Kaikkea voi katsoa neutraalista 

näkökulmasta ja silti tuntee tuon tunteen. 

Ilosta nauttii rauhassa menettämättä kontrollia 

kokonaisuudesta. Rakkaus ei vie mennessään vaan elää syvänä 

tyynenä kiitollisuutena elämän tarjoamaa monimuotoisuutta 

kohtaan. Se ei ole enää riippuvainen ympäröivästä fyysisestä 

maailmasta tai sen tapahtumista. Rakkaus vain on kaikki mitä 

on. Se ottaa mukaansa kaiken mitä havaitsee. Se ei enää 

ehdollista ja lajittele kohteitaan. Se laajenee ulospäin 

tasapuolisesti sulkien kaiken olevaisen syleilyynsä. Se on tila 

jossa ”minä” lakkaa olemasta ja pelkästään ”olen”. Se on 

Jumaluuden kokemista ilman määrittelemistä. Ja vain se on 

totta. 
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Olemme kaikki yhtä 

Vain aistimme erottavat meidät toisistamme muotojen kautta, 

mutta todellisuudessa olemme kaikki yhtä suurta energia- ja 

tietoisuuskokonaisuutta. Ego haluaa meidän olevan erillisiä ja 

pitää meidät myös erillisinä. Yksilöllisyys meillä kaikilla 

kuuluukin olla ja se tekee meidät ainutlaatuisiksi olennoiksi. 

Jokaisella on persoonalliset vahvuutensa ja ne kaikki yhdessä 

palvelevat tätä suurta elämän ihmeellistä kokemista. 

Jos ymmärtäisimme, että jokainen ihminen ja elävä olento ovat 

osa minua, emme koskaan haluaisi vahingoittaa ketään.  

Käytän tähän väliin jälleen vertauskuvaa ilmaisemaan edes 

jollain tavalla mielellemme ymmärrettävästi, miten ykseyden 

voisi vaikka käsittää. 

Ajatellaan, että pöydällä on kaksi tyhjää juomalasia. Kumpikin 

lasi kuvastaa kahden eri ihmisen kehoa. Laseissa ei ole mitään 

sisällä, paitsi ilmaa. Näin ollen laseista kykenemme 

havaitsemaan vain niiden ulkomuodon. Ne ovat kuitenkin 

molemmat täynnä jotain, ilmaa. Ilma symboloikoon tässä 

yhteydessä sieluamme-henkeämme. Lasit kyllä erottuvat 

toisistaan, mutta pystymmekö määrittämään missä toisen lasin 

ilma loppuu ja toisen alkaa? Emme. Ne ovat yhtä ja samaa. Ilma 

kulkeutuu ilmavirtojen mukana yhtälailla molempien lasien 

kautta ja on jatkuvassa yhteydessä ilman minkäänlaista 

erillisyyttä.  
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Samoin on meidän todellisen olemuksemme kanssa. Olemme 

yhtä ja samaa henkeä koko luomakunnan ja 

maailmankaikkeuden kanssa. Ei ole mitään kohtaa, minne rajan 

voisi vetää. Tämä auttaa myös ymmärtämään sitä, että se mitä 

toisen lasin ”ilmatilaan” lisätään, leviää myös ajan kanssa 

toiseen lasiin ja kaikkialle missä ilmaa on. Kaikki vaikuttaa aina 

kokonaisuuteen. 

Olemme kuitenkin ajautuneet niin kauaksi oman sielumme 

ohjauksesta ja hukkuneet egon sanelemaan totuuteen, että 

luulemme erillisyyden olevan totta. Luulemme, että kun minulla 

yksilönä on kaikki hyvin, se riittää. 

Ykseyden ymmärtäminen on aivoillemme kovin hankalaa ja siksi 

onkin otettava käyttöön koko sisäinen maailmamme, 

kokonaisvaltainen kokeminen ja puhdistettava itsemme egon 

luomista likakerroksista.  

Paratiisi on täällä. Taivas on täällä. Juuri siinä missä juuri nyt 

olet. Meidät erottaa siitä vain verhon peittämä näkökulma ja 

egon luomat erillisyysharhat. Näin ei onneksi ole kaikkien 

kohdalla ja lisääntyvässä määrin ihmiset haluavat muuttaa 

elämäänsä, sillä nykymeno on tullut tiensä päähän. Jos 

jatkamme näin, tuhoamme itse itsemme. 

Luonnosta voimme oppia kaiken jos osaamme lukea sen 

viisautta. Luonto on meissä, mutta olemme hukanneet 

yhteyden siihen. Puu kasvaa siinä missä se kasvaa. Joka hetki se 
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kurottaa ylemmäs ja ylemmäs. 

Se ei määrittele kenelle se varjonsa ja suojansa antaa. Se 

tarjoaa saman suojan niin rikkaalle kuin köyhällekin, niin hyvälle 

ihmiselle, kuin rikollisellekin. Se vain tekee tehtäväänsä täällä 

arvostelematta. Voisimme oppia siltä jotain. Meille ihmisille 

tuntuu olevan kovin tärkeää tuomita, asettaa joku etusijalle ja 

hylätä toinen. 

Toinen hyvä esimerkki on mehiläisyhdyskunta. Siinä 

yhdyskunnassa jokaisella on oma tehtävänsä johon ne syntyvät. 

Osa hoitaa kuningatarta, joka on yhdyskunnan pää. Toiset 

keräävät mettä. Kaikki tekevät sitä mihin ovat syntyneet. 

Yksikään yksilö ei tiedä olevansa toisistaan erillinen vaan yhtä 

kokonaisuuden ja kuningattaren kanssa. Jos kuningatar kuolee 

eikä tilalle ole syntymässä uutta, koko yhdyskunta kuolee. 

Heillä ei ole enää tehtävää. He eivät tiedosta olevansa 

kuningattarestaan erillisiä. 

Meilläkin on yhteinen tehtävämme. Emme vain muista sitä. 

Jokaisella on mahdollisuus löytää se jälleen, mikäli haluaa. 

Meillä on kuitenkin vapaa tahto eikä kaikki halua nähdä sitä 

vaivaa. Kun olemme sielumme ohjauksessa ja toimimme 

elämäntehtävämme mukaisesti sydämestä käsin, emme voi 

toimia väärin. 

Silloin kaikki on helppoa ja sujuu mutkattomasti. Meidän ei 

tarvitse taistella asioiden eteen vaan reitti aukeaa helposti. 

Mutta koska luulemme tietävämme mikä meille on parasta ja 
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pyrimme noudattamaan omaa tahtoamme 

elämäntehtävätahtomme sijaan, on elämä raatamista ja 

taistelua. Koitamme pakottaa elämämme kulkemaan 

haluamallamme tavalla. 

Muutos kohdallamme alkaa, kun myönnämme, että minä en 

tiedä mikä minulle on parasta. On suurempi suunnitelma, jota 

hyvin rajoittuneet aivoni eivät pysty käsittämään. Jotta se 

suunnitelma paljastuisi, on meidän kuitenkin luovuttava 

haluamasta kaikkea mahdollista mitä luulemme tarvitsevamme 

ollaksemme onnellisia. 

Se on ensin pelottavaa, sillä kuvittelemme, että menetämme 

jotain tärkeää ja arvokasta. Menetämme oman arvomme tai 

että joudumme antamaan kaiken omaisuutemme pois. Kyse ei 

suinkaan ole sellaisesta luopumisesta. 

Kyse on yksinomaan sisäisestä prosessista, mielen tasolla 

luopumisesta. Joudun luopumaan kiinnittymisistäni erilaisiin 

asioihin, tavaroihin ja olosuhteisiin. Luopumaan ajatuksesta, 

että kun minulla on tuo, niin olen onnellisempi. Luopumaan 

ajatuksesta, että minun tulee saavuttaa jotain, jotta olen 

arvokas ja muut arvostavat minua. Kyse on turhista tarpeista 

luopumisesta. 

Kun uskomukset fyysisiin tarpeisiin kiinnittymisen suhteen on 

oikaistu, meille avautuu aivan uudenlainen mahdollisuus 

nauttia kaikesta, mitä meillä on tässä maailmassa 
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käytössämme. Me käytämme materiaa ilosta, mutta emme ole 

siitä riippuvaisia. Silloin voimme säilyttää tasapainon emmekä 

kohtaa ilo-pettymys vaihtelua jatkuvasti. Olemme onnellisia 

siitä mitä juuri nyt on. Jos se viedään pois, ei sekään haittaa. 

Olemme riittäviä itsellemme ilman ulkopuolista vahvistusta 

asialle. Emme enää mene urheilemaan voidaksemme hyvin. 

Voin jo hyvin ja menen urheilemaan, sillä pidän siitä. Aspekti 

muuttuu. En tee asioita enää lopputuloksen vuoksi vaan 

puhtaasta ilosta itse tekemiseen. 
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Vastuu omasta elämästä 

En voi kirjoittaa kuin asioista, jotka olen itse oman elämäni 

kautta kokenut. Muutoin ne olisivat vain tyhjiä sanoja vailla 

sisältöä. En voi myöskään kirjoittaa sellaista, mitä olen muilta 

sanojen kautta oppinut ennen kuin olen todella testannut sen 

oman elämäni kautta ja toimivaksi todennut. Olen siis 

todistanut itselleni elämäni kautta, että kohdallani asia toimivat 

näin. Olen lukenut paljon, mutta kaikki mistä itse puhun, olen 

testannut. Vasta kokeminen antaa jotain jaettavaksi. Vain 

kokeminen muuttaa opitun tietämiseksi.  

Jos jakaisin muiden tietoa ilman todistamista oman elämäni 

kautta, toimisin vastuuttomasti eikä se olisi rehellistä. Henkinen 

laki edellyttää, että toimimme oikein. Jos emme toimi, saamme 

itse tuntea seuraukset nahoissamme. Sen minkä jo tietää on 

myös sovellettava omaan elämäänsä ja noudatettava sitä. Jos ei 

toimi näin, kohtaa melko pikaisesti vaikeuksia muodossa taikka 

toisessa, esittelemässä tehtyä virhettä. Jokainen on vastuussa 

omasta elämästään siitä tietoisuudentilasta käsin missä 

kulloinkin on. 

Kun ymmärrämme, että jokainen on oman elämänsä luoja ja 

vastuussa itsestään, voi vapautua uhrina olemisesta. 

Se on suuri lahja. Se antaa rajattomat mahdollisuudet 

elämänkokemuksen suhteen. Siihen asti, kun pidämme 

itseämme asioiden ja olosuhteiden uhrina tai annamme toisille 

vallan määritellä keitä tai mitä olemme, olemme oman 
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elämämme uhreja ja egomme orjia, riippuvaisia muiden 

mielipiteistä ja hyväksynnästä. Se on ainoa vankila, joka meillä 

oikeastaan on. Pysymme pieninä ja haavoittuvina. 

Siitä hetkestä lähtien, kun päätämme ottaa oman voimamme 

takaisin ja vastuun omasta elämästämme, alkaa matkamme 

vapauteen. Se on jotain mitä pieni mielemme ei voi etukäteen 

kuvitella, se pitää kokea. Vasta silloin ymmärrämme kuinka 

vähän olemmekaan ymmärtäneet itsestämme tai elämästä 

yleensä. 

Niin kauan kun muistan, etten oikeastaan tiedä yhtään mitään, 

mutta olen halukas oppimaan, kehitys jatkuu. 

Jos tulemme pisteeseen, jossa luulemme jo tietävämme kaiken 

tarvittavan, kehitys pysähtyy. 

Elämä on jatkuvan kehityksen prosessi emmekä tule koskaan 

valmiiksi. Jokainen on itsensä ja toisensa opettaja ja oppilas. 

Meidän tulee suhtautua jokaiseen ihmiseen yhtä arvostavasti. 

Jokaisella on meille annettavana jokin pala kokonaisuuteen 

riippumatta siitä, mikä on kenenkin tietoisuustaso. Kaikilla on 

sama viisaus ja suurempi tietoisuus käytössään. Vain 

rakastamalla toisiamme tasavertaisina voimme nähdä 

kokonaisuuden. 
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Lopuksi kaikki tyhjennetään 

Nyt kun kaikkea monimutkaisuutta on pyritty kuvailemaan sanoin ja 

käsittein, voimmekin heittää koko roskan viemäristä alas. Mikään 

mistä voi luopua, ei ole ikuista eli totta. 

Totuus on se, ettei mikään kuvailtavissa oleva ole totta. Kun sille 

rakentaa käsitteen, on se jo muuttunut joksikin muuksi. 

Matka on kohti yksinkertaisuutta. Purkamalla monimutkaisuutta, 

ymmärtämällä kaiken toisin ja löytämällä uuden tulkinnan, olemme 

matkalla kokemaan sitä, mitä ei voi sanoiksi pukea. 

Oman kokemukseni perusteella heräämisen vaiheet etenevät 

seuraavasti: 

1. Taistelu, kamppailu ja pyrkimys selvitä. Elämä egosta. 

2. Kärsimyksen tunnistaminen ja kysymyksen herääminen 

”onko tässä kaikki”. 

3. Kyllästyminen kaikkeen ja tunteiden kohtaaminen. 

4. Tyhjyys – merkityksettömyys. 

5. Uuden sisällön sisään astuminen. 

6. Uuden totuuden tasapainottuminen. 

7. Elämä rakkaudessa. 

Tämä kirja on alku. Siellä missä on alku, on loppu. Siellä missä on 

loppu, on alku. 

 

 



 
  

177 
 

Tunnetilalistaukset 

Seuraavissa tunnevariaatioiden listoissa toistuu samoja tunteita eri 

kategorioissa. Nämä kuitenkin voivat auttaa tutkimaan syvemmin 

tunteen todellista juurta sekä huomaamaan, kuinka laaja 

variaatioiden määrä hennoissa tunnetiloissamme ilmenee. 

NEGATIIVISET / PELKOPOHJAISET TUNNETILAT / EGO 

Vihan tunteeseen liittyvät tunnetilat  

ärsyyntynyt kovaääninen raivostunut reagoiva 

vihamielinen loukkaava äkkipikainen harmistunut 

riidanhaluinen järkyttynyt lyhytpinnainen inhoava 

itsepäinen epämiellyttävä kapinallinen hyökkäävä 

aggressiivinen kärsimätön katkera ilkeä 

vastahakoinen turhautunut tuomitseva kontrolloiva 

kuohahteleva kiihtynyt halveksiva sarkastinen 

kriittinen dominoiva pahantahtoinen terävä 

väkivaltainen myrkyttävä sadistinen häijy 

epäkunnioittava mustasukkainen raivoisa huutava 

kiihkomielinen kostonhimoinen torjuva nuhteleva 

hullu kateellinen ristiriitainen  

Masennukseen ja pelkoon liittyvät tunnetilat  

pettynyt iloton lannistunut mätä 

häpeällinen masokistinen voimaton jumissa 

itseään väheksyvä kutistunut syyllinen kireä 

tyytymätön eristynyt onneton toivoton 

halveksittava ällöttävä itsesyyllisyys poissaoleva 
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itseviha ailahteleva pahantuulinen äkäinen 

alhainen syyttelevä kauhea vastustava 

kurja rankaiseva epätoivoinen nyrpeä 

erillinen hankala vieraantunut tuskainen 

huono uupunut pessimistinen negatiivinen 

alakuloinen sulkeutunut hylätty itsekriittinen 

huonokuntoinen energiaton synkkämielinen helvetillinen 

apea arka vetämätön riutunut 

särkyinen lysähtänyt 

Hämmennykseen ja epävarmuuteen liittyvät tunnetilat 

epäilevä epävarma päättämätön hämillään 

häpeävä epäröivä ujo pettynyt 

epäluuloinen pahaa aavistava hukassa levoton 

kireä stressaantunut epämiellyttävä vertaileva 

epärehellinen paremmuus halveksiva manipuloiva 

tuomitseva väittelynhaluinen ylempiarvoinen alentuva 

vaativa pilkkaava suunniltaan eksyksissä 

hurjistunut punastuva hankala 

Toivottomuuteen eli pelkoon liittyvät tunnetilat 

kykenemätön yksinäinen jumittunut väsynyt 

hyödytön huonommuus haavoittuva tyhjä 

levoton pateettinen suunniltaan epäpätevä 

ylikuormittunut epäpätevä taitamaton työkyvytön 

sulkeutunut erillinen ansassa heikko 

sairas kuvottava hermostunut vapiseva 
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himoitseva ahnehtiva kiemurteleva jännittynyt 

tokkurainen nykivä pakonomainen 

Välinpitämättömyyteen liittyvät tunnetilat 

tunteeton tylsistynyt varautunut väsynyt 

kyllästynyt mietteissään kylmä eloton 

välinpitämätön ei kiinnostunut penseä uupunut 

konemainen hidas verkkainen 

Suoraan pelkoon pohjautuvat tunnetilat  

pelokas kauhistunut varovainen epäluuloinen 

vaikeuksissa malttamaton itsekeskeinen hälyttävä 

jäykkä panikoiva fobiainen hermostunut 

häiritty peloissaan häiriintynyt huolestunut 

pelotteleva järkyttynyt välttelevä arka 

luotaan työntävä epätasapainoinen levoton taipumaton 

uhattu vainoharhainen pelkurimainen estoinen 

epävarma etenemätön varuillaan jumittunut 

uhkaava ennakkoluuloinen tiukkapipoinen kammoksuva 

hyökkäävä vaivaantunut puolustautuva  

Loukkaantumiseen ja uhriuteen liittyvät tunnetilat 

murskattu kidutettu riistetty tuskainen 

kidutettu torjuttu haavoitettu loukattu 

koeteltu särjetty uhri kauhistunut 

särkynyt sydän kokee vääryyttä häväisty hylätty 

loukkaantunut närkästynyt kärsivä etäinen 
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hyökkäävä tyrmätty kiusattu väheksyvä 

salamyhkäinen tukahdutettu vähätelty itsesääli 

Surumielisyyteen ja luovuttamiseen liittyvät tunnetilat 

itkuinen surullinen tuskainen lohduton 

onneton yksinäinen murheellinen surkea 

tyrmistynyt alakuloinen yliherkkä likainen 

katuva juro hapan itsearvostelu 

arvoton hauras erillinen tuhoutunut 

kapeakatseinen tyytymätön huokaileva valittava 

Tuomitsemiseen liittyvät pelkopohjaiset tunnetilat 

ehdoton vakava ankara otsa kurtussa 

jankuttava räikeä inhottava epäreilu 

hyökkäävä tahditon loukkaava komentava 

kuivakiskoinen jäykkä brutaali painostava 

taistelunhaluinen piittaamaton töykeä tilittävä 

peräänantamaton nuhteleva kiivas kova 

epäaito teeskentelevä ontto pingottunut 

hallitseva valittaja pakkomielinen tyly 
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POSITIIVESET / RAKKAUDELLISET TUNNETILAT / SYDÄNLÄHTÖISET 

Avoimuuteen liittyvät tunnetilat  

ymmärtäväinen varma helppo yhdistynyt 

vapaa sympaattinen kiinnostunut tyytyväinen 

kunnioittava hyväksyvä ystävällinen harmoninen 

empaattinen tasapainoinen helposti lähestyttävä 

ulospäinsuuntautunut sujuva joustava 

läsnä oleva kuunteleva salliva kiitollinen

  

Suoraan rakkaudelliset tunnetilat  

huomaavainen hellä herkkä hellävarainen 

uskollinen puoleensavetävä intohimoinen ihaileva 

lämmin liikuttunut läheinen rakastava 

kiltti myötätuntoinen välittävä salliva 

tuomitsematon kiitollinen luotettava nöyrä 

armollinen kärsivällinen kunnioittava ystävällinen 

laajakatseinen rehellinen 

Onnellisuuteen liittyvät tunnetilat 

autuas iloinen kiitollinen juhliva 

innostunut tyytyväinen onnellinen aurinkoinen 

riemullinen joviaali hauskaa pitävä rento 

kevytsydäminen pehmeä onnekas kunniakas 

viaton lapsenomainen hyvillään haltioitunut 

huumorintajuinen taivaallinen maailman huipulla  
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Elämän merkityksellisyyteen ja kiinnostukseen liittyvät tunnetilat 

kiinnostunut kiehtova tiedonhaluinen utelias 

syventyvä haltioitunut osallistuva huvittunut 

huomaavainen tarkkaavainen ajatteleva kohtelias 

tarkoituksellinen keskittyvä kuunteleva huomioiva 

arvostava unelmoiva positiivinen 

mahdollisuuksia näkevä  

Eloisuutta ilmaisevat tunnetilat 

leikkisä rohkea energinen vapautunut 

optimistinen pirteä vallaton eloisa 

henkinen innostunut ihana hauska 

mahtava antava jakava älykäs 

innostava tasavertainen nauttiva aktiivinen 

kommunikoiva sisukas nuorekas voimakas 

huvittunut 

Positiivisuutta ilmaisevat tunnetilat  

innokas halukas harras innostunut 

rohkea urhea salliva toiveikas 

optimistinen kaunis luova rakentava 

avulias neuvokas motivoitunut tuottoisa 

yhteistyöhaluinen elämäniloinen huomaava tunnollinen 

hyväksyvä kunniakas etuoikeutettu mukautuva 
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Sisäiseen rauhaan liittyvät tunnetilat 

tyyni hyväksyvä helppo miellyttävä 

mukava kannustava yllätyksellinen sisällöllinen 

hiljainen varma rentoutunut seesteinen 

kirkas kiitollinen luottavainen selkeä 

tasapainoinen herkkä hyvä kiitollinen 

huoleton riittävä tyydytetty aito 

anteeksiantava vilpitön itselle riittävä rakastava 

Vahvuuteen liittyvät tunnetilat 

luotettava varma ainutlaatuinen dynaaminen 

sitkeä kestävä turvallinen vakaa 

rehellinen yhdistävä itseä vahvistava kannustava 

totuudenmukainen erinomainen palveleva 

avulias vastuuntuntoinen energisoiva viisas 

täydellinen kypsä eheä 

Rentouteen liittyvät tunnetilat 

hohdokas säteilevä hehkuva hymyilevä 

maadoittunut kiireetön avomielinen tehokas 

suorituskykyinen kontrolloimaton epäluuloton luottava 

tuettu sujuva kevyt sponttaani 

tietoinen terve meditatiivinen rauhallinen 

levännyt odottava naurava kiitollinen 

luonnollinen turvattu keskittynyt tyyni 
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(Tunnetilojen kuvauksessa on käytetty apuna Byron Katien 

englanninkielistä tunnetaulukkomateriaalia) 

 

Loppusanat 

Toivon, että tämä kaikki auttaa sinua tunnistamaan itsessäsi 

ilmenevät seikat paremmin ja myös vapautumaan niiden tuomasta 

tuskasta. Toivon, että tämä auttaa sinua myös ymmärtämään ja 

hyväksymään, että kaikesta riippumatta, 

olet jo täydellinen. Meissä kaikissa ilmenee nuo kaikki 

tunnevariaatiot ja voimme hyväksyä ne osaksi 

elämänkokemustamme sekä käyttää niitä oppaina syvemmälle 

sisimpäämme. Hyväksymällä ja ymmärtämällä, että kaikki koemme 

näitä samoja tunteita, voimme vapautua syyllisyydestä lopullisesti. 

 

 

Kaikella rakkaudella matkaevääksi kohti vapaata elämänkokemusta 
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