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Ajattelun juuret
M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA

Vesi muodostuu pisaroista, mutta meressä ne 
kaikki ovat yhtä.

”Syntyessään lapsi on kuin aava meri - niin avoin, ettei hän edes tiedosta olevansa vain yksi pieni 
pisara tuosta valtavasta kokonaisuudesta, aavasta merestä”. Aistien avautumisen myötä lapsi voi 
tarkkailla ympäristöään ja hän alkaa tallentaa tekemiään havaintoja omaan muistiinsa. Kielellisen 
kehityksen myötä usein toistuvat tapahtumat ja asiat saavat nimen ja merkityksen. Asiat 
tallentuvat muistiimme, tarkemmin sanottuna siihen osaan muistiamme, jota kutsutaan 
alitajunnaksi, tiedostamattomaksi mieleksi.  

Lapsen muistiin tallentuu alussa hänelle tärkeitä ja läheisiä henkilöitä ja asioita. Todellisuus 
laajenee ajan myötä lähipiirin ulkopuolelle ja jatkaa laajenemistaan elämän loppuun saakka. Jo 
hyvin aikaisessa vaiheessa lapsi alkaa tarkastella ja testata oppimaansa, sillä mitenkäs 
muutenkaan hän voisi tietää luomansa todellisuuden rajat. Hän tarttuu esimerkiksi pöytäliinan 
kulmaan ja kiskaisee pöydällä olevan maljakon maahan. Äidin suuttumus ja kiukku kertovat 
hänelle, että pöytäliinaa ei ole syytä vetää alas, vaan on parempi jättää se paikalleen ja tehdä 
jotakin muuta mielenkiintoista. 

Uuden todellisuuden luominen sekä jo luodun todellisuuden testaaminen ovat siis osa 
elämäämme. Jossakin vaiheessa kun todellisuutta on luotu riittävästi, syntyy myös käsitys omasta 
itsestä - käsitys siitä mitä ja minkälainen olen. Hauskaa ja huvittavaa tässä on se, että mikään ei 
ole varsinaisesti totta, vaan kaikki on itse luotua todellisuutta. Eri ihmisten kuvaukset samasta 
tilanteesta kertovat karua kieltä eri todellisuuksien olemassa olosta. 

Syntymä, lapsuus ja käsityskyky
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Luomistyön tohinassa tallennamme muistiimme erityisen hyvin 
lähiympäristömme pelot kuin myös ympäristössämme ja 
yhteiskunnassamme vallitsevat pelot osaksi todellisuutemme kuvaa. 
Tässä ei ole mitään väärää, jos tietää ja ymmärtää sen olevan 
tarkoitukseen soveltuvaa tietoa, joka ei välttämättä pidä paikkaansa. 
Valitettavasti minun on todettava, että uskoin pitkään ja hartaasti, että 
kaikki mitä ymmärrän elämästä ja sen erilaisista ilmiöistä on täydellisen 
totta. Tätä uskomusta tukivat vahvasti läntisen teknistieteellisen 
yhteiskunnan käsitykset ja uskomukset elämästä ja erityisesti siitä, mikä 
on tärkeää ja mikä ei. Olin siis jossakin vaiheessa hukannut 
lapsenomaisen avoimuuteni ja pyrkimykseni testata ja kokeilla kaikkea 
minulle annettua tietoa ja ymmärrystä. Tämä niin sanottu virhe tapahtuu 
helposti, kun hyväksyy ilman laajempaa tarkastelua jonkin muun ihmisen 
tai yhteisön auktoriteetikseen.  

Oppimisprosesseihin luotu kiire helpottaa tuon virheen syntymistä mitä 
parhaimmalla tavalla. Tietoa päntätään päähän ilman sen kummempaa 
tarkastelua ja testausprosessia - puhumattakaan omakohtaisista 
kokemuksista. Monialainen ja pitkäaikainen opiskelu tutustuttaa ihmisen 
useisiin aihealueisiin, mutta luo harvinaisen vähän mahdollisuuksia 
perehtyä siihen, mikä on totta ja mikä ei. Kun olet ensin luonut 
todellisuutesi ja olet saanut jonkinlaisen käsityksen siitä mitä olet, 
elämääsi avautuu uusi vaihe, jonka päämääränä on luodun 
todellisuuden ja oman itsensä saattaminen tasapainoon. Tämä kaikki 
tapahtuu sinun mielessäsi, olemuksessasi, kokonaisvaltaisesti jatkuvana 
virtana, jota kutsumme elämäksi.  

M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA

Elämänvirta kuljettaa meitä eteenpäin, samalla kun 
katselemme maailmaa oman käsityskykymme läpi
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M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA

Voitko nähdä itsesi, muuta kuin katsomalla 
peiliin tai olemalla vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten kanssa?

Oletko nähnyt mieltäsi? Osaatko piirtää siitä kuvan? Minkä värinen se on? Missä se asuu? Onko 
sillä edes paikkaa, josta sen voisi hakea? Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. 

Käytämme päivittäin useita erilaisia ilmaisuja omasta mielestämme. Kuten esimerkiksi: minulla 
on hyvä tai paha mieli. Saatamme tuntea mielihyvää, sinulla voi olla mielitietty, jokin asia tuntuu 
mielekkäältä ja jokin asia tai ihminen saattaa tuntua mielettömältä, jopa mielipuoliselta. Mitä 
tämä kaikki tarkoittaa, mihin se johtaa? 

Lisäksi maailma on täynnä erilaisia mielipiteitä. Kuulet vakuuttavia kannanottoja yleisistä asioista 
ja usein myös omistasi: ’Minun mielestäni kaikki on nyt täysin pielessä.’ ’Minun mielestäni sinulle 
olisi parempi, jos et tekisi sitä tai tätä.’ Tai ’minun mielestäni sinun pitäisi keskittyä enemmän 
siihen tai tähän sen sijaan, että teet. Kun tarkastelemme näitä ilmaisuja, on helppoa päätyä 
siihen, että mielen täytyy olla jonkinlainen olotila - olotila, joka on meille siinä määrin tärkeä, että 
pyrimme tuomaan sitä esille mitä moninaisimmissa tilanteissa. Mieli on siis sana, joka kuvaa 
olemisemme tilaa. Toisin sanoen kaikkea sitä, mikä ilmenee tässä ja nyt, ja siinä muodossa kuin 
aistimme ja ymmärryksemme sen meille ilmaisevat.  

Mieli on siis melko monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus. Olemisentila, joka on 
ja johon kuuluu kehomme, ilmaisumme, tekemisemme, ajatuksemme, tunteemme, luut, lihakset, 
molekyylit, solut ja atomit jne. Kaikki yhdessä ja samassa paketissa, joka on jatkuvassa 
muutoksen tilassa.  
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Kun tarkastelet sanaa tietoisuus, huomaat sen olevan tietoa 
olemassa olemisesta. Jotta voisit paremmin ymmärtää tietoisuutta, 
voit ensin vaikka kirjoittaa lyhyen kuvauksen itsestäsi ja sen jälkeen 
voit pyytää jotakin toista kuvailemaan sinua. Kirjoittamasi kuvaus ja 
toiselta ihmiseltä saamasi kuvaus kertovat sinulle, että tietoisuutta 
voi olla monella tasolla, ja että asioita voi tarkastella monista eri 
näkökulmista. Näin ollen olet omalla tavallasi itsestäsi ja 
ympäristöstäsi. Lisäksi muilla ihmisillä on myös käsitys sinusta, 
vähintään silloin, kun olet osa heidän senhetkistä ympäristöään ja 
osalle heistä myös silloin, kun et ole paikalla. Tarkoitan tässä niitä 
ihmisiä, joille olet niin tärkeä ja merkityksellinen, että olet jo osa 
myös heidän ajatusmaailmaansa.  

Tietoisuutta voi siis olla tässä ja nyt, ja osa siitä sijaitsee sinun ja 
oletettavasti osa muiden ihmisten ajatusmaailmoissa. Jotta voisit 
kokea tietoisuutta, sinulla on oltava välineitä sen kokemiseen. Tässä 
vaiheessa aistimme ja aivojemme mahtava muistikapasiteetti 
tulevat hyväksi avuksemme. Ihminen luo todellisuutensa ja 
käsityksenä itsestään ja elämästään mieleensä. Ensimmäisessä 
vaiheessa hän tallentaa ympäristönsä tapahtumia ja niihin liittyviä 
käyttäytymismalleja, omaksuu vanhempiensa ja elinympäristönsä 
asenteet, pelot sekä arvomaailman ilman sen kummempaa 
tarkastelua tai pohdintaa. Henkinen kasvu alkaa siitä, kun ihminen 
alkaa etsiä elämäänsä totuutta - omaa totuuttaan, siitä mikä on 
hänelle oikeaa, siitä mikä johtaa hänen kohdallaan hyvinvointiin ja 
tasapainoon. Seuraavassa osuudessa tarkastelemme mieltä ja 
todellisuutta modernin fysiikan kannalta katsottuna.  

M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA

Kun ajattelen sitä mitä katson, voin myös pohtia sitä, onko se mitä näen 
aivan varmasti olemassa. René Descartesin (1596–1650) mielestä ei: 
periaatteessa on aina mahdollista, että erehdyn aistihavainnoistani. 

René Descartesin kuuluisin filosofinen päätelmä, joka vielä 
nykypäivänäkin on vahvasti ja vaikuttavisti kuvaa tietoisuutta ja 
olemassa oloa kuuluu ”Ajattelen, siis olen”.  

Kysymykset; kuka minä olen?, kuka minussa pohtii?, kuka minussa 
tarkkaillee? ja niin edelleen, nousevat esiin tietoisuudesta, jonka 
syvimmästä olemuksesta meillä on vielä hyvin vähän tietoa.
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Olen ottanut tämän osan mukaan tähän materiaaliin, koska se on 
auttanut minua löytämään puuttuvia palasia mieleen ja erityisesti 
sen toimintaan liittyvissä tarkasteluissa. En ole tämän aihealueen 
asiantuntija, mutta olen pyrkinyt tulkitsemaan lukemaani ja 
oppimaani omalla tavallani.  

Läntisissä, niin sanotuissa kehittyneissä yhteiskunnissa tieteellä, 
teknologialla sekä erityisesti ihmisen älyperäisellä ajattelulla on 
huomattavan merkittävä rooli - jopa niin merkittävä, että yleisesti 
tieteen tuloksien uskotaan olevan totta. Tarkempi tarkastelu osoittaa 
kuitenkin, että vastoin yleistä käsitystä moderni fysiikkakaan ei pysty 
kuvaamaan totuutta, vaan on myös eräänlainen 
uskomusjärjestelmä. Kun tarkastelet tieteellisiä tutkimuksia, 
huomaat, ettei tiedemies väitä esittävänsä totuutta, vaan 
mittatuloksia, päätelmiä sekä yhteenvetoja tutkimistaan ilmiöistä. 
Väärinkäsitykset syntyvät maallikkojen yksipuolisissa tulkinnoissa. 
Meidän on vaikeaa elää epätietoisuudessa ja ehkäpä juuri tästä 
syystä teoriat saavat totuuden arvon kansan syvissä riveissä, usein 
myös poliitikkojen ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien 
ajatuksissa. 

Fysiikan käsitteet ovat inhimillisen ajatustoiminnan ja tahdon 
vapaasti luomia abstraktioita ja kuvitelmia aivan kuten kaikki 
muutkin uskomuksemme ja uskontomme. Fysiikan teoria syntyy 
jostakin ajatuksesta ja ideasta, jota mallinnetaan ja tarkastellaan 
erilaisten kokeiden ja mittausten avulla. Näin saadaan kaavoja ja 
laskelmia, jotka muokkautuvat prosessin myöhemmissä vaiheissa 
perusolettamuksiksi ja käsitteiksi. Jos tarkastelemme eri aikakausina 

syntyneitä teorioita tai tieteellisiä julkaisuja, huomaamme, että osa 
totuutena pidetyistä asioista on luhistunut ja on voitu todeta, että 
asiat eivät olleet aivan sitä, miltä ne ensin näyttivät. Jotkin 
uskomukset ovat olleet vallalla hyvinkin pitkiä aikoja ja joidenkin 
elämä on ollut hyvin lyhyt. Elämä on siis enemmän jatkuvaa 
kehityskulkua, jota ihminen niin kuin myös tiede pyrkivät 
ymmärtämään - kukin omalla tavallaan. 

Yksi suurimmista modernin tieteen mullistuksista on ollut Albert 
Einsteinin 1900-luvun alkupuolella kehittämä suhteellisuusteoria, 
joka vapautti fysiikan absoluuttisista ja ehdottomista ajan ja paikan 
käsitteistä – siis käsitteistä, joita aiemmin oli pidetty varmoina ja 
havainnoitsijasta sekä mittalaitteista riippumattomina suureina.  

Suhteellisuusteoria osoitti, että vanhat käsitteet eivät olleet täysin 
yleispäteviä erityisesti jos niitä tarkasteltiin uusien ajatusmaailmaa 
mullistavien käsitteiden valossa. Tässä vaiheessa on syytä 
muistuttaa, että mitään väärää ei ole tapahtunut, vaikka voimmekin 
näin jälkikäteen todeta, että todellisuutta on rakennettu ikään kuin 
väärien totuuksien avulla. Voisimme jatkaa pohdiskelua sillä, kuinka 
paljon vanhat käsitykset olivat väärässä ja kuinka suuri vaikutus 
virheolettamuksilla on ollut todellisuuden kuvaan ennen uuden 
ymmärryksen aikaa. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että kehitys 
on ollut tarkoituksenmukaista ja se on osaltaan vaikuttanut 
korkeamman viisauden syntymiseen - vai olisiko parempi sanoa 
avautumiseen. Tieteellä on erityisen tärkeä rooli kehityksen 
seuraamisessa sekä uuden tietoisuuden ymmärtämisessä. 

M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA

MIELI JA MODERNI FYSIIKKA
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Palataan vielä lyhyesti suhteellisuusteoriaan ja siinä erityisesti 
suppeampaan suhteellisuusteorian. Sen perustana oli oivallus siitä, 
että kappaleen liikkeestä voidaan puhua vain suhteessa johonkin 
tiettyyn vertailujärjestelmään, mikä puolestaan johti 
hämmästyttävään päätelmään:  

”Kappaleen massa, jota voisi kuvata myös sanalla energia ja pituus, 
jota voisi kuvata välimatkaksi sekä aika eli tapahtumavälit näyttivät 
muuttuvan sen mukaan, miten kappale liikkui havainnoitsijan 
suhteen. Eli kun liikutaan valon nopeudella, mitään aikaa tai 
välimatkaa ei ole enää olemassa.”  

Kun Einsteinin suhteellisuusteorian rinnalle tuodaan Max Planckin 
samoihin aikoihin kehittämä kvanttiteoria, ymmärrämme, että 
energiavirta ei olekaan jatkuvaa, vaan energian siirtyminen 
tapahtuu tietyn suuruisina paketteina, annoksina, joita Planck kutsui 
kvanteiksi. Myöhemmin Werner Heisenberg osoitti, että Planckin 
epätarkkuusperiaate onkin yksi luonnon perusominaisuuksista, jota 
ei voi kiertää. Näin ollen kvanttifysiikassa hiukkasella ei ole enää 
erikseen määriteltävää paikkaa ja erikseen määriteltävää nopeutta, 
vaan ne on korvattu kvanttitilalla, joka sisältää sekä paikan että 
nopeuden. Se mitä siis havaitsemme niin kutsuttuna aineena tai 
materiana onkin vain tyhjää tilaa, toisin sanoen jonkinlaista 
aineellisessa muodossa olevaa energiaa. Sama ilmiö pätee myös 
meihin itseemme ja kehoomme, joka muodostuu tästä samasta 
energiasta, kunhan vain matkustamme riittävän syvälle solu-, 
molekyyli- ja atomitasojen alapuolelle.  

Myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet, että kun energian pieniä 
osasia, alkeishiukkasia, hajotetaan ja niiden käyttäytymistä tutkitaan, 
niin havainnointi muuttaa tuloksia – ikään kuin tutkijan odotukset 
vaikuttaisivat hiukkasiin ja niiden käyttäytymiseen. Tämä pitää 
paikkansa jopa sellaisissa tilanteissa ja paikoissa, joissa 
alkeishiukkasia ei voisi olla olemassa sen mukaan, mitä moderni 
fysiikka ymmärtää maailmankaikkeuden laeista. Kvanttifysiikan 
epätarkkuusperiaate toteuttaa siis sen, että alkeishiukkasilla ei ole 
kiinteitä ominaisuuksia, ja jos valitaan jokin ominaisuus, menetetään 
kaikki muut. Eikä sitä yhtäkään ominaisuutta olisi ilmennyt, jos 
hiukkasia ei olisi koejärjestelyissä pakotettu johonkin ’tiettyyn tilaan’. 
Jos tarkastelet aistiesi toimintaa, voit havaita vastaavanlaisen ilmiön, 
kun kohdistat katseesi tai kuulosi yhteen kohteeseen. Huomaat, että 
näet tai kuulet muut kohteet silloin aikaisempaa heikommin.  

Kun hiukkasten todellinen olemus alkoi hahmottua, vanha uskomus 
maailmankaikkeuden konemaisuudesta ja määrämuotoisuudesta 
luhistui. Tilalle saatiin uusi uskomus, jonka mukaan 
maailmankaikkeuden ns. perusaine näyttääkin sisimmältään 
jonkinlaiselta puhtaalta energialta. Tätä energiaa ihminen 
aikomuksillaan ja odotuksillaan voi muovata tavalla, joka sotii 
vahvasti mekaanista maailmankaikkeuden mallia vastaan – ikään 
kuin odotuksemme saisivat energiamme virtaamaan ulos 
maailmaan ja vaikuttamaan muihin energiajärjestelmiin. 

M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA
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Tämänkaltaisten uusien uskomuksien avulla palaamme jälleen 
kerran erilaisten henkisten uskomusjärjestelmien perustotuuksien 
äärelle. Ajatuksen energia, jota voisimme kutsua myös hengen 
energiaksi, näyttää vaikuttavan aineelliseen maailmaan jopa tieteen 
näkökulmasta katsottuna. Ihmisen ja ihmismielen kannalta tämä 
olettamus avaa huikeita kehitysnäkymiä, ja toisaalta se nostaa esiin 
pelottavia yksilön vastuuseen liittyviä kysymyksiä - puhumattakaan 
siitä, kuinka meidän olisi syytä suhtautua jumaluuskäsitteeseen. 
Lievästi ilmaistuna asian voisi esittää niin, että luomme 
ajatuksillamme oman tulevaisuutemme. Huomattavasti vahvempi 
ilmaisu tästä samasta asiasta on se, että loppujen lopuksi jumaluus 
on piilossa, tosin jossakin hyvin syvällä olemuksessamme, omassa 
itsessämme. Modernin fysiikan mukaan jumala on kuin 
jättiläismäinen ääretön energiakenttä, rajaton luomisvoiman lähde. 
Kaikkeudesta nousee esiin muoto, joka on luomista ja joka on 
jatkuvaa. Se mitä todistat aistiesi ja mielesi avulla on luomisen 
avautumista. Mielesi ymmärtää luodun avautumista jaksoissa.  

Mikään ei kuitenkaan tapahdu jaksoissa muutoin kuin sinun 
havainnoissasi. Ympäristö, jota tarkastelet, on kuin hologrammi, jota 
sinä et millään tavoin aiheuta. Kun tarkkailet sitä jaksoissa, jakso on 
se mitä todistat, mutta jakso ei ole hologrammia. Hologrammi 
pysyy paikallaan, mutta kun sinä liikut, sinä näet sen liikkuvan.  

Hologrammi on siis kuin lasten kuvavihko. Tiedät, että kuvat ovat 
paikallaan, mutta kun selaat kuvia nopeasti, näyttää siltä kuin 
kuvissa olevat hahmot liikkuisivat. 

Luominen ja evoluutio ovat yksi ja sama asia. Niiden välillä ei ole 
ristiriitaa. Kuvitelma siitä, että luominen syntyisi tyhjyydestä, ei 
sekään pidä paikkaansa. Enemmän totta lienee se, että luominen 
avautuu kaikkeudesta ja on yhtä kuin evoluutio. Tämä näkökulma 
kääntää ihmismielen luomat käsitykset tavoitteellisuudesta ja 
elämän tarkoituksesta päälaelleen. Käsityksemme karmasta joutuu 
tässä valossa koetukselle. Voit nähdä karmasi katsomalla itseäsi 
peiliin, siinä se näkyy kaikessa komeudessaan. On siis olemassa 
ääretön voimakenttä, joka sisältää kaiken ja jolla on kyky tulla 
olevaksi ja herätä henkiin. Sen lähteenä on ääretön jumalallinen 
voima, kun kaikki manifestoituu ja saa muodon. Muoto riippuu 
sisäisestä potentiaalista, joka nousee esiin karmisesta perimästä.  

Konkreettinen esimerkki samasta asiasta on se, kun haet 
kukkakaupasta kukansiemeniä. Näissä siemenissä on mahdollisuus 
tulla joksikin kukaksi. Mahdollisuus on olemassa, mutta se ei ole 
vielä tässä vaiheessa kukka, se on siemen. Voiko mikään vaikuttaa 
siihen, että siitä tulee kukka? Mitä voit tehdä on se, että laitat sen 
multaan ja annat sille vettä ja valoa. Voit siis vaikuttaa olosuhteisiin, 
joissa siemen kasvaa, mutta et siemenen sisällä olevaan 
informaatioon. Et voi vaikuttaa siihen, kuinka monta kukintoa se 
tekee. Sinun tahdollasi ei ole luomisessa tarvittavaa voimaa.  

Ajatuksesi, asenteesi ja uskomuksesi vaikuttavat kokemaasi 
todellisuuteen. Valitsemasi potentiaali vetää sinua olevaan. Jos sinä 
luet tai olet kiinnostunut tämänkaltaista asioista, syynä ei ole 
menneisyytesi, pahat tekosi tai halusi sovittaa ne. Et ole matkalla 
kohti kehitystäsi, se ainoastaan tuntuu siltä, koska tarkkailet 

M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA
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avautumista mielesi avulla. Todellisuudessa sinulla on jo kaikki tämä 
tieto ja paljon muutakin ja tämä tieto vetää sinua eteenpäin 
pisteestä, joka on mielesi kannalta katsottuna jossakin 
tulevaisuudessa. Mieleni on siis kaikin keinoin yrittänyt siirtää 
huomion muualle kuin sinne, missä todellista kehitystä tapahtuu. 
Omalla tahdolla aikaansaadut kokemukset ovat tarpeellisia 
todellisuuden luomiseksi, ne eivät ole turhia. Jossakin vaiheessa 
kaikki muuttuu ja ymmärrät todellisen luomistyön luonteen ja 
päästät irti. Voin vain todeta, että nämä uudet näkökulmat eivät ole 
heikentäneet uskoani jumalaan, vaan ne ovat avanneet uusia 
ulottuvuuksia aikaisempaan ja hieman kankeampaan käsitykseeni 
suuresta tuntemattomasta. 

Meidän on syytä nyt palata takaisin mieleen ja ajatuksiin siitä, 
kuinka todellisuutta luodaan. Voimme siis todeta, että mieli on 
ainutlaatuinen omalla tahdolla, ajatusvoimalla sekä älyllä varustettu 
energiajärjestelmä. Tämän energiajärjestelmän näkyvänä osana 
toimii fyysinen keho, johon voimme tutustua aistiemme avulla.  

Todellisuus onkin jo sitten kokonaan toinen asia. Mikä osa 
todellisuudesta on totta? Onko totuutta olemassa vai ei? Onko 
edes todellisuuttakaan olemassa? Vai onko tämä kaikki, mitä 
kuvaamme elämäksi ja todellisuudeksi sittenkin täydellistä harhaa? 

Edellinen jakso päätyi suureen helpotuksen tunteeseen. Luojan 
kiitos, kaikki se mitä, olen mieleeni ja muistiini tallentanut, ei olekaan 
totta. Voimme päättää tämän jakson vieläkin suurempaan 
helpotukseen. Ehkäpä, loppujen lopuksi, mikään ei ole totta, vaan 

luotu todellisuus on mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen illuusio, 
näytelmä, tapahtumien ketju, joka on luotu jotakin hyvin tärkeää 
asiaa varten. Olettamustani tukee se inhimillinen ajatus, että näin 
monimutkaisen kokonaisuuden luomiseksi on tarvittu valtava määrä 
energiaa sekä ääretön määrä hyvin korkeaa älyllisyyttä. Minulle 
nämä olettamukset ja tämä uusi näkökulma ovat palauttaneet 
pitkään hukassa olleen elämänhalun ja lapsenomaisen 
kiinnostuksen kaikkeen siihen, mitä minun on mahdollisuus kokea 
tässä ja nyt.  

Ajatus siitä, että uskomukseni rajoittavat todellisuuttani, avaa uusia 
mielenkiintoisia näkökulmia ja matka uuteen todellisuuteen voi 
alkaa.

M I E L I  J A  S E N  TO I M I N TA
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Tietoisuuskartta
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Kinesiologia on juonnettu kreikan sanasta kinesis, eli liike. Nykyisin 
puhutaan jo tieteenalasta, joka tutkii ihmisen liikettä urheilun ja 
terveydenhoidon tarpeita varten. 

Kinesiologian perustajana on tunnetty kiropraktiikan tohtori 
George Goodheart Jr, joka 1960-luvulla alkoi tutkimaan lihaksien 
toimintaa ja suhdetta ulkopuolisen maailman ärsykkeisiin. 
Goodheartin lähestymistapaa kutsutaan soveltavaksi 
kinesiologiaksi, joka pyrkii selvittämään ihmisen henkisen ja 
fyysisen hyvinvoinnin suhdetta ympäröivään todellisuuteen. 
Goodheartin oppien mukaan on kehitetty hoitomenetelmiä, kuten 
esimerkiksi Hyperton-X ja Touch for Health (TFH). Näiden 
menetelmien taustalla on perinteisestä kiinalaisesta 
lääketietiedettä, jota on yhdistetty nykytieteen neurologiaan. 

Merkittävä kinesiologian puolesta puhuja sekä tutkija oli tohtori 
David R. Hawkings, MD, PhD (3.7.1927 - 19.9.2012), jonka 
elämäntyön tuloksena on syntynyt muun muassa kinesiologian 
avulla tuotettu tietoisuuskartta, jossa elämän eri ilmiöitä ja tiloja on 
sijoitettu akselille, jossa luvut alkavat nollasta ja jatkuvat siitä aina 
tuhanteen saakka. Hawkings tutki avustajansa kanssa ilmiötä ja 
kirjasi saamiaan tuloksia ylös, jotka hän myöhemmin muokkasi 
kartaksi, vuonna 1995 ilmestyneeseen kirjaansa ”Power vs. Force, 
The Hidden Determinants pf Human Behaviour”.  

Lihastesti toteutetaan yleensä olosuhteissa, joissa testaajalle 
annetaan tai hänelle näytetään esinettä, tai häntä pyydetään 
ajattelemaan asiaa tai laajempaa kokonaisuutta. Testitilanteessa 
testattavaa pyydetään pitämään kättänsä vaakasuorassa edessä, 
samalla kun testaaja painaa kättä alaspäin mitaten samalla sen 
lihasjännityksessä tapahtuvaa muutosta.  

Mittaustuloksien ymmärtäminen vaatii tavanomaisesta poikkeavaa 
ajattelua, sillä on havittu, että ihmiskehon mekanismeissa ei ole 
selkeitä lineaarisia toimintoja. Näin ollen tulokseksi saadaan 
vertaileva vastaus, jossa asia tai aine voidaan laittaa ikäänkuin  
paremmuusjärjestykseen. Heikko lihasvaste tulkitaan siten, että 
soveltuvuus ei ole niin hyvä, kun sitä verrataan vahvempaan 
lihasvasteeseen. Tohtori Hawkings lisäsi testeihin taustalla 
tapahtuvan numeroiden laskennan, jonka avulla hän muokkasi 
tietoisuuden ymmärtämisen ja mallintamisen avuksi kartan, jonka 
lukuarvot ovat logaritmiset. Logaritmisilla lukuarvoilla 
tietoisuuskartassa tarkoitetaan sitä, että luku 1 = 1, mutta luku 2 on 
jo arvoltaan kymmenen kertaa suurempi kuin 1, sama jatkuu läpi 
koko kartan ja näin ollen kartan loppupäässä olevat numerot ovat 
avaruudellisen suuria verrattuna alkupään vastaaviin. 

Kartan viisaus ei varsinaisesti piile sen lukuarvoissa, vaan erilaisten 
asioiden, mielen tilojen, tunteiden jne suhteisiin toisiinsa verrattuna.    
Kartta auttaa ajattelevaa ihmistä hahmottamaan sitä, missä hän 
menee omien ajatuksiensa, tunteidensa ja tekojensa kanssa. 

T I E TO I S U U S

Kuinka tietoisuuskartta on tehty?
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David Hawkingsin mukaan kartan alkuosassa on kaksi merkittävää 
aluetta, jotka kuvaavat hyvin ihmisen henkistä kasvua. Alueet ovat 
lukuarvojen 200 ja 500 kohdalla. 200 kuvaa rohkeutta ja kykyä astua 
omien opittujen ja omaksuttujen rutiinien yläpuolelle, jolloin myös 
itsetuhoisuus ja muukin elämän vastainen käyttäytyminen saadaan 
hallintaan, samalla kun ihminen tulee tietoiseksi oman 
käyttäytymisensä taustalla vaikuttavista ilmiöistä. Tutkimuksen 
mukaan maapallon väestöstä noin 78% toimii tämän tason 
alapuolella. Suuri määrä alle 200 olevaa väestöä, vetää maapallon 
kokonaisvaltaista tietoisuutta alaspäin, kun taas vastaavasti 22%, 
jotka ovat tason yläpuolella tasapainottavat kokonaisuutta. Koska 
tietoisuustaulukko on 10 kertaa logaritminen, niin pienemmän 
määrän korkeampi tietoisuus on vaikutukseltaan merkittävämpi. 
Esimerkiksi ihminen, jonka tietoisuus on mittauksen mukaan 600, 
tasapainottaa osaltaan 10 miljoonan alle 200 tietoisuuden tilassa 
olevan ihmisen tilaa positiiviseksi.  

Toinen merkittävä raja-arvo on 500, joka on nimetty 
rakkaudentasoksi. Hawkingsin mukaan tason saavuttaminen on 
haastavaa, sillä egon ominaispiirteet ovat kaikki alle tämän tason. 
Tasoa haastavuutta kuvaa myös hyvin se, että tutkimuksen mukaan 
vain noin 4 % maapallon ihmisistä on 500 yläpuolella. Tähän tasoon 
päättyy myös tiede ja tutkimus, sillä sen yläpuolella olevissa tasoja 
ei ole mahdollista tutkia tieteellisen tutkimuksen lainalaisuuksien 
vallitessa. Tieteellinen tutkimus edellyttää myös ilmiön 
toteennäyttämistä mittauksien tai tutkimuksien avulla, jolloin ei 
lineaarinen, ilman muotoa ja mittasuhteita oleva henkinen alue jää 

sen ulkopuolella. Useat aikamme huomattavat tiedemiehet, 
mukaan lukien Einstein, Freud, Newton, Aristotele jne on galibroitu 
499 tasolle. On myös havaittu, että ihmisen kokonaisvaltainen 
tietoisuus säilyy lähes samana koko elämän läpi. Voimme käydä läpi 
tunnetiloja, jotka ovat hyvinkin matalalla tai voimme opiskella 
korkeita henkisiä oppeja, jotka ovat huikeasti yli oman tietoisuuden 
tasomme, mutta merkittävää ei ole se mitä pystymme ajattelemaan, 
vaan se kuinka pystymme ilmentämään viisautta valintojemme ja 
tekojemme tasolla. Seuraavassa lyhyet kuvaukset tasoista: 

700 - 1000 Valaistuminen 
Tämä taso on korkein, mitä ihminen voi ilmentää oman elämänsä 
aikana. Kaikki sen yläpuolella on tässä maailmassa ja ihmisaisteilla 
psyykkeellä mahdotonta havainta. Suuret henkiset opettajat, kuten 
Buddha, Krishna ja Jeesus ovat galibroitu tämän välille 700 - 1000. 
Tätä voimaa kuvaa hyvin se, että heidän oppinsa ovat säilyneet 
vuosituhansien saatossa ja heidän viisauttaan käytettään 
elämänohjeena monissa valtauskonnoissa. 

600 - 700 Rauha 
Rauha saavutetaan, kun ihminen on kykenevä luovuttamaan kaiken 
jumalansa käsiin. Tällä tasolla mieli on hiljainen ja jatkuvassa 
yhteydessä sisäiseen viisauteen. Vaikka useat meistä tavoittelevat ja 
tekevät myös töitä hiljentääkseen oman mielenhälinän, niin vain 
noin yksi kymmenestä miljoonasta tavoittaa tason elämänsä aikana. 

T I E TO I S U U S

Lyhyt kuvaus tietoisuuskartasta
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540 - 600 Ilo 
Korkean tason henkiset opettajat ja pyhimykset ovat tällä tasolla. 
Teot ja myötätunto kaikkea elävää kohtaan on täydellisen 
pyyteetöntä ja heidän ympärillään on mahdollista kokea rauhaa, 
iloa ja hyvää oloa tekemättä mitään. 

500 - 540 Rakkaus 
Kun merkityksen tason (400) yläpuolella ihminen antautuu 
palvelemaan ja kehittämään ihmiskuntaa positiivisempaan 
suuntaan, hänen voimansa voidaan mitata näille tasoille. Päätöksien 
tekeminen tapahtuu mielen ja sydämmen yhteistoiminnan avulla. 
Sisäinen intuitio ja viisaus ohjaavat ihmistä, joka työskentelee usein 
vähäosaisten, heikkojen sekä sairaiden auttajana, kuten esimerkiksi 
äiti Teresa sekä Mohandas Gandhi. Vain noin 0.4% maapallon 
väestöstä yltää tälle tasolle. 

400 - 500 Merkitys 
Tieteet, lääketiede sekä vahva halu oppia asettuvat tälle tasolle. 
Ihminen elää jatkuvassa kehittymisen tilassa ja hänen 
pyrkimyksenään on auttaa maapalloa ja sen väestöä edistämään ja 
tukemaan luontoa ja hyvinvointia. Haasteena merkityksen 
löytämiselle on usein älyllinen ajattelu, joka tarvitsee tuekseen 
tutkimustuloksia ja tieteellistä näyttöä. Looginen ja älyllinen ajattelu 
saattavat pysähtyä paikoilleen, jolloin myös kehittyminen pysähtyy.  

350 - 400 Hyväksyntä 
Rohkeus ymmärtää ja kokea elämää sellaisenaan kuin se avautuu 
ihmiselle, johtaa usein hyväksynnän tilaan. Ihminen ymmärtää 
olevansa osa laajempaa kokonaisuutta, jossa ympäröivä todellisuus 

heijastaa teot takaisin. Tee toisille sitä mitä haluat heidän tekevän 
sinulle, kuvaa hyvin tätä tasoa. Hyväksyntä tarvitsee vahvaa tahdon 
voimaa, sillä asiat eivät aina välttämättä mene niinkuin haluamme. 
Vaatii paljon voimaa ja kärsivällisyyttä päästä eteenpäin tällä 
alueella, tarvitaan myös kykyä hyväksyä pettymykset ja 
epäonnistumiset, kunnes omat toimet ovat sillä tasolla, että 
onnistumisia alkaa syntymään.  

310 - 350 Innostus 
Elämään optimisesti suhtautuvat innostuneet ihmiset ovat tällä 
tasolla. He kokevat, että elämä on suuri mahdollisuus ja hauvat 
toimia sen mukaisesti. Halu kehittää itseään ja oppia jatkuvasti 
uutta, kuluvat myös tähän alueeseen. 

250 - 310 Neutraali 
Tällä tasolla joustavuus ja myötäelämäninen ovat osa elämää. Asiat 
menevät eteenpäin omalla painollaan ja ihminen luo ympärilleen 
turvallisuutta ja tasapainoa. Halu kiistellä tai olla aina oikeassa, eivät 
kuulu neutraalin ihmisen elämään. Sen sijaan pohdiskelu ja 
asioiden kokonaisvaltainen tarkastelu yllä pitävät neutraliteettia niin 
työssä kuin myös kotona. 

200 - 250 Rohkeus 
Negatiivisuus siirtyy taustalle, kun ihminen ylitää 200 tason. Tämä 
on myös itsenäisen elämän ensimmäinen taso, jossa ihminen ei 
hyväksikäytä muita ympärillä olevia ihmisiä. Rohkeus olla oma 
itsensä ja sen mukana myös oman hyvinvoinnin jakaminen kuvaavat 
tasoa hyvin. Ihminen ei ole enää olosuhteiden uhri, vaan hän alkaa 
ymmärtämään, että omilla ajatuksilla ja teoilla on merkitystä. 
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Ulkopuolinen maailma ei ole vihollinen, vaan eräänlainen näyttämö, 
jolla on mahdollista tutkia oman mielen toimintaa ja erityisesti sitä, 
mitä ajatukset ja teot heijastavat takaisin. 

175 - 200 Ylpeys 
Hawkingsin mukaan suurin osaa ihmiskuntaa elää tällä tietoisuuden 
tasolla. Elokuvat, teatterinäytelmät sekä hyvän ja pahan jatkuva 
kilpailu sekä sankaritarinoiden ihannointi kuuluvat tasoon. Häpeän 
ja syyllisyyden tunteen siirtyminen taustalle kehittää ihmistä 
positiivisempaan suuntaan, jos ihminen on kykenevä 
ymmärtämään, että kaikki mitä päähän on tallennettu ei ole 
välttämättä totta. Virheellinen positiivisuus sekä ylpeys omista 
saavutuksista johtaa pahimmallaan muiden väheksymiseen ja, jopa 
rasismiin tai uskonnolliseen fanaattisuutteen. 

150 - 175 Viha 
Pitkäaikainen kärsimys, apatia sekä tuska vievät uskon hyvään. 
Ihminen turhautuu ja tulee vihaiseksi, kun tuntuu vahavasti siltä, että 
mikään ei ole oikein ja lähes kaikki yritykset päättyvät 
epäonnistumiseen. Viha voi olla parhaimmillaan eteenpäin vievä 
voima, mutta se voi myös jähmettää ihmisen paikoilleen. 

125 - 150 Halu 
Materiaalisen maailman houkutukset sekä sosiaalisen yhteisön 
mielipiteet ohjaavat ihmistä. Halu voi parhaimmillaan johtaa 
kehitykseen, mutta se voi myös luoda paljon pettymystä ja sen 
myötä negatiivisuutta elämää kohtaan.  

100 - 125 Pelko 
Säännöt, määräykset sekä muiden ihmisten mielipiteet vaikuttavat 
ihmisen toimintaan, eikä hän näin ollen pysty itsenäiseen elämään, 

vaan toimii jatkuvasti pelon alla. Epäily ja suojautuminen kuuluvat 
vahvasto tähän tasoon.  

75 - 100 Suru 
Useat meistä ovat kokeneet tämän tietoisuuden tilan jossakin 
vaiheessa elämää. Pysyvänä tietoisuuden tilana ihminen kokee 
syyllisyyttä sekä häpeää omasta olemassa olostaan, samalla kun 
maailma tuntuu ahdistavalta ja vastenmieliseltä paikalta elää.  

50 - 75 Apatia 
Kärsimys, ahdistus ja tuska ovat ainoa asia, joita ihminen osaa kokea 
tässä tietoisuuden tilassa. Voimaa vapautumiseen ei ole ja usein 
ihminen ajautuu kodittomaksi vaeltajaksi normaalin yhteiskunnan 
ulkopuolella.  

30 - 50 Syyllisyys 
Sanotaan, että häpeä johtaa arvottomuuden tunteeseen, joka 
pidemmällä aikavälillä muuttuu syyllisyyden tunteeksi. Tässä tilassa 
ihminen hyväksyy oman elämäntilanteensa ja jää siihen kiinni. 

0 - 30 Kuolema ja häpeä 
Tyhjyyden ja arvottomuuden rinnalla ihminen kokee suuren 
nöyrrytyksen. En ole millään muotoa elämän arvoinen, mikä johtaa 
myös usein siihen, että muut matalalla tietoisuuden tasolla olevat 
ihmiset käyttävät hyväksi näitä ihmisiä. Nollalla kuvataan kaiken 
aineellisen elämän alkua ja loppua. 

Lähde: "Power vs. Force, The Hidden Determinants of Human 
Behavior," by David R. Hawkins, MD, PhD; Hay House 1995 

Suomennos, grafiikka ja lisäykset: Jukka Korhonen 17.7.2019 
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Keho ja sen aistit toimivat aivojen instrumenttina, eräänlaisena 
työvälineenä välittäen niille informaatiota elämän eri tilanteista. 
Tieteellisen määritelmän mukaan aivojen luomaa kokonaisvaltaista 
tilaa kutsutaan mieleksi. Itämainen käsitys laajentaa mielen käsitystä 
ottaen mukaan kaiken sen, minkä me voimme nähdä olevan ihmisen 
olemusta sekä myös sen, jota emme voi nähdä eli kehon ympärillä 
olevan värähtelyn. Molempien tulkintojen mukaan aivot siis toimivat 
mielen ja tietoisuuden instrumenttina. Tietoa kerätään ja se välitetään 
aivoihin jatkokäsittelyä varten. Tämä jatkokäsittely tapahtuu 
kokonaisvaltaisesti, se ei pysähdy, vaan se jatkuu aina siihen saakka, 
kunnes aivotoiminta voidaan tulkita lakanneeksi.  

Mieli tarkkaillee ja todistaa näin ympäristössämme tapahtuvia asioita ja 
tallentaa niistä sen osan, jonka tuntee olevan tarpeellista itselleen. 
Käsittelyprosessi on ainutlaatuinen, ja sen nopeus on vertaansa vailla. 
Tutkimuksien mukaan keho välittää aivoille noin 2 megabitin verran 
tietoa sekunnissa. Aivot hyödyntävät saamastaan tiedosta noin 7 
prosenttia. Se minkä osan aivot tiedosta hyödyntävät, on vahvasti 
sidoksissa siihen, mitä olet tekemässä, mistä olet kiinnostunut tai mitä 
pelkäät jne. Tietoa käytetään muun muassa kehon suojelemiseksi, 
liikkumiseen, ympäristön hahmottamiseksi sekä uskomuksien ja 
olettamuksien tueksi.   

Jos vertaamme ihmisen aivojen toimintaa tietokoneeseen, 
huomaamme, että ne ovat monin tavoin erilaisia. Aivojen prosessit 
ovat jatkuvia ja omalla ainutlaatuisella tavallaan itsenäisiä. Tietokone 

M I E L I  J A  T I E TO I S U U S

MIELEN VOIMA

Buddhalaisen maailmankuvan mukaan, mieli on taipuvainen 
harhaisuuteen, itsepetokseen ja valehteluun. Samaan hengen vetoon 
he toteavat, että mielessä on kaikki ja ei mitään.
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sen sijaan vastaanottaa ja muokkaa saamansa tietoa 
ohjelmistojensa avulla, silloin kun se on kytketty toimintaan. Sama 
pätee osittain myös aivoihin, mutta aivojen eri osien 
yhteistoiminnallisuus tapahtuu niin korkealla tasolla, ettei 
minkäänlaista ohjelmistojakoa ole edes mahdollista tehdä.  

Tietokoneiden prosessit jatkuvat, kunnes tehtävä on toteutettu tai 
kun tiedon syöttäminen loppuu tai kun kone sammuttetaan. 
Ihmisaivojen jatkuvan tietojen käsittelyn myötä syntyy eräänlainen 
kokonaisvaltainen käsitys, tietoisuus, hahmo omasta itsestä sekä 
elämän tarina, johon olemassa olevaa tilannetta verrataan. Ihmisen 
kohdalla voimme kutsua tätä kokonaisuutta voimme mieleksi, 
tietokoneessa se on vastaavasti teko- tai keinoäly.   

Mieli on käsitteenä siinä määrin monimuotoinen, että sen toiminnan 
ymmärtämiseksi meidän on syytä luoda yksinkertainen malli, joka 
auttaa ymmärtämään mielen perusominaisuuksia ja erityisesti 
niiden vaikutuksia elämään. Ymmärtäminen ei synny mallintamalla, 
vaan kokemuspohjaisesti vertaamalla koettuja tapahtumia mallin 
avulla.  Voit nyt kuvitella, että oma pääsi edustaa mieltäsi. 
Todellisuudessa asia ei tietenkään ole näin, sillä mieli on 
värähtelevää energiaa ja se on jokaisessa solussasi, kaikkialla ja 
kaikessa mukana. Mutta ymmärryksen tueksi, voit kuvittele, että 
oma pääsi edustaa mieltäsi ja pään alapuolella oleva keho toimii 
mielesi instrumenttina, välineenä, joka toteuttaa ajatuksesi ja ideasi 
eli sen mitä kulloinkin haluat tehdä. Jatka mielikuvan luomista siten, 
että pääsi etuosa, otsa, silmät, nenä, suu ja korvat edustavat tietoista 
mieltäsi ja pään takaosa tiedostamatonta mieltäsi. 

M I E L I  J A  T I E TO I S U U S

Tietoinen ja tiedostamaton mieli toimivat yhteistoiminnassa siten, että 
toteutukseen menevät vain ne ajatukset, joissa tietoinen ja tiedostamaton 
mieli ovat tasapainossa. 
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Pohditaan seuraavaksi hieman tietoista mieltä, sitä kuinka se toimii 
ja mitä eri tehtäviä sillä on. Tietoista mieltä kutsutaan usein myös 
ajattelevaksi mieleksi, koska sen voidaan ymmärtää hallitsevan 
ajattelutoimintoja. Voidaan myös todeta, että vapaa tahto asuu 
tietoisessa mielessäsi. Voit hyväksyä tai hylätä asioita, kukaan ei voi 
pakottaa sinua ajattelemaan tai ideoimaan, ellet itse halua niin 
tehdä. Mutta jos haluat jotain, sinun tarvitsee vain ajatella ja olet 
näin mukana elämäsi luomistyössä. Ei ole vaikeaa kuvitella sitä, mitä 
tarvitsee. Jos otat kynän ja paperia, voit nopeasti hahmotella 
itsellesi unelmaelämän.  

Pienessä mittakaavassa riittää, kun luot turvallisuutta, tekemisen 
arvoista työtä, aitoa arvostusta, rakkautta ja hyvinvointia - ei se sen 
vaikeampaa ole. Turvallisuus kattaa fyysisen suojan sekä 
materiaalisen hyvinvoinnin. Tekemisen arvoinen työ on sellaista, 
jossa myös sydämesi on mukana ja tunnet tekeväsi juuri sitä, missä 
olet hyvä. Tämä luo osaltaan elämään täyttymyksen ja avaa 
kokemuksia, joiden kautta me voimme kehittyä henkisesti. Kaiken 
tämän lopputuloksena syntyy hyvinvointi. Jos saat hahmotettua 
tämän ajatuksen puhtaana mieleesi, olet luonut täydellisen elämän 
itsellesi ja lähelläsi eläville ihmisille. Ajatuksien hallinta ei ole 
kuitenkaan ihan näin helppoa, sillä ajatusprosessissa on mukana 
myös tiedostamattomat uskomuksemme, asenteemme ja 
pelkomme. Tätä osaa voisi kuvata alitajuntana tai ehdollistettuna 
mielenä. 

Jotta voisi ymmärtää tätä piilossa olevaa mielen osaa, on syytä 
tarkastella, kuinka aivot ja muisti toimivat. Tarkastelimme jo 
ensimmäisessä osassa sitä, kuinka vastasyntynyt lapsi tallentaa 
elinympäristönsä tapahtumia muistiinsa. Lapsi oppii ympäristöstään 
asioita tarkkailemalla äitinsä, isänsä, muiden lapsien ja aikuisten 
käyttäytymistä sekä tarkkailemalla myös lähiympäristöä ja 
olosuhteita. Kun lapsi saa käsiinsä jonkin mielenkiintoisen esineen, 
alkaa tarkastelu, jonka aikana hän hahmottaa esineen 
käyttötarkoitusta, kokoa sekä sen muita ominaisuuksia.  

Lapsen muistiin tallentuu tapahtumasarja, jossa on esineen lisäksi 
laaja valikoima sen käyttömahdollisuuksia sekä kokemuksia sen 
käyttämisestä. Kukapa meistä ei olisi polttanut sormiaan kuumalla 
hellan levyllä tai kynttilän liekissä. Näissä tilanteissa lapsen muistiin 
tallentuu myös vanhempien opetukset ja pelottelu siitä, mitä tuli voi 
tehdä pahimmassa mahdollisessa tapauksessa. Olen nähnyt kuinka 
pieni lapsi osoittaa sormella kynttilän liekkiä ja sopertaa 
pelonsekaisella tunteella ”Poppa, Poppa!”.  

Oleellista asiassa lienee se, että jos sormensa vie liekkiin, syntyy 
kipua ja lievä palovamma ja tämä ei varmaankaan ole 
tavoittelemisen arvoinen tila, sen sisältämiä oppimiskokemuksia 
lukuun ottamatta. Tapahtuman sekä kehon kipuheijastuksen 
yhteisvaikutus riittää siihen, että lapsen muistiin tallentuu kokemus, 
joka opastaa häntä vastaisuudessa lähestymään tulta riittävän 
varovaisesti. Vanhempien omat pelot tuovat mukaan lisäväriä, jonka 
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tarpeellisuudesta voi olla montaa mieltä. Tämä esimerkki kuvaa vain 
yhtä tilannetta. Kasvaminen ja oppiminen elämään ovat valtavan 
laajoja kokonaisuuksia. Oppimistilanteet jatkuvat lapsuudesta aina 
viimeisiin hengenvetoihin asti. Oma oivallukseni tästä oli se, että 
olen tallentanut muistiini vanhempieni, yhteiskunnan ja ympäristön 
asenteet, pelot ja uskomukset. Tästä syntyy todellisuus, jossa on 
paljon jo valmiiksi mietittyä asiaa ja asenteita, uskomuksia ja 
pelkoja. Kaikki, mitä olen tallentanut, ei siis välttämättä olekaan 
käyttökelpoista läsnä olevassa hetkessä. Uudelleenarviointi onkin 
tärkeämpää kuin osasin ensi alkuun kuvitella. Tiedostamaton 
mieleni on siis ehdollistettu muiden ihmisten asenteilla, 
uskomuksilla ja peloilla. Kun tässä vaiheessa palaamme esimerkkiin 
siitä, kuinka täydellinen ja onnellinen elämä luodaan, huomaamme, 
että toteuttaminen vaikeutuu sen myötä minkälaisia uskomuksia, 
epäilyjä ja pelkoja tiedostamattomaan mieleen on tallentunut.  

Meidän on vaikeata toteuttaa ajatuksiamme tai saavuttaa 
tavoitteitamme, jos tietoinen ja tiedostamaton mieli eivät ole 
tasapainossa. Tietoinen mielesi sanoo, että tarvitset uuden auton. 
Tiedostamaton mielesi sanoo, että tarvitset uuden auton, mutta 
nostaa esille pelon siitä, että nykyiset tulosi eivät mahdollisesti riitä 
uuden auton hankkimiseen. Auton hankinta siirtyy hyvin 
todennäköisesti tulevaisuuteen, aikaan, jolloin mielesi on 
paremmassa tasapainossa tämän asian suhteen. Esimerkistä 
huomaat, kuinka tiedostamaton mielesi suojelee sinua. Se onkin 
yksi sen tärkeimmistä tehtävistä. Suuremmaksi haasteeksi 
suojelemismekanismi muodostuu tilanteissa, joissa on kysymys 

useasti toistuvista pienistä tapahtumista ja niihin liittyvistä 
toimintamalleista. Ajat autollasi työhön aamuisin. 
Ajokäyttäytymisesi on myös jonkinlainen summa tietoisen ja 
tiedostamattoman mielen yhteistoiminnasta. Tietoinen mieli kerää 
informaatiota ympäristöstä, katsot kelloa ja teet päätelmän, että 
sinulla on riittävästi aikaa, ei ole siis tarvetta kiirehtiä. Huomaat 
hetken kuluttua, että edessäsi olevat ajoneuvot ovat pysähtyneet tai 
että liikenne etenee hitaasti.  

Tietoinen mielesi nostaa esille kysymyksen: ”Ehdinkö töihin, jos 
matkani etenee näin hitaasti?” Tiedostamaton mielesi vastaa 
kysymykseesi sen perusteella, kuinka se on ehdollistunut tällaisten 
tilanteiden suhteen. Jos tiedostamattomassa mielessäsi on paljon 
positiivisia kokemuksia liikenteestä ja kyvystäsi selvitä sen 
haasteista, tiedostamaton mielesi vastaa, ettei ole syytä hermoilla, 
aikaa on riittävästi.  

Jos tiedostamattomassa mielessäsi on paljon negatiivisia 
kokemuksia vastaavista tilanteista, olet hyvinkin pian hermostunut 
tai kiukkuinen, vaikka sinulla ei olekaan sen tarkempaa tietoa siitä, 
miten paljon muuttunut tilanne todellisuudessa vaikuttaa 
työmatkasi kestoon. Hermostuminen, ärtyminen ja tunne kiireestä 
syntyvät itsestään. Et näe tietoisen ja tiedostamattoman mielen 
välistä vuoropuhelua, sillä se toimii taustalla hyvin nopeasti. Se on 
eräänlaista hallitsematonta ajatusten virtaa ainakin siihen saakka, 
kunnes tulet siitä aiempaa tietoisemmaksi ja opit ymmärtämään 
sitä.  

M I E L I  J A  T I E TO I S U U S
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Alla olevassa kaaviossa on kuvattuna viitteellinen esimerkki 
tiedostamattoman ja tietoisen mielen yhteistoiminnasta.  

�

�

Kiireentunne syntyy tietoisen ja tiedostamattoman mielen välisestä 
epätasapainosta. Rauhallinen ja turvallinen ajotyyli muuttuu 
hermostuneeksi, onnettomuuksien riskit kasvavat ja tarkkaavaisuus 
heikkenee. 

M I E L I  J A  T I E TO I S U U S
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Liikenteeseen ja työmatkaan liittyvässä esimerkissä puhuimme 
ärtymyksestä, kiukusta sekä kiireen tunteesta. Mielen kannalta 
katsottuna tietoisen ja tiedostamattoman mielen vuorovaikutuksena 
syntyy erilaisia tunteita, joita on joiden tutkimuksien mukaan yli 20 
000 erilaista. Jos elämäsi tapahtumat toteutuvat siten kuin sinä olet 
ne suunnitellut, olet tasapainossa ja negatiivisia tunteita ei synny. 
Mikäli asiat eivät mene niin kuin olet suunnittelut tai niin kuin 
tiedostamaton mielesi on ehdollistunut, koet negatiivisen 
tuntemuksen. Mikäli onnistut tavanomaista paremmin tehtävässäsi, 
koet positiivisen tuntemuksen. Tunteiden syntymismekanismi on 
yksinkertainen.  

Monimutkaiseksi asian tekee se, että mielesi toteuttaa ja osallistuu 
monimuotoiseen toimintaan. Erilaisia päätöksiä, tietoisia ja 
tiedostamattomia valintoja tehdään jatkuvasti, taustalla siinä osassa 
mieltäsi, jota et näe. Kehityksen ja kertaantumisen myötä asiat 
rutinoituvat ja emme enää kiinnitä huomiota niiden kulkuun, me 
vain toimimme tilanteessa sen vaatimalla tavalla. Tässä 
automaatiossa piilee vaara, jota on vaikea havaita. 

Omassa käyttäytymisessäni huomaan tämän siten, että olen 
muodostanut käsityksen jostakin ihmisestä tai asiasta ajattelematta 
asiaa sen kummemmin. Donald Trumpin televisioesiintyminen sai 
minulta jostakin syystä karvat pystyyn. Huomaan kommentoivani 
hänen tekemisiään, vaikka todellisuudessa minulla ei ole tietoa 

siitä, minkälainen ihminen hän on ja mitä ovat ne taustalla olevat 
asiat, jotka vaikuttavat siihen, miten hän toimii ja tekee päätöksiään. 
Obama Barakin kohdalla kaikki on toisin, jostakin syystä minun on 
helpompaa hyväksyä hänen tekemisensä, kummallista eikö vaan. 
Nämä ovat esimerkkejä tunteiden synnystä ja ehdottomasti vielä 
helpoimmasta päästä. Suhteeni rahaan ja materiaan on sisältänyt 
koko joukon erilaisia uskomuksia, jotka jälkeenpäin tuntuvat jopa 
hieman hassuilta. Tietoisesti ymmärrän sen, että raha ja materia 
ovat tarpeellisia. Tiedostamattomassa mielessäni on kuitenkin 
uskomuksia, jotka viittaavat toisenlaiseen ajatteluun. Pääsen käsiksi 
näihin uskomuksiin, kun tarkastelen omaa suhdettani rahaan ja 
materiaan. Minun on vaikeaa ilmoittaa hintaa tekemälleni työlle, 
rahan vastaanottaminen on vaikeaa, koska jostakin kumman syystä 
ajattelen, että rahan luovuttaja joutuu ikään kuin minun takiani 
kärsimään maksaessaan saamastaan palvelusta. Minulla meni 
pitkään, ennen kuin pystyin sanomaan, että henkinen hyvinvointi on 
yhtä kuin materiaalinen hyvinvointi. Voit itse tarkastella, miten tämä 
sanonta vaikuttaa sinuun. Kun kerron sen jossain seminaarissa tai 
luennolla, monet ihmiset ovat hämmästyneitä, jopa kiukkuisia. 
Ihmisten on mahdotonta sulattaa tätä, koska heilläkin on 
samankaltaisia piilossa olevia uskomuksia kuin minulla - kuinka 
muuten tämä ilmiö olisi selitettävissä? 

Mielen toiminta ja voima piilevät siis tietoisen ja tiedostamattoman 
mielen yhteistoiminnassa. Tiedostamattoman mielen kokemukset, 
uskomukset sekä automaattiset toimintamallit toimivat osittain 
suojelumekanismeina ja auttavat meitä arkipäivän tilanteissa. 

K U I N K A  M I E L I  TO I M I I
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Mielen toiminnassa on myös muita kiinnostavia piirteitä, kuten esimerkiksi se, 
että mielesi pyrkii pitämään oikeana juuri sitä, mitä ajattelet tai mihin 
johtopäätelmään olet tullut. Tämä mekanismi auttaa sinua todellisuuden 
luomistyössä, tapahtumien tallentamisessa ja saat nopeasti materiaalia 
tiedostamattoman mielesi käyttöön. Lyhyellä tähtäimellä se toimii hyvin, mutta 
hallitsemattomana se johtaa sinut kiistelemään tai väittelemään siitä, kenen 
totuus on oikein ja kenen ei. Jos ajattelet asia tarkemmin, ymmärrät kyllä, että 
ajatuksesi ja päätelmäsi ovat vain osa elämän totuudesta.  Kukaan ei ole sen 
paremmin oikeassa tai väärässä, on vain näkökulmia, joiden avulla meidän tulisi 
ymmärtää paremmin elämää. Näiden näkökulmien tarkoituksena on ohjata 
sinua oikeaan suuntaan, mutta ne eivät ole kuitenkaan totuutta sen 
puhtaimmassa muodossa.  

Mallintaminen auttaa sinua tarkastelemaan sitä, kuinka mielesi toimii. Opit 
ymmärtämään, kuinka se hallitsee sinua ja kuinka voit valjastaa sen käyttöösi. 
Seuraavassa jaksossa käsittelemme tietoisuuden eri tasoja. Tavoitteenamme on 
luoda lisää uutta ja erilaista todellisuuden kuvaa.  

K U I N K A  M I E L I  TO I M I I

2014 kesällä matkustin junalla Eurooppaan. Pohdin matkan 
aikana mielen toimintaa ja törmäsin kerta toisensa jälkeen 
katumainoksiin, joissa pieni tyttö katsoo tiukkailmeisen 
apinan takaa maailmaa. Olisiko niin, että tyttö on tietoinen 
mieli ja apina tiedostamaton?
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Tietoisuus
E L Ä M Ä N K A A R I A J AT T E L U

Psykologisen kehityksen kriisit, Erik H. Eriksonin (15. kesäkuuta 1902 – 12. toukokuuta 1994) mukaan.
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Erik Homburger Erikson (15. kesäkuuta 1902 – 12. toukokuuta 
1994) oli tanskalais-saksalais-yhdysvaltalainen psykologi, jonka 
teorian mukaan ihminen kohtaa elämänkaaressaan kahdeksan 
kehityskriisiä, joissa hän joutuu ratkaisemaan kehitystehtäviä. 

Vauvaikä: perusluottamus ↔ perusturvattomuus 

Kriisiin vaikuttaa se, kuinka hyvin hoitaja tyydyttää lapsen tarpeet, 
kuten nälän. Mikäli lapsen tarpeet tulevat tyydytetyiksi, lapsi kokee 
perusluottamusta maailmaan. Kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa 
henkilölle toivon elämyksen. Epäonnistuminen aiheuttaa 
epäluottamuksen ja toivottomuuden tunteita. 

Varhainen leikki-ikä: itsenäisyys ↔ epäily, häpeä 

Lapsen tehtävänä on ks. iässä oppia muun muassa hallitsemaan 
ruumiintoimintojaan. Onnistuminen kriisissä tuottaa lapselle 
elämyksen omasta tahdosta ja itsenäisyydestä. Liiallinen kritiikki tai 
ylisuojelu voi aiheuttaa lapselle häpeän tunteita ja tunteen siitä, 
ettei pysty itsenäisesti vaikuttamaan asioihin. 

Myöhäinen leikki-ikä: aloitteellisuus ↔ syyllisyys 

Kyselyiässä muodostuu lapsen yliminän ja omatunnon perusta. On 
tärkeää, että lapsen kysymyksiin ja ehdotuksiin suhtaudutaan 
asiallisesti. Lapsi voi saavuttaa näin tarkoituksen tunteen, eli tunteen 
siitä, että voi toimia omasta halustaan omia tarkoituksiaan varten. 
Mikäli lapsi saa kuulla olevansa lapsellinen ja hänen kysymyksiään 
pidetään typerinä, henkilö saattaa tuntea toimivansa vain muiden 
painostuksesta eikä osaa luoda omia tavoitteitaan. 

Varhainen kouluikä: ahkeruus ↔ alemmuus 

Lapsi harjoittelee yhteiskunnassa toimimista esimerkiksi koulun 
ryhmätöissä. Onnistuminen sosiaalisessa työskentelyssä tuottaa 
lapselle pystyvyyden tunteen. 

Nuoruusikä: identiteetti ↔ roolien hajaannus 

Erikson lanseerasi identiteettikriisin käsitteen. Mikäli nuori ei kykene 
tekemään päätöksiä omasta elämästään, hänestä voi tuntua, ettei 
hän tiedä kuka on. Kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa oman 
identiteetin aitouden tunteen. 

Varhaisaikuisuus: läheisyys ↔ eristäytyminen 

Onnistunut eläminen toisen ihmisen kanssa ja onnistunut perheen 
perustaminen vahvistavat rakkauden kokemista. 

Keski-ikä: tuottavuus ↔ lamaantuminen tai huolenpito ↔ 

käpertyminen 
Kriisin epäonnistunut ratkaisu tuottaa itseensä käpertyneen 
ihmisen, jonka on vaikea välittää muista, ja josta tuntuu, ettei 
kukaan välitä hänestä. Kriisin onnistuneesti ratkaissut ihminen sen 
sijaan pystyy pitämään huolta toisista ja tuntemaan rakkautta. 

Vanhuus: minän eheys ↔ epätoivo 

Vanhuudessa on aika hyväksyä eletty elämä. Eriksonin mukaan 
tämän kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa viisauden tunteen. 
Epäonnistunut ratkaisu tuottaa kuolemanpelkoa ja ahdistusta 
menneisyydestä, jonka olisi voinut elää toisinkin.

E L Ä M Ä N K A A R I
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Tietoinen ja tiedostamaton
A J AT U K S I A  T I E TO I S U U D E S TA  J A  S E N  K E H I T T Y M I S E S TÄ

Syntyessään lapsi on puhdas tiedostamaton mieli, joka on valmiina vastaanottamaan 
kokemusperäistä tietoa elämän ympäristöstään. Vaistonvaraiset toiminnat yhdistävät 
hänet vahvasti äitiin, joten lapsen elämän perusedellytykset ovat näin turvattuna.  Lapsi 
tallentaa muistiinsa erilaisia tapahtumaketjuja, joissa on hänen elämälleen tärkeitä 
esineitä, asioita ja tapahtumia. Nykyisen tiedon mukaan muistiin ei tallennu pelkästään 
mielikuva tapahtumasta, vaan myös tapahtumaan liittyviä käyttökokemuksia, 
olosuhdetietoa sekä mukana olevien ihmisten pelkoja, asenteita ja uskomuksia. Kun 
muistiin on tallentunut riittävä määrä samankaltaisia tapahtumaketjuja, käynnistyy 
kielellinen prosessi, jossa tapahtumaketju saa sitä kuvaavaan nimen.  

Tämä nimi kiinnittää tapahtuman muistiin ja toimii jatkossa osoitteena, josta tapahtumaa, esinettä tai asiaa haetaan tietoisen mielen käyttöön. 
Kun lapsi tulee tietoiseksi itsestään, voidaan sanoa, että hän on saanut elämäänsä toisen tietoisuuden tason. Lapsi jatkaa edelleen 
tapahtumaketjujen tallentamista muistiinsa ja pyrkii uuden oppimisen lisäksi hakemaan jo oppimilleen asioille tarkempia merkityksiä. 
Kolmannessa vaiheessa älyllisyys astuu vahvemmin mukaan kuvaan. Jo opitut asiat tarkentuvat entistä selvemmin loogisen ja hahmottavan 
ajattelun avulla. Käsitykset oikeasta ja väärästä sekä asenteet, pelot ja uskomukset alkavat vahvistua ja luovat kuvaa ympäröivästä todellisuudesta 
sekä omasta itsestä. Kaikki näyttää varsin selvältä, ei tarvitse tehdä muuta kuin vain elää. Tämä vaihe kesti elämässäni aina vuoteen 1996 saakka, 
jolloin olin 36-vuotias. Se jatkuu vieläkin, sillä alemmat tietoisuuden tasot eivät häviä mihinkään. Mieli viisastuu kokemusten myötä ja pystyy 
tarkastelemaan ympäristöä ja olemassa oloa laajemmasta näkökulmasta. 

Tässä tietoisuuden tilassa en ollut vielä valmis kantamaan vastuuta itsestäni. Koin tuolloin, että asiat tapahtuivat minusta riippumatta, että olin 
eräänlainen uhri ja pahoinvointini oli muiden ihmisten, yhteiskunnan ja olosuhteiden aiheuttamaa ja että satunnaiset hyvänolon tuntemukset 
olivat lähinnä vain onnellisia sattumia tai tuuria. Hoitotyössäni olen havainnut, että tietoisuuden tasojen avautumista edeltää usein loppuun 
palaminen, sairastuminen tai jokin muu mittava elämän mullistus. Erityisesti tämä tapahtuu silloin, kun olemme siirtymässä varhaisaikuisuudesta 
keski-ikään, noin 35 - 45 vuoden iässä. 
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Noihin aikoihin minulla oli kohonnut alaverenpaine, jonka 
havaitsemisen yhteydessä hoidoksi ehdotettiin vaihtoehtoisesti 
lääkehoitoa tai elämäntapamuutosta. Valitsin jälkimmäisen ja 
siirryin samalla opiskelemaan seuraavaa tietoisuuden tasoa. 
Neljännellä tietoisuuden tasolla minussa heräsi uudelleen 
tietoisuus henkisyydestä. Opin ymmärtämään, että elämässä on 
paljon muutakin sisältöä kuin työ, uraputki, hauskanpito ja omat 
uskomukseni. Alkuvaiheessa oloni oli miellyttävän kevyt ja aika 
ajoin jopa valaistunut. Erilaiset henkiset yhteisöt, kuten Suomen 
kansanparantajaseura ja Suomen kinesiologiayhdistys, tulivat 
mukaan elämääni. Sain kokea paljon rakkautta, lämpöä ja 
ihmislähtöistä elämän ymmärrystä - sellaisia asioita, jotka olivat 
kaukana minulle tutun kovan liikemaailman todellisuudesta.  

Tämä vaihe on ollut tärkeä osa elämääni ja uskon, että niin se kuin 
myös kolmannellakin tasolla kokemani kokemukset ovat arvokkaita 
palasia elämäni palapelissä. Henkisyyteen herääminen on hieno 
asia, mutta minun tapauksessani kolmannen tason 
kärsimysnäytelmä toistui, nyt tosin huomattavasti nopeammin ja 
ovelasti erilaisessa muodossa. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että 
tässä vaiheessa tein vastuunsiirron itseäni suuremmille 
näkymättömille voimille. Pakomatka fyysisestä elämästä oli alkanut 
meditoinnin ja henkiparannuksen sekä oikeaoppisuuteen 
pyrkimisen avulla. Eivät edes ihmeparantumiset, ystävien kannustus 
tai uusien asioiden tulva saaneet minua tyytyväiseksi. Jatkuva pelko 
siitä että en ole riittävän hyvä, vaivasi edelleen mieltäni. Erityisen 
hämmästynyt olin siitä, ettei edes oman mieleni tarkkailu auttanut 

minua, vaan ajauduin päivä päivältä pahempaan masennukseen ja 
itsesääliin. Elämä ei kerta kaikkiaan tuntunut minkään arvoiselta. 
Lisääntyvä ja avartuva tietoisuus saattaa aiheuttaa myös negatiivisia 
kokemuksia - sanotaanhan, että tieto luo tuskaa. Näin minä olen 
tämän kokenut. Toivottavasti sinä kehityt ilman tuskaa ja ahdistusta - 
uskon sen olevan mahdollista. Juuri tästä syystä olen tehnyt tämän 
materiaalin. 

Ymmärrys seuraavasta tietoisuuden tasosta alkoi avautua eräänä 
heinäkuun päivänä vuonna 2004, kun pohdimme syksyn 
koulutusohjelmia ja dynaamisen työskentelyn projekteja ystäväni ja 
Torfinn Slåenin kanssa (lisätietoja asiasta: www.teetilaa.fi). Meillä oli 
tuolloin vahva halu pelastaa maailma ahneiden ja raadollisten 
liikemiesten ja ajattelemattomien ihmisten käsistä. Muokkasimme 
jos jonkinlaisia iskulauseita ja teemoja, mutta mikään ei tuntunut 
hyvältä. Erilaiset maailmanpelastusoperaatiot kariutuivat toinen 
toisensa jälkeen varojen ja yhteistyökumppanien puutteeseen. 
Tässä vaiheessa mieleeni tuli ajatus, että kuinka ihmeessä voin 
auttaa ihmisiä, kun voin itse huonosti. Minun vahvuuteni ja 
toimintatapani on ollut se, että olen pyrkinyt toteuttamaan 
mahdollisimman paljon ajatuksiani, sillä uskon vahvasti 
kokemuspohjaiseen oppimiseen. On myönnettävä, että olen sen 
verran kovapäinen, että asiat menevät perille niin sanotusti 
kantapään kautta. Ystäväni ovat hämmästelleet hulluuttani ja 
tekemisiäni, sillä ne eivät ole aina olleet sitä, mitä pidetään yleisesti 
hyväksyttävänä tai älyllisesti ajateltuna järkevänä. Paluu todelliseen 
maailmaan alkaa, kun otat vastuun itsestäsi kokonaisuudessaan - 

A J AT U K S I A  T I E TO I S U U D E S TA  J A  S E N  K E H I T T Y M I S E S TÄ
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ajatuksien, sanojen ja erityisesti myös tekojen osalta. Maailma on 
täydellinen sellaisenaan, koska siinä on KAIKKI. Tulemme tietoisiksi 
omasta vastuustamme luoda olosuhteet, joissa voimme hyvin. 
Valitsemme itse, joskin useimmiten tiedostamatta, mitä haluamme 
kokea, olla ja tehdä. Valjastamme henkistä älykkyyttämme 
tekemisen arvoisten päämäärien eteen. Nyt minulle on alkanut 
hahmottua käsitys siitä, mitä tarkoittaa ”Luon olosuhteet, joissa voin 
hyvin”. Opettelen nykyisin tekemään sitä mitä puhun ja puhumaan 
sitä mitä teen. Elämä on taas kerran saanut uudenlaista merkitystä 
ja sisältöä.  

Olen myös melkoisen varma, että uusia tietoisuuden tasoja avautuu 
aina kun olemme valmiita vastaanottamaan uutta tietoa ja 
ymmärrystä. Luomistyön myötä opimme tuntemaan paremmin 
omaa itseämme ja sitten alkavat hahmottua elämän päämäärät sekä 
erityisesti ne asiat, jotka ovat henkisen kehityksen kannalta tärkeitä.  

Tietoisuus ja sen eri tasot eivät ole käsitykseni mukaan staattisia 
eikä eteneminen tapahdu askelittain ylöspäin. Löydän itseni milloin 
miltäkin tasolta ja jotkin aihealueet ovat selvästi helpompia kuin 
toiset. Esimerkiksi harrastuksissaan ihmiset pystyvät usein 
ylittämään itsensä moninkertaisesti, eivätkä osaa selittää mistä se 
johtuu. Ne elämän alueet, joissa pystyt toimimaan helposti ja joissa 
asiat luistavat ilman kitkaa, ovat kuin aarreaittoja. Ne ovat 
aarreaittoja vahvuuksistamme, joita emme tiedosta. Suosittelen 
lämpimästi, että pohdit tätä näkökulmaa elämässäsi - se kertoo 
arvokasta tarinaa sinusta ja todellisista voimavaroistasi. 

KORKEAMPI TIETOISUUS 

Parasta tietoisuuden avartumisessa on se, että saamme uudenlaista 
viisautta ja myötätuntoista ymmärrystä ihmisyyttä ja erityisesti 
elämää kohtaan. Miten voimme saavuttaa enemmän vähemmällä? 
Kun lakkaamme epäilemästä, murehtimasta ja pelkäämästä, asiat 
alkavat luistaa ilman sen suurempaa ponnistelua tai uhrautumista. 
Tämä vahvistaa omalta osaltaan käsitystäni siitä, että sisälläni on 
kaksi olemusta – toinen, joka haluaa tehdä ja touhuta kaikenlaisia 
asioita ja toinen syvällinen ja rauhallinen olemus, jolla ei ole kiirettä 
mihinkään. Henkinen kirjallisuus kuvaa näitä olemuksen tiloja 
esimerkiksi termein: alempi ja ylempi minä, corporeal soul, 
heavenly soul, fyysinen minä ja tosi minä. 

Tasapainoon pääseminen on hyvin todennäköisesti yksi elämän 
tärkeimmistä haasteista. Kärsimättömyys painaa päälle eikä millään 
jaksaisi odottaa, että asiat loksahtavat itsestään kohdalleen. 
Odottaminen saa uskon kovalle koetukselle, mutta kun positiivisia 
kokemuksia alkaa olla riittävästi, mieli alkaa ymmärtää sen, mistä 
tässä vaiheessa on kysymys. Nykykäsitykseni mukaan keho on 
luonnontuote. Siihen on tallentunut evoluution aikana ainutlaatuisia 
toimintoja ja ominaisuuksia, joita emme usein osaa tai ymmärrä 
käyttää. Keho heijastaa mieltä, tulkitsee tietoisen ja 
tiedostamattoman mielen välistä tasapainoa tai epätasapainoa. 
Keho heijastaa myös asenteita, uskomuksia, ajatus- ja 
toimintamalleja sekä toimii tarkkailu- ja kuljetusalustana niin 
alemmalle kuin myös ylemmällekin minälle. Huomaa, että 
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todellisuudessa alempi ja ylempi minä ovat yksi ja sama asia, mutta 
ne eritellään, jotta mieli voisi mallintaa helpommin tätä laajaa 
kokonaisuutta. Olen usein järkyttänyt ihmisiä sanomalla, ettei 
heidän kehonsa tarvitse hoitoa. Keho tekee työtä käskettyä ja yrittää 
parhaansa mukaan opastaa ihmistä elämään jatkuvassa kehityksen 
tilassa. Luonnossa kaikki kasvaa ja kehittyy. Kun ihmisen kehitys 
pysähtyy, hän jää polkemaan paikalleen uskomuksiensa ja 
ajatusmalliensa takia. Keho seuraa tapahtumien kulkua ja aloittaa 
jonkin ajan kuluttua opastamistyönsä. Pieniä kolotuksia, jännitystä, 
rinnan ahdistusta jne. ilmaantuu merkiksi siitä, että jotakin olisi syytä 
tehdä.  

Tässä vaiheessa me hakeudumme hoitoon ja saamme lääkkeitä, 
jotta voimme jatkaa samaa vanhaa rataa eteenpäin. Ne, jotka eivät 
halua syödä lääkkeitä, hakeutuvat vaihtoehtohoitoihin, käynnistävät 
laihdutuskuurin tai tekevät jotakin muuta päästäkseen eroon kehon 
kiusallisista viesteistä. Kuinka moni pohtii tosissaan sitä, mitä keho 
yrittää kertoa.  

En halua moittia ketään, sillä olemme ehdollistuneet tämän 
kaltaiseen ajatteluun. Lisäksi monet uskovat vahvasti siihen, että 
olemme olosuhteiden uhreja. Tietoisuustutkimuksen tekijät ovat jo 
heränneet toisenlaiseen ajatteluun, mutta matka tieteellisen 
tutkimuksen maailmasta yleisesti vallitseviin yhteiskunnallisiin 
käsityksiin ja toimintamalleihin on pitkä. Omassa työssäni 
tasapainotuksien aikana olen puhunut tästä asiasta lukemattomille 
ihmisille, mutta en ole itse tulkinnut omaa kehoani ja sen viestejä. 
Tämäkin oivallus on syntynyt vasta viime viikkojen aikana, kun olen 

pysähtynyt pohtimaan sitä, mitä puhun asiakkaille ja erityisesti sitä, 
kuinka itse toimin eri tilanteissa. Osaan tulkita omalla tavallani 
kehon heijasteita, mutta omien heijasteitteni tulkinta on minulle 
uutta. Lohdullista tässä asiassa on se, että kehon viestit eivät ole 
minua vastaan, vaan ne pyrkivät auttamaan minua eteenpäin tässä 
elämässä. Keho ei tulkitse aikaa ja tilanteita samalla tavalla kuin 
mieli. Se ei ymmärrä asuntolainan tai laskujen aiheuttamaa painetta 
rahan puutteena. Se tulkitsee kokonaisvaltaista kehitystä ja 
hyvinvointia - siis sitä onko sinun hyvä olla vai ei. 

Keho ei rankaise minua mistään, se on neutraali tiedon välittäjä, se 
reagoi nopeasti ajatus- ja uskomusmallien muutoksiin. Olen 
päätynyt siihen, että en enää hoida ihmisten kehoja. Pyrin luomaan 
sellaiset olosuhteet, joissa ihminen voi itse parantaa itseään ja 
ymmärtää paremmin omia ajatus- ja uskomusmallejaan. Jotta 
voisimme ymmärtää paremmin sitä, kuinka keho heijastaa 
ajatuksiamme, on syytä tutustua ihmisaivojen toimintaan.  
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Ihmisen aivojen voidaan sanoa olevan tehokkaammat kuin 
maailman tehokkain tietokone. Tehokkuus ei ilmene pelkästään 
käsittelykapasiteettina tai toimintanopeutena, vaan myös siinä, että 
tarvittava tieto löytyy ainutlaatuisen hakumekanismin avulla, jossa 
koetuilla tunteilla ja vallitsevilla ajatusmalleilla on suuri merkitys. 
Keskiverto aikuinen ihminen tuntee noin 100 000 sanan 
merkityksen ja hallitsee tietomäärää, joka vastaa 10 miljardia sivua 
sisältävää tietosanakirjaa. Ihmisen aivoissa on noin 100 miljardia 
hermosolua eli neuronia. Ne siirtävät, vastaanottavat ja käsittelevät 
viestejä. Jokainen hermosolu voi luoda noin 20 000 erilaista 
yhteyttä muiden hermosolujen kanssa. Aivosolujen suuri määrä 
takaa sen, että vaikka joka tunti aivoista häviää noin 2000 solua, ei 
se vaikuta aivojen toimintaan mitenkään. Aivosolut työskentelevät 
siten, että noin 10 % aivosoluista on toimintatilassa samanaikaisesti. 
Aivosolujen hävikillä saattaa olla merkittävä rooli uudelleen 
oppimisessa, sillä menetettyjen solujen tilalle aktivoidaan uusia 
soluja, jotka luovat itselleen uusia yhteyksiä. 

Aivosoluilla on siis useita yhteyksiä toisiinsa. Yhteydet muodostavat 
tiiviin hermosoluverkon, johon tietoa varastoidaan. Hermosolujen 
välissä on pieni rako, synapsi, jonka avulla verkkosolut ovat 
yhteydessä toisiinsa. Synapseissa tieto siirtyy kemiallisesti 
välittäjäaineiden avulla. Eri välittäjäaineet toimivat erilaisissa 
prosesseissa, esimerkiksi dopamiini välittää aivojen korkeinta 
prosessointia, noradrenaliini toimii palkkio- ja 

rangaistusjärjestelmän välittäjänä ja serotiini säätelee vireyttä ja 
herkkyyttä. Aivojen toiminta voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen 
osaan. Aivojen vasen puolisko huolehtii pääosin puhumisesta, 
kirjoittamisesta, lukemisesta ja loogisesta ajattelusta eli sitä voidaan 
pitää kielellisten ja matemaattisten kykyjen keskuksena. 
Laajemmalti ajateltuna sitä voidaan kuvata loogisen ajattelun, 
älykkyyden, maskuliinisuuden ja toiminnan aivopuoliskona. 
Vasemman aivopuoliskon toimintapiiriin yhdistetään 
keskushermoston välityksellä kehon oikean puolen hallinta. Oikea 
aivopuolisko on puolestaan näkemiseen perustuvan tiedon keskus 
ja huolehtii tunteista ja abstrakteista ajatusprosesseista. Oikeaa 
puoliskoa voidaan myös kuvata hahmottavana, feminiinisenä tai 
sisäkeskeisenä puoliskona. Oikeaan aivopuoliskoon liitetään kehon 
vasemman puolen toiminnot. On syytä ymmärtää, että tätä jakoa ei 
voi pitää yksiselitteisenä, vaan useissa tilanteissa aivopuoliskot 
toimivat yhdessä. Näin ollen muistiakaan ei voi määritellä tarkasti, 
vaan sen toiminta on luovasti hajaantunut ja sidoksissa kulloinkin 
vallitseviin tunne- ja ajatusmalleihin. Tätä tapahtumaketjua voisi 
kuvata sillä, että samassa tilanteessa olleet ihmiset muistavat 
tapahtuneet asiat kukin omalla tavallaan. Joku on kokenut 
tapahtumasarjan tunneperäisinä elämyksinä, ja joku toinen on 
kokenut saman tapahtuman älyperäisesti ja pystyy näin ollen 
kuvailemaan tilannetta erilaisilla mittayksiköillä ja määreillä. Aivojen 
monimuotoista toimintaa voi myös tarkastella tutustumalla niiden 
evoluutiokehitykseen. Aivojen vanhimmat osat, matelijanaivot, 
liittyvät suurelta osin liikkumiseen ja erilaisissa olosuhteissa 
selviytymiseen.  

A I V OJ E N  TO I M I N TA

Kaksi lohkoiset aivot
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Matelijanaivot oppivat ja tallentavat taitoja, joita tarvitsemme 
esimerkiksi tekstin tuottamiseen, autolla tai polkupyörällä 
ajamiseen, pianon soittamiseen tai muuhun samankaltaiseen 
mekaaniseen toimintaan. Tämä aivojen osa sisältää myös hengissä 
selviämiseen tarvittavia alkukantaisia taitoja ja 
vaistoja. Matelijanaivojen ansiosta ihmisellä on 
luontainen kyky muuntautua vaaran uhatessa. 
Tämä kyky on niin monimuotoinen, että voimme 
sanoa, että valehtelemisen juuret ovat täällä, 
matelijanaivojen selviytymismekanismeissa ja 
vaistoissa. Näiden alkukantaisten vaistojen avulla 
reipas myyntimies löytää itselleen sopivan 
asiakkaan – tai uhrin - ja vaimoaan pettävä 
aviomies keksii uskottavan selityksen 
seikkailujensa jälkien peittämiseksi. Loppujen 
lopuksi kysymys on vain itsensä suojelemisesta ja 
jopa siinä määrin vaistonvaraisesti, että omaa 
valehtelemistaan ei edes välttämättä huomaa tai 
se tuntuu oikeutetulta kyseisessä tilanteessa. 

Seuraavaa neuraalista rakennetta kutsutaan 
nisäkkäänaivoksi. Nimi on kuvaava jo siitäkin 
syystä, että ne muistuttavat muodoltaan muiden 
lämminveristen eläinten aivoja. Ne säätelevät 
tunteita ja seksuaalisuutta ja ovat näin myös 
muistin toiminnan kannalta avainasemassa, sillä 
ihminen pystyy muistamaan erityisen hyvin asioita, joihin liittyy 
erilaisia tunnetiloja tai aistimuksia. Nisäkkäänaivot laajentavat haju- 

ja kuuloaistimuksen uuteen ulottuvuuteen. Nisäkkäänaivot luovat 
perustan vuorovaikutukselle ja ihmissuhteille. Äidin ja lapsen 
välinen suhde on esimerkki syvästä ja vaistonvaraisesta 
vuorovaikutussuhteesta. Siinä missä matelijanaivot luovat 

käsityksen omasta olemassa olosta, nisäkkäänaivot 
laajentavat tätä käsitystä laumakäyttäytymiseen. 
Kolmas aivoalue, isot aivot, tuo mukanaan 
kielellisen kommunikaation sekä 
ajattelutoiminnan ja kyvyn asettaa itsensä kaiken 
näkemänsä ja kuulemansa ulkopuolelle 
tarkkailijaksi. Huomiot ja havainnot liittyvät yhteen 
ja niistä muodostuu kokonaiskuva, jonka avulla 
voi hahmottaa ja ymmärtää toimintaansa ja sen 
motiiveja. Isot aivot ovat kooltaan viisi kertaa 
suuremmat kuin matelijan- ja nisäkkäänaivot 
yhteensä. Ne pystyvät helposti tulkitsemaan sitä, 
mitä ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu, mitä se 
merkitsee ja miten se vaikuttaa jo opittuun ja 
tallennettuun tietoon. Muutoksen tila on jatkuva ja 
sen määrää ja muotoa on mahdotonta edes 
yrittää ymmärtää, sillä se avaa suunnattoman 
ikkunan rajattomaan tietoisuuteen. Tämä aivojen 
kolmas alue rekisteröi ainoastaan nykyisyyden 
tapahtumia, kun taas aivojen toinen osa käsittelee 
sekä nykyhetkeä että menneisyyttä. 

Nisäkkäänaivojen ja erityisesti isojen aivojen 
toiminnan tuloksena ihminen tiedostaa menneisyyden, nykyisyyden 
ja tulevaisuuden ja paljon muutakin. Kolmannen alueen yksi 
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mielenkiintoisimmista toiminnoista on eräänlainen 
suojautumisjärjestelmä, joka tuottaa kuvitelmia, pelkoskenaarioita 
siitä, mitä voisi tapahtua jos esimerkiksi… Erilaiset pelkoskenaariot 
ottavat mielen valtaansa mitä eriskummallisimmissa tilanteissa ja 
vieläpä tavalla, jota on vaikea tiedostaa. Huomaamme, että jostakin 
kumman syystä käyttäytymisemme muuttuu ja meidän on vaikeaa 
hallita ajatuksiamme. Pelkoskenaario pyörii mielessä pitkiä aikoja ja 
erityisesti se nousee esiin, kun pyrimme lepoon. Nukahtaminen 
saattaa olla vaikeaa, koska ajatukset eivät suostu lepäämään. 
Murehtiminen jatkuu huonosti nukutun yön jälkeen seuraavana 
päivänä jopa niin, että kaaostila saattaa kestää useita vuosia, kunnes 
syntyy oivallus, jonka seurauksena skenaario jostakin syystä 
purkautuu.  

Aivojen viimeisin kehitysvaihe liittyy aivojen etu- ja sivulohkojen 
kehitykseen sekä verkottumiseen ja niiden toimintojen 
yhdistymiseen muiden neuraalisten rakenteiden kanssa. Eräiden 
tutkimuksien mukaan tämä kehitysvaihe on vain noin 40 000 vuotta 
vanha. Tätä neljättä kehitysaluetta on kutsuttu myös henkisyyden 
aivoalueeksi, sillä sen toimintaan liitetään ihmisen kyky välittää 
rakkautta ja myötätuntoa sekä erityisesti kyky ymmärtää asioita 
laajemmin ilman, että oman persoonallisuuden taakat sitä rajaavat. 
Aivojen etulohkolla on kyky hallita ja kontrolloida muiden 
aivolohkojen toimintaa ja sillä on myös tärkeä rooli kielellisessä 
kehityksessä ja muissakin monimuotoisissa laajaa ymmärrystä 
vaativissa tehtävissä. Etulohkojen varsinainen kehitys alkaa vasta 
syntymän jälkeen ja jatkuu läpi ensimmäisen noin vuoden mittaisen 

kehitysjakson ajan. Lapsen suhde kasvattajaansa on tärkeä tässä 
kehitysvaiheessa. Erityisen merkittävää on kasvattajan oma 
emotionaalinen tila sekä sen mukana tulevat kokemukset, joita 
tämä aivojen osa-alue käsittelee ja tallentaa yhteistoiminnassa 
muiden osa-alueiden kanssa. Lapsuuden kehitysvaiheissa aivojen 
etulohkot eivät keskity muiden lohkojen tavoin omaan 
kehitykseensä. Niiden kyky valvoa ja arvioida muiden osa-alueiden 
toimintaa ja kehitystä korostuu ja näin voidaan olettaa, että niillä on 
vahva kokonaisvaltainen vaikutus ihmisen kehitykseen. 

Aivojen ja sydämen yhteys 

Viimeisimmät tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että tietoisuus 
muodostuu aivojen ja kehon yhteistoiminnasta. Sydämellä on tässä 
prosessissa erittäin tärkeä rooli. Vaikuttaa siltä, ettei se olekaan 
pelkästään yksinkertainen pumppu, vaan monimuotoinen 
järjestelmä, jolla on omat toiminnalliset ’aivonsa’. Tämä sydämen 
oma hermojärjestelmä mahdollistaa kyvyn oppia, muistaa ja tehdä 
itsenäisiä toiminnallisia päätöksiä aivojen toimintojen rinnalla. 
Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että sydämen aivoille lähettämät 
signaalit vaikuttavat aivojen korkeampiin toimintakeskuksiin, jotka 
käsittelevät muun muassa tunneperäisiä prosesseja sekä kykyä 
hyväksyä ja tehdä havaintoja. Näyttää myös siltä, että sydän ei 
pelkästään kommunikoi aivojen kanssa hermostoyhteyksien kautta, 
vaan mukana on myös vuorovaikutusta, joka tapahtuu 
sähkömagneettisien kenttien tasolla. Sydänsolun rakenne on 
erikoinen monessakin mielessä: sillä on kyky sykkiä, mukautua 
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toisten sydänsolujen sykkeeseen sekä tuottaa energiaa. Sydänsolun 
energiatuotantokyky on poikkeuksellinen. Sydänsolut tuottavat 
yhteistoiminnallisesti energiaa noin 2,5 wattia jokaisella sydämen 
lyönnillä. Tämän jatkuvassa muutoksen tilassa olevan 
sähkömagneettisen kentän vahvuus on noin 60 kertaa suurempi 
kuin vastaavan aivosolujen tuottaman kentän vahvuus. Sen 
magneettinen komponentti on noin 5000 kertaa vahvempi kuin 
aivojen magneettinen komponentti. On myös todettu, että aivojen 
värähtely synkronoituu sydämen värähtelyn kanssa erityisesti silloin, 
kun ihminen kokee positiivisia tunnetiloja, kuten esimerkiksi 
rakkaus, myötätunto tai arvostus. 

Rakkauden ja arvostuksen tunteiden kokeminen vaikuttaa myös 
hengitysrytmiin, verenpaineeseen sekä muihin kehon värähteleviin 
järjestelmiin sekä sisäelimiin. Näyttää siltä aivan kuin sydän toimisi 
jonkinlaisena kokonaisvaltaisena tasapainottavana kantoaaltona 
kaikissa värähtelevissä prosesseissa. HeartMath-tutkimuslaitos 
(www.heartmath.com) on osoittanut, että ihmisen eri tunnetilat 
vaikuttavat vahvasti sydämen sähkömagneettiseen kenttään ja 
lisäksi on havaittu, että ihmiset kommunikoivat keskenään näiden 
kenttien välityksellä. Negatiiviset tunnetilat, kuten esimerkiksi 
turhautuminen, ärtymys ja vihan tuntemukset, saavat aikaan 
säröilevää värähtelyä kentässä. Sen sijaan positiiviset tuntemukset 
kuten kiintymys, arvostus ja rakkauden tunne tasoittavat 
sydänkentän värähtelyä. Tällaista positiivisten tuntemuksien 
vaikutusta, jossa tuntemukset aiheuttavat sähkömagneettisen 
kentän järjestäytymistä, kutsutaan psykofyysiseksi koherenssiksi. 

Sähkömagneettisen kentän järjestäytyminen aiheuttaa toimintojen 
tehostumista ja tasapainottumista kehon kaikissa järjestelmissä. Se 
vähentää myös stressiä ja tasapainottaa tunnetiloja sekä 
selkiinnyttää mentaalisia prosesseja. Järjestäytymisellä on selkeä 
yhteys tietoisuuteen ja sen tasoihin. Sydämen kentän yhteyttä 
korkeampaan tietoisuuteen on myös tutkittu ja saadut havainnot 
ovat hämmästyttäviä. Vaikuttaa nimittäin siltä aivan kuin sydän saisi 
tietoa tulevista tapahtumista ennen aivoja. Onko siis niin, että 
ihminen ajattelee syvimmällä tasolla sydämellään ja aivot ja mieli 
toimivat jonkinlaisena heijastusten ja skenaarioiden tulkitsijoina ja 
analysoijina. Seuraavassa jaksossa perehdymme siihen, kuinka 
pelot syntyvät ja kuinka ne vaikuttavat elämäämme. 

A I V OJ E N  J A  S Y D Ä M E N  Y H T E Y S
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TUNNEHEIJASTEET
H A A S T E E T  J A  VA S T E E T

Työt keräytyvät ihmisille, jotka haluavat kokea väsymystä ja turhautumista aivan kuin heidän päänsä päällä olisi kyltti, 
joka kertoo muille tästä tavoitteesta.
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Tunneheijasteet 

Ajatuksien ja tapahtumien välillä on selvä yhteys, joka on helppo 
havaita, mutta sitä on vaikeaa kuvata. On itsestään selvää, että 
ajatukset muokkaavat tapahtumien kulkua, mutta miten - sen 
toteennäyttäminen on vaikeaa. Asiat linkittyvät ja tukevat toisiaan ja 
pienistä osista syntyy isoja vahvoja kokonaisuuksia. Ihmiset kokevat 
saman tilanteen erilailla ajatusmallista ja tunnetilasta riippuen. 
Samassa tilanteessa joku voi kokea suurta onnea ja toinen taas 
turhautuu, koska tilanteen tapahtumilla ei ole merkitystä hänelle. 
Pieni muutos omassa ajatusmallissa tai toisen ihmisen antama 
kiitoksen sana, arvostuksen ilmaisu tai muu huomion osoitus 
vaikuttavat merkittävästi tapahtumien kulkuun ja niiden 
synnyttämiin kokemuksiin. Erilaiset kokemukset tallentuvat 
olemukseemme - olemukseemme, joka on siis summa siitä, mitä 
olemme ja millä tavalla olemme kokeneet elämäämme. Osa 
eletystä ja koetusta näkyy ulospäin kehon heijastuksena ja osa jää 
ihmisen sisälle odottamaan jatkokäsittelyä ja siirtyy pintaan sitten, 
kun valmius käsittelyyn on olemassa. 

Voisi olettaa, että ulospäin näkyvät heijastukset olisivat helposti 
tunnistettavissa. Näin varmasti onkin, mutta kuinka, paneudumme 
siihen hieman käytännön esimerkkien avulla. On jotenkin hassua ja 
ironista, että tulkinta tapahtuu käänteisesti. Ystävämme tai 
työtoverimme on väsynyt ja jo valmiiksi työtehtäviensä 
ylikuormittama. Jokin sisällämme sanoo, että hän ei tarvitse enää 
lisää tehtäviä, koska entisistäkin selviämisessä on aivan tarpeeksi 

tehtävää. Tapahtumaketjun yllättävä lopputulos niin kutsutussa 
tavallisessa elämässä on se, että pelokas työtoverimme saa 
itselleen vielä yhden uuden tehtävän, taakan entisten taakkojensa 
lisäksi. 

Syvemmällä tasolla meidän on helppo ymmärtää, että hän on 
todellakin väsynyt ja uupunut. Tiedostamattoman mielen tasolla 
näemme asian, mutta emme vie sitä toteutukseen. Tästä 
näkökulmasta katsottuna maailma toimii käänteisesti. Tapahtuu 
juuri se, minkä ei pitäisi tapahtua. En usko, että kukaan meistä 
toivoisi kenellekään pahaa, uupumusta, väsymystä tai muutakaan 
vastaavaa, vaikka joskus kaikesta huolimatta suutummekin 
toisillemme. Kuitenkin niin monet väsyvät taakkojensa alle. Aivan 
kuin ylikuormitetun henkilön päällä olisi kyltti ”kaikki hommat tänne, 
haluan kokea uupumusta ja väsymystä”. Esimerkissämme 
työtoverimme kehonheijastus toimii haasteena, johon me 
vastaamme. Huomaa, että kysymyksessä on vain esimerkki – 
monimuotoisessa elämässä tapahtumat ovat piilossa eri tilanteiden 
samanaikaisessa virrassa. 

Haasteet ja vasteet (stimulus vs. responce) 

Haaste- ja vastejärjestelmä on helpommin ymmärrettävissä, jos 
oletamme, että elämän päämääränä on kehittyminen. ”Niin metsä 
vastaa kuin sinne huudetaan” pitää tässä suhteessa erittäin hyvin 
paikkaansa - mutta käänteisesti. Metsään huutaminen tapahtuu 
heijastamalla ja haastamalla kaikki kuulolla olevat mukaan. Tällä 
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tavoin itseään aliarvioiva ihminen kohtaa ympäristön, jossa 
epäonnistumisen edellytykset luodaan juuri hänelle sopivalla 
tavalla. Epäonnistumisien määrä ja syvyys vaihtelevat sen mukaan, 
kuinka syvällisesti hän haluaa käsitellä asian. Haaste- ja 
vastejärjestelmä on oleellinen osa ihmisen persoonallisuutta. Tämä 
järjestelmä näkyy ulospäin eikä sitä voi kytkeä pois päältä - eikä 
pois kytkemisessä olisi erityisen suurta järkeä. Ilman tätä 
järjestelmää ihmisen kokemukset olisivat vähäisiä ja oppiminen olisi 
kohtuuttoman hidasta. Järjestelmän ymmärtäminen ja sen 
mukanaan tuoma hyöty avaa mahdollisuuksia nopeaan ja 
tehokkaaseen oppimiseen. 

Perusturvallisuus, ahneus ja itsetuho 

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, aivojen vanhin osa eli 
matelijanaivot liittyy suurelta osin liikkumiseen ja erilaisissa 
olosuhteissa selviytymiseen. Matelijanaivojen pelkoheijasteiden 
tunnuspiirteet tulevat matelijan käyttäytymismalleista. 
Perusturvallisuuteen liittyvät pelot ovat tyypillisiä matelijalle. 
Haasteina ovat ruoanhankinta ja elossa säilyminen. Ihmisen 
elämässä nämä haasteet johtavat käyttäytymismalleihin, joissa 
perusturvallisuutta pyritään ymmärtämään ahneuden ja 
itsetuhoisuuden näkökulmista. Ahneudella selvitämme sitä, mitä 
me todella tarvitsemme ja itsetuhoisella käyttäytymisellä pyrimme 
löytämään järjestystä elämäämme. Läntisissä kulttuureissa lapsi 
oppii pääsääntöisesti materiaalisen rakkauden mallin, jossa 
hyväksyntää ja rakkautta on saatavilla, kunhan toimii ja menestyy 

annettujen arvojen mukaisesti. ”Oletpa sinä kiltti tyttö, kun sait noin 
hyvän numeron kokeista, tässä sinulle viisi euroa palkinnoksi 
hyvästä suorituksesta.” Ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän 
on, ei ole helppoa, eikä tavoitteellisuuteen ja siihen sidottuun 
palkitsemiseen ehdollistuminen helpota asiaa, vaan päinvastoin vie 
meitä kauemmas luonnosta ja sen toimintamalleista. 
Perusturvallisuuteen liittyvät pelot näyttävät ilmenevän niin yksilön 
kuin myös yhteisöjen ja kansakuntien tasolla. Katselen usein 
hämmästyneenä Yhdysvaltojen presidentin George Bushin 
esiintymistä televisiossa. Hän on selvästikin huolissaan 
amerikkalaisen elämäntavan puolesta ja varmasti hänen pelkonsa 
on aiheellinen. Terroristit ja muut näkymättömät toisin ajattelevat 
viholliset ovat alati hänen kiusanaan. Turvallisuusjärjestelmiä on 
kehitettävä, jotta riittävä suoja saavutetaan. Entäpä jos tässäkin on 
kysymys ahneudesta ja itsetuhoisuudesta, haasteista ja vasteista? 
Onko Irakin kriisissä kysymys sorrettujen lähimmäisten auttamisesta 
vai öljyn saatavuuden turvaamisesta?  

Vaikeisiin ja monimuotoisiin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä 
vastauksia. Jos tartut johonkin näkökulmaan, siitä syntyy mielipide. 
Toisin sanoen mielesi pitää kiinni jostakin ja olet näin valinnut 
puolesi. Se oletko oikealla vai väärällä puolella, riippuu siitä miltä 
puolelta asiaa katsotaan. Tämä on asia, jota mielen on vaikeaa 
ymmärtää, sillä mieli ei yksinään pysty erottamaan oikeaa väärästä. 
Harvat jos mitkään ideologiat eivät ole sinänsä väärässä. Ne 
testataan toteutusvaiheessa ja ne osoittavat vasta silloin todellisen 
luonteensa. Viisas ja kehittynyt mieli osaa antaa periksi, myöntää 
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virheensä, oppii ja kehittyy niiden avulla. Periksi antaminen ja 
erityisesti mielen puutteiden ymmärtäminen auttaa meitä kohti 
tasapainoisempaa elämää. Yksilötasolla asioiden ymmärtäminen on 
helpompaa. Kukapa sietäisi mukisematta sitä, että joku toinen tulee 
ja päättää asiat hänen puolestaan. Erityisesti jos tämä toinen tulisi 
kotiisi ja laittaisi elämäsi uuteen malliin omien uskomuksiensa 
mukaisesti. Syntyy tilanne, jossa toinen väittää olevansa sinua 
viisaampi. Alemmuuden tunne johtaa kapinaan, sillä pohjimmiltaan 
ihminen tietää, ettei kumpikaan ole oikeassa. Kokonaisuudessa 
haaste kohtaa vasteen ja kokemuksia alkaa syntyä kaikilla 
mahdollisilla tasoilla. Voimme todeta, että olemme sodassa, toinen 
näkemys vastustaa toista. Mieli kuvittelee, että sodan vastakohta on 
rauha. Todellisuudessa sodan vastakohta on sota. Ymmärrät tämän, 
kun tarkastelet ihmisten ja kansakuntien toimintaa sotaisilla ja 
riitaisilla alueilla. 

Sotivat osapuolet saatetaan rauhan tilaan asettamalla 
rauhanturvajoukkoja heidän väliinsä. Tämä ei kuitenkaan poista 
vihaa, ei ainakaan ensimmäisessä vaiheessa. Ajan myötä tilanne 
rauhoittuu ja anteeksiantamiselle syntyy tilaa. On vaikeaa ennustaa, 
kuinka kauan tähän menee, sillä se on jollakin tasolla sidoksissa 
julmuuksien määrään ja laatuun. Dualistisessa maailmassa elävä 
fyysinen mieli ei osaa antaa anteeksi, sillä siellä hyvä vihaa pahaa ja 
paha vihaa hyvää ja tasapainotila syntyy haasteiden ja vasteiden 
välille luonnon lakien mukaan. Syvällinen viisaus ymmärtää kaiken 
tämän, sillä se tuntee ja tietää mielen heikkoudet. Jeesus on 
aikoinaan todennut, että ”Antakaa heille anteeksi, sillä he eivät 

tiedä mitä tekevät”. Buddha puolestaan totesi, että ”Maailman ainoa 
synti on tietämättömyys”.   

Kukin voi sisimmässään miettiä sitä, kuinka ahneus ilmenee omassa 
elämässä. Minun elämässäni se on ilmentynyt lukuisissa eri 
variaatioissaan ja hyvä niin, sillä näin olen saanut mahdollisuuden 
tutustua materian ja perusturvallisuuden vuorovaikutukseen. 
Nykyisin uskon, että materiaalinen hyvinvointi on yhtä kuin 
henkinen hyvinvointi, ei se sen ihmeempää ole. Lapsuudessa ja 
nuoruudessa alkunsa saaneet materiaalisen rakkauden ilmiöt 
jatkuvat pitkälle aikuisikään saakka. Murrosiässä nuori ymmärtää, 
että hänen oppimassaan arvomaailmassa kaikki asiat eivät ole niin 
kuin hänen on annettu ymmärtää. Protestimieli on valmis, kun hän 
oivaltaa, että elämä rakentuu kompromissien ja 
keskinkertaisuuksien varaan. Hänen ihailemiensa vanhempien 
ihmisten elämä ei olekaan täydellistä, vaan rikkauden ja rakkauden 
hankkimisessa on syntynyt väsymystä, surua ja murhetta, joka näkyy 
päällepäin. Protestivaiheessa nuoren käyttäytyminen saattaa 
muuttua alkoholin itsetuhoiseksi käyttämiseksi, ja huumeiden 
kokeileminen tuo hetkellistä lohtua pahaan oloon. Itsetuhoinen 
käyttäytyminen ei tarkoita sitä, että nuori tai aikuinen ihminen 
suunnittelee päiviensä päättämistä. Itsemurha on äärimmäinen 
keino, ja siihen ajautuminen on harvinaista. Tällaista oman 
hyvinvoinnin vastaista käyttäytymistä voisi kutsua 
välinpitämättömyydeksi ja turhautumiseksi. Tämä ajanjakso saattaa 
kestää muutamia vuosia, jonka jälkeen paluu takaisin 
materiaaliseen maailmaan tapahtuu yleensä opiskelun alkaessa.  
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Ahneutta voi olla niin materiaa kuin tietoakin kohtaan. Tiedon 
hankkimisesta ja hyvien arvosanojen saamisesta tulee elämän 
päämäärä, joka voi saada itsetuhoisia vaikutteita opiskelun 
loppuvaiheessa, kun siirtyminen työelämään alkaa häämöttää. 
Ahneus ja itsetuhoisuus kulkevat siis käsi kädessä, ei ole yhtä ilman 
toista. Uraputki, elämän isot hankinnat kuten asunto, auto ja 
kesämökki sekä oman menestymisen vertaileminen muiden 
menestykseen ylläpitävät jatkuvia pelkoja. Koska tämä 
vertailuprosessi on isoilla aivoilla varustetulle ihmiselle älyllinen ja 
looginen, syntyy näin myös väistämättä riittämättömyyden pelkoa. 
Ahneutta ja itsetuhoisuutta sen enempää kuin muitakaan haasteita 
ja vasteita ei voi hallita älyllä, sillä ne ovat pelkoja. Heijasteiden 
maailmassa pelko edustaa haastetta, joka etsii itselleen sopivaa 
vastetta. Ahneudessaan ihminen hankkii itselleen erilaisia asioita: 
taloja, autoja, tietoa, taitoa jne. Hankkimisen ja omistamisen riemu 
ei kestä kovinkaan pitkään, sillä kuin tyhjästä paikalle ilmestyy joku, 
jolla on enemmän tai sitten oma mieli alkaa haluta lisää. Pelot 
muuttuvat tiedoksi, kun niitä ja niiden aiheuttamia tapahtumia 
tarkastelee laajemmin ja syvällisemmin. 

Nisäkkäällä on luontainainen hylätyksi tulemisen 
pelko 

Nisäkkäänaivoissa on vahva perimä laumakäyttäytymistä sekä 
siihen liittyviä pelkotiloja ja vaistoja. Nisäkkäälle lauma on tärkeä ja 
lauman ja sen johtajan hyväksynnästä kilvoitellaan monin tavoin. 
Nykypäivän työelämässä tämä pelko ilmenee kärsimättömyytenä ja 

uhrautumisena. Kärsimättömyys voidaan myös tulkita ajatukseksi ’ei 
halua kärsiä’ eli aivan kuin aika loppuisi kesken. Ihmisillä on jatkuva 
kiire ja meno sen kun vain kiihtyy. Minulla kärsimättömyyden haaste 
veti puoleensa erilaisia hidasteita. Työmatkallani kohtasin kaikki 
maailman tollot, jotka olivat liikkeellä ns. kesäautoillaan. 
Ajotaidottomat törmäilivät toisiinsa aiheuttaen hillittömiä 
liikenneruuhkia ja minä poloinen olin uhrina tässä näytelmässä. 
Tältä se tuntui ja se oli todellista jos mikä. Pelot vetävät puoleensa 
sitä, mitä pelkäät. Olin kuullut tämän lukemattomia kertoja, mutta 
en kerta kaikkiaan käsittänyt, mitä se tarkoittaa käytännössä. Kun siis 
pelkäsin, että aika loppuu, niin se todellakin tuntui loppuvan. Kiire 
lisääntyi, asiat kasaantuivat ja kärsimättömyys sai rinnalleen 
uhrautumisen tunteen. Uhrautumisen tunteeseen liittyy 
olosuhteiden syyllistäminen – ”kyllähän tämä muuten onnistuisi, 
mutta näissä olosuhteissa se on erityisen vaikeata”. Ajatukset 
muokkaavat ympäristöämme ja sitä myöten elämää. Näin ollen 
olosuhteet muuttuvat aina vaan vaativimmiksi, kunnes koittaa hetki, 
jolloin pinna palaa tai riittävän suuri väsymys iskee ja avaa silmät 
näkemään asioita uudella tavalla. 

Riittämättämyyden tunne syntyy ylikorotuneen 
älyllisen ajattelun tuloksena 

Loin kuvan hyvästä minästä ja vertasin siihen toimintaani ja 
aikaansaannoksiani. En ollut koskaan tyytyväinen itseeni. Yritin 
jatkuvasti kehittää itseäni ja tein työtä yötä päivää, mutta sekään ei 
riittänyt. Kun lopulta annoin periksi, keinotekoinen kuva särkyi ja 
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tunsin suurta helpotusta. Isojen aivojen avulla ihminen luo 
mielikuvan ns. hyvästä minästä. Itseni aliarvostaminen oli minulle 
helppoa, sillä olinhan oppinut sen, ettei kukaan ole täydellinen. 
Kuinka voisikaan olla varsinkin, jos aliarvostaa omaa osaamistaan ja 
saavutuksiaan. Itsensä aliarvioiminen johtaa epäonnistumisiin ja 
jatkuvaan tyytymättömyyteen. Työyhteisössä itseään aliarvostavat 
työntekijät saavat tehtäväkseen mahdottomia asioita ja erilaiset 
epäonnistumiset seuraavat heitä. Tapahtuu unohduksia ja virheitä - 
sekä omia ja työkavereiden tekemiä. Tämä kaikki tehostuu varsinkin, 
jos taustalla on hylätyksi tulemisen pelkoa tai muuta 
perusturvallisuuteen liittyvää pelkoa. Pitkien työpäivien lisäksi 
harrastin kestävyyslajeja. Halusin olla hyvässä kunnossa ja ns. kova 
kundi, jotta laumani hyväksyisi minut johtajakseen. 
Harjoituspäiväkirjaan kertyi juoksukilometrejä ja polkupyöräilyä 
tuhansia kilometrejä vuodessa. Näin jälkeenpäin ajateltuna koko 
hommassa ei ollut päätä eikä häntää, mutta pelko sai minut 
rehkimään entistä enemmän ja elämäni muuttui aina vain 
hullummaksi. Riittämättömyyden pelko helpottaa, kun oppii 
hyväksymään itsensä semmoisena kuin on.  

Käsitys jumaluudesta luo vallan menettämisen 
pelon 

Mieleni yritti ymmärtää jumaluuden ja olin kauhuissani, kun 
tekemiseni aiheuttivat vain kaaosta, surua ja murhetta. Kun lakkasin 
yrittämästä, suru ja murhe alkoivat vähentyä. Aivojen etu- ja 
sivulohkojen ainutlaatuinen kyky hahmottaa kokonaisuuksia useista 

eri ulottuvuuksista luo pohjaa uskomusjärjestelmille, joiden avulla 
mieli voi asettua hallitsijan rooliin. Ihminen kuvittelee olevansa yhtä 
kuin oma mielensä ja menettää näin elämänsä hallinnan älyllisellä 
ajattelulle ja sen luomalle harhakuvalle. Itsepäisyys on osa vallan 
menettämisen pelkoa. Luulemme tietävämme ja osaavamme 
kaiken. Omasta mielipiteestä on pakko pitää kiinni tai menettää 
kasvonsa. Ajatus siitä, että emme todellisuudessa tiedä paljoakaan, 
on pelottava ja on vaikeaa elää epätietoisuudessa ja vieläpä 
myöntää se. Itsepäisyys ei ilmene yksittäisenä ilmiönä, vaan voimme 
olla itsepäisesti itsemme aliarvioijia, itsepäisesti uhrautuvia, 
itsepäisesti ahneita, parantumattoman itsetuhoisia tai aina ja joka 
paikassa kärsimättömiä. Mahdottomia yhdistelmiä, mutta kaikki niin 
totta... Vuosikymmenien vihan pito, jatkuvat perheriidat, 
päättymättömät valtataistelut ja pakonomainen oikeassa oleminen 
ilmentävät itsepäisyyttä vahvasti. 

Mitä haasteet ja vasteet opettavat meille? 

Haaste- ja vastejärjestelmä toteuttaa luonnossa vallitsevaa 
heijastuksen lakia (law of reflection), jonka mukaan vastakkaiset 
voimat vetävät toisiaan puoleensa. Pelko- ja tunnetiloja sisältävä 
tekeminen johtaa väistämättä heijastukseen, jonka pyrkimyksenä on 
kokemuspohjaisen viisauden lisääminen. Perusturvallisuuteen 
liittyvien pelkojen takana on kyky luottaa siihen, että kaikki menee 
loppujen lopuksi hyvin. Raamatussa ja henkisessä kirjallisuudessa 
viitataan usein siihen, että kyllä Herra pitää huolen omistaan. Se on 
totuus, jonka tiedämme, mutta jota on miltei mahdoton uskoa. 
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Hylätyksi tulemisen pelon avulla ihminen opettelee rakastamaan 
myös itseään. Ajatus siitä, että lauma hylkää ihmisen on läntisissä 
yhteiskunnissa varsin hupaisa. Yhteiskunta pitää meistä hyvää 
huolta jopa siinä määrin, että hylätyksi tuleminen ei ole järkevästi 
ajateltuna mahdollista.  

Riittämättömyyden tunteen aiheuttamat epäonnistumiset ja 
nöyryytykset johtavat loppujen lopuksi siihen, että ihminen 
tiedostaa omien halujensa ja tahtonsa mitättömyyden ja hyväksyy 
itsensä sellaisena on. Sen sijaan että hän yrittäisi rakentaa 
elämäänsä itsenäisesti, hän siirtyy vapaasti virtaavan tilaan, joka 
johtaa hänet uudenlaisiin kokemuksiin. Älyllinen kuva hyvästä 
minästä alkaa siirtyä taka-alalle ja jatkuvan vertailuprosessin 
hellittämisen jälkeen myös pelot menettävät hallitsevan otteensa ja 
niistä tulee informaatiota, jonka avulla ihminen voi kehittyä. 
Tahdolla on tärkeä rooli itsepäisen ihmisen elämässä. Vallan 
menettämisen pelko ja erityisesti epätietoisuuden hyväksyminen 
ovat viimeinen askel kohti vapautta, johon meidät on luotu. 
Vapauden esteenä on usein ihmisen oma älyllisyys ja mielen halu 
hallita ihmisen elämää. Itsepäisyyden haaste on luotu, jotta ihminen 
voisi ymmärtää, ettei hän ole fyysinen kehonsa eikä myöskään 
mielensä, vaan nämä ovat vain osa hänen olemustaan. Lisäksi on 
syytä ymmärtää, että suuri osa haaste- ja vastejärjestelmästä on 
ihmismielen luomaa. Luomme käsityksiä ilmiöistä, joiden todellinen 
luonne on erilainen kuin se, minkä olemme luoneet. Käsitteet kylmä 
ja kuuma, pimeä ja valoisa, hyvä ja paha kuvaavat hyvin mielen 
tapaa käsitellä asioita. 

Aurinkokunnassa, jossa me elämme, on yksi lämmön ja valon lähde. 
Tämän voi ymmärtää myös siten, että on olemassa paikkoja, joissa 
on hyvin vähän lämpöä tai valoa ja on paikkoja, joissa on enemmän 
lämpöä ja valoa. Ihmismieli käsittelee mielellään asiaa vastakohtien 
avulla. Joku pitää viileästä ja joku toinen pitää lämpimästä. Kysymys 
on tottumuksesta, jossa on myös iso annos laumakäyttäytymistä. 
Jos pidät jostakin, kuulut johonkin ryhmään. Ei tässä mitään vikaa 
ole, kunhan muistamme, ettei meillä ole mitään syytä vihata tai 
aliarvostaa toista ryhmää, joka pitää toisenlaisesta olotilasta. 
Erityisesti tämä pätee siihen, miten suhtaudumme sotaan, 
väkivaltaan, luonnon tuhoamiseen sekä muuhun sellaiseen, mitä 
meidän on omasta näkökulmastamme katsottuna hyvin vaikeaa 
ymmärtää. Maailmassa on vielä paljon paikkoja, joissa on hyvin 
vähän rakkautta ja rauhaa. Näiden elämän peruselementtien 
puuttuessa ihminen vaipuu eläimellisten viettiensä varaan ja 
käyttäytyy niiden mukaisesti. Tuomitseminen ei johda mihinkään, 
sillä se ei lisää tietoisuutta. Haaste- ja vastejärjestelmän syvällinen 
ymmärtäminen avaa sinulle mahdollisuuden rakastaa lähimmäistäsi 
sellaisena kuin hän on. Voit päästää irti mielesi mustavalkoisuudesta 
ja hyväksyä asiat semmoisenaan kuin ne avautuvat sinulle elämäsi 
näyttämöllä. Et menetä mitään, sillä haasteet ja vasteet toimivat 
edelleen - vain sinun suhtautumisesi ja näkökulmasi on muuttunut. 
Seuraavassa jaksossa käsittelemme lisää mielen hallinnasta 
vapautumista, sisäistä hiljaisuutta ja mielen syvempää olemusta.  
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Jotta voisit käyttää mieltäsi työkaluna, on sinun ensin syytä 
tiedostaa, kuka hallitsee elämääsi. Onko se mielesi ja pelkosi vai 
onko se jokin muu? Ja jos se on jokin muu, niin kuka tai mikä tuo 
jokin on? Ja kuinka voit luoda siihen yhteyden - sellaisen yhteyden, 
jonka avulla saat hallitsevasta mielestäsi itsellesi palvelijan? Jos 
tarkkailemme nyky-yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä, huomaamme 
helposti, että hyvin usein elämää hallitsevat mieli ja sen luomat 
pelot. Inhimillisyyttä, anteeksiantoa, myötätuntoa, armoa ja muita 
hyveitä on helppo havaita puheissamme. Tekomme kuitenkin 
heijastavat vahvasti sitä tosiasiaa, että pelokas mieli hallitsee yksilön 
elämää ja yhteiskunnalliset pelot ja niihin pohjautuvat uskomukset 
ja käsitykset laajempien joukkojen käyttäytymistä. 

Yksilötasolla mielen hallintaa voi ymmärtää, jos kohdistaa 
ajatuksensa hetkeksi mieleen ja sen luomaan ajatustoimintaan. 
Voisi kuvitella, että ajatteleminen on helppoa, mutta 
todellisuudessa asia saattaa olla täysin toisin kuin kuvittelemme. 
Ajatukset kulkevat jatkuvana virtana päämme sisällä. Tätä 
ajatusvirtaa voisi kuvata jonkinlaiseksi hallitsemattomaksi mielen 
kaaokseksi. Hallitsemattomaksi sen tekee se seikka, että pienikin 
ärsytys saattaa laukaista ajatusketjun. Liikkeelle lähtemisen jälkeen 
ajatuksien virtaa on hyvin vaikea pysäyttää. Lisäksi vaikuttaa myös 
vahvasti siltä, että ajatusvirtaus toistaa itseään ja samankaltaiset 
ajatukset pyörivät ympyrää yhä uudestaan ja uudestaan. 
Hämmästyttävää on myös se, että usein ajatusvirta ei pyri mihinkään 
älylliseen päämäärään, vaan se elää omaa järjetöntä elämäänsä ja 

vieläpä oman päämme sisällä. On aivan kuin meidät olisi tuomittu 
elämään jonkinlainen kaaosgeneraattori sisällämme.  

Mielen kaaoksesta on tullut meille niin tuttua, että pidämme sitä 
täysin normaalina. Jos tarkastelet ajatuksiasi hetken, saatat myös 
huomata sen, että ajatustoiminta osaa luoda itsenäisesti ongelmia 
ilman sen kummempaa tarkoitusta. Sinun turvallisuutesi ei ole 
millään tavoin uhattuna, lepäät turvallisesti omassa sängyssäsi, 
ympäristösi on hiljainen ja rauhallinen ja silti sinun päässäsi pyörii 
ajatusvirta ongelmista, jotka eivät ole edes nykyhetkessä, vaan 
usein kaukana tulevaisuudessa tai sitten jo menneisyydessä tehtyjä 
tekoja ja niiden seuraamuksia. Itselleni yksi todella suuri haaste on 
ollut tämän ajatusvirtauksen vai ajatusvirran hallitseminen ja 
pysäyttäminen silloin, kuin se on täydellisen tarkoitukseton. 
Valitettavaa on se, että se on enimmäkseen tarpeeton, ja vielä 
tarpeettomammaksi se tulee, jos tarkastelet sen päämääriä ja 
tavoitteita. Useisiin mielen luomiin päämääriin ja tavoitteisiin liittyy 
mielen itsensä luoma käsitys tai kuvitelma minästä eli siitä, mitä 
olen tai siitä, mitä minun pitäisi mieleni käsityksien mukaan olla. 
Tämä minä-painotteinen ajattelu on opittu sen verran varhaisessa 
vaiheessa, että meidän on hyvin vaikeaa ymmärtää sen 
vaarallisuutta ja erityisesti sitä, kuinka laajasti se vaikuttaa 
elämäämme. Päämme sisällä oleva minäkuva vaatii milloin mitäkin. 
Se tuntuu elävän jatkuvassa tyytymättömyydessä ja puutteessa. 
Ajatusvirta pyrkii ratkaisemaan kuinka pääni sisällä oleva minä, 
mielikuvituksellinen minä, pelastetaan milloin mistäkin ongelmasta 
tai puutteesta. Kyky pelastua kuvitteellisista haasteista ja ongelmista 
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muuttuu ajan kuluessa tunteiksi ja tuntemuksiksi, jotka vaikuttavat 
kehoomme ja siten kokonaisvaltaisesti olemukseemme. 

Ainut lohdullinen seikka tässä on se, että mieli takertuu usein 
paikalleen ja pyörittää samoja ajatusmalleja uudelleen ja 
uudelleen. Paikallaan pyörivät ajatusmallit ovat kohtalaisen helppo 
havaita ja tunnistaa. Emme välttämättä tunnista niitä itse, mutta 
lähellä olevat ihmiset voivat kuvailla meille käyttäytymistämme eli 
sitä osaa olemuksestamme, jota hallitsematon ajatustoimintamme 
hallitsee tai on hallinnut. Hieman vaikeampaa on ymmärtää se, 
kuinka todellinen minä eroaa mielen luomasta minäkuvasta. Onko 
pääni sisällä oleva elämän tarinani minä? Entä ovatko pääni sisällä 
olevat tulevaisuuden haaveet tai kuvitelmat itsestäni todellakin 
tavoittelemisen arvoisia? Jos kysyt tätä mieleltäsi, se vastaa, että 
totta kai ne ovat, sillä ilman niitähän sinä et ole mitään. 

Tämänhetkisen käsitykseni mukaan mielen on mahdotonta edes 
ymmärtää sitä, mitä olemme, miksi tai mitä varten olemme täällä. 
On myös selvää, että mielen hallitsematon ajatustoiminta, 
kuvitteellinen käsitys minusta ja erityisesti siitä mitä olen tai mitä 
minun pitäisi olla, ei ajan myötä johda mihinkään. Jotkut väittävät, 
että heillä menee hyvin ja että he ovat saavuttaneet asettamansa 
päämäärät. Enemmistö kuitenkin tuntee epäonnistuneensa ja 
asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet ainakaan niin kuin niiden 
olisi pitänyt toteutua.  

Onnistujan ja epäonnistujan välillä on luonnollisesti suuri ero, jota 
voimme mitata usealla eri tavalla. Joillakin on varallisuutta, jotkut 

elävät jatkuvassa puutteessa, joillakin on hyvä yhteiskunnallinen 
asema ja jotkut taasen elävät elämänsä täydellisessä 
tuntemattomuudessa. Laajassa kokonaisuudessa ajateltuna 
voimme todeta, että emme ole kaikki samanlaisia. Se mitä me kaikki 
voimme tehdä on vapautuminen mielemme hallinnasta. Tämä 
vapautuminen johtaa tilaan, jossa onnellisuutta ja hyvinvointia ei 
enää mitata mielikuvilla tai mielen itsenäisesti luomilla käsityksillä 
elämästä ja erityisesti siitä, mitä elämässä on tärkeää. En tarkoita 
tällä sitä, että lopettaisimme kerralla kaiken ajatustoiminnan ja 
vaipuisimme ikään kuin jonkinlaiseen onnellisuuden nirvanaan, 
jossa on kaikkea ja jossa on hyvä olla. Mielen hallinnasta 
vapautumisen ei tarvitse välttämättä muuttaa elämää tai sen kulkua.  

Mielen käyttäminen työkaluna avaa uusia mahdollisuuksia ja uuden, 
ihmisläheisen näkökulman. Olen varma siitä, että meitä ei ole 
tuomittu raatamaan hamaan maailman loppuun saakka töissä, jotka 
eivät tunnu hyvältä puhumattakaan siitä, että nämä tehtävät olisivat 
tekemisen arvoisia. Mielen hallinnasta vapautuminen, vapautuu 
ajatustoiminnan ihmisyyttä ja elämän laatua parantaviin tehtäviin, 
tietenkin jos niin itse niin haluat. Vapautuvaa kapasiteettiä voi 
käyttää monella eri tavalla.  

Uskon kuitenkin, että sinun sisäinen minäsi, siis se mitä 
todellisuudessa olet, toimii juuri näin. Näen maailmassa paljon 
mahdollisuuksia tasapainoiseen elämään varsinkin silloin, kun 
emme anna enää mielemme pelkojen hallita elämäämme. Siitähän 
tässä mielen vapautumisessa onkin pääasiassa kysymys. Huomaat 
pian, että uusi hallitsija on aikaisempaa paljon viisaampi. Tämä ei 
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tarkoita sitä, että sinun ei tarvitse enää opiskella tai että voisit 
luopua nyt älyllisestä ajattelusta. Tarvitset opiskelusta ja 
kokemuksista saamaasi tietoa, jotta voit toteuttaa itseäsi. 
Menneisyydestä tulee sinun voimavarasi, kun vapaudut 
syyllistämästä itseäsi siitä, mitä on tapahtunut. Tulevaisuuden 
kuvitelmasi eivät nekään ole kaikki väärin. Suurin osa kuvitelmistasi 
toteutuu, joskin toteutustapa saattaa olla hyvinkin hämmästyttävä – 
sellainen, jota et olisi itse kyennyt miettimään tai toteuttamaan. 
Ehkäpä suurin muutos elämässäsi on se, että opit ymmärtämään 
itseäsi ja mielesi toimintaa paremmin. Kun opit ymmärtämään 
omaa toimintaasi, löydät itsesi yhä useammin tarkastelemasta 
ajatuksiasi.  

Nämä tarkasteluhetket vievät sinut pois mielesi kaaoksesta siihen 
ainoaan hetkeen, joka on totta. Tätä voimme kutsua läsnä 
olemiseksi, elämiseksi hetkessä, elämiseksi nykyhetkessä. Huomaat 
pian, että nyt - hetkessä ei ole pelkoja, ymmärtämättömyyttä, 
tuskaa, ahdistusta, sairautta eikä muutakaan, jota voit löytää 
mielestäsi ja sen luomasta elämäsi tarinasta. Nykyhetkessä löydät 
itsesi - sen osan itseäsi, joka olet jo pitkään etsinyt. Sisäinen minä ei 
ole sellainen kuin olet sen kuvitellut olevan. Se on paljon, paljon 
enemmän, se on olemisen tila, joka ilmenee läsnä olevassa 
hetkessä. Se on sinun suuruutesi ja pienuutesi yhdessä 
kokonaisessa paketissa. Aikaa ei ole, materiaa ei ole, on vain 
sisäinen oleminen, johon mieli luo kuvitelmia ajasta, paikasta, 
menneisyydestä ja tulevaisuudesta. En voi väittää sinulle, että 
ymmärtäisin itsekään kaikkea, mitä olen kirjoittanut.  

Mieleni on saanut paljon kokemuksia tämän erikoisen matkan 
aikana. Olen havainnut, että jos annan mieleni hallita elämääni, niin 
jokaista onnistumista seuraa epäonnistuminen, jokaista ilon hetkeä 
seuraa surua ja tuskaa, jokaista saavutusta seuraa jotakin, joka on 
vielä suurempaa ja enemmän tavoittelemisen arvoista jne.  

Toinen mielenkiintoinen huomio on ollut se, että kaikki, minkä olen 
nimennyt omakseni, on ikään kuin saastunut tai muuttunut joksikin 
semmoiseksi, joka pilaantuu ennemmin tai myöhemmin. Nämä 
havainnot ovat saaneet minut kiinnostumaan läsnä olevasta 
hetkestä ja toisenlaisesta, ei niin vahvasti minäkeskeisestä 
ajattelusta. Vai olisiko parempi sanoa ajattelutavasta, jossa mieleni 
ei enää hallitse minua - ei ainakaan niin vahvasti kuin aikaisemmin. 
Käsittelemme seuraavaksi joitakin menetelmiä, joiden avulla voit 
tutustua itseesi ja läsnä olevaan hetkeen. Nämä menetelmät ovat 
kuin ovia, joita sinä voit avata sisäisesti omalla luontaisella tavallasi. 
Ensimmäinen ovi läsnä olevaan hetkeen syntyy oman kehosi kautta, 
toinen ovi on aistiesi kautta ja kolmas ovi on ajattelumalli, johon 
kuuluu ympäristön hyväksymisen sellaisena kuin se on. Mikään 
näistä ovista ei sulje muita pois. Huomaat kyllä, että loppujen 
lopuksi kysymys on yhdestä ja samasta asiasta - sen vain voi 
paloitella useaan eri osaan. Näin aluksi on kuitenkin hyvä tutustua 
näihin oviin yksityiskohtaisemmin, sillä se helpottaa asian 
ymmärtämistä. 
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Jotta voisit ymmärtää paremmin, mitä todella olet, sinun on syytä 
luoda yhteys omaan kehoosi - siihen osaan kehoasi, joka on hyvin 
todennäköisesti piilossa mielesi hälinän alla. Havaitset kehossasi 
elämän, sen energian, joka on enemmän sitä mitä todellisuudessa 
olet. Olet ehkä kuvitellut, että se mitä kuvittelet tai se mitä muut 
yrittävät kertoa sinun olevan, on se mitä olet.  

Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä se on mielesi kuvitelmaa siitä mitä 
olet. Kehosi toiminta on hyvin ainutlaatuista ja monimuotoista, 
tuhansia samanaikaisia toimintoja elimien järjestelmissä, elimissä, 
lihaksissa ja soluissa jne. Tästä näkökulmasta katsottuna ymmärrät, 
ettei mielelläsi ole mahdollisuuksia hoitaa näin monimutkaista 
järjestelmää tietoisen ajattelemisen avulla. Hahmottaaksesi tätä 
kehosi kokonaisuutta voit kuvitella itsesi yrityksen johtajaksi, jolla on 
hallinnassaan jättiläismäisiä osastoja eli elinjärjestelmiä, erittäin 
laaja tietokoneosasto, jota voisimme kutsua aivoiksi sekä satoja 
miljardeja pieniä itsenäisiä työntekijöitä, siis soluja erilaisissa 
pienissä ja suurissa työryhmissä. Kaikkea tätä johdetaan yötä 
päivää, jokaisena päivänä elämäsi loppuun saakka. On helppo 
ymmärtää, että jo pieni hetki tietoisen mielen hallinnassa johtaisi 
kehon tuhoisaan kaaokseen ja epätasapainoon. Tämä ei tarkoita 
sitä, että mieli olisi hyödytön ja käyttökelvoton. Se on myös omalta 
osaltaan ainutlaatuinen ja monipuolinen tarkkailu- ja 
toimintajärjestelmä, joka toimii yhteistyössä ainutlaatuisen kehon 
kanssa. Tässä roolissa sillä on myös mahdollisuus auttaa sinua 

ymmärtämään sisäistä voimaasi, jotka voimme kutsua myös elämän 
voimaksi, elämän energiaksi jne. Elämän voiman ymmärtäminen 
tarkoittaa sitä, että voit samanaikaisesti aistia ympäristöäsi ja olla 
tietoinen sisäisestä voimastasi ja kehostasi – olla siis tietoinen siitä, 
mitä tapahtuu kokonaisvaltaisesti. Tämä läsnä oleva tarkkailu ja 
tuntemus sisäisestä voimasta on ollut aina läsnä elämässämme, 
mutta mielen kannalta katsottuna se on ollut piilossa pelkojen ja 
muun mielen kaaoksen alla. Mieli ei voi sitä ymmärtää, mutta 
seuraavan harjoituksen avulla mieli voi ottaa osaa tähän 
kokemukseen, jota voimme kutsua myös läsnä olemiseksi. Kun aistit 
kehoasi ja sen sisäistä voimaa, hämmästyt kuinka lähellä kaikki 
todella merkittävät asiat ovat. Voit katsoa omia käsiäsi ja jalkojasi, 
voit katsoa peilistä kehoasi ja ihailla sitä mitä näet. Tämä näkökulma 
sisältää kuitenkin mielesi toimintaa, ja ennen kuin huomaatkaan, 
olet aloittanut itsesi arvioimisen - olet ehkäpä liian lihava tai laiha, 
jollakin tavalla puutteellinen tai voimaton.  

Jotta voisit ymmärtää sisäistä voimaasi, sitä mitä olet pohjimmiltasi 
eli paljon, paljon enemmän kuin, mitä kuvittelet tai mitä muistiisi 
tallentunut elämäsi tarina sinulle kertoo, teemme pienen 
harjoituksen. Tämän harjoituksen avulla sinulla on mahdollisuus 
tutustua sisäisiin voimiisi sekä tuntemuksiin ja ajatuksiin, joita ne 
avaavat sinulle. Harjoituksen voit tehdä tuolilla istuen tai 
vuoteessasi selin makuulla tai myöhemmässä vaiheessa voit toistaa 
sitä vaikkapa matkustaessasi junalla tai bussilla. Alkuvaiheessa 
suosittelen kuitenkin, että etsit jonkin rauhallisen paikan, suljet 
matkapuhelimesi ja varmistat, ettei sinua häiritä harjoituksen 
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aikana. Istut tuolilla tai olet vuoteessasi makuulla. Sulje nyt silmäsi. 
Kohdista ensin ajatus ylös pään alueelle - aivan kuin matkustaisit 
ajatuksen siivin - siihen paikkaan, josta ajatus ikään kuin lähtee 
liikkeelle. Älä etsi mitään erityistä paikkaa tai pistettä, olet perillä 
kun huomaat ajatustoiminnan lakkaavan. Saavut paikkaan, jossa on 
hyvä ja turvallinen olla. Olet nyt lakannut ajattelemasta, kuulet 
ääneni ja mahdollisesti myös erilaisia ääniä ympäristöstäsi. Tunnet 
selvästi, kuinka maan vetovoima vetää sinua puoleesi. Olet tässä ja 
nyt… ole hetki aivan hiljaa ja kuuntele sisäistä hiljaisuuttasi. Voit nyt 
tarkastella itseäsi kokonaisvaltaisesti. Sinun on mahdollista liikkua 
aistimaailmasi ja sisäisen maailmasi välillä täydellisen 
huomaamattomasti. Ne ovat täydellisesti yhtä ja samalla ne ovat 
täydellisesti erillään toisistaan. 

Kohdista nyt huomio oikeaan käteesi. Tunnet kuinka maan 
vetovoima vetää sitä puoleensa. Tunnet mahdollisesti kätesi alla 
olevan pinnan, siinä olevia kohoutumia ja voit jopa arvioida 
tuntemuksen perusteella, minkä materiaalin päällä kätesi on. Tämä 
tarkastelu tapahtuu nyt omien aistiesi avulla, kädessäsi olevat 
tuntoaistimet välittävät tietoa hermostosi välityksellä aivoihisi ja saat 
näin tietoa siitä ympäristöstäsi. Voit myös helposti tarkastella, 
tuntuvatko kätesi lämpöisiltä vai kylmiltä, tuntuuko niiden alla oleva 
materiaali lämpöiseltä vai kylmältä. Voit myös mahdollisesti aistia 
huoneessa olevia ilmavirtauksia, tässä ja nyt.  

Anna nyt ajatuksesi palata uudelleen pään alueelle ja anna 
ajatustoiminnan hiljentyä hetkeksi. Kohdista nyt ajatuksesi 
uudelleen oikeaan käteesi, mutta tee se nyt ilman aistihavaintoja. 

Tämä tapahtuu siten, että esität itsellesi kysymyksen: ”Onko minulla 
oikea käsi?” Tämä saattaa tuntua hieman hassulta, sillä olethan juuri 
muutama hetki sitten tarkastellut oikeaa kättäsi ja sen sinulle 
välittämiä aistimuksia. Tee kuitenkin kysymys itsellesi: ”Onko 
minulla oikea käsi?” Hyvin todennäköisesti mielesi vastaa sinulle, 
että ”tottakai sinulla on oikea käsi”. Saatat myös kuulla muitakin 
mielesi kommentteja tästä järjettömästä leikistä, joka ei mielen 
kannalta katsottuna näytä johtavan yhtään minnekään. Tämä on 
hyvin ymmärrettävää, sillä mielesi haluaisi olla tässäkin asiassa 
pääroolissa ratkaisemassa monimutkaisia ja vaikeita yhtälöitä. 
Mielesi pelkää tietoisuutta ja erityisesti hiljaisuutta, jossa tietoisuus 
tuntuu asuvan. Mielen kannalta katsottuna siellä ei ole mitään. 
Sisempi olemuksesi, syvempi tietoisuus, oikea ja aito minä eivät ole 
tästä maailmasta. Niiden värähtelytaajuus on jotakin sellaista, mitä 
emme osaa vielä mitata. Tästä syystä mielesi aistii sisäisen 
olemuksesi täydellisenä hiljaisuutena - hiljaisuutena, jossa ei ole 
aikaa eikä paikkaa.  

Kun kysymys ”Onko minulla on käsi?” on esitetty, sinun ei tarvitse 
odottaa vastausta. Sinulla on tämä tarvittava tieto jo olemassa, se 
on aina ollut sinulla. Voit tuntea ja tarkkailla oikeaa kättäsi aivan kuin 
matkustaisit sen sisällä. Voit hetkessä liikkua mihin tahansa paikkaan 
kehossasi, jalkoihin, päähän, käsiin. Nopeasti, paljon nopeammin 
kuin siinä vaiheessa, jossa aistisi olivat mukana. Huomaat, että 
kätesi ei ole enää samassa mittasuhteessa kuin aikaisemmin. Se on 
laaja alue, aivan kuin avaruus, jossa voit liikkua vapaasti. Samalla 
olet kuitenkin vahvasti tietoinen siitä, että sinulla on käsi. Voit jopa 
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muodostaa mielikuvan kädestäsi, jos sinun on helppo muodostaa 
sisäisiä mielikuvia. Tämä ominaisuus ja kyky on meillä kaikilla, jotkut 
osaavat käyttää sitä paremmin kuin toiset. Älä kuitenkaan huolestu, 
vaikka et nyt vielä onnistuisikaan muodostamaan mielikuvaa 
kädestä, se ei ole oleellista. Oleellista on se, että ymmärrät eron 
aistihavaintojen ja tietoisuuden välillä. Tietoisuus omasta sisäisestä 
voimasta on ihmiselle täydellisen luonnollinen tila. Läntisessä 
maailmassa eläneet ihmiset eivät ole välttämättä niin tottuneita 
tähän tilaan kuin ne, jotka ovat saaneet elää lähempänä luontoa 
eivätkä ole olleet älyllisen ajattelun vankeina yhtä kauan kuin me. 
Meille mielemme hälinä, jatkuva keskeytymätön ajattelu, mielen 
luoma kaaos, on normaalimpi tila kuin tietoisuus omasta sisäisestä 
voimasta, omasta sisäisestä olemuksesta. Sisäinen olemus on 
paljon enemmän se todellinen sinä kuin mieleesi ja muistiisi 
tallentuneet tapahtumat ja niistä muodostuneet uskomukset ja 
käsitykset itsestäsi ja ympäristöstäsi. 

Kun vaivut nyt syvemmälle tietoisuuteen, syvemmälle omaan 
todelliseen olemukseesi, ymmärrät kuinka kaikki se, mitä mielessäsi 
on ja kaikki se, mitä sen perusteella on rakennettu, on rakennuttu 
ikään kuin tämän syvän olemisen tason päälle. Tämä taso on se 
todellinen maaperä, pohja, jossa on kaikki ja josta ei puutu mitään. 
Voit nostaa sieltä esiin ihmeellisiä ja ainutlaatuisia asioita. 
Luovuutesi käyttää tätä tietoisuutesi osaa hyödykseen silloin, kun 
todella tarvitset ratkaisuja elämäsi tärkeisiin kysymyksiin. Olet 
yrittänyt ratkaista ongelmiasi loogisella päättelykyvylläsi, olet 
yrittänyt ratkaista asioita hahmottelemalla laajoja kokonaisuuksia, 

olet tehnyt suunnitelmia, mutta loppujen lopuksi kaikki ratkaisut 
syntyvät silloin, kun olet yhteydessä omaan sisäiseen olemukseen - 
hiljaisuuteen, jossa on kaikki.  

Tämä on helppo ymmärtää, jos olet kuullut, miten periksi 
antaminen auttaa asioiden toteutumisessa. Mielesi on tehnyt kaiken 
sen, mitä se voi tehdä, se on tehnyt parhaansa. Tämän tulisi riittää, 
mutta usein kuitenkin yritämme ja yritämme ja pakotamme 
mieltämme ratkaisemaan jonkin ongelman. Mutta se ei vain 
onnistu, koska niin ei ole tarkoitus. Kun annat periksi ja koet sisäisen 
hiljaisuuden, olet yhteydessä sisäiseen olemukseesi ja ratkaisut 
nousevat esiin. Ne nousevat esiin sitten, kun on niiden aika aivan 
samalla tavoin kuin vastaus siihen, onko sinulla käsi vai ei. Ratkaisut 
ovat aina yksinkertaisia, ja me tiedämme ne jo entuudestaan. 
Mielen luomat ratkaisut eivät aina ole helppoja. Tässä on suuri ero. 
Voit todellakin saavuttaa enemmän vähemmällä, kun opettelet 
tuntemaan paremmin sisäistä olemusta ja sitä, kuinka sinun 
järjestelmäsi todella toimii. 

Vie ajatuksesi nyt pääsi alueelle ja kohdista huomiosi 
kuuloaistimuksiisi, siihen mitä kuulet ympärilläsi. Kuulet 
mahdollisesti kaukaista liikenteen ääntä, ääniä rakennuksesta, jossa 
olet ja kuulet ääneni. Keskity kuulohavaintoihin ja siirry nyt 
samanaikaisesti syvemmälle omaan sisäiseen tietoisuutesi ja tunne 
samalla, että sinulla on keho, sinähän tiedät sen. Voit 
samanaikaisesti tarkkailla kuulohavaintoja ja voit samanaikaisesti 
olla läsnä omassa kehossasi. Voit tarkkailla myös hengitystäsi ja 
kuunnella ääntäni. Olet tietoinen omasta sisäisestä ympäristöstäsi ja 
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olet tietoinen ympäröivästä tilasta, vaikka silmäsi ovatkin kiinni. 
Huomaat ja ymmärrät, että tietoisuudella on todellakin monia eri 
tasoja. Jos vertaat tätä avartunutta tietoisuuden tilaa siihen 
normaaliin tietoisuuden tilaan, jossa yleensä olet, huomaat suuren 
eron. Osaamme tarkkailla mitä ympäristössämme tapahtuu ja 
erityisen hyvin osaamme viettää aikaa ajatuksissamme. Saatamme 
vaeltaa tai matkustaa pitkiäkin matkoja, mutta jälkeenpäin emme 
muista mitään, emme ole huomanneet mitään, elämä on vain 
virrannut ohitsemme ja missä me olemme olleet silloin? Olemme 
olleet oman mielemme luomassa harhakuvitelmassa murehtimassa 
sitä tai tätä. Olemme olleet menneisyydessä pohtimassa sitä, mitä 
on tullut tehtyä tai tulevaisuudessa sitä, mitä meidän pitäisi tehdä 
tai sitä, mitä meiltä puuttuu. 

Ympäröivä maailma opastaa meitä jatkuvasti. Jos tarkastelet sitä ja 
olet siinä läsnä, voit vastaanottaa tietoa. Tätä tiedon 
vastaanottamista voi kutsua mahdollisuudeksi. Emme siis näe 
mahdollisuuksiamme. Emme varmaankaan, sillä etsimme niitä 
mielestämme, tarkkailujärjestelmästä. Hullua, eikö totta? Olet 
keskellä ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta et näe etkä kuule 
niitä. Kun nyt tarkastelet ääntäni, syvemmältä omasta 
olemuksestasi, huomaat, että todellisuudessa on enemmän 
hiljaisuutta kuin ääntä. Ääni rakentuu hiljaisuuden päälle eikä sitä ei 
ole olemassa ilman hiljaisuutta. Näin on myös muidenkin 
aistihavaintojen laita. Makuja ei ole ilman tyhjyyttä, täydellistä 
mauttomuutta. Tuntemuksia ei synny ilman täydellistä 
painottomuutta. Hajuja ei ole ilman hajutonta tyhjyyttä. Olet 

enemmän tyhjyyttä, äänettömyyttä ja hajuttomuutta kuin osaat 
kuvitellakaan. Mielesi on hyvin vaikeaa ymmärtää tätä. Kun vietät 
enemmän aikaasi kokonaisvaltaisessa tietoisuudessa, jossa on 
mukana myös tietoisuus omasta sisäisestä olemuksestasi, mielesi 
saa kokemuksia uudenlaisesta elämästä. 

Kokemuksien karttumisen myötä mielen ymmärrys lisääntyy ja sen 
on helpompi asettua omaan rooliinsa sinun palvelijaksesi. Sinun on 
myös nyt paljon helpompaa alkaa käyttämään mieltäsi työkaluna. 
Näin ajateltuna mieli on ainutlaatuisen hieno aparaatti. Laitteiden ja 
järjestelmien käyttämisen kannalta on tärkeää tietää, mitä tehtävää 
varten ne on suunniteltu. Se helpottaa niiden käyttöä. Jos vielä 
perehdyt niiden hienoihin ominaisuuksiin ja toimintoihin, voit tehdä 
niillä asioita, joita varten ne ovat suunniteltu. Sama koskee mieltäsi. 
Mieltäsi, joka on kehosi jokaisessa solussa. Mieltäsi, joka on 
kehossasi ja sitä ympäröivässä energiakentässä. Mieltäsi, joka 
heijastuu olemuksesi ja persoonallisuutesi välityksellä muille 
ihmisille. Mieltäsi, joka on aivan mielettömän hieno ja 
monimuotoinen, äärettömän älykäs ja ainutlaatuinen. Mielen 
käyttäminen onnistuu ainoastaan, jos osaat tarkkailla sitä. 
Kokonaisvaltainen läsnä oleminen mielessä ja sisäisessä 
tietoisuudessa on se tila, jota tarvitset. 
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Totuuden löytämisen edellytyksenä on se, että voit itse 
kokemuspohjaisesti tunnistaa sen. Syyllisten ja syyttömien 
etsiminen on turhaa, koska loppujen lopuksi kysymys on vain 
tietämättömyydestä. Omakohtaisen tuskan ja ahdistuksen voi 
voittaa perehtymällä totuuteen, itseensä ja siihen, kuinka elämä 
nousee esiin suuresta tuntemattomasta. Näin sinusta tulee oman 
henkisyytesi opiskelija, joka ymmärtää, ettei ongelmia voi ratkaista 
yrittämällä rakentaa malleja tai menetelmiä tuskan ja ahdistuksen 
lievittämiseksi. Jos tarkastelet nykypäivän lääketieteen ja 
psykologian ponnisteluja, huomaat, että niiden tarkoituksena on 
helpottaa tai parantaa ihmisyydessä ilmentyviä erilaisia fyysisiä 
kärsimyksiä ja epätasapainotiloja tai henkistä ahdistusta, joka syntyy 
elämäksi kutsutussa oman mielesi luomassa todellisuudessa. 
Sinulla on mahdollisuus jatkaa samaa rataa kuin ennenkin. 
Todellinen syyllinen on ulkopuolellasi ja sinä onneton olet 
olosuhteiden uhri. Molemmat tieteen alueet ovat tarpeellisia ja 
niissä on paljon hyvää ja käyttökelpoista, joka auttaa nyt ja 
tulevaisuudessakin ihmiskuntaa sen kehityksen tiellä. Todelliset 
ratkaisut ovat kuitenkin syvemmällä kuin minne biokemia, kirurgia 
ja psykologia yltävät.  

Monet meistä etsivät itseään perehtymällä mieleensä tallentuneisiin 
tapahtumiin. Elämän monimuotoisuus luo näihin tarkasteluihin 
loistavan tilaisuuden ja mitä ihmeellisimpiä selityksiä saadaan 
aikaiseksi tällä menneisyyteen suuntautuvalla tutkimusmatkalla. 

Suureksi arvoitukseksi jää se, mikä osuus tutkimuksesta on totta. Vai 
onko loppujen lopuksi niin, ettei mikään ole totta, vaan kaikki on 
oman mielesi luomaa fantasiaa - fantasiaa, jonka tavoitteena on 
ohjata sinut takaisin sinne, mistä olet tullut tai siihen, mitä todella 
olet. Tasapainotustyötä tehdessäni olen saanut huomata, kuinka 
asiakkaan hetkellinen innostus on muuttunut pettymykseksi. 
Oikealta tuntuva polku on ollutkin vain harha-askel, joka ei johtanut 
mihinkään. Riittävä määrä kokeiluja johtaa kulkijan väistämättä - 
tosin kunkin ajallaan - perimmäisien totuuksien äärelle. Tahto ja 
voima joutuvat koetukselle. Jos ostat kukkasipulin kaupasta ja laitat 
sen ruukkuun kotonasi, voit seurata ainutlaatuista 
kasvutapahtumaa. Kaikki kasvamiseen tarvittava informaatio on jo 
sipulissa valmiina, sinun ei tarvitse muuta kuin kastella, lannoittaa ja 
antaa valoa kasvavalle kukalle.  

Ymmärrät hyvin, ettei huutaminen tai tahtosi edistä varsinaista 
kasvua. Valolla, vedellä, lämmöllä sekä lannoituksella on sen sijaan 
merkitystä. Samat luonnonlait pätevät myös ihmiselämään. Jos 
kasvusi on tapahtunut sellaisessa ympäristössä, jossa valoa, lämpöä 
tai lannoitusta on ollut vähän, on vain todettava, että näin on käynyt. 
Asioiden sureminen tai murehtiminen ei johda mihinkään. Sen 
sijaan voit huolehtia siitä, että saat nyt ja tulevaisuudessa valoa, 
vettä, lämpöä ja oikeanlaista lannoitusta. Ihmisen elämässä valo ja 
lämpö tarkoittavat sitä, että vietät aikaasi sellaisissa paikoissa, joissa 
sinun on hyvä olla. Vesi tai kastelu tarkoittaa ravintoa, jonka 
annostelua voit säädellä helposti. Ihmisille sopiva lannoitus on 
tieto, joka edistää henkistä kasvuasi. Suuri osa luomistyöstä 
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tehdään oman tahdon avulla. Luulemme olevamme oikeassa ja 
ajaudumme tilanteisiin, joissa meille kärsivällisesti näytetään, että 
totuus on jotakin muuta kuin se, mitä luulemme sen olevan. Tahdon 
ja voiman erona on se, että tahto ’suuntautuu’ johonkin, kun taas 
voima sen sijaan ’on’ jotakin. Jotta tahtosi voisi suuntautua 
johonkin, sinun on määriteltävä tuo jokin. Tämä ei ole nykypäivänä 
ihmismielelle vaikeaa, sillä jokaiselta elämän alueelta löytyy valtavat 
määrät tietoa ja sitä on helposti saatavissa useista erilaisista 
lähteistä. Tahtomisen merkitystä on kuitenkin syytä pohtia huolella, 
sillä juuri tahtominen käynnistää kokemuspohjaisen prosessin 
elämän näyttämöllä. Tahtosi luo sinulle näytelmien sarjan, jossa olet 
lähtölaukauksen jälkeen mukana, halusitpa sitten tai et. Luonnon 
päämääränä on pyrkimys tasapainoon ja näin tapahtuu erityisesti 
niissä asioissa, joita tahdomme. Mikäli se mitä tahdot ei ole 
tasapainossa luonnon ja sen kanssa mitä todella tarvitset, 
näytelmän teemana on opastaa sinua oikeaan suuntaan. 

Sen mitä todella tarvitset ja sen mitä kuvittelet tarvitsevasi, välillä on 
suuri ja ratkaiseva ero. Se mikä on tarpeellista, toteutuu helposti ja 
taas se mikä ei toteudu, kuluttaa voimavaroja ja asettaa 
kärsivällisyytesi koetukselle. Mielen käsitys todellisuudesta on 
kuvitelmaa. Tämä on hyvä muistaa ja oppia tunnistamaan ennen 
kuin tekee päätöksiä. Tämä ei tarkoita, että muuttuisimme 
täydellisen tahdottomiksi. Kysymys on enemmänkin siitä, että 
oppisimme ymmärtämään, mitä todella tarvitsemme ja mikä on 
elämämme kannalta tärkeää. Arviointi on helppoa, jopa liiankin 
helppoa, monimutkaisuutta ja älyllisyyttä arvostavan mielemme 

kannalta katsottuna. Jos asiat luistavat kuin itsestään ja jos tunnet 
tekeväsi juuri sitä mitä sinun kuuluukin tehdä, olet oikealla polulla. 
Kuten jo totesimme, on helppoa määritellä se mitä tarvitsemme. 
Tarvitset mahdollisesti uuden asunnon, paremman auton, vaatteita, 
elämänkumppanin tai muuta vastaavaa. Tiedät myös sen, että 
kaikkea on saatavilla runsaasti lukemattomissa eri muodoissa. Olet 
hyvin todennäköisesti myös ehdollistunut siihen, että et voi saada 
mitä haluat. Se mitä tarvitset ja se mitä tahdot ovat usein eri asia. 
Niin tahtoon kuin myös tarvitsemiseen liittyy ensin määrittelyä, 
jonka avulla voimme tunnistaa puuttuvan asian tai asiat. Sen jälkeen 
alkaa vaikeampi vaihe, jossa mielemme alkaa vaatia juuri 
määriteltyä asiaa. Luonnollinen tarve muuttuu pakonomaiseksi 
tahtomiseksi ja haluamiseksi, jolla on enää hyvin vähän tekemistä 
todellisen tarpeen kanssa. Mieli masentuu ja ahdistuu itse 
asettamiensa ja luomiensa kuvitelmien takia siksi, että niitä ei ole 
saavutettu.  

Todellisuuden ja kuvitelmien välinen ero on yhtä selkeä kuin tieto 
siitä, että sinulla on kädet, jalat ja keho. Soluissa oleva tieto muuttuu 
todeksi ja sinusta kasvaa äitisi kohdussa sinä. Se mitä aistit 
ympärilläsi on kuvitelmaa, ainutlaatuista illuusiota, jota kutsutaan 
mielen luomaksi todellisuudeksi. Se on myös tavallaan totta, mutta 
sen totuusarvo on huomattavasti pienempi kuin todellisen tiedon. 
Aistien ja mielen luoman kuvitelman eroa todellisuuteen voisi 
kuvata siten, että luotu kuvitelma on ikään kuin kompassin antama 
suunta. Se kertoo missä suunnassa ns. totuus on, mutta se ei ole itse 
totuus. Kompassineulassa on kaksi päätä ja niin on myös sinun 
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kuvittelemassa totuudessakin. Sinulla on mahdollisuus valita kumpi 
suunta tahansa. Lohduttavaa on, että riippumatta siitä kumman 
valitset, päädyt loppujen lopuksi kuitenkin samaan paikkaan. Tämä 
ajattelutapa on mahdollista vain, jos tarkastelet elämää 
kokonaisvaltaisesti, kehityspolkuna, joka tarjoaa todentuntuisia 
kokemuksia halutun kehityksen saavuttamiseksi. Kun antaudut 
täydellisesti elämälle, mahdollistat sen, että juuri ne asiat 
tapahtuvat, joiden kuuluukin tapahtua. Lisäksi asiat tapahtuvat 
helposti ilman surua ja murhetta. Elämälle antautuminen vapauttaa 
sinut mielesi hallinnasta. Jälkeenpäin huomaat, että kaikki se, mitä 
olet tahtonut ja mitä olet luonut oman mielesi avulla, on sisältänyt 
ajatuksen, että tulisit onnelliseksi saavutettuasi jotakin. Aivan kuin 
onnellisuus olisi jossakin ulkopuolellasi. Mieli ruokkii itseään 
ajatuksilla, joihin sisältyy aina puutetta, se on mielen tehtävä. Sinun 
tehtäväsi on tunnistaa mielesi luomat ajatukset ja vapautua niistä, 
sillä vain osa niistä on totta. Sen osan mikä on totta, tunnistat 
helposti, sillä se tieto on sisälläsi, aivan kuin sekin osa tiedosta, 
jonka avulla sinusta on tullut sinä. Sen sijaan että miettisit sitä, mitä 
tarvitset tai mitä sinulta puuttuu, olisi järkevämpää asettaa etusijalle 
oma henkinen kehityksesi, sillä sen takia olet täällä, kokemassa 
elämääsi. Turhista ja tarpeettomista asioista ja hankkeista 
luopuminen luo tilaa sille, mikä on todella tärkeää. Pelot, kiireet, 
surut ja murheet siirtyvät sivuun, kun keskityt siihen, mikä on todella 
oleellista.  

Hämmästyttävintä tässä on se, että todellisuudessa et menetä 
mitään, vaan saat paljon enemmän kuin olet osannut koskaan 

kuvitella. Lähimmät ihmiset huomaavat sinussa tapahtuneen eron ja 
heidän käyttäytymisensä muuttuu sen myötä. Sinua vaivanneet asiat 
häviävät elämästäsi ja jäljelle jäävät vain ne, joihin sinun huomiotasi 
ja panostasi tarvitaan. On vaikeaa kuvailla sanoin sitä vaikutusta, 
jonka yksikin ihminen voi saada aikaan olemalla enemmän sitä, 
mitä todellisuudessa on. Vaikka et aluksi olisi edes kovinkaan varma 
tästä, riittää kun olet tehnyt päätöksesi seurata sisäistä viisauttasi ja 
toimia sen mukaisesti. Todellisuuden ja kuvitelman välinen ero 
alkaa ajan myötä hahmottua selkeämmin ja varmemmin. 
Kuvitteellisen tiedon rinnalle tulee kokemuspohjaista tietoa ja 
tietämättömyys muuttuu ymmärrykseksi, myötätunnoksi ja armoksi, 
joita tarvitaan erityisesti juuri nyt. Maailma tarvitsee ihmisiä, jotka 
ovat valmiita tekemään oman osansa ja panoksensa 
kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Surkuttelua, murehtimista ja 
pelkoa on jo riittävästi, sinun panostasi ei enää tarvita. Olet nyt 
tietoinen siitä, että vain mielesi osaa pelätä, murehtia ja surra. Sinä 
olet enemmän kuin mielesi, paljon enemmän. Jos epäilet, osaatko 
tunnistaa totuuden vai et, voit tehdä seuraavan testin. Kuvittele, että 
olet yksi vaikutusvaltaisista päättäjistä. Sinun päätöksestäsi riippuu, 
lähteekö maasi sotimaan sotaan vai ei. Neuvonantajasi esittelevät 
sinulle lukuisia erilaisia perusteluja niin sodan puolesta kuin myös 
sitä vastaan. Laskelmat, yleinen mielipide ja muut päättäjät 
kannustavat sinua lähtemään mukaan sotaan. Mitä teet tässä 
tilanteessa? Kuinka voit varmistaa sen, mikä on oikein ja mikä on 
väärin? Sen sijaan että antaisit mielesi arvioida, mikä olisi järkevää ja 
mikä ei, voit kysyä itseltäsi mitä Jeesus, Buddha, Mohamadhas 
Kandhi, Nelson Mandela tai jonkin muu suurta elämän viisautta 
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osoittanut henkilö tekisi tässä tilanteessa. Lähtisivätkö he sotimaan 
vai eivät? Tieto on sisälläsi, sinä tiedät mitä he tekisivät, ei se sen 
ihmeellisempää ole. 

Haastavinta on toimia sisäisen äänensä antaman tiedon mukaan. 
Mielesi on ehdollistunut pelkojen ja muiden ihmisten mielipiteiden 
takia, eikä se ole välttämättä halukas luopumaan saavutetuista 
eduista. Sillä on omat aseensa, joita se käyttää asemansa 
puolustamiseksi ja sinun kannaltasi vaikeaa on se, että mielesi 
luoma todellisuus ja ajatusvirta tuntuvat todellisemmalta kuin oma 
sisäinen viisautesi. Älä ole kuitenkaan huolissasi, sillä olet saanut jo 
sen, mitä tarvitset. Tietoisuus todellisesta olemuksestasi sekä 
sisäinen viisautesi ovat voima, jotka tekevät työtä puolestasi. 
Huomaat, että ajatuksesi alkavat muuttua ja sinusta tulee enemmän 
omien ajatuksiesi tarkkailija ja sen myötä myös toimintasi muuttuu. 
Et voi muuttaa kaikkea hetkessä eikä se ole edes tarpeellista. 

Ensin opit huomaamaan, mitkä ajatuksesi sisältävät tavoitteita, 
puutteita, pelkoa tai muuta mielesi luomaa harhaa. Seuraavaksi 
mielen viihteellisyys ja monimuotoisuus alkavat hämmästyttää sinua 
ja opit arvostamaan mieltäsi ainutlaatuisena työkaluna. Sen 
fantasian luomiskyky on ällistyttävä puhumattakaan sen kyvystä 
kerätä tietoa - niin tarpeellista kuin tarpeetontakin. Voit tutustua 
mielesi monipuolisuuteen ja fantasioihin helposti, riittää että suljet 
silmäsi. Voit maata sängyssäsi tai voit istua junassa tai bussissa ja 
melkeinpä välittömästi mielesi alkaa nostaa esille asioita, 
tapahtumia ja kuvitelmia. On tärkeää, että olet vain tarkkailija. 
Huomaat nopeasti, kuinka helposti mielesi saa sinut valtaansa. Joka 

kerta kun heräät ja huomaat, että otit todesta sen, mitä mielesi 
sinulle esitti, on voitto - voitto siinä mielessä, että se vahvistaa 
ymmärrystäsi oman mielesi kyvystä luoda kuvitelmia ja ajatusvirtaa. 
Parhaimmillaan mieli on kuin tuhansien elokuvien viihdekeskus, 
joka ponnahtelee tapahtumasta toiseen ajasta ja paikasta 
riippumatta. Olet hetken lapsuusaikasi maisemissa ja hyppäät sen 
jälkeen tulevaisuuteen murehtimaan tekemättömiä töitä, huomaat 
moittivasi itseäsi unohtuneista asioista tai olet ylpeä saavutuksistasi 
tai siitä kuinka ovelasti huijasit ystävääsi. Kaikki tämä ja ääretön 
määrä muutakin on mielesi luomaa viihdettä. Sitä on niin paljon, 
ettei sinulla ole pienintäkään mahdollisuutta arvioida sitä, jos olet 
liian lähellä mieltäsi eli olet samaistunut omaan mieleesi. 

Kuvitelman ja totuuden eroa voit arvioida vain sydämelläsi, et 
muuten. Mitä syvemmälle tietoisuuteen pääset, sitä helpompaa 
sinun on arvioida mielesi kuvitelmia. Olet nyt myös saanut 
vastauksen siihen, kuinka todellisuutta luodaan. Kaikki se mikä on 
sinulle tärkeää, on jo luotu. Tärkeät tapahtumat avautuvat sitten, kun 
olet siihen valmis. Viivästytät kehitystäsi, jos toimit sen mukaan, mitä 
mielesi sanoo tai ehdottaa. Sen sijaan että pyrkisit luomaan itse 
todellisuuttasi tai yrittäisit tahdollasi muuttaa olosuhteitasi, on 
parempi, että siirryt tarkkailuasemiin ja annat itseäsi viisaampien 
voimien tehdä sen. Täydellinen periksi antaminen on suurinta 
viisautta, jota voit noudattaa tässä vaiheessa. Tämä tarkkailuasema 
mahdollistaa sen, että voit perehtyä paremmin siihen, mitä todella 
olet ja minkälaisia voimavaroja sinulla on. Kerron tästä lisää 
seuraavassa jaksossa. 
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Todelliset voimavarasi eivät ole mielessäsi. Mielesi yrittää piilottaa 
niitä sinulta, koska niiden löytäminen heikentää sen valta-asemaa. 
Mielesi ei ole vihollisesi, vaikka se saattaakin tuntua siltä kaiken 
kokemasi jälkeen. Olen useaan kertaan kertonut sinulle, että et ole 
kehosi etkä mielesi. Kehosi ja mielesi ovat osa sinua - se osa, joka 
näkyy ja toimii tässä maailmassa. Todellinen voimavarasi on 
sisäinen voimasi, joka ei ole tästä maailmasta. Siksi et voi nähdä tai 
ymmärtää sen luonnetta, se vain on ja tarkkailee sinua ja tekemiäsi 
valintoja sekä seuraa kehittymistäsi ajattomasta maailmasta. 
Pohjimmiltaan olet siis osa jumaluutta, ääretöntä voimaa, rakkautta, 
rauhaa, myötätuntoa ja armoa.  

Tutkimuksien mukaan yli 99 % mielestä on hiljaisuutta vai olisiko 
parempi sanoa, että ajatteleva mielesi ei tiedosta sen 
olemassaoloa. Tietoinen mielesi ja sen luoma mielikuvituksellinen 
todellisuus on siis hyvin pieni osa siitä mitä olet. Kuvittele, että olet 
jättiläismäisen teatterin katsomossa, jossa on kymmeniä tuhansia 
katsojapaikkoja. Sinulla on kädessäsi pieni radio, jota kuuntelet 
korvakuulokkeilla. Radiossa on jokin omituinen vika, sillä se ei pysy 
yhdellä kanavalla, vaan pomppii kanavalta toiselle epämääräisessä 
tahdissa. Olet kiinnittänyt huomioisi tähän pieneen radioon ja sinun 
on vaikeaa nähdä, mitä todella tapahtuu ympärilläsi.  

Ajatteleva mieli on kuin tuo radio: se pomppii kanavalta toiselle 
ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden laukaisemana. Ymmärrät hyvin, 

että et ole tuo radio, sillä et voi kytkeä sitä pois päältä. Samoin on 
kehosi kanssa, et voi kytkeä sitäkään pois päältä ajatuksiesi 
voimalla. Ajatteleva mieli on itsenäinen. Sitä voi hallita ja ohjata 
aivan samalla tavalla kuin ohjaisit pientä lasta - lasta, joka on 
kiinnostunut kaikesta ja joka turhautuessaan aiheuttaa sinulle 
ongelmia ja kiusallisia tilanteita. Et voi vihata mieltäsi, sillä vihasi 
kohdistuu itseesi. Mielesi on osa sinua, mutta sinä et ole mielesi. 
Vihasi itseäsi kohtaan muuttuu ajan myötä syväksi turhautumiseksi 
eikä se johda mihinkään. 

Turhautunut mielesi tarvitsee huomiotasi, rakkauttasi sekä haasteita, 
ei se sen vaikeampaa ole. Herättyäni oloni on usein raskas ja olen 
jollakin ihmeen tavalla surullinen ja voimaton. Mieleni on kuitenkin 
selvästi hereillä, sillä se alkaa nostaa esiin taloudellisia ja työhön 
liittyviä ongelmia. Voi pojat, kuinka todelliselta se tuntuu! Kävelen 
muutaman kilometrin matkan junalle ja meno muuttuu koko ajan 
pahemmaksi. Junassa pääni on jo täynnä huolestuneita ajatuksia, 
epäilyksiä ja ahdistusta. Tätä jatkui pitkään, kunnes oivalsin, että 
mieleni tarvitsee minua. Mieltä voi rauhoittaa syömällä lääkkeitä. 
Minä rauhoitan mieleni laittamalla napit korviin, siis 
korvakuulokkeet, ja kuuntelen erilaisia mielenkiintoisia luentoja 
minua kiinnostavista asioista. Aloitan kuuntelemisen jo kotiovella, 
kun lähden kävelemään kohti juna-asemaa. Joku voisi sanoa, että 
en ole läsnä elämässäni silloin, kun kuuntelen luentoja tai musiikkia. 
Ehkä tuo joku on oikeassa. Olen kuitenkin huomannut, että 
rauhallisuus ja hyvä olo palautuvat näin nopeasti ja olen virkeä ja 
iloinen, kun saavun työpaikalleni. Hämmästyttävää on se, että 
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muistan luentojen lisäksi myös työmatkani aikana tapahtuneita 
asioita. Tämä on minun tapani meditoida ja muistuttaa itseäni siitä 
mitä olen. Tämä on myös se syy, miksi olen erityisen kiinnostunut 
audiomateriaaleista ja niiden hyödyntämisestä. 

Jos ajattelet tehokkuutta ja ajankäyttöä, saat useita tunteja lisäaikaa, 
kun hyödynnät työmatkasi opiskelemalla tai valmentamalla mieltäsi. 
Itse olen tehnyt tätä jo vuosia. Merkittävä muutos eli voimavarojen 
vapautuminen on tapahtunut huomaamatta. Murehtiminen, 
erilaiset epäilyt ja huolet ovat alkaneet väistyä ja tilalle on tullut 
itsestään virtaavaa elämää. Tällä tavalla olen pystynyt vakuuttamaan 
itseäni siitä, että elämä kantaa ja asiat hoituvat ilman 
murehtimistakin. Uskon, että sinäkin vapautat suuria määriä 
voimavarojasi todelliseen elämään, siihen mitä olet tullut tänne 
tekemään. Meissä kaikissa on uskomaton määrä voimavaroja ja 
luovuutta. Voit perehtyä voimavaroihisi seuraavan ajatusleikin 
avulla. Voit tehdä tämän ajatusleikin maatessasi hiljaa sängyssäsi, 
ollessasi työmatkalla tai ihan missä vain. Et tarvitse kovinkaan paljoa 
aikaa ja voit jatkaa helposti siitä mihin jäit, jos jokin keskeyttää 
harjoituksen.  

Aloita harjoitus hahmottamalla itsesi seuraavasti: olet osa suurta 
tuntematonta, osa äärettömyyttä. Sisälläsi on tietoa 
painottomuudesta ja hiljaisuudesta, sillä muuten et voisi tuntea 
maan vetovoimaa tai kuulla ääniä ympärilläsi. Sinulla on ajatteleva 
mieli, jonka avulla tarkkailet ja arvioit maailmaa. Sinulla on keho, 
jolla voit aistia, liikkua ja tehdä erilaisia asioita tässä maailmassa. 
Keskity nyt ajatukseen, että olet rajannut voimavarojasi, jotta voisit 

kokea elämääsi täällä maapallolla - ympäristössä, jossa vallitsee sen 
mukaiset luonnonlait. Voimavarojen rajaaminen on ollut tarpeellista 
kokemuksien aikaansaamiseksi. Ymmärrät tämän, kun kuvittelet 
olevasi huvipuistossa. Haluat ajaa vuoristoradassa ja kokea sen 
antaman jännityksen. Olisiko se mahdollista ilman painovoimaa? 
Ilman painovoimaa lentäisit ensimmäisen ylämäen jälkeen taivaan 
tuuliin, ellei sinua ole sidottu turvavyöllä kiinni vaunuun.  

Voimavarojen rajaaminen kertoo vahvaa sanomaa siitä, että 
kokemuksien ymmärtämisellä on enemmän merkitystä kuin sillä, 
mitä kulloinkin tapahtuu. Esitä nyt itsellesi kysymys: Miten olen 
rajannut voimavarojani? Anna mielesi hiljentyä. Huomaat hetken 
kuluttua, että mielesi alkaa käsitellä erilaisia asioita, näet 
mahdollisesti erilaisia mielikuvia, esille nousee tunteita tai mielesi 
vaeltaa menneeseen tai murehtii tulevaa. Tässä tilassa mielesi on 
kuin tuhansilla kanavilla varustettu vastaanotin, joka välittää sinulle 
asioita eri taajuuksilla. Olet esittänyt itsellesi kysymyksen siitä, miten 
olet rajoittanut voimavarojasi. Hyvin todennäköisesti mielesi alkaa 
nyt välittää kysymykseen liittyvää ohjelmaa. Sinä voit arvioida mikä 
siitä on käyttökelpoista ja mikä ei. Voimavarasi ovat piilossa 
pelkojesi takana. Ne ovat siellä, jotta ne eivät vapautuisi liian 
helposti ja ennen aikojaan. Mieti mitä pelkäät ja miksi. Tämä on 
helppo ja yksinkertainen tapa arvioida vastaanotettua tietoa. Kun 
olet lopettanut, voit kirjata ylös niitä asioita, jotka nousivat ylös. 
Mieti mikä tai mitkä ovat ne pelot, jotka nostivat esille nuo asiat. On 
myös hyvin mahdollista, että mielesi on tuottanut sinulle 
merkityksetöntä materiaalia, jolla ei ole käyttöä. Huomaat sen siitä, 
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että sinulla ja elämälläsi ei ole yhteyttä noihin asioihin. Lohduttavaa 
on se, että mielen viihteestä noin 80 % on sellaista, johon et voi 
vaikuttaa tai joka ei koske sinua. Maailma on valtava 
tapahtumanäyttämö, jossa tapahtuu kaikenlaisia asioita niin hyviltä 
tuntuvia kuin myös pahalta tuntuvia. Maailman pahuuden 
murehtiminen vie sinun elämänilosi etkä voi auttaa muita, jos sinulla 
ei ole mitään annettavaa.  

Seuraavassa harjoituksessa voit tehdä itsellesi lyhyen listan niistä 
asioista, joita pelkäät tai joita et tekisi mistään hinnasta. Tee myös 
lista niistä asioista, jotka hoituvat sinulta kuin itsestään. Pohdi myös 
sitä, mistä sinua kiellettiin pienenä. Toimintasi näillä alueilla on ollut 
keskivertoa tehokkaampaa, joten voimasi on myös piilossa näillä 
alueilla. Työskentelin ennen kotimaisessa yrityksessä myynnin 
johtamistehtävissä. Työryhmäni ihmiset tulivat luokseni työasioiden 
takia ja monet myös keskustelemaan henkilökohtaisista 
ongelmistaan ja haasteistaan. Ihmettelin usein vaimolleni, että miksi 
ihmeessä ihmiset tulevat minun luokseni kertomaan huolia ja 
murheitaan. Enhän minä ymmärrä heidän asioistaan tai elämästään 
mitään varsinkin kun tuntuu siltä, että oma pää on myös sekaisin. 
Valitin myös sitä, kun en osaa auttaa heitä. Ainoa mitä osasin tehdä 
oli kuunteleminen ja se, että yleensä lopuksi kerroin heille tarinoita 
omasta elämästäni, siitä kuinka olin onnistunut ratkaisemaan jonkin 
asian tai sen, että asia on vieläkin ratkaisematta, sillä en ole löytänyt 
siihen vastausta. 

Nykyisin kuuntelen ja valmennan ihmisiä työkseni. Ihmiset näkivät 
minussa jotakin sellaista, jota en osannut itse nähdä tai käsitykseni 

auttamisesta oli vääränlainen. Auttamisessa ei ole kysymys siitä, että 
osaisin antaa oikeita neuvoja tai ratkaista ihmisten ongelmia. Elämä 
on vuorovaikutusta, jossa myötätunnolla, armolla ja rakkaudella 
saadaan paljon enemmän aikaan kuin ohjaamalla tai opastamalla. 
Luennoilla jotkut ihmiset sanovat jopa hiukan ärtyneinä, että ”Kerro 
nyt ihmeessä, mitä pitää tehdä, kyllä sinä sen tiedät”. Tiedän 
varmaankin, mutta vain omassa elämässäni. Enkä tiedä aina 
sitäkään, sillä asiat avautuvat aikanaan ja tietoa on käytettävissä 
juuri sen verran kuin tarvitaan. Vastuuta elämästä ei voi siirtää 
toiselle, sen olen oppinut. 

Tästä pääsemme mukavasti kadonneiden voimavarojen jäljille, sillä 
vastuukysymykset muodostavat ison ja merkittävän 
väärinkäsityksien alueen ihmisen elämässä. Oivallus siitä, että 
lapseni eivät ole minun vastuullani, vaan ovat samalla tavalla 
vastuullisia itsestään ja omasta kehityksestään kuin minäkin, avaa 
uudenlaisen näkökulman perhe-elämään. Tämä ei tarkoita sitä, 
ettenkö olisi heidän isänsä tai että haluaisin kiistää kasvattajan 
vastuuni. Lapset oppivat samalla tavalla kuin me aikuisetkin. Sillä 
mitä teen on merkitystä enemmän kuin sillä mitä puhun tai yritän 
saada heidät tekemään. Vanhempien tehtävänä on luoda 
olosuhteet, joissa lapset saavat kasvaa ja kehittyä. Sanotaan, että 
lapsien työtä on leikkiminen. Nykyisin näkee, että lapset ovat 
ajautuneet pois omista tehtävistään. Aikuiset ovat ajautuneet 
huvitusmestarin rooliin ja yrittävät tyydyttää lastensa tarpeita 
parhaan kykynsä mukaan. Lapset osallistuvat toimintaan, jotkut 
innokkaasti, toiset taasen kiukuttelevat ja arvostelevat saamiaan 
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palveluja. Huvitusmestarin virkaan astutaan syyllisyydentunnosta ja 
halusta korvata menetetty yhteinen aika, jonka työ ja kiireinen 
elämä ovat vieneet. Uhrautumistarina on näin valmis ja molemmat 
osapuolet ovat tyytymättömiä. Vaikein tehtävä tällä rastilla on se, 
että oppii pyyteettömästi rakastamaan omia lapsiaan. Se merkitsee 
myös sitä, että oppii hyväksymään heidät sellaisina kuin he ovat. 
Hyväksyminen on vaikeaa tai mahdotonta, jos sinulla on ennakko-
odotuksia heidän suhteensa tai jos heidän täytyy menestyä siinä, 
missä sinulla ei ole ollut mahdollisuuksia menestyä. Miten voit 
tietää, mikä on lapsillesi hyväksi ja mikä ei? Ethän tiedä sitä edes 
aina omista asioistasi, joten kuinka voisit tietää sen heidän 
asioistaan. Lapsesi ovat osa sinun elämäsi luomiskertomusta. 
Sinulla on etuoikeus olla mukana heidän elämässään ja he jopa 
hyvin todennäköisesti asuvat vielä luonasi. He eivät tee asioita niin 
kuin sinä haluat, ellet sitten pakota heitä siihen. Pakottaminen luo 
kuitenkin vastarintaa ja myöhemmin huomaat, että voimasi ovat 
menneet hukkaan tässä taistelussa. 

Sama koskee vaimoasi tai miestäsi. Sanotaan, että ensi innostus 
haihtuu kolmessa kuukaudessa. Haihtuminen alkaa siitä, kun nimeät 
mielitiettysi tai elämänkumppanisi sinun mieheksesi tai sinun 
vaimoksesi. Kysymyksessä on toki sanonta, mutta se kuvaa hyvin 
mielen tapaa materialisoida niin asiat kuin ihmisetkin, ihmissuhteet, 
käsitykset elämästä, Jumalasta sekä kuolemasta. Missä vaiheessa 
puolisostasi on tullut sinun omaisuuttasi? On selvää, että vaadit 
omaisuudeltasi tiettyjä asioita, haluat suojella sitä, teet niin itsesi 
suhteen ja yrität toimia samoin myös muiden suhteen. Vaimosi tai 

miehesi ei ole sinä eikä ole tarkoitus, että hän tulee sinuksi. Vain osa 
sinusta on tässä materiaalisessa maailmassa ja sama koskee myös 
puolisoasi. Ette ole materiaa, vaan te ilmenette materiassa sellaisina 
kuin olette. Kuinka voisit nähdä kumppanisi ainutkertaisuuden ja 
kokea yhä uudelleen ja uudelleen sen saman ihastuksen, joka 
saattoi teidät yhteen? Tämä on mahdollista silloin, kun hyväksyt 
hänet sellaisena kuin hän on. Otat näin oman voimasi pois sieltä 
minne se ei kuulu. Tämä ei tarkoita sitä, ettetkö voisi enää ilmaista 
sitä, mitä haluat tai toivot. Tässä suhteessa voit toimia samalla 
tavalla kuin aikaisemminkin, lopetat vain saatujen tuloksien 
arvioimisen ja hyväksyt ne sellaisina kuin ne tulevat. Tarvitaan 
kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, sillä mielesi hokee sinulle 
taukoamatta, että ”tästä ei kyllä tule mitään”. ”Katso nyt mitä 
tapahtui, minähän sanoin sinulle, että nuo tollot eivät opi 
koskaan…” jne.  

On myös mahdollista, että yhteinen taipaleenne on tehty, että teillä 
ei ole enää mitään annettavaa toisillenne. Kaikista yrityksistä 
huolimatta kumpikaan teistä ei koe hyvää oloa tai täyttymystä 
yhteisessä elämässänne ja on siis syytä arvioida uudelleen yhdessä 
olemisen tarve. Tämän arvion tekeminen on helppoa, sillä te 
molemmat tiedätte vastauksen kysymykseen. Sitä ei tarvitse hakea 
eikä sinun tarvitse tehdä analyysia sitä varten. Mieli arvioi asiaa 
älyllisesti ja tarttuu kiinni materiaan tai murehtii lapsiesi tai 
lähimmäistesi puolesta. Luuletko, että lapsillasi on hyvä silloin, kun 
sinä kärsit? Oletko valmis uhraamaan oman hyvinvointisi 
omakotitalosi tai kesämökkisi takia tai kenties osakesalkkusi tai 
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jonkin muun keinotekoisen verukkeen takia? Käärinliinoissa ei ole 
taskuja, et saa täältä mukaan muuta kuin sen mitä olet 
kokemuksena sieluusi tallentanut. Ovatko todelliset voimavarasi 
kiinni autossa, asunnossa tai muussa vastaavassa? Onko elämäsi 
seuraavat 30 vuotta jo valmiiksi ohjelmoituna? Sinun on tehtävä 
työtä, jotta saisit lainasi maksettua kymmenessä vuodessa takaisin. 
Sinulla ei ole vapaa-aikaa ja olet väsynyt. Kuka asettaa tavoitteesi: 
ystävät, yhteiskunta vai onko se vain itsepäinen ajatus omassa 
päässäsi? Onko sillä merkitystä, saatko maksettua lainasi takaisin 
kymmenessä vuodessa vai 30 vuodessa? Se mitä olet päättänyt, on 
muuttunut todellisuudeksi ja se estää sinua näkemästä 
mahdollisuuksiasi. Päätös on tehty ja se on siirretty toteutukseen. 
Mielesi kokee pettymyksen, jos et pysty toteuttamaan sitä, mitä olet 
päättänyt tehdä. Kuka käyttää nyt sinua, mielesi vai sinä itse? Kuinka 
paljon voimavaroja on vangittuna jo tehtyjen päätösten taakse? 
Kuinka paljon voimavaroja voit vapauttaa arvioimalla uudelleen 
elämääsi ja tekemiäsi päätöksiä? Hankalat, ärsyttävät, ahdistavat, 
rasittavat jne. ihmissuhteet ovat kuin lottovoitto, kun etsit hukassa 
olevia voimavarojasi. Et voi kokea ärtymystä ilman, että ärtymyksen 
vastakohta olisi jossakin muodossa osa sinua tai ajatusmaailmaasi. 
Ärsytys ja ahdistus nousevat pelosta, että sinusta tulisi samanlainen 
kuin ärsytyksesi kohde. Toinen mahdollinen syy on se, että olet 
luovuttanut voimasi toisen henkilön käyttöön. Tunteet syntyvät 
silloin, kun tämä henkilö käyttäytyy vastoin sinun tahtoasi tai 
kuvitelmaasi siitä, kuinka asioiden tulisi toteutua. 

Kun kohtaat työssäsi tai elämässäsi vastarintaa ja vaikeuksia, olet 
jälleen paikassa, johon on piilotettu sinun voimavarojasi. Asiat eivät 
mene niin kuin olet suunnitellut, työtoverisi vastustavat sinun 
ajatuksiasi, parannusehdotuksiasi tai eivät hyväksy tapaasi hoitaa 
tehtäviäsi. Sinusta tuntuu, että he ovat kateellisia sinulle, koska eivät 
itse osaa tehdä asioita samalla tavalla tai yhtä tehokkaasti kuin sinä. 
Oletko todella oikeassa, onko tehokkuutesi todellista vai onko sen 
takana hylätyksi tulemisen pelko? Haluatko lunastaa paikkasi 
arvostettuna ja kunnioitettuna lauman jäsenenä vai onko kysymys 
kenties jostakin muusta? Liike-elämässä minua arvostettiin 
tehokkuudesta ja siitä, että pystyin toteuttamaan mahdottomiltakin 
tuntuvia asioita. Kustannukset olivat myös usein suuret enkä tarkoita 
tällä aineellisia kustannuksia, vaan henkistä ja fyysistä rasitusta, jota 
syntyi koko ajan. Vaativat suoritukset vaikuttivat minuun ja 
ympärilläni oleviin ihmisiin.  

Kovan työn tekemisen lisäksi minulla oli pakonomainen tarve pitää 
yllä kuntoani. Harjoituskilometrejä kertyi paljon sekä juosten että 
pyöräillen. Ystäväni ihmettelivät mistä saan energiani kaikkeen 
tähän, kuinka ihmeessä jaksan tehdä pitkiä työpäiviä ja vielä lisäksi 
harjoitella niin paljon. Jälkeenpäin ymmärrän, kuinka suuressa 
pelossa olen elänyt. Pelko estää näkemästä todellista elämää. 
Monet suuria ponnistuksia vaativat tehtävät ovat turhia todellista 
tehokkuutta arvioitaessa. Niiden motiivina saattaa olla se, että 
emme uskalla tunnustaa virheitämme ja erehdyksiämme tai tehtyjä 
virhearvioita. Kuvittelemme, että asiakkaat hylkäävät meidät, jos 
näytämme heille, että mekin teemme virheitä. Totuus aiheuttaa 
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harvinaisen vähän vastarintaa - jos ollenkaan. Oma egosi on ainoa, 
joka kärsii totuuden esille tulemisesta. Se on ainoa, joka saa 
siipeensä. Ego tarkoittaa mielesi tärkeyttä - sitä kuinka tärkeänä 
pidät muistiisi tallentunutta elämän tarinaasi sekä tulevaisuutesi 
haaveita, siis sitä minkä kuvittelet olevan sinä. Kuinka paljon olet 
valmis tekemään illuusiosi eteen? Miten paljon uhraat voimaasi 
tähän taisteluun, jossa ei ole voittajaa? Saat paremman käsityksen 
todellisista voimavaroistasi, kun antaudut elämään sellaisena kuin 
olet.  

Ajatuksen voima 

Voimavarojen rajaaminen kertoo vahvaa sanomaa siitä, että 
kokemuksien ymmärtämisellä on enemmän merkitystä kuin sillä 
mitä kulloinkin tapahtuu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit 
testata itsepäisyyttäsi lukemattomissa erilaisissa tilanteissa elämäsi 
aikana. On vaikeaa arvioida sitä, onko jokin tilanne toista parempi 
vai ei. Oleellista on se, että tietoisuutesi omasta itsepäisyydestäsi 
lisääntyy ja matkustat näin kohti hetkeä, jossa voit luopua siitä. 
Itsepäisyys, ahneus, ylpeys, itsetuhoisuus, halu uhrautua sekä 
kärsimättömyys ovat haasteita, jotka luovat olosuhteita, joissa ne 
voisivat ilmentää itseään. Itsepäisen ihmisen ajatukset kohtaavat 
vastarintaa olivatpa ne sitten oikeassa tai väärässä. Totuus jää 
sivurooliin, ja näytelmän teemaksi nousee kahden itsepäisen 
ihmisen kamppailu siitä, kumpi on enemmän oikeassa. Molemmat 
tietävät olevansa oikeassa ja kamppailu ei johda loppujen lopuksi 
mihinkään. Huomaat nyt, että ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

on ainakin kaksi eri tasoa. Taustalla on pyrkimys ymmärtää totuutta 
ja välittää sitä eteenpäin. Etumaastossa on haaste- ja 
vastejärjestelmä, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään mieltä 
ja sen toimintaa. Olen useassa vaiheessa viitannut siihen, että 
ajatukset vaikuttavat hyvinvointiin ja elämään. Ajatustoimintaa on 
näin ollen myös usealla eri tasolla. Ensimmäistä ajattelemisen tasoa 
voisi kuvata jonkinlaisena itsenäisenä ja vaistonvaraisena 
suojelujärjestelmänä, jonka juuret ovat hermostossamme ja 
selkärangassamme. Tämä järjestelmä rakentaa itsenäisesti 
mielikuvia erilaisista mahdollisuuksista epäonnistua tai vahingoittaa 
itseään. Harmittavaa on se, että kovin usein emme pääse tätä tasoa 
pidemmälle varsinkaan, jos emme tunnista sen olemassaoloa. 

Toista ajattelemisen tasoa voisi kutsua inhimilliseksi ajattelemiseksi. 
Toteutamme tätä ajattelua hyödyntämällä koko 
aivokapasiteettiamme. Tämän ajattelun avulla voimme rakentaa 
todellisuutta ja toisaalta voimme pohtia rakentamamme 
todellisuuden sisältöä sekä todellisuudessa tapahtuvien asioiden ja 
tilanteiden merkitystä. Todellisuutta rakentaa se osa 
ajattelustamme, joka pystyy helposti hyväksymään kokemansa ja 
tallentamaan sen muistiin ilman sen kummempaa pohdiskelua. On 
aika lailla juhlavaa kutsua tätä ajattelemiseksi, sillä toiminta on 
järjestelmällistä, jopa konemaista. Kuvaan tätä väittämää hieman 
esimerkillä. Katselet televisiosta mukavaa kokkiohjelmaa ja saat 
hyviä vinkkejä maittavan ruuan valmistamisesta. Päätät tämän 
jälkeen valmistaa illallisen perheellesi. Teet sen saamiesi ohjeiden 
mukaan ja näin voit kokea hienon yhteisen hetken perheesi kanssa. 
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Kuinka paljon ajattelemista tähän tapahtumaketjuun 
todellisuudessa liittyy? Katselit ohjelmaa ja tallensit tapahtumia 
muistiisi. Illallinen kuuluu normaalirutiineihin, siis asioihin, jotka 
tekisit jo muutenkin. Ruokaa valmistaessasi käytit muistisi 
tallentamia uusia ohjeita soveltaen niitä hyvin todennäköisesti jo 
osaamaasi.  

Tutkimukset puhuvat karua kieltään nykyihmisen kyvystä ajatella. 
Osaamme kopioida, tallentaa ja soveltaa tietoa, mutta vain noin 
kaksi prosenttia meistä osaa ajatella. Seuraavat kolme prosenttia 
luulevat osaavansa ja loput 95 prosenttia pelkää sitä, että joutuisivat 
ajattelemaan. Ei ole syytä vaipua epätoivoon, sillä ajattelemisen 
kyky on meissä kaikissa, täytyy vain tietää - siis olla tietoinen - siitä, 
mitä se tarkoittaa. Toinen inhimillisen ajattelun taso kyseenalaistaa 
kokemuksen ja hakee näin kysymyksien avulla syvällisempää 
totuutta. Tälläkin tasolla olemme vielä vahvasti kiinni siinä, mitä 
olemme oppineet ja minkälaisia uskomuksia mieleemme on 
kokemusten myötä tallentunut. Tässä vaiheessa on pitkälle kysymys 
siitä, uskallammeko tehdä virheitä ja siitä, onko meillä kykyä oppia 
niistä. Yksilön kannalta oppiminen on tuskastuttavan hidasta ja 
aiheuttaa kärsimystä niin syyllisille kuin myös syyttömille. Voit myös 
kuvitella, mitä rikkinäiset liikennevalot saattaisivat aiheuttaa ilman 
kyseenalaistavaa ajattelua. Hetken seisoskelu liikennevaloissa 
havahduttaa ja ratkaisemme tilanteen luovuutta käyttämällä ja joko 
kierrämme paikan tai uhmaamme vioittuneen järjestelmän antamia 
ohjeita. Tiedostamattomaan mieleen on tallentunut kaikenlaisia 
uskomuksia ja uskomusjärjestelmiä, joita ei ole yhtä helppo havaita. 

Ne ovat osa arkeamme, mutta emme vain enää huomaa niitä. Jos 
istut nyt autossa ja autosi on pysähtynyt liikenneruuhkaan, 
ymmärrät tämän erinomaisesti. Ei hätää jos olet ruuhkassa 
ensimmäistä kertaa, sillä sinulla on nyt mahdollisuus oppia, jos niin 
haluat. Mutta jos istut joka-aamuisessa ruuhkassa, voit kysyä 
itseltäsi, mitä ihmettä teet siellä tai miksi ihmeessä olet vielä tänäkin 
aamuna samassa ruuhkassa, jossa olet ollut useiden vuosien ajan. 
Voimme perustella tämänkaltaista toimintaa useilla eri tekosyillä. 
Sama koskee muitakin niin kutsuttuja ikuisuusongelmia, joita 
maailma on täynnä. Tarvitsemme rohkeutta ja kykyä nähdä mikä on 
oleellista ja mikä ei. Kuvittele, että kävelet metsässä lapsiesi tai 
ystäviesi kanssa. Näet korkealla lentävän linnun, osoitat sitä 
sormellasi ja sanot ”Katsokaa, tuolla on haukka. Se on hiirihaukka ja 
sen latinankielinen nimi on Buteo buteo. Englanniksi se on buzzard 
ja ruotsiksi ormvråk.” Olet näin kuvaillut ilmiötä, mutta et ole 
puhunut vielä mitään linnusta tai siitä mitä se tekee. Olet vasta 
luetellut sen eri nimiä - nimiä, jotka me ihmiset olemme sille 
antaneet. Nimet ja sanat muodostuvat kirjaimista, jotka eivät 
sinänsä tarkoita mitään. Amerikan Cree-intiaanien kielessä jokaisen 
sanan taustalla on legenda, tarina, joka sinun on opittava ennen 
kuin hallitset kielen. Ajattelu saa näin syvyyttä, joka auttaa 
näkemään asioiden, sanojen, nimien sekä tapahtumien taustalla 
olevan totuuden. Tämä totuus on olennainen tekijä, jos haluat 
saada todellisia muutoksia elämääsi. Aistiemme välityksellä 
havaitsemme materiaalisen maailman. Kehosi on osa materiaalista 
maailmaa, se on fyysinen ja kemiallinen solurakenne. Voit hoitaa 
sen eri kipuja ja vaivoja lääkkeillä, jotka vaikuttavat biokemiaasi. 
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Tällä tasolla ei ole ajatustoimintaa. Mutta ajatustoimintasi vaikuttaa 
tähän tasoon merkittävästi. 

Toinen taso on symbolinen, toisin sanoen mielen taso. Kielellinen ja 
kirjallinen ilmaisu toimivat tällä tasolla. Ne yrittävät vangita koetun 
todellisuuden, antaa sille muodon ja mittasuhteet. Yritämme usein 
ratkaista ongelmamme pohtimalla, miksi minulla on paha olla tai 
miksi tämä tapahtuu taas minulle. Psykologia toimii tällä tasolla. 
Ratkaisut ongelmiimme eivät kuitenkaan ole tällä tasolla. Näemme 
vain erilasia symboleja, jotka kuvaavat ongelmiamme, mutta 
useinkaan se ei riitä, koska emme näe koko totuutta. Kolmas taso 
on sielun taso, joka on aikaisempia tasoja syvällisempi. Henkiset 
opetukset toimivat tällä mystisellä tasolla. Ne ovat syvällistä tietoa 
luonnosta ja elämästä. Ajatteleminen nousee nyt näkemisen tasolle, 
sillä yksilön edulla ei ole enää tässä vaiheessa merkittävää roolia.  

Korkeimmalta tasolta katsottuna kaikki on energiaa. Kun katsomme 
sielua, mieltä ja kehoa, näemme ykseyden, mutta samalla 
tiedostamme henkisellä tasolla olevan ykseyden ja rajattomuuden. 
Olemme matkustaneet matkan materiaalisesta maailmasta mielen 
maailmaan ja sen kautta henkisyyteen. Kehomme saa informaatiota 
mieleltä. Mielemme saa informaatiota sielulta ja sielu hengeltä. 
Materiaalinen maailma muuttuu kuvitteelliseksi ja saa merkityksen 
henkisistä päämääristä. Kaikki, mitä koemme tässä ja nyt, on 
värähtelyä - värähtelyä sen eri muodoissa. Olen usein kysynyt, miksi 
olen täällä, mikä on elämäni tarkoitus ja mitä minun pitäisi loppujen 
lopuksi tehdä. Näihin kysymyksiin on erilaisia vastauksia, kun niitä 
tarkastelee eri näkökulmista. Yksinkertainen vastaus vaikeaan 

kysymykseen on helppo. Olen täällä tekemässä juuri sitä, mitä teen 
nyt, toisin sanoen tutkimassa elämää - aivan niin kuin sinäkin. 
Kokemuksien luominen on ollut tärkeää, sillä ilman sitä en osaisi 
hahmottaa elämää. Tutustuminen omaan itseeni on ollut tärkeää, 
sillä ilman sitä en tietäisi kuka tai mitä olen.  

Kun Kristoffer Kolumbus saapui Uuteen maailmaan laivoillaan, 
alkuperäisasukkaat, intiaanit eivät nähneet laivoja, koska heidän 
mielessään ei ollut minkäänlaista tietoa siitä, mikä laiva on. Heidän 
todellisuudessaan ei vielä tuolloin ollut laivoja. Kun he katsoivat 
merelle, he eivät nähneet laivoja, vaikka laivat olivat vain 
muutamien satojen metrien päässä rannasta. Heidän mielensä sulki 
pois sen, mikä oli heidän käsityskykynsä ulkopuolella. Intiaanien 
näkökulmasta katsottuna Kolumbus vain saapui suurelta mereltä, 
tyhjyydestä olevaan tietoisuuteen. Ihmetystä ja hämmästystä on 
ollut kerrakseen ja erityisesti sitä on ollut silloin, kun todellisuus 
alkoi vähitellen avautua intiaaniheimojen henkisille johtajille, 
shamaaneille. Shamaanit tarkkailivat merta ja sieltä saapuvia 
matkalaisia. Jonkin ajan kuluttua he alkoivat ihmetellä omituisia 
heijastuksia, jotka syntyivät laivoista niiden mastojen ja purjeiden 
heijastuessa veteen. Meren tarkasteleminen ja ilmiöiden 
pohtiminen avasi shamaanien tietoisuutta ja laivojen ääriviivat ja 
muodot alkoivat hahmottua yhä selvemmin, kunnes siitä tuli osa 
myös heidän todellisuuttaan. Tässä vaiheessa muut intiaanit eivät 
vielä nähneet laivoja, sillä heidän mielessään ei ollut siihen 
tarvittavaa tietoa. Shamaanit veivät heidät meren rantaan, kertoivat 
heille näkemästään, koskettivat heitä otsaan ja tekivät omat 
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rituaalinsa ja näin todellisuus alkoi avautua myös muille siitä 
kiinnostuneille. 

Uskon, että elämässäni on vastaavanlaisia asioita, uusia ja 
ihmeellisiä ulottuvuuksia, jotka tulevat esiin aivan kuin nuo laivat 
intiaaneille, jos olen siihen valmis. Ja miksipä en olisi, sillä uusien 
tietojen myötä mieleni ei enää pelkää tuntematonta, vaan on siitä 
aidosti kiinnostunut, valmis kokemaan ja kohtaamaan sen 
sellaisenaan kuin se avautuu. En ole myöskään enää samaistunut 
mieleeni, voin nähdä sen mielettömyyden ja samalla kerralla sen 
ainutkertaisuuden tarkkailu- ja aistimusjärjestelmänä. Yksi sen 
tärkeimmistä tehtävistä on ollut kertoa minulle se kuka minä olen. 
Ahdistavat, masentavat ja tuskaiset ajatukset, jotka syntyvät mielen 
spontaanin ajatustoiminnan tuloksena saivat minut hulluuden 
partaalle, olin valmis luopumaan kaikesta, koska en pystynyt 
hallitsemaan ajatuksiani. Nyt ymmärrän hyvin sen, että en pysty 
hallitsemaan mieleni ajatuksiani, koska en ole mieleni. En voi kytkeä 
mieltäni pois päältä, sama koskee myös kehoani, joka elää omaa 
elämäänsä ja hyvä niin. Olen siis ajatuksieni tarkkailija, sillä 
muutenhan en voisi masentua ja ahdistua. Siis masennuin ja 
ahdistuin koska ajatuksissani ei ollut päätä eikä häntää. Mielen 
luomissa ajatuksissa ei ole päätä eikä häntää, ne pyörivät paikallaan 
sillä se on niiden tehtävä. Voit huomata sen, jos et ole samaistunut 
mieleesi. 

Mikä on sitten tärkeää ja mitä elämä on? Nyt olen ymmärtänyt sen, 
että elämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Moderni fysiikka kuvaa 
sen erinomaisen hyvin, kaikkeudesta nousee esiin muoto, joka on 
luomista ja joka on jatkuvaa. Elämässä on kaikki se mitä olen valmis 
kohtaamaan ja mitä tarvitsen, se on valmiina täydellisen oikeassa 
muodossa. Kun ymmärrät tämän, tunnet suuren vapauden ja 
helpotuksen, sinun ei tarvitse olla huolissani siitä mitä tapahtuu tai 
mitä sinun pitäisi tehdä. Kaikki on ennalta sovittua ja suunniteltua, 
täydellistä toisin sanoen. Mietin pitkään, voinko julkaista tämän 
tekstin, joka on nyt saanut kirjan muodon. Olin peloissani, koska en 
tietänyt mitä minun pitäisi tehdä. Olin huolissani siitä, että saatan 
sinut samaan kurjuuteen missä itse olin. Nyt ymmärrän myös sen, 
että sinä kirjoitit tämän tekstin itsellesi. Minulla on ollut ilo ja kunnia 
todistaa sen syntymistä. Ymmärrät tämän kun tarkastelet asiaa 
kokonaisuutena. Useat niin sanotut minun elämäni tapahtumat ovat 
hyvin suurella todennäköisyydellä tuntuneet tutuilta ja olet käynyt 
mielessäsi läpi omaa elämääsi. Miten ihmeessä ne olisivat 
tuntuneet tutuilta, jos et tietäisi samaa kuin minäkin. Et ymmärtäisi 
tästä tekstistä paljoakaan ja näin ollen olisit lopettanut lukemisen jo 
aikoja sitten. Toivotan sinulle onnea ja menestystä 
tutkimusmatkallasi. Ole avoin ja iloinen, nauti täysin sydämin siitä, 
mitä saat kokea, se on sinun elämäsi.  
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Lähdeluettelo

Kirjan nimi Tekijä Kustantaja ISBN

Lead	The	Field	Seminar,	Audio	CD Bob	Proctor	 Nikken	Ltd www.bobproctor.com

Hengen	anatomia Caroline	Myss Karisto ISBN	951-23-4191-3

IntuiMve	Power	
Audio	CD

Caroline	Myss Hay	House ISBN	1-4019-0529-3

Healing	with	Spirit Caroline	Myss Hay	House ISBN	1-4019-0448-3

Highest	Level	of	Enlightenment David	Hawkings NighMngale	&	
Conant

www.nighMngcale.com

Läsnäolon	voima Eckhart	Tolle Basam	Books ISBN	952-9842-70-8

SMllness	Speaks	
Audio	CD

Eckhart	Tolle Amazon	Ltd www.amazon.com

PracMcing	the	Power	of	Now,	Audio	CD Eckhart	Tolle Amazon	Ltd www.amazon.com

Gateways	to	Now	
Audio	CD

Eckhart	Tolle Amazon	Ltd www.amazon.com

Vapaudu	masennuksesta	luonnon	keinoin John	Mathews,	Larson	Ph.D. Lootus-kirja	Oy ISBN	952-5318-90-5

Seitsemän	mestarin	Me John	Selby Basam	Books ISBN	952-5534-10-3

Kesytä	lohikäärmeesi José	Stevens Kustannus	Oy	Michael	Kirjat ISBN	952-5231-19-4

Elämän	peli José	Stevens Kustannus	Oy	Michael	Kirjat ISBN	952-5231-10-0

Michaelin	käsikirja José	Stevens Kustannus	Oy	Michael	Kirjat ISBN	952-5231-03-8

A	Blueprint	of	the	Human	Spirit Joseph	Chilton	Pearce Inner	TradiMons	Intl	Ltd/	Amazon ISBN	0892819901

Spiritual	IniMaMon	and	the	Breakthrough	of	ConsciousnessJoseph	Chilton	Pearce Park	Street	Press ISBN	089281995-2

AivokuMnaa KiM	Müller Työterveyslaitos ISBN	951-802-532-0

ÄiMni	Tuuli,	Bear	Heart Molly	Larkin Gummerus ISBN	951-20-5343-8

Kiinalainen	Me	terveyteen Stephen	Gascoigne Gummerus ISBN	951-20-5753-0

Tee	Tilaa	Tuloksille Torfinn	Slåen Yrityskirjat ISBN	952-9660-49-9

The	Power	of	IntenMon,	Audio	CD Wayne	W.	Dyer Hay	House ISBN	1-401902170

Löydä	henkinen	minäsi Wayne	W.	Dyer Otava ISBN	951-1-19317-1

http://www.bobproctor.com
mailto:copyright@jukkakorhonen.fi
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