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Pääkirjoitus 1/2021

Lapsella vain  
voi silmät niin loistaa

K
atri Helenan tulkitsema "Lintu ja Lapsi" (L’oiseau et l’enfant) kos-
ketti minua lapsena. Laulussa oli jotain niin kiehtovaa, että osa 
sen sanoista on soinut sisälläni noista ajoista saakka. Tänään 
katson lapsiani ja heidän leikkejään tuo laulu mielessäni. Se into-

himo, viattomuus ja mielikuvituksen rikkaus, mitä lasten leikit pitävät si-
sällään, on meille aikuisille vaikeaa saavuttaa – kuten on myös laulun 
haaveileva ja toiveikas tunnelma, joka loistaa lapsen silmissä muutenkin kuin vain lintuja katsellessa. 

Ennen kuin sain omia lapsia ihmettelin esimerkiksi keppihevostelua, enkä millään ymmärtänyt sen 
suosiota. Katsoessani nyt jälkipolveni ratsastelua milloin villin lännen aavalla preerialla, milloin synkäs-
sä kotimetsässä ymmärrän, että minulta on puuttunut vain suora yhteys mahdollisuuksien lähteelle! 
Leikkiin ryhdyttyäni ja astuttuani todellisen luovuuden areenalle minun on pitänyt opetella päästämään 
irti kaikista säännöistä, ohjeista ja järkeviltä tuntuvista juonen käänteistä. Niillä varustettuna huomasin 
nopeasti leikkiväni amatöörisarjassa. 

Nyt olen hionut aikuisen haarniskani kerroksia ohuemmaksi ja pystyn helpommin lähestymään puh-
dasta leikkiä. Voin olla äiti, potilas, sisko, veli, vauva, Lego-ninjojen pahis, kutitusmörkö tai Hulk, joka 
häviää laavamiehelle – tai kaikkea siltä väliltä – jo varsin kiitettävin kouluarvosanoin. Totuuden nimes-
sä pitää myöntää, että mielikuvitusmaailma tulee enimmäkseen lasteni kautta ja minä vain mukaudun 
saamiini ohjeisiin. En edes yritä kyseenalaistaa niitä, sillä ne muuttuvat sitä mukaa kun leikki etenee.

Uuden luominen, puhdas värähtely ja mielikuvituksen aktivoiminen on muutenkin puhutellut minua 
viime aikoina vahvasti. Myös oman itsen ja maailman luominen sellaiseksi, kuin sen haluamme. Tästä 
kertovat monet viisaat kirjat ja tästä puhuvat monet elämäntaitojen valmentajat Tony Robbins etune-
nässä. Tästä ovat puhuneet  muun muassa Joe Dispenza sekä Esther ja Jerry Hicks, ja heitäkin vielä 
aikaisemmin Florence Scolvel-Shinn. Hän on siteerannut Raamattua, joka kehottaa koputtamaan, niin 
teille avataan.

Merkittävää luomisen prosessissa on se, millä taajuudella värähtelemme. Siksi lapsen kanssa leikki-
minen, olkoon se vaikka meidän oma sisäinen lapsemme, on opettavaa puu-
haa. Meidän pitää vapautua estoista, jotta pystymme astumaan lap-
senomaiseen luovaan tilaan, jossa ei ole rajoja. Tässä lehtemme 
numerossa leikistä ja mielikuvituksesta kirjoittaa hyvin Satu 
Kekäläinen. Eira Viitala taas on kirjoittanut koskettavan 
kirjeen omalle sisäiselle lapselleen, joita Taavi Kassila 
kertoo itsellään olevan tavallaan kaksi; haavoittunut 
ja viaton. Meri Mortin haastattelu on villi, ja villiyteen 
kehottaa myös Emma Takko.

Leikki, tanssi, vapaus ja luovuuden voimat nos-
tavat päätään. Antautukaamme siis leikkiin ja jät-
täkäämme maskuliininen järjestys, ego ja säännöt 
välillä vaihtopenkille! Leikissä on hienoa se, ettei 
mitään voi tehdä väärin. Ja yksi vihje minulla vielä 
on: ei kannata leikkiä ihan tosissaan.

Teppo Ahomäki
päätoimittaja
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Hyvä kiertoon

Pielisen tietäjäkeskuksen aamunkoi
Marraskuussa 2020 lausuttiin Pielisen Tie-
täjäkeskus ry:n syntysanat. Sinä iltana, kun 
yhdistys perustettiin, tanssivat taivaalla vih-
reät ja punaiset revontulet. Otava loisti kirk-
kaana koko kirjokannen kattavan revontuli-
sillan yllä.

Pielisen Tietäjäkeskus kokoaa yhteen, 
elää todeksi, elvyttää ja elävöittää suomalai-
selle ja karjalaiselle kulttuurille ainutlaatuisia 
tietäjäperinteitä. Yhdistys edistää shamanis-
tisista juurista kasvaneen tietäjätradition ja 
syvän luontoyhteyden jatkumoa. Se saattaa 
yhteen kaikki, joita runolaulu, itkut, loitsut, 
kansanlääkintä, mytologia, esivanhempien 
viisaus, yhteisöllisyys ja yhteiskunnallisuus 
kiinnostavat.

Mitä on tietäjyys?
Tietäjyys on shamanistisen ja nomadisen 
elämäntavan jatkumoa. Shamanismin pohja-

Kansanrunouden tutkija, professori Ju-
lius Krohn kuvaa shamanistista traditiota 
vuonna 1877 seuraavasti: ”Pyhinä paikkoina 
olivat korkeat vuoret, kirkkaat lähteet, kovat 
kosket, lehdot eli metsiköt ja yksityiset puut. 
Monta on semmoista paikkaa Suomessa, joi-
den nimeen pantu Pyhä tai Ukon vielä muis-
tuttaa muinaista pakanallista kunnioitusta. 
Lähteitä tiedetään useampia, mihin myöhem-
pinäkin aikoina uhreja vietiin.”

Shamanismissa jumalien ja henkien koet-
tiin siis asuvan luonnon elementeissä, ja oli 
elinehto tuntea nämä elementit ja niiden voi-
ma. Myöhemmin, kun elämäntapa maanvilje-
lyn myötä vakiintui, ilmestyi pyhä pihapiiriin. 
Rakennettiin kiinteä asumus, jonka pihalle 
istutettiin pitämyspuu, usein pihlaja.

”Pyhät on pihlajat pihalla, pyhät oksat pih-
lajissa, pyhät lehvät oksasissa, marjaset sitäi 
pyhemmät.”

Pihlaja edusti maailman- tai elämänpuu-
ta, elämää ylläpitävää voimaa ja kokonai-
suutta. Maailmankuva konkretisoitui pihan 
piirissä. Erämaa, joka ennen oli kaikkialla, jäi 
tutun ja turvallisen pihapiirin ulkopuolelle.

na oli eränkäynti; metsästys, kalastus ja ke-
räily sekä niiden varaan rakentunut ja muo-
vautunut maailmankuva. Elämäntapa pe-
rustui luonnon kiertokulun seuraamiseen 
ja kunnioittamiseen. Uskottiin myös, että 
luonnossa oli väkeä, animistista voimaa, jota 
voitiin nostattaa ja ohjata rituaalien ja sana-
magian avulla. Tämän luontoyhteyden va-
raan syntyivät Pohjolan muinaiset myytit.

Luonto antoi hyvinvointia ja tarjosi toi-
meentulon. Hengissä säilymisen, ravinnon 
hankkimisen, suvun jatkamisen ja heimon 
hyvinvoinnin takaamiseksi muinaissuo-
malaisten oli välttämätöntä kokea itsensä 
osaksi luontoa. Shamanismin syvin olemus 
onkin ihmisen sulautumisessa osaksi luon-
non monimuotoisuutta. Luonnossa kaikki 
osat palvelevat, rikastavat ja eheyttävät ko-
konaisuutta.
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Näin shamanistisen tradition rinnalle syn-
tyi vähitellen tietäjälaitos, jossa jumaliin, 
pyhyyteen ja luontoon pidettiin yhteyttä vä-
lillisten ja symbolisten merkitysten kautta. 
Vainajat alettiin haudata lähelle pihapiiriä tai 
kyläyhteisöä, ja heidän kanssaan yhteys tii-
vistyi. Maailmankuvan rakennusosat löydet-
tiin kotikonnuilta, ja niiden kautta oltiin yh-
teydessä elämää suojeleviin jumaliin ja hal-
tioihin. Tietäjän tehtävänä oli tietää asioiden 
ja ilmiöiden synnyt. Loitsujen ja rituaalien 
avulla hän käytti tuota myyttistä tietoa hei-
moyhteisössään. Usein tietäjille oli annettu 
myös parantamisen lahja.

Tietäjyys ja shamanismi ovat edelleen voi-
missaan. Monet meistä ovat kokeneet sanan 
väkivahvan mahdin ja muuntuneita tajunnan 
tiloja, aivan kuin esivanhempamme aikoi-
naan. Pielisen Tietäjäkeskus haluaa olla mu-
kana jatkamassa tätä ikiaikaista jatkumoa.

Yhdistyksen pihlajalle pihapiiri
Yhdistys haluaa toiminnalleen keskuspai-
kan, jossa mahdollistuu astuminen myyt-
tiseen aikaan ja tilaan, taiteen ja pyhän pii-

riin. Tulevan keskuksen pihaan istutamme 
avajaistilaisuudessa pihlajan. Pihapuu toimii 
paikan hyvänä haltijana ja suojelijana. Sille 
saamme kertoa ilot, itkeä surut ja antaa lah-
joja. Pihlajan juurella voimme muistella esi-
vanhempiamme. Jalo toive on, että tämä 
pyhä, elämää varjeleva, maan ja taivaan yh-
distävä pitämyspuu turvaa yhdistyksemme 
kasvun ja kukoistuksen.

Tietäjäkeskus tulee olemaan yhdistyk-
semme sydän. Keskuksen lähtökohta on sii-
nä Pielisen seudun karjalaisessa maaperäs-
sä, johon onnen pihlajamme istutetaan. Kes-
kuksen toiminnan ydin ilmentyy ympäröiväs-
sä luonnossa, pyhillä paikoilla, runolaulussa, 
itkuissa, myyttitiedossa sekä esivanhem-
pien töissä ja elämäntavoissa.

Keskus kutsuu perinteiden ja omien juu-
rien etsijöitä ja vaalijoita, niin yksilöitä kuin 
yhteisöjäkin. Se on kuin aurinko, joka säteilee 
tiedon valoa, antaa voimaa, välittää perin-
teen viisautta ja käden taitoja, verkostoituu 
kulttuurialan toimijoiden kanssa sekä toimii 
tienraivaajana keskustelulle tradition ja kult-
tuurin asemasta Suomessa.

Yhdistyksemme toivoo, että mahdollisim-
man moni kuulisi kutsun tulla mukaan tut-
kimaan omia kulttuurisia juuriaan Pielisen 
alueelle. Pyrimme kokoamaan Sammon sirpa-
leista ehyen kulttuurin; uuden Sammon. Tämä 
kulttuuri perustuu ihmisen asemaan osana 
luontoa ja osana sukupolvien ketjua. Se pe-
rustuu luonnon rytmien seuraamiseen ja ikiai-
kaisten perinteiden elvyttämiseen ja päivittä-
miseen – niiden elämiseen tässä ja nyt.

Uuden Sammon taontapaikan etsintä on 
alkanut ja kokoamme parhaillaan resursseja 
ja edellytyksiä sen hankkimiseksi. Toivotta-
vasti saamme pian, yhdessä ja isolla joukol-
la, istuttaa pyhän pihlajan ja juhlia Pielisen 
Tietäjäkeskuksen avajaisia.

TEKSTI: Eero Peltonen 

Kirjoittaja on runolaulaja ja perinnekouluttaja,  
Pielisen Tietäjäkeskus ry:n perustajajäsen ja varapuheenjohtaja.



LUUT LAULAVAT
Joogaa ja villiä voimaa

Joogan vapaudesta ei puhuta paljon. Voiko joogaharjoitus vapautua asanoiden 
tarkkaan määritellyistä kaavoista ja olla edelleen – joogaa? Meri Mort sanoo, että ihan 

jokainen ihminen voi löytää oman joogansa. Onhan myös olemassa joogaa, jonka 
taustalla soi metallimusiikki!

Teksti: Anna Tosha Einiö
Kuvat: Ville Juurikkala

Valokuvien maalaukset: Lumi Saarikoski
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”Luja kontakti maahan  
ja paljon eläimiltä opittua 

liikettä – selkärangan 
vapautuminen ja 

hengityksen aistiminen.  
Ja aina palataan jalkoihin, 

luihin ja lantioon. 
Hitaasti ja laadukkaasti. 

Sieltä nousee se  
vapauden aalto!”
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M uutama vuosi sitten, 
Minä Olen -messuil-
la, käteeni osui Meri 
Mortin piirtämä ai-

kuisten värityskirja Pohjolan Myytit (LIKE 
2016). Sen sivuilla avautuivat väritettävik-
si shamaanit ja rummut, noidat, viikin-
git ja karhut – koko pohjoisen mytologi-
an kuvasto! Ihastuin ikihyviksi. Nyt saan 
vihdoinkin tutustua myyttien kuvittajaan. 
Meri, kuka sinä olet?

– Synnyin Joensuussa, olen ytimeltäni 
siis vahvasti pohjoiskarjalainen. Ala-as-
teikäisenä asuin Viinijärven rannalla, ja 
koska olin villi, kokeileva ja levoton lap-
si, se ympäristö varmaan pelasti minut. 
Oli maaseudun luonto, pieni koulu ja äiti 
kotona hoitamassa. Olin kova tyttö piir-
tämään, ja niinpä viisaat vanhempani 
laittoivat minut jo 6-vuotiaana paikalli-
seen Pekkalan kuvataidekouluun – kävin 

sitä 11 vuoden ajan! Ja siellähän tehtiin 
vaikka mitä. Tutustuin öljyväreihin ja ke-
ramiikkaankin tosi varhain, kertoo Meri 
silmät säihkyen. Innostus ei näköjään ole 
kadonnut mihinkään!

Meri lähti juuriltaan jo 18-vuotiaana. 
Tuntui liian pieneltä, piti laajentaa koke-
muspiiriä. Merin tie vei ensin rakkauden 
perässä Turkuun, ja sieltä sitten Pekka 
Halosen akatemiaan Tuusulaan opiskele-
maan graafista suunnittelua.

– Pidin taiteiden opiskelusta, ja se oli 
aivan ihana opinahjo. Mutta graafisen 
suunnittelun maailma tuntui tällaisesta 

elämästä nautiskelijasta vähän liian kil-
pailuhenkiseltä ja kun opettajakin vielä 
sanoi, että minusta voisi tulla hyvä tai-
dekasvattaja, niin pyrin Taideteolliseen 
korkeakouluun (nykyisin Aalto-yliopis-
to) ja pääsin sisään! Elettiin vuotta 2005. 
Paikka tuntui heti kodilta. Minulle oli ja 
on edelleen tärkeätä se, että voin myös 
opettaa. Miksi omia itselleen kaikkea? 
Jakamisessa on erilainen energia kuin 
yksin puurtamisessa. Tykkään pyöritellä 
ajatuksia muiden kanssa. Juttujen toteut-
tamisessa on tärkeätä, että myös nauttii 
niistä, ja siksi kai olenkin tällainen tai-
teilijan, kirjailijan ja joogaopettajan yh-
distelmä.

Niin, se jooga, nauramme yhdessä. Sii-
tähän meidän piti puhua.

Joogan löytäminen

– Lukiossa oli kavereita, jotka joogasi-
vat. Mutta koska olin metallimimmi, 
niin ajattelin että “liian hippiä, en lähe 
tohon". Olin gootti, joka kuunteli myös 
Madonnaa. Tiedäthän tyylin, sellaista 
synkkää meininkiä, oli korsetit, nahka-
housut ja niittivyöt! Jokin siinä itämai-
suudessa kyllä kiehtoi, ja tutustuin Aa-
sian filosofioihin taistelulajien parissa. 
Harrastin aikidoa ja escrimaa.

– Turussa kokeilin sitten jo vihdoin 
joogaakin. Muistan vieläkin jumppasalin 
kylmän lattian ja ihanan, valkohapsisen 
ohjaajarouvan. Hänessä oli sitä jooga-
konkarien henkeä, ja mehän saamme olla 
heidän pohjatyölleen todella kiitollisia – 
minäkin opin aluksi sellaisella Saarijär-
ven opiston tyylillä, että nostetaan käsi 
kuuliaisesti sisäänhengityksellä ja niin 
edespäin, hyvässä järjestyksessä. Ja vä-
lirentoutuksilla oli vahva painotus. Lop-
purentoutuksessa aina nukahdin. Olin 
varmaan ensimmäistä kertaa nuoruudes-
sani syvästi rentoutunut. Aloin ymmär-
tämään sisäistä maailmaani, ja joogan 
merkitys elämässäni kasvoi hurjaa vauh-
tia.

– Ja se opettaja näki jotain. Hän katsoi 
minua silmiin ja sanoi: "Sinusta tulee joo-
gaopettaja." Jooga vei pikkusormeni, vä-
lillä raahasi mennessään ja toisinaan ko-

”Toisinkin voi  
ja saa tehdä!”

”Jooga vei 
pikkusormeni.”
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hotti korkeuksiin. Jooga toimii niin hy-
vin, ajattelin. Tunsin sen kaiken itsessäni 
hyvin vahvasti. Mutta eihän pääkaupun-
kiseudulla ollut silloin vielä kunnon kou-
lutuksia, ja minä todella halusin jakaa 
joogan meditatiivista ihanuutta muille-
kin! Etenin siis "tekemällä oppii" -tyylillä. 
Luin kirjoja, kaivoin netistä tietoa, kävin 
ulkomailla erilaisilla kursseilla ja lopulta 
myös joogan opettajakoulutuksissa.

linenkin olo, koska olin tottunut joogaa-
maan niin kurinalaisesti.

– Astuin sisälle uuteen, rennompaan 
kokemukseen. Selkäni oli ollut kipeä, 
mutta jo ensimmäisessä pariharjoituk-
sessa selkäni rentoutui, lämpeni koko pi-
tuudeltaan ja tuli uudenlainen, avara olo. 
Tunnilla oli myös naurua ja huumoria. Se 
tuntui niin hyvältä. Linnut lauloivat Inti-
an aamuauringossa ja tunsin, että tämä-

”Jooga vei 
pikkusormeni.”

Vapauden joogaa...
– Olin 23-vuotias, kun matkustin silloi-
sen kumppanini kanssa joogaamaan In-
tian Goalle. Astangajooga oli tehnyt mi-
nuun suuren vaikutuksen, mutta tunsin 
sen olevan liian suorittavaa. Minulla oli 
varmaan jo sisäinen syy irtautua siitä, 
koska huomasin retriittimme vieressä il-
moituksen hieman toisenlaisesta jooga-
tunnista. Kuulin kutsun! Tuli vähän syyl-
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hän se on se mun juttuni! Siitä tuli yksi 
elämäni suurista hetkistä, käännekohta.

Tuota joogaharjoitusta oli vetämässä 
Helen Noakes, josta tuli myöhemmin Me-
rin hyvä ystävä. Meri kertoo kohdanneen-
sa hänessä mentorin, jonka avulla löy-
si sellaista vapauden virtaa ja sallivuutta, 
että toisinkin voi ja saa tehdä! Noakesin 
taustalla vaikutti italialainen nainen ni-
meltä Vanda Scaravelli (1908–1999), joka 
puolestaan oli saanut oppia muun muas-
sa tunnetulta intialaiselta joogilta B.K.S. 
Iyengarilta (1918–2014). Scaravelli oli lä-
heisesti tekemisissä myös filosofi Jiddu 
Krishnamurtin (1895–1968) kanssa.

– Vanda Scaravelli aloitti joogaamisen 
vasta yli 40 vuoden ikäisenä. Hän ei tah-
tonut tehdä nimestään joogan tyylisuun-
tausta, joten kutsun omaa opettamistani 
Vapauden joogaksi. Keskeistä tässä tutki-
vassa tavassa on luja kontakti maahan ja 
paljon eläimiltä opittua liikettä – selkä-
rangan vapautuminen ja hengityksen ais-

timinen ovat keskeisessä roolissa. Ja aina 
palataan jalkoihin, luihin ja lantioon. 
Hitaasti ja laadukkaasti. Sieltä nousee se 
vapauden aalto! Korostuneen läsnäolon 
kautta se on ehkä vahvinta ja haastavin-
ta joogaa mitä olen koskaan tehnyt. Va-
paus ei tässä tarkoita laiskottelua, muis-
tuttaa Meri.

– En ole kriittinen mitään joogatyyliä 
kohtaan, sillä kaikkea voi harjoittaa laa-
dukkaasti. Aina on kysymys siitä, osaa-
ko ihminen pysyä keskittyneesti tekemi-
sensä äärellä, omassa kokemuksessaan – 
ettei tee vaan muotoja ja suorita joogaa. 
Päämäärä ei ole niin tärkeä, vaan tie.

– Vandan perinnöksi jättämä kuunte-
leva ja salliva ajattelutapa korostaa, että 
harjoittajia ei jaeta aloittelijoihin ja edis-
tyneisiin. On siis olemassa Meri-joogaa, 
Tosha-joogaa ja sinun, lukijan, ikiomaa 
joogaasi! Joogaamme kehoa kuunnellen, 
ja kaikki kuuntelevat tietysti sitä omaan-
sa, nauraa Meri.

– Ohjaan Joogakoulu Shantissa Hel-
singissä opettajakoulutusta yhdessä Kyl-
li Kukkin kanssa jo kuudetta vuotta. 
Haluamme molemmat rohkaista ihmi-
siä löytämään ja kuuntelemaan oman 
ilmaisunsa ääntä. Jos sinulla on mind-
fulness-taustaa, tuot omaan opetuksee-
si juuri sen mausteen. Jos sinulla on ta-
rinankertojan lahja, maustat sitten sillä. 
Jooga on intuitiivista, herkkää ja moni-
puolista. Välillä se on urheilullista, välil-
lä meditatiivista. Ja oman äänensä löy-
tää, kun perusasia – eli työ itsen kanssa – 
on kunnossa. Sitä korostamme ihan kai-
kessa.

Inspiroidun näistä mahtavista naistyö-
pareista! Tunnen molempia jo jonkin ver-
ran: on runsas ja vaalea Kylli yhdessä na-
pakan ja tumman Merin kanssa. Vau. Ja 
heidän antaumuksellisten työuriensa he-
delmistä voi syntyä vain parasta jälkeä!

... ja Mustaa joogaa!

Mustan joogan idea syntyi seitsemän 
vuotta sitten, kun Meri joogasi koto-
naan. Taustamusiikkina soi islantilainen 
Sólstafir. Merin mies Pete Leppänen tote-
si, että hänen rokkariystävänsä varmaan 

”Päämäärä ei ole niin tärkeä,  
vaan tie.”
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kiinnostuisivat joogasta ja lähtisivät mu-
kaan, ellei se olisi sellaista “valaiden lau-
lua ja mantra-touhua"!

– Sanoin siihen, että mehän otamme 
kaverit sitten messiin tällä tyylillä. Kokei-
limme eräänä perjantaina Mustaa joogaa 
Helsingin Pihasalissa, ja sali olikin heti 
täynnä! Niin sanottua metalliheimoa tuli 
harjoituksiin. Alussa oli tärkeätä etenkin 
musa – ja tottakai asanat, joita oli help-
po tehdä – mutta viime vuosina on tul-
lut mukaan erilaisia sävyjä, eikä musiik-
kikaan ole enää sellaista mättöä, kuin oli 
alussa. Esiin ovat astuneet tarinat, myytit 
ja varjojen tutkiskelu. Mustan joogan oh-
jaajia on pääkaupunkiseudun lisäksi nyt 
myös Joensuussa, Pohjanmaalla ja Ou-
lussa.

Miten Meri suhtautuu metallimusiik-
kiin usein lyötyyn pimeyden, synkkyyden 
ja joskus jopa pahuuden leimaan? Miten 
puhuisit asiasta ihmiselle, jonka hälytys-
valot ovat alkaneet tässä jo vilkkua?

– Esitän vastakysymyksen. Miksi 
asioille lyödään heti "hyvän tai pahan" 
leima? Eihän kukaan pidä dekkareiden-
kaan lukijoita pimeinä tyyppeinä. Mo-
net yksinkertaisesti vain pitävät elämän 
tummemmista sävyistä. Voisimmekin 

ehkä lähestyä tätä asiaa tunnustelemal-
la erilaisia energioita. Ja hyväksymällä 
sen, että aivan jokaisella meistä on var-
joja. Varjojen tutkiskelu tukee kokonais-
valtaista henkistä kehitystä, Meri vaka-
voituu ja jatkaa:

– Olen kuunnellut metallimusiikkia 
aina. Tunnen oloni metallikansan Tus-
ka-festareilla turvallisemmaksi kuin 
vaikkapa jossain teekkareiden haalari-
bileissä, hymyilee Meri veitikkamaisesti. 
– Poliisikin voi vahvistaa, että Tuska on 
Suomen väkivallattomin festari. On ihan 
sama oletko rikas vai köyhä, koska pää-
asia on musiikki ja yhdessäolo. Porukalla 
on myös herkullinen ja synkkä yhteinen 
huumorintaju. Rakastan tietysti muuta-
kin musiikkia; esimerkiksi soulia, folk-
kia ja mantrojen laulamista.

Kysyn Meriltä, voiko tummasävyisen 
musiikin avulla käsitellä vaikeita tuntei-
ta? Nykymaailmassa ei enää tunneta al-
kuperäiskansoille tärkeitä nuorten siir-

”Metalliheimoa  
tuli harjoituksiin.”
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tymäriittejä, mutta kannamme silti niiden muistoa ja 
myös tarvetta syvällä geeneissämme. Ja olemme saatta-
neet tuntemattomista, alitajuisista syistä käydä nuorena 
läpi eräänlaisia "korvaavia riittejä" hankkimalla rank-
koja kokemuksia. Voiko Musta Joogakin toimia erään-
laisena ritualistisena harjoituksena niin, ettei tarvit-
se sitten arjessa enää kulkea niin varjoissa? Voiko me-
tallimusiikin konserttien rajulla hurmoksella olla jokin 
ritualistinen tarkoitus, vaikka sitä ei päivätajunnassa 
ihan niin tiedostetakaan? Meri ei tätä epäile.

– Voi! Hyvähän se vain on, jos jokin kuormittava, 
patoutunut energia irtoaa ja lähtee tuollaisella terveel-
lisellä tavalla itsestä pois. Metallimusiikki on osaltaan 
vapauttanut minua olemaan monenlainen ja monipuoli-
nen: teen yhtä lailla värikkäitä ja söpöjä lastenkirjoja-
kin. Ihan nämä samat ihmiset lukevat niitä jälkikasvul-
leen. Ei ihmisyys ole sellaista, että ollaan vaan yhdenlai-
sia... ja että metallimusiikkia kuuntelevien lapset piir-
täisivät vain mustia kuvia, tai että koko perhe olisi jo-
tain vampyyrejä! Ihan tavallisista ihmisistä on kysymys.

Lapsi ja taide etualalla

Meri kertoo, että lapsen saaminen on tuonut mukanaan 
lapsenkaltaista, anteeksipyytelemätöntä rohkeutta ja 
autenttisuutta. Lapsi oli pariskunnan tietoinen päätös, 
joka syntyi muutama vuosi sitten Meksikon matkalla; 
siinä istuttiin Coco Loco -juomien kanssa rannalla, au-
rinko laski punaisena, paikalliset lapset leikkivät ympä-
rillä... "Pitäisiköhän meidänkin... ?"

– Lyötiin kättä yhteisen toiveemme päälle, mutta tar-
vitsin vielä aikaa. Tarvitsin matkan kotikonnuilleni Ko-
lille! Halusin olla yksin monen vuoden sosiaalisen elä-
män jälkeen. Kolilla rummuttelin paljon ja kiipesin yöl-
lä Mustarinnan huipullekin... saatoin olla siellä niin 
rento, että olin vaan ja hengittelin. Katselin kesäyön tai-
vasta. Siinä oli huima ero joogaopettaja-yrittäjän aika-
taulutettuun, usein aika kuormittavaan rytmiin.

– Siellä korkealla kohtuni vahvisti minulle, että nyt 
on aika! Aivan kuin tyttäreni olisi jo puhunut minul-
le tuulessa. Puhuimme kyllä Peten kanssa paljon siitä-
kin, että ellei lapsen tekeminen onnistu, niin olemme 
silti onnellisia. Jatkamme samalla tavalla omia luovia 
juttujamme ja näemme lisää maailmaa. Se oli se meidän 
asenteemme. Tulin kuitenkin heti raskaaksi!

– Joogaopetukset luonnollisesti vähenivät, kun lapsi 
syntyi. Ohjaan nykyään vain pari tuntia viikossa. Kun 
olen opettanut niin pitkään – jo 15 vuotta – niin voin 
jo siitäkin syystä keskittyä nyt enemmän opettajakoulu-
tuksiin. Taideprojektit ovat myös saaneet lisää tilaa.

Ja Merin taiteesta koko tuttavuutemme alkoikin! Vä-
rityskirjojen lisäksi Meriltä on syntynyt lehdessämme-
kin jo esitelty Villi Voima -korttipakka, Lasten eläin-
jooga -kortit, vuoden 2021 Magia-seinäkalenteri, Han-
na-Mari Niemisen kanssa kirja Ihme sisälläsi – Joogaa 
raskausaikaan (Readme.fi 2020) ja paljon muuta. Kuun 
lumoa ja sielukkuutta on kaikessa! Nyt Meri kirjoittaa 
uutta kirjaa, eräänlaista jatkoa esikoiselleen Lumoava 
nainen – Tunne villi voimasi (Otava 2018).

– Esikoiskirjani oli pääasiassa matkaa naiseuden yti-
meen, syklisyyteen ja elämänvoimaan, ja nyt on luvassa 
muuta. Ja koska Lumoava Nainen on kaupoista jo lop-

Täydellinen suojaus.Transformer 28

Green8.fi

Green8.fi

Body Harmonizer  
premium 5G

Energisoitu metallisiru, joka parantaa ja voimistaa  
kehon omaa energiakenttää suojaten sinua tehokkaasti 

ympäröivältä sähkömagneettiselta säteilyltä.

Sähkömagneettisen säteilyn  
aiheuttamia ongelmia
 Energiavaje ja uupumus
 Unihäiriöt
 Päänsärky
 Allergiat
 Hermostuneisuus ja levottomuus
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pu, niin kustannan sen itse uudestaan. Uusi painos tulee 
ulos keväällä. Sitä kyselläänkin jo paljon!

Luontoyhteys

Muuttaminen aivan luonnonsuojelualueen lähelle oli 
Merille tärkeä askel. Innostumme molemmat ylistämään 
kaupunkimme lähiluontoa.

– Nyt päästään asiaan! huudahtaa Meri. Pitkän haas-
tattelun lopuksi siis vihdoinkin asiaan, nauramme yh-
dessä. Haastattelu päättyykin lähes kilpalaulantaan. 
Molemmilla on löytönsä metsistä.

– Aivan kotimme vieressä on korppeja, voitko kuvi-
tella! Villi Voima -korttipakkakin lähti syntymään met-
sän siimeksestä. Aloin nostattaa korttien rohdoksia, eli 
luonnon mahtia sieltä. Metsän ikiaikainen elämänvoi-
ma... se sama, joka asuu sisällämme, se sai "omassa" 
kaupunkimetsässäni kertoa minulle tarinansa.

Ja lopuksi vielä meille kaikille – olimmepa sitten metal-
liväkeä, oopperan ihailijoita tai jazz-kansaa – Merin tun-
nuslause elämän evääksi: Hengitä, ole rohkea ja luo! ❀

LÄHTEET:
Scaravelli, Vanda: "Awakening the spine: the stress-free new yoga that restores health, 
vitality, and energy." Aquarian Press (HarperCollins) 1991.

Raamattu mainitsee kasvit, 
yrtit ja öljyt yli 1000 kertaa!

ONKO VAIHTOEHTOJA?

LUONNONMUKAISIA RATKAISUJA
omaan terveydenhoitoon
• Flunssa ja influenssa • Hormonitasapaino 
• Ruoansulatusvaivat • Sydän- ja verenkiertoelimistö 
• Allergiat ja astma • Päänsärky ja lihaskivut
• Seksuaaliterveys • Unettomuus

Kasviperäinen terapia: hoidot, ehkäisy 
ja elimistön puhdistaminen

www.eteeria.com

Ilmainen neuvonta ja jopa 50% 
alennus korkealaatuisista 

eteerisistä öljyistä ja lisäravinteista 
(kotiinkuljetus suoraan osoitteella)

Ota yhteyttä: bewellnet101@gmail.com

Meri Mort käyttää Mustan joogan harjoituksissa 
taustamusiikkinaan esimerkiksi näitä kappaleita.  
Haluatko etsiä ja kuunnella ne?

Kauan - Akva
Uuvu Oravan Luu - Tenhi
The Forest Chant - Mamyth
Sea Farer - Linda Say-Hella
Hexvessel - Cosmic Truth

Tutustu ja varaa aika: 
www.hyvatvibat.fi 

Kaipaatko lempeää peilausta, viisasta 
ohjausta, tukea ja selkeyttä?

Intuitiivisessa tulkinnassa sanoitan sisimpäsi viisaat 
viestit sinulle tähän hetkeen ja tarkastelen rakkaudella 
kasvuprosessiasi, sielun tason opetuksiasi ja 
potentiaaliasi – kaikkea sitä, mitä parhaillaan käyt läpi.  

Lämpimästi Lämpimästi tervetuloa tulkintaan viihtyisälle 
vastaanotolleni Vallilaan tai etänä sinne, missä olet.
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Ystävyys
Teksti ja kuva: Katja Tanner

K uljemme perätysten ka-
peaa metsäpolkua. Sinä 
minun jäljessäni, kuten 
niin usein ennenkin. Jos-

tain syystä meidän järjestyksemme aset-
tuu luonnostaan niin. Koiraystävä kul-
kee edellämme ja me sen jalanjäljissä. 
Sanomme toisillemme usein, että taas 
kuljemme kuin saattueessa – aivan kuin 
koko heimo kulkisi mukanamme jollain 
pyhällä retkellä. Joinakin kertoina tunne 
on niin voimakas, että se saa silmäkul-
mamme kostumaan.

Silloin tällöin seuraamme liittyy met-
sän asukkaita, milloin peuroja, milloin 
susia. Kaikkia emme edes tunnista! On 
aina yhtä juhlallista tuntea näkymättö-
mien kanssakulkijoiden läsnäolo, vaik-
ka vain pienenkin hetken. Kiitollisena 
ja nöyränä otamme vastaan heidän ys-
tävyytensä. Kutsun vielä sielulintujani 
korppeja koolle, lentämään kanssamme. 
Kuin ihmeestä ne ilmestyvätkin tovin 
päästä, raakkuvat ja jäävät lentelemään 
lähistölle.

Kuljemme ääneti, vaivaantumatta. 
Aika ajoin vaihdamme muutaman sa-
nan. Silti olemme läheisesti yhdessä, vä-
lillä omissa aatoksissamme ja välillä taas 
kiinni samassa ajatuksessa. Nauram-
me ja kummastelemme sitä, että kenen 
ajatus se ensin olikaan? Kuljemme suon 
läpi, tuoksutamme suopursujen lehtiä, 
pysähdymme lammen äärelle ja kiipeäm-
me jyrkännettä ylös kalliolle. Samalla 
mietin sinua ja ystävyyttämme.

Mistä ilmestyit elämääni? Otit paik-
kasi viereltäni ja olit vain. Ei turhia ky-
symyksiä. Alusta lähtien oli vain täyttä 
luottamusta ja ymmärrystä. Sellaista yk-
sinkertaista ystävyyttä. Nyt on sydämes-
säni suuri kiitollisuus siitä, että olet viih-
tynyt kanssani niin pitkään. Olet jaka-
nut ilot ja surut, tyhjänpäiväiset jonnin-
joutavat, maailmanparantamiset ja ah-
distavat ajatukset. Sinusta olen löytänyt 
itsenikin. Olen tunnustellut itseäni uu-
dessa valossa, uudesta kulmasta. Ja sinä 
huomaat minussa asioita, joita en tiennyt 
itsestäni löytyvän. Se on ollut sellaista 
vuorotellen kannattelua, sopivasti toista 

tökkien ja välillä silitellen.
Meillä täytyy olla joku oma taajuus, 

jolla olemme yhdessä. Tuolle taajuudel-
le eivät muut pääse, sinne ei myydä pää-
sylippuja puhumattakaan vapaapaikois-
ta. Siellä ei ole edes kurkistusluukkuja. Se 
on meidän oma maailmamme, jossa asiat 
ovat toisenlaisessa järjestyksessä ja toisen-
laisessa arvostuksessa. Siellä paistaa toi-
senlainen valo. Tuo maailma on meidän 
kuvamme, meidän ihmisyytemme. Sinne 
sielunsisaruuteen on aina yhtä ihana up-
poutua ja unohtua. Sellaista se on, se ystä-
vyys, sinussa ja minussa. Kuin kannatte-
leva juuri, jonka tietää kestävän ja jonka 
varaan voi viimekädessä tukeutua.

Pysähdymme ylös mäelle. Koiraystä-
väni, sydänystävä hänkin, puskee vierel-
le käteni alle hakemaan silityksiä. Korppi 
kaartaa raakkuen yllämme, kuin vahvis-
taen sisäiset ajatukseni. Katsomme ystä-
väni kanssa toisiamme ihmetellen, ja hy-
myilemme. Huokaan syvään. Hiljaisina 
ihastelemme kalliolta avautuvaa maise-
maa. Niin hienoa! Tämä on niin hienoa!

Hengitän yhtä kaiken kanssa, kaik-
kien kanssakulkijoideni kanssa. Ja rakas-
tan, rakastan, rakastan. ❀

Kirjoittaja on artenomi, hyvinvoinnin ja  
voimaannuttavan metsäkävelyn ohjaaja.
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Leikkivä löytää itsensä
Teksti ja kuvat: Satu Kekäläinen

Aikuisuuden raskas viitta 
kasvaa hartioillemme jo 
lapsuudessa. Se alkaa 

painaa jo varhain, ja leikin 
siivet vetäytyvät sisään. 
Leikistä tulee vieras ja 

hävettävä asia, jota aikuisten 
maailmassa ei suvaita. Mutta 
voimmeko kasvaa aikuisiksi 
ja antaa myös leikin siipien 

silti kasvaa? Mikä estää 
meitä leikkimästä?

A ikuisuuden viitta kävi itsel-
läni entistä raskaammaksi 
sairastuttuani sisäilmasta 
ja menetettyäni työni. Löy-

sin leikin uudestaan, kun lakkasin tark-
kailemasta itseäni ulkopuolelta niin sa-
notusti järkevän aikuisen silmin ja ajatte-
lemasta miltä näytän, jos konttaan jäällä 
tai pyllistelen ojassa. Leikki lähtee itses-
tä, omasta tahdosta. Jokaisella ihmisellä 
on oma mystinen sisäinen maailmansa, 
jonka voi löytää leikin kautta. Leikki luo 
uutta ja synnyttää yllättäviä ratkaisuja.

Tarvitsemme valoa ja ilmaa leikin sii-
pien alle, jotta niillä voisi lentää. Voim-
me ottaa hetkeksi tuon aikuisuuden vii-
tan pois harteiltamme. Kuinka paljon olo 
keveneekään, kun raskas viitta on naula-
kossa ja kun annamme mielikuvituksen 
siipien nostaa meidät lentoon! Sisäinen 
pieni lapsi nauttii, rentoutuu ja saa uusia 
ideoita ja oivalluksia, kun se vihdoinkin 
tulee kuulluksi ja huomioiduksi. Ja kun 
on hetken leikkinyt, on aikuisuuden viit-
takin naulakossa keventynyt ja sitä on 
helpompi kantaa.

Äänimalja.
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Leikki voittaa  
ehdollistuneen häpeän

Konttaan läheisen järven kevätjäällä ja 
etsin sieltä mielenkiintoisia olioita valo-
kuvattavaksi. Eräs jäällä hiihtäjä huute-
lee minulle: "Onko jokin hätä?" Huute-
len takaisin, että kuvaan jäätä eikä mi-
nulla ole mitään hätää. Hän jatkaa hiih-
tolenkkiään ja minä kuvaamistani. Olen 
lähtenyt etsimään voimia mielikuvituk-
sen ja leikin maailmasta selvitäkseni ai-
kuisuuden haasteista. Olen kuin Liisa ih-
memaassa, joka on pudonnut kaninko-
loon. Olen lähtenyt seuraamaan sisäistä 
lastani ja löytänyt lapsuuteni ihmeellisen 
keijujen ja luonnonhenkien maailman 
uudestaan. Siinä jäällä kontatessani ajan 
taju katoaa uppoutuessani mielikuvituk-
seni maailmaan. Varpaani palelevat ja 
nälkä yllättää. En enää häpeä heittäyty-
mistä leikkiin, joka ulkopuolisesta saat-
taa näyttää omituiselta.

Mutta mistä tuo häpeä kasvaa, tuo 
"mitä-ne-muutkin-sanovat"? Ja keitä 
ovat ne muut, jotka estävät meitä leikki-
mästä? Joku on ehkä sanonut, että ”tuo 
on lapsellista” tai ”kasva aikuiseksi” tai 
”älä leiki ruualla”. Kyynisyys, väheksy-
minen ja kyseenalaistaminen estävät leik-
kimisen ja nautinnon tunteen. Noiden 
lauseiden sanojat ovat edelleen lähelläsi, 
koska lauseista on tullut yleisiä sääntöjä, 
joita aikuisten maailmassa pitäisi nou-
dattaa. Entäpä jos oma mielemme onkin 
luonut kaikki nuo ”muut”, jotka arvoste-
levat meitä? Ja ehkäpä hekin haluaisivat 
leikkiä mutta eivät uskalla, koska heillä-
kin on nuo omat ”muunsa"?

Kävin läpi omaa leikkihistoriaani ja 
löysin sieltä iloisia ja innoittavia leikki-
kokemuksia, mutta myös syyllisyys pai-
noi joitakin niistä. Muistan esimerkik-
si vapun, kun olin neljävuotias ja meil-
lä oli vieraita naapurista. Naapurin ty-
tön kanssa leikkelimme uuden nukkeni 
kantapäät rikki ja laitoimme kuivatettuja 
herneitä sen jalkoihin. Teimme näin siitä 
huolimatta, että pelkäsin äitini toruvan 
meitä. Minulla oli tapana myös piirrellä 

pöytälevyjen alapinnoille, vaikka tiesin 
sen olevan kiellettyä.

Leikin paljon kotieläinten kanssa. Pi-
din lehmien ruokintapöydällä niille muo-
tinäytöksiä äidin korkokengissä. Kun 
serkkujen kanssa hypimme navetan vin-
tin parsilta heinäkasaan, otimme kissat 
mukaan leikkiin. Koiran kanssa leikin 
pallon ja kepin noutoa.

Yritin myös peitellä epäonnistunei-
ta leikkikokemuksiani äidiltäni. Kerran 

hankikannolla laskimme serkkuni kans-
sa suksilla mäkistä peltoa. Mäen alla han-
gessa olikin lehmälaitumen piikkilankaa. 
Serkkuni huomasi sen laskiessaan ja ehti 
heittäytyä lumeen ennen sitä. Hän huusi 
minulle: ”Heittäydy!" Minä en tajunnut, 
miksi hän huusi. Laskin suoraan upotta-
vaan lumeen ja päin piikkilankaa. Uudet 
talvihousuni repesivät polvista ja polvii-
ni sattui. Kun kohtasin äidin, olin kuin 
mitään ei olisi tapahtunutkaan! Ompelin 
itse housuni ja peitin polvieni veriset haa-
vat laastareilla.

Äiti olikin perheemme aikuinen, enkä 
muista hänen kanssaan leikkineeni. Isän 
kanssa sen sijaan leikin paljon. Väänte-
limme erilaisia ilmeitä kasvoillemme, 
taittelimme origameja, teimme tuohitöi-
tä, etsimme vesisuonia pajunvarvuilla ja 
seikkailimme paljon luonnossa. Pelasim-
me korteilla, laivanupotusta, ristinollaa 
ja muita pelejä. Vielä isän ollessa sairaa-
lassakin ennen kuolemaansa me väänte-
limme yhdessä erilaisia ilmeitä päivien 
iloksi!

Olin unelmoinut, että saatuani omia 
lapsia leikkisin heidän kanssaan paljon. 
Ja aluksi leikinkin, mutta lasten kasvaes-
sa isommiksi ja mentyäni töihin kohta-
sin oman leikkimättömyyskauteni. Siitä 
tunnen jonkinlaista syyllisyyttä. Aikui-
suuden viitta olikin arvaamattoman ras-
kas kantaa – oli huonosti nukuttuja öitä, 
perhearkea ja työn pyörittämistä. Mi-
nusta tuli komenteleva, väsynyt äiti, joka 
ei juurikaan leikkinyt. Kasvavien lasten 
leikkiessä omia leikkejään löysin vähitel-
len taas itseäni kiinnostavia, hyvää miel-
tä tuottavia leikkejä: tanssia, taiteilua ja 
paljon muuta.

”Leikin ja mielikuvituksen kautta voi 
löytää itsestään uusia ulottuvuuksia.”

Voimme ottaa hetkeksi aikuisuuden 
viitan pois harteiltamme.

Tunturipöllö.
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Astrologian Astrologian 
LähteilläLähteillä

Astrologian Lähteillä 
opastaa lukijan matkalle astrologian maailmaan. Teksti on 
selkeää ja helposti omaksuttavaa; opit astrologian alkeet sekä 
jäsennät ja syvennät jo opittua tietoa.

Astrologinen tietous etenee loogisesti; ensin perehdytään tul-
kinnan perusteisiin käymällä läpi astrologisen kartan raken-
teet sekä eri osa-alueet; eläinradan merkit, planeetat ja huo-
neet. Opit myös erottamaan progressiivisen- ja peruskartan 
kuun ja kuunvaiheen. Lopuksi päädytään kokonaisvaltaiseen 
tulkintaan.

Läpi kirjan seikkailee fiktiivinen Elli Esimerkki, jonka kartan 
avulla havainnollistetaan astrologista tulkintaa. Lisäksi kir-
jassa on esitelty useiden karttojen avulla opittavaa asiaa. Ast-
rologian lähteillä sopii sekä itseopiskeluun että kurssikirjaksi. 

Tilaa lukemisen ohelle astrokiekko, oma astrologinen karttasi 
ja progressiivisen Kuun listauksesi osoitteesta www.veneika.fi.

Astrologi Johanna Karpov on tehnyt lukuisia 
astrologisia tulkintoja ja koonnut tämän tiedon 
helposti omaksuttavaksi kirjaksi. Olet mahdol-
lisesti nähnyt Johannan myös TV:ssä tekemässä 
astrologisia tulkintoja. 

Karpovilta on aiemmin ilmestyneet kirjat Rak-
kaustarina (Basam Books, 2012), Astrologian 
opas (Basam Books, 2013), Perjantai 13 päivä 
(2020).

ISBN 978-952-69416-1-5
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Opaskirja astrologisen kartan opiskeluun

Johanna Karpov Johanna Karpov

292 sivuinen astrologian tietopaketti

35€ + postituskulut 

Tilaukset www.veneika.fi/kauppa
Tulkinnat Johanna Karpov 0700 8 1919 (1,99e/min+pvm)

Astrologian oppaasta saatavilla nyt
kauan odotettu, uudistettu ja korjattu painos 

Astrologian Lähteillä

Aira Sahakangas

www.as-keskustelutuokiot.fi

Kaipaatko rauhaa mieleesi? Minä tuen sinua matkallasi
sisäisen rauhan tilaan. Voit soittaa minulle, tulla ryhmiin,
tai käydä luonani. Tarvitset vain halun mielenrauhaan.
YouTube -kanavallani voit katsella luentojani itsenäisesti.
Käy nettisivuillani ja ota rohkeasti yhteyttä.

Valintana mielenrauha
ISBN: 9789526760636ISBN: 9789526760636

Valintana mielenrauha 2
ISBN: 9789526820705

Tilaukset kirjakaupoista,
tai suoraan nettisivuiltani. 

”Aidon luotettavan henkisen heräämisen tärkein 
tuntomerkki on sen soveltaminen käytännön 
elämään.” - David Hoffmeister

Leikin löytäminen
Oma sisäinen lapsi – tuo leikkisä, luova ja mieliku-
vitusta käyttävä – voi siis olla monestakin syystä ve-
täytynyt kuoreensa. Joskus sisäisellä lapsella voi olla 
myös traumoja ja pelkoja, joista selviytymiseen tarvi-
taan ulkopuolista apua. Silloin sitä on haettava.

Eikä elämä luonnollisesti voi olla vain leikkiä, sillä 
myös velvollisuudet ja työt on hoidettava. Mutta leik-
kiä ei kuitenkaan pidä unohtaa – leikin ja mielikuvi-
tuksen kautta voi löytää itsestään uusia ulottuvuuksia 
ja näkökulmia.

Mistä voisi siis pienin askelin aloittaa, jos tuntuu et-
tei uskalla eikä osaa leikkiä... mutta kuitenkin haluai-
si? Voisi vihdoin vaikka uskaltaa vähän leikkiä ruual-
la ja luoda siitä hahmoja lautaselle. Voisi vaikka kat-
sella taivaalle ja löytää kuvioita pilvistä, tai etsiä pui-
den rungoilta metsänhenkiä. Voisi lukea mielikuvitus-
ta inspiroivia tarinoita. Voisi laittaa itselleen mieluista 
musiikkia soimaan ja tanssia vapaasti omassa keitti-
össään. Voisi lähteä mukaan lasten tai eläinten leik-
keihin. Voisi tehdä vaikka lumiukon ja laskea pulkal-
la mäkeä!

Itse leikin vanhan kissani kanssa vielä kiinniottoa 
ja piilostakin. Ja ystävien kanssa saatamme tanssia yh-
dessä pantomiimia tai tehdä taidetta. Niin – ja kont-
taanhan minä siellä jäälläkin ja otan sieltä kuvia! Olen 
kehittänyt kuvistani korttipakan. Näiden Jään Lu-
mous -korttien käyttämisessä leikki on keskeinen tee-
ma, koska koen leikin niin tärkeäksi ihmisen itsetut-
kiskelulle. Tästä oivalluksesta syntyi myös otsikkoni 
Leikkivä löytää itsensä. Abstraktien jäätaidekuvien 
avulla voimme herätellä omaa mielikuvitustamme ja 
sitä kautta saada uskallusta tehdä asioita täysin uudel-
la tavalla.

Leikkiin heittäytyminen on vapaaehtoista ja itse-
ohjautuvaa. Leikki syntyy, kun lakkaamme tarkkaile-
masta itseämme ulkopuolelta. Sen vapauttava voima 
tuo elämään iloa ja ideoita.

Tasapainon löytäminen aikuisen ja sisäisen lapsem-
me välille tekee elämästä kevyempää, vaikka haasteita 
kohdalle tuleekin – ja voimme saada leikin säilymään 
läpi koko elämän. Leikkihän on osa elämää vaikkei 
sitä aina huomaakaan! ❀

Kirjoittaja on äänihoitaja, jäätaikuri ja metsämietiskelijä.

”Leikin vapauttava 
voima tuo elämään  

iloa ja ideoita.”
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Rakas Sisäinen Lapseni
Teksti: Eira Viitala

Miten sinä voit? Mitä sinulle kuuluu?
Olen seurannut sinua jo kauan ja lähempää kuin uskotkaan. 

Vuosia on vierinyt, mutta edelleen olet minun ainoa ja ainutlaa-
tuisin minäni, sisäinen lapseni.

Olet kaunis, viehättävä ja valovoimainen – kuin kaunis aurin-
gonnousu. Heräävä, ja täynnä energiaa. Olet saanut nukkua pit-
kään ja nyt olet valmiina uuteen päivään.

Erityisen kaunis, ihastuttava ja rohkea olet kokonaisena pikku-
tyttönä. Sinulla on ja kuuluu olla vilkas mielikuvitus. Sinulla on 
erittäin sosiaalinen ja taipuisa luonne, ja tämä kaikki yhdessä te-
kee sinusta erityisen.

Olet kokenut asioita, joita ei yhdenkään lapsen pitäisi joutua 
kokemaan. Se on ollut väärin, ja sitä ei tarvitse hyväksyä. Mutta 
olet kuitenkin antanut anteeksi, itsesi vuoksi. Kiitos, että olet ol-
lut rohkea.

Haluan antaa sinulle kaiken sen turvan ja suojan nyt, mitä oli-
sit tarvinnut jo kauan sitten. Olen pahoillani, ettet saanut turvaa 
silloin kun olisit sitä tarvinnut. Mutta tiedätkö mitä? Se on ohi 
eikä koskaan palaa. Puhallan ja hellin haavaasi. Ja kerään kans-
sasi palasia, jos sellaisia itse asiassa irrallaan edes enää on. Ehkä 
on, ehkä ei.

Pidän kädestäsi kiinni niin ettet jää enää koskaan yksin. Ja 
oletko huomannutkaan – katso – meillä on suojelusenkelikin mu-
kana, sinua varten, sinua suojelemassa. Meillä ei ole mitään hä-
tää.

Otan sinut syliini hetkinä, jolloin kaipaat läheisyyttä ja lupaa 
olla vain. Et ole yksin ja tästä lähtien sinulla on aina aikuinen 
turvanasi.

Kuljemme yhdessä eteenpäin voimakkaampina, rohkeampina 
ja aidompina kuin koskaan aiemmin ja nautimme ilon pisaroista, 
onnellisista hetkistä ja läheisistä. Leikitään ja nauretaan paljon, 
sillä elämä ei ole paha.

Meillä on suurempien voimien antama oikeus olla olemassa 
omana itsenämme. Minä olen sinun rinnallasi ja me menemme 
yhdessä eteenpäin opiskellen, oppien ja nauttien tästä näkyvästä 
maailmasta.

Rakkaudella,
Aikuinen Minä

Kirjoittaja on ratkaisukeskeinen työnohjaaja,  
Suomalainen eroseminaari® -ohjaaja ja NLP Master.
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Kuinka löysin  
sisäiset lapseni

Sisäisestä lapsesta puhutaan yleensä yksikössä, mutta kun itse löysin sisäisen lapseni, 
huomasin niitä olevankin kaksi. Ne olivat kuin identtiset kaksoset.

E n tiedä, kuka alun alkujaan 
kaikkein ensimmäisenä on 
puhunut sisäisestä lapsesta. 
Jeesus on sanonut, että tai-

vasten valtakunta on lasten kaltaisten. 
Toisaalta hindulaisuudessa on puhuttu 
jo viisi tuhatta vuotta Krishna-lapsesta, 
jonka viattomuutta ja jumalallisuutta on 
pidetty esimerkkinä hänen palvojilleen, 
gopeille. Nämä saavuttivat lapsenkaltai-
sen rakkauden Krishnaa kohtaan. Niin-
pä puhe sisäisestä lapsesta on jo ainakin 
tuhansia vuosia vanhaa.

Meidän ajassamme taas on sveitsiläi-
nen psykiatri Carl Gustav Jung (1875-
1961) puhunut jumalallisen lapsen ark-
kityypistä. Ja psykoterapeutti Lucia Cap-
pacchione kirjoitti v. 1976 ilmestynees-
sä teoksessaan Recovery of Your Inner 
Child ("Sisäisen lapsesi toipuminen" – 
kirjaa ei ole suomennettu) haavoittunees-
ta lapsesta, joka elää sisällämme.

Omat sisäiset lapseni

Sain kosketuksen omaan sisäiseen lap-
seeni 1990-luvun alussa, jolloin koin 

avioeron ja sen seurauksena hakeuduin 
vertaistukiryhmään keskustelemaan lap-
suudestani alkoholistiperheessä. Isäni oli 
raitistunut ollessani noin 13 vuoden ikäi-
nen, ja onneksi hänen raittiutensa säilyi 
aina hänen kuolemaansa asti eli lähes vii-
sikymmentä vuotta. Raitistumisestaan 
huolimatta isäni oli edelleen tietyssä mie-
lessä "virtahepo olohuoneessa", kuten 
Tommy Hellsten kuvaa asiaa saman ni-
misessä teoksessaan. Hellsten tarkoittaa 
tällä dominoivaa, tunnevammaista ai-
kuista, jonka läheisyydessä lapset kyyris-
televät pelosta.

Vertaistukiryhmän avulla tunnistin 

kantaneeni niin sanottua vahvan lapsen 
roolia. Olin pyrkinyt kantamaan sitä vas-
tuuta, joka olisi kuulunut isälleni ja äidil-
leni. Suuri osa äitini huomiosta meni näet 
isäni alkoholiongelmasta murehtimiseen 
ja sen tuomiin tunne-elämän vaikeuksiin, 
jolloin me lapset jäimme kaipaamaan 
molemmilta enemmän huomiota. Kaikki 
kunnia silti äidilleni, joka teki parhaansa 
vaikeissa olosuhteissa.

Olin padonnut tietämättäni lapsuu-
dessa sisälleni erilaisia tunteita, kuten su-
rua ja riittämättömyyttä. Nämä patoutu-
neet tunteet alkoivat purkautua heti en-
simmäisessä palaverissa helpottavana it-
kuna. Seuraavat 25 vuotta kävinkin sit-
ten vertaistukiryhmissä säännöllisesti ja 
sain kokea, että sisäinen lapseni alkoi pa-
rantua. Opin, että olin rakastettu sellai-
sena kuin olin ja että minun ei tarvinnut 
suorittaa ja saavuttaa mitään ollakseni 
rakastettu.

Asioiden jakaminen vertaistukiryh-
mässä muiden, samanlaisen lapsuuden 
kokeneiden kanssa on erittäin paranta-
vaa ja eheyttävää. Keskusteluryhmissä 

Teksti: Taavi Kassila

”Tunnistin 
kantaneeni 

vahvan lapsen 
roolia.”
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vallitsee tasa-arvoisuus eikä terapeuttia 
ole. Opin huomioimaan sisäistä lastani, 
kuuntelemaan häntä, ottamaan hänet sy-
liini ja antamaan hänen parantua. Tämä 
oli erittäin upea prosessi. Opin nöyryyttä 
ja tulin tuntemaan Korkeimman Voiman 
parantavan armon, jonka vaikutuksesta 
eheytyminen tapahtuu.

Kun haavoittunut lapsi alkoi minussa 
parantua, pääsi viaton lapsi yhä enem-
män esille. Huomasin, että sisäisiä lap-
sia olikin kaksi. Tämä oivallus voimistui 
minussa edelleen kohdatessani – rinnan 
vertaistukiryhmissä käymisen – henkisen 
mestarini.

Mestarin opetuslapsena

Henkisellä polulla ja eri uskonnoissa ope-
tuslapseksi kutsutaan ihmistä, joka on 
valaistuneen mestarin ohjauksessa. Mes-
tarin ja opetuslapsen suhde on monella 
tavalla vanhemman ja lapsen välisen suh-
teen kaltainen. Mestari on opetuslapselle 
sekä äiti että isä. Hän on äiti siinä mieles-
sä, että hän rakastaa opetuslastaan täy-
sin epäitsekkäästi, ohjaten häntä suurella 
kärsivällisyydellä ja omistautuneisuudel-
la. Toisaalta hän on kuin isä, joka aset-
taa lapselle rajat ja opettaa tätä vapautu-
maan kielteisistä ominaisuuksista. Mes-
tarissani, Äiti Ammassa, nämä molem-
mat olemuspuolet ovat täydellisessä tasa-
painossa.

Oppilas puolestaan rakastaa Mesta-
riaan jopa suuremmalla rakkaudella kuin 
omia vanhempiaan. Valaistunut mestari 
on näet sisäisesti yhtä Jumalan kanssa, 
aivan kuten Jeesuskin sanoi: ”Minä ja Isä 
olemme yhtä.” (Joh. 10:30) Opetuslap-
si tietää tämän. Hän tietää, että Mesta-
ri suojelee häntä kaikilta vaaroilta ja joh-
dattaa hänet lopulta oivaltamaan ja su-

lautumaan Jumalaan – tapahtui tämä sit-
ten tässä elämässä tai seuraavassa. Ope-
tuslapsi turvautuu Mestariinsa niin kuin 
pieni lapsi vanhempiinsa; hän tietää, et-
tei selviä ilman heitä. Ja samalla tavoin 
kuin lapsi oppii vanhemmiltaan, oppii 
hän myös Mestarinsa esimerkkiä seuraa-
malla.

Kohdatessani oman Mestarini sain ko-
kea hänestä virtaavan täydellisen juma-
lallisen rakkauden ja korkeimman vii-
sauden. Tällaisen jumalallisen suuruuden 
edessä löysin itsestäni hetkessä viatto-
man lapsen – tai sanokaamme näin: yhä 
syvempään viattomuuteen kilvoittelevan 
lapsen.

Mestariko äidin korvike?

Alettuani seurata Äiti Ammaa isäni sa-
noi, että olin etsinyt itselleni äidin kor-
vikkeen – äitini oli näet kuollut kolme-
toista vuotta aiemmin. Sanoin isälle, että 
siitä ei ollut kyse. Olin aina etsinyt itsel-
leni henkistä mestaria ja uskonut, että 
sellainen olisi minua vanhempi mies eikä 
suinkaan itseni ikäinen, intialainen nai-
nen.

Isäni kysyi edelleen, että miksi minä 
palvelin Ammaa? Sanoin, että jos hän – 
isäni – valaistuisi, palvelisin ja seuraisin 
häntä. Isäni totesi, ettei hän tarvitsisi pal-
velemista. Vastasin, että minä oppilaana 
tarvitsen sitä. Tarvitsen sitä, että saan 
palvella valaistunutta mestaria voidakse-
ni kasvaa.

”Minä en ainakaan kumartaisi ke-
tään”, isäni tokaisi.

”Sitten sinä et kumartaisi itseäsi”, sa-
noin hänelle.

”Ai, kuinka niin?” isä kysyi hämmäs-
tyneenä.

”Opetuslapseksi kutsutaan 
ihmistä, joka on valaistuneen 

mestarin ohjauksessa.”

Kuva: Shutterstock

Kuva: Suomen Amma-keskus ry
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”Koska Amma on sitä, mitä sinä olet sisäisesti 
– tai voisit olla”, vastasin.

Isä oli ällistynyt, sillä hän ei ollut odottanut 
tällaista vastausta.

Kaikilla maailman uskonnoilla on aina ollut 
mestarinsa. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että 
Jumala laskeutuu ihmisen hahmoon ohjatakseen 
sieluja luokseen. Suurin siunaus, mikä ihmistä voi 
kohdata, on päästä tällaiseen jumalalliseen oh-
jaukseen. Näin ihmisestä tulee opetuslapsi.

Ja vaikka sinulla, hyvä lukija, ei olisikaan 
omaa valaistunutta mestaria – aineellisessa hah-
mossa tai taivasmaailmassa – voit silti pitää Kor-
keinta Voimaa mestarinasi.

Lapsenkaltaisuus ja  
taivasten valtakunta

Jeesus sanoo, että taivasten valtakunta on las-
tenkaltaisten. Samaan tapaan Äiti Amma sanoo, 
että lapsenkaltaisuus on Jumala meissä. Mitä täl-
lä tarkoitetaan? Kristinusko puhuu seitsemästä 
kuolemansynnistä, buddhalaisuus kuudesta mie-
len myrkystä ja hindulaisuus kuudesta mielen vi-
hollisesta. Ne viittaavat tällä samaan asiaan.

Nähdäkseni mieli, joka on näiden sisäisten 
myrkkyjen temmellyskenttä, on kaukana lapsen-
kaltaisuudesta. Ja vastaavasti mieli, joka vapau-
tuu näistä myrkyistä, on saavuttanut lapsenkal-
taisuuden.

Miten tahansa kuljemmekin henkistä pol-
kuamme, niin tarkoitus on vapautua kärsimys-
tä aiheuttavista mielen myrkyistä; esimerkik-
si himosta, vihasta, ylpeydestä ja kateudesta. Ja 
mitä enemmän vapaudumme, sitä enemmän via-
ton lapsenkaltaisuus pääsee meissä ilmenemään 
ja alamme elää taivasten valtakunnassa. Se ei ole 
paikka, vaan tietoisuuden tila.

Henkinen oppilas joutuu ponnistelemaan kar-
siakseen itsestään kielteiset ominaisuudet. Tämä 
voi tapahtua henkisten harjoitusten avulla, kuten 
meditaation, henkisten laulujen, mantran toista-
misen, epäitsekkään työn ja pyhien kirjojen tutki-
misen avulla. Myös henkiseen seuraan hakeutu-
minen on tärkeää.

Näin haavoittunut sisäinen lapsi meissä para-
nee, ja viaton sisäinen lapsi pääsee yhä enemmän 
esille. Lopulta olemme viattomia kuin pieni lapsi 
ja viisaita kuin vanhus. Silloin elämme taivasten 
valtakunnassa, nirvanassa, ikuisessa autuudessa, 
sillä niin kuin Intian viisaat sanovat: Prajnanam 
Brahma – Tietoisuus on Jumala. ❀

”Lapsenkaltaisuus  
on Jumala  
meissä.”

Serena Constance



 Minä Olen 1 • 2021 25

Energiat  
– arkea vai mystiikkaa? Leena Siitonen

Hyvissä viboissa

Hiljattain kuultua ja luettua:
Keskustelu viereisessä kahvilapöydässä: 
 ”Olipas siellä mahtavat energiat!”
Kaverin kommentti: ”Rasittava energia  

sillä tyypillä!”

Kehotus naistenlehdessä: ”Nyt naisener-
giat virtaamaan!”

Energiat ovat viime aikoina hiipineet sa-
navarastoomme ja elämäämme. Joidenkin 
mielestä kyseessä on ehkä ärsyttäväkin 
trendi-ilmiö. Itse uskon, että ihmiset ovat 
näin uuden ajan kynnyksellä yksinkertai-
sesti alkaneet tiedostaa energioiden ole-
massaolon paremmin.

Omista energioista huolehtiminen vaik-
kapa meditoimalla, joogaamalla tai tietoi-
sella energiatyöskentelyllä ei enää ole mys-
tistä ja epäilyttävää puuhaa, vaan tutki-
tustikin terveellistä ja stressiä lievittävää. Ajatus ihmisestä 
energioista koostuvana olentona ei enää ole niin ihmeelli-
nen. Eikä siinä mitään ihmeellistä olekaan.

Tosiasia on, että viime kädessä kaikki on energiaa – myös 
sinä ja minä.

Ihmisillä, eläimillä, paikoilla, musiikilla ja kaikella muul-
lakin on oma värähtelytaajuutensa, johon alitajuisesti rea-
goimme. Olemme luontaisesti sopusoinnussa joidenkin 
värähtelyjen kanssa, toiset taas saavat meidät hermostu-
maan tai vetäytymään. Siksi yhden kanssa on helppo olla, 

ja jonkun toisen seurassa emme taas oikein viihdy. Vais-
toamme, että ystävä on surullinen, vaikka hän ei sano sitä 
ääneen. Tai vain tiedämme, että joku valehtelee. Laitu-
rin nokassa tai lempikahvilassa voisi viipyillä tuntikausia, 
mutta marketin tungoksesta on päästävä nopeasti pois.

 
Havaitsemme energioita jat-

kuvasti kiinnittämättä asiaan sen 
kummemmin huomiota. Hyvät ja 
huonot vibat ovatkin pikemmin arki-
päivää kuin mystiikkaa.

Lapsina olemme tavallisesti 
herkkiä, kaikki aistit avoinna. Näem-
me ja koemme energioita ja omak-
summe sanatonta tietoa ympäris-
töstämme. Näitä havaintoja ei kui-
tenkaan juuri tueta, joten lakkaam-
me vähitellen kiinnittämästä asiaan 
huomiota. Samalla suljemme oman 
intuitiomme osittain pois käytöstä.

Siksi intuitiota on usein tarpeen tietoisesti herätellä 
uudelleen. Onneksi se on täysin mahdollista.

Meissä kaikissa asuu huimasti enemmän viisautta 
kuin uskommekaan. Meidän on vain maltettava pysähtyä 
kuuntelemaan, tunnustelemaan, havaitsemaan – ja tie-
tysti luottamaan sisäiseen ohjaukseen.

 
Ja se kannattaa, sillä intuitio on aina valmis opasta-

maan meitä oikealle tielle ja ohjaamaan meitä kohti iloa, ta-
sapainoa ja mielenrauhaa – niitä kaikkein parhaita viboja.

 
”Kaikella  
on oma 

värähtely- 
taajuutensa.”
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Itsearvostuksen 
tiellä

Emotionaalisten rajojen harjoittelu tuo elämään selkeyttä, turvaa ja tervettä itsekunnioitusta. 
Mistä aloitamme?

Teksti: Eevi Minkkinen

K ohtasin itseni arvostami-
sen tarpeen elämänpolul-
lani kohdassa, jolloin ha-
lusin voida hyväksyä kai-

ken. Menin harhaan siinä, että kuvittelin 
kaiken hyväksymisen tarkoittavan kaiken 
sallimista. Kehoitus hyväksyntään ei tar-
koita satuttavien asioiden oikeuttamista.

Voimme hyväksyä vaikeiden asioiden 
herättämät tunteet, mutta ei kaikesta silti 
ole pakko pitää. Itsemyötätunto on aina 
inhimillistä; se ei pyydä meitä kasvamaan 
ihmisyyden yläpuolelle. Joskus se on hoi-
vaavaa, joskus taas rajoja asettavaa.

Minulle on ollut suuri askel hyväk-
syä se, että en hyväksy kaikkea. Monessa 
elämäntilanteessa kysytään jämäkkyyt-
tä, koska juuri se on siinä kohdassa rak-
kautta. Yliempaattinen ihminen on usein 
taipuvainen "yliymmärtämään" kaikkea 
oman itsensä kustannuksella. Näin ei tar-
vitse olla.

Saitko monta rastia? Ellemme uskalla 
olla terveellä tavalla omalla puolellam-
me, vähättelemme itseämme. Saatam-
me myös pelätä olevamme ylimielisiä, 
jos kohtelemme itseämme rakkaudella. 

Harjoittelu voi alkaa
Mistä merkeistä tunnistat, että emotionaalisten rajojen harjoittelu voisi olla hyväksi?  
Löydätkö itsestäsi seuraavia ominaisuuksia? Laita rasti ruutuun, jos tunnistat itsesi:

1. Annat ihmisten kohdella sinua loukkaavasti ja epäkunnioittavasti  
sanomatta siitä heille mitään.

2. Sallit asioita, joita et itsellesi haluaisi tai joita et tunne oikeaksi.

3. Huomaat pyyteleväsi anteeksi – useimmiten siitä syystä,  
että pelkäät olleesi liian vaativa. 

4. Haluat välttää konflikteja viimeiseen asti, vaikka se tarkoittaisi sitä,  
että sinun on vaiettava. 

5. Huomaat toivovasi parempaa, asiallisempaa ja tasavertaisempaa kohtelua,  
mutta et vielä uskalla ilmaista toivettasi.

6. Koet turhautumista, kiukkua tai vihaa tapahtuneista asioista, mutta syyllistät  
itseäsi noista tunteista. Et koe tunteiden olevan tärkeitä viestejä. 

Tämä ei ole totta. Emotionaaliset rajat 
auttavat harjoittelemaan itsearvostusta. 
Ja terve itsearvostus ei todellakaan tee 
meistä itsekkäitä, vaan pelkästään kyke-
neväisiä huolehtimaan itsestämme.

”Emotionaaliset rajat lisäävät 
luottamusta ja turvaa.”
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Olemme sopeutuneet  
pieneen tilaan

Yleensä emme salli itsellemme sitä, mitä 
meille ei ole annettu. On vaikeata olla it-
selleen myötätuntoinen, ellei ole saanut 
sitä kokea. On vaikeata sanoa missä ra-
jamme kulkevat, ellemme ole saaneet nii-
tä opetella.

Rajattomuutta esiintyy usein perheis-
sä, joissa ei ole ollut tunnetasolla tilaa. 
Voimme syyttävää sormea heristämät-
tä hyväksyä, että meistä monen kohdal-
la on ollut näin: olemme lapsina oppineet 
sopeutumaan tuollaiseen ilmapiiriin vie-
mällä itse mahdollisimman vähän tilaa. 
Terve itsearvostus on jäänyt kehittymät-
tä. 

Ihmissuhteissa emotionaaliset rajat 
ovat tärkeitä. Ne lisäävät luottamusta ja 

Ja harjoittelu jatkuu...
Ohessa muutama lause, joita voit itse jatkaa.  
Näiden avulla voit lähteä tutkailemaan rajojasi:

1. Tässä tilanteessa minulle sopii, että  .............................................................

 

  ........................................................................................................................

2. Tässä tilanteessa minulle ei sovi, että  ...........................................................

 

  ........................................................................................................................

3. Minun ei tarvitse sallia, että minulle/minua  ...................................................

 

  ........................................................................................................................

4. Minulla on oikeus  ............................................................................................

 

  ........................................................................................................................

turvaa. Kun suhteessa on tilaa olla oma 
itsensä, on myös tilaa kunnioittaa toinen 
toisensa rajoja. Tämä tekee suhteesta ai-
dosti avoimemman ja vapaamman: ei tar-
vitse arvailla, ei tarvitse lukea ajatuksia.

Parhaimmillaan rajat elävät ja jousta-
vat. Ne eivät ole jähmeitä ja kontrolloi-
tuja. Ne eivät tee elämästä kovaa, vaik-
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ka niissä pysyminen vaatiikin vahvuutta. 
Vahvuuteen nimittäin mahtuu herkkyys, 
mutta kovuuteen ei.

On ihan hyvä ilmaista, että rajoissa 
pysyminen on vaikeaa. Rajojen vetämi-
nen voi myös pelottaa, ja silti sen voi teh-
dä!

Ja lopuksi muutama vahvistuslause 
matkasi varrelle.

"Vaikka emme olisikaan samaa miel-
tä, minä välitän siitä, miltä sinusta tun-
tuu."

"Vaikka meillä olisi erimielisyyttä, 
voimme säilyttää kunnioituksen toi-
siamme kohtaan." ❀

Kirjoittaja on tamperelainen itsetuntemusohjaaja,  
kouluttaja ja kirjailija.
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TEKSTI: Piri Aarnikko

Muutosta ilmassa   
osa II

PROUT
Maailma uushumanistin silmin 

Nykyisessä maailmantilanteessa moni miettii kuumeisesti, miten muuttaa kehityksen suuntaa 
niin, että tulevaisuutemme olisi ekologisesti kestävää, sosiaalisesti reilua ja kaikkien elävien 

olentojen hyvinvointia lisäävää. Nyt jos koskaan tarvitsemme ennakkoluulotonta visiota uudesta.

N ykyinen tapamme toimia 
ja elää on tullut tiensä 
päähän. Muutosvoimina 
kohti uutta toimivat glo-

baalit kriisit: ilmastonmuutos, pande-
mia, konfliktien ja luonnonkatastrofien 
aiheuttamat miljoonien ihmisten pako-
laisvirrat, muutosta vaativat kansanliik-
keet sekä kollektiivisessa tietoisuudessa 
tapahtuvat arvojen muutokset.

Filosofi, yhteiskunnallinen uudistaja 
ja henkinen opettaja P.R. Sarkar (1921-
1990) esitteli jo vuoden 1960 paikkeilla 
yhteiskuntamallin, jota hän kutsui nimel-
lä PROUT. Se tulee sanoista Progressive 
(jatkuvasti kehittyvä hyvinvointi ja tek-
nologia), Utilization (oikeudenmukai-
nen ja tehokas hyödyntäminen) ja Theo-
ry (käytännönläheinen malli). Aika ei sil-
loin vielä ollut kypsä hänen edistykselli-

sille ajatuksilleen, mutta nyt ne ovat ajan-
kohtaisempia kuin koskaan. 

Sarkar kuvaa niitä periaatteita ja suun-
taviivoja, joiden avulla luodaan edelly-
tykset kukoistavan yhteiskunnan syn-
tyyn. Ne auttavat myös ratkaisemaan ny-
kyisiä globaaleja ongelmia. Mallin kul-
makiviä ovat uushumanistinen maail-
mankuva, mahdollisimman omavarainen 
paikallistalous ja globaali hallinto. 

Artikkelisarjan 2. osassa kerrotaan yhteiskunnan rappeutumisen konkreettisista vaiheista  
ja keskitytään uuden, kukoistavan yhteiskunnan käytännön malleihin.

”Maapallo 
on nähtävä 

yhtenä elävänä 
järjestelmänä.”
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Kehitystä ja rappeutumista

M
ikä inspiroi Sarkaria? Ana-
lysoidessaan maailman ti-
laa ja kehitystä hän päätyi 
siihen tulokseen, että mo-

ninaisesta kehityksestä huolimatta yh-
teiskunta rappeutuu pikkuhiljaa moraa-
lisesti tuhoisin seurauksin. Sarkar kuvaa 
tätä rappeutumista kolmivaiheiseksi. 

Ensin syntyy kollektiivisessa ajattelu-
tavassa vääristymä, häiriötila. Se syntyy 
esimerkiksi silloin, kun ahneuden vuok-
si hyväksytään yleisesti ajattelutapa, jon-
ka mukaan eläimet ja muu luonto ovat 
olemassa pelkästään ihmisten tarpeiden 
tyydyttämiseksi. Niiden itseisarvoa ja oi-
keutta hyvään elämään ei oivalleta. Täl-
laisessa yhteiskunnassa ihmisen on vai-
kea ymmärtää yhteyttään muihin eläviin 
olentoihin.

Jos ajattelutapaa ei muuteta, siirry-
tään toiseen vaiheeseen. Ihminen alkaa 
toimia vääristyneiden ajatusten pohjal-
ta: sademetsiä kaadetaan, luonnonvaro-
ja ja ihmisiä riistetään, tuotantoeläimet 
alistetaan luonnottomiin olosuhteisiin ja 
yhteiskunta jakautuu keskenään taistele-
viksi etupiireiksi. Tällaisessa yhteiskun-

nassa ihmisten on vaikea ymmärtää eet-
tisen toiminnan ja oman henkisen kas-
vun tarpeellisuutta – sisäinen tieto ja vii-
saus katoaa.

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa 
yhteiskunta muuttuu yhä raaemmaksi. 
Elämäntapa, joka kadottaa tasapainon 
maailmankaikkeuden voimien kanssa ei 
voi jatkua tuhoutumatta, ellei muutosta 
tapahdu. Ihmiskunta on osittain jo Sar-
karin kuvaamassa kolmannessa vaihees-
sa. 

On löydettävä uusi ajatussisältö, uusi 
suunta. Maapallo on nähtävä yhtenä elä-
vänä järjestelmänä; kaikki sen osat ovat 
läheisesti yhteydessä toisiinsa ja jokaisen 
hyvinvointi on riippuvainen muiden hy-
vinvoinnista. Maapallon ekosysteemien 
turvaaminen on kiireellisimpiä tehtä-
viämme; on käynnissä ihmisen aiheutta-
ma sukupuuttojen aalto, joka asiantun-
tijoiden mukaan uhkaa myös taloutta, 
ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä. 

Uushumanismin  
arvoilla tasapainoon

On aika siirtyä kapea-alaisesta oman 
edun, oman ryhmän tai oman maan etu-

”Sarkarin malli on yhdistelmä henkilökohtaista 
vapautta ja kollektiivista vastuuta.”

jen tavoittelusta kaikkien hyvinvoinnin 
edistämiseen.

Sarkarin mukaan yhteiskunnan ter-
vehdyttämisen avainasemassa ovat kou-
lutus ja edistykselliset opettajat. Myös 
toimittajilla ja taiteilijoilla on suuret 
mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten ajat-
teluun. Voimme lisätä tähän myös so-
siaalisen median. Niinpä ei ole yhdente-
kevää, millaista maailmankuvaa media, 
musiikki, kirjallisuus, kuvataide, eloku-
va ja muut taidemuodot vahvistavat. Oh-
jaavatko ne myönteiseen, rakentavaan ja 
innostavaan kehitykseen ja yhteistyöhön, 
vai päinvastoin? 

Kansainvälisten suuryritysten toimin-
tatapojen kritiikki, kestävän elämänta-
van mallit, yhteisöllisyyden kehitys ja 
edistykselliset uudet teknologiat ovat 
kaikki tärkeitä, mutta eivät vielä riittä-
viä muutoksia tasapainon palauttamisek-
si. Lisäksi tarvitaan kestävä malli, joka 
pohjautuu ymmärrykseen kaiken keski-
näisestä riippuvuudesta. 

Kaiken toiminnan lähtökohtana tulee 
olla koko planeettamme hyvinvoinnin 
edistäminen; ihmisten, eläinten, kasvien 
ja muun luonnon. Ihmisiä ei tule erotel-
la sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon 
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tai muun syyn perusteella, vaan kaiken on 
perustuttava tasa-arvoon, oikeudenmu-
kaisuuteen ja harmoniaan. 

Tätä ajattelutapaa Sarkar kutsuu uus-
humanismiksi. Se pohjautuu syvään kun-
nioitukseen jokaisen ainutlaatuisuut-
ta kohtaan. Uushumanisti näkee kaikki 
elävät olennot yhtenä ja jakamattomana 
maailmanperheenä – ja kaikilla on oikeus 
elää!

Henkisyys ja kokonaisvaltainen 
kehittyminen 

"Koulutusjärjestelmät keskittyvät pää-
asiassa materiaalisiin arvoihin ja ymmär-
ryksen kehittämiseen. Nuorilla on suuri 
vastuu siitä, että maailmasta tulee kaikil-
le parempi paikka. Siksi kasvatuksen pi-
täisi korostaa enemmän sydämen arvoja, 
sisäisiä arvoja. Toiveeni on, että jonain 
päivänä kouluissa opetetaan myös rak-
kautta, myötätuntoa, oikeudenmukai-
suutta, anteeksiantoa, läsnäoloa, suvait-
sevaisuutta ja rauhaa."

– Dalai Lama

Sarkarin mielestä yhteiskunnan tärkein 
tehtävä on täyttää ihmisen tarpeet. Näitä 
ovat fyysiset eli kehon tarpeet, psyykkiset 
tarpeet eli äly ja tunteet, sekä sisäisen rau-
han ja tasapainon henkiset tarpeet. Näin 
ihmiset voivat kehittyä kokonaisvaltaises-
ti ja heillä on edellytykset luoda kukois-
tava yhteiskunta, joka toimii harmoniassa 
ympäröivän luonnon kanssa. 

Jokaisen ihmisen voimavaroja pitää 
kehittää tasapainoisesti. Minkä tahansa 
osa-alueen ylikorostaminen voi aiheuttaa 
ongelmia persoonallisuuden kehityksessä. 

Sama pätee yhteiskuntaan. Monissa idän 
kulttuureissa on ylikorostettu henkistä 
puolta. Läntinen maailma taas on aset-
tanut taloudelliset ja teknologiset näkö-
kohdat etusijalle ja laiminlyönyt henkisen 
puolen. Tasapaino puuttuu kummastakin. 

Sosiaalisen ja ekologisen tietoisuuden 
herättämiseksi on tärkeää kehittää ih-
misten psyykkistä ja henkistä puolta. Sil-
loin he ymmärtävät olevansa osa suurta 
elämän verkostoa. He myös arvostavat 
osaansa yhteiskunnan kehittäjinä. Ter-
veessä yhteiskunnassa arvostetaan ih-
misten erilaisuutta, tarvetta ilmaista luo-
vuuttaan ja toteuttaa unelmiaan. Samoin 
kannustetaan moninaisiin kulttuurisiin 
ilmaisuihin ja tuetaan esimerkiksi kie-
len, traditioiden, taiteen, pukeutumisen 
ja ruokakulttuurin monimuotoisuutta. 
Mikä onkaan tärkeämpää näinä haasta-
vina aikoina, kuin kulttuurin mieltä ko-
hottava ja sydäntä avaava voima?

Henkisten kykyjen kehittäminen luo 
moraalisen pohjan ja ravitsee yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ihmisten ja planeetan 
kaikkien elämänmuotojen välillä. Hen-

”Henkisyys tuo 
syvän, sisäisen 
kokemuksen 

kaiken ykseydestä.”

Kuva: Shutterstock
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kisyys on eri asia kuin dogmaattiset uskonnot, sillä 
henkisyys tuo syvän, sisäisen kokemuksen kaiken yk-
seydestä. Henkiset arvot vaalivat kehitystä ja yhteistä 
menestymistä sekä vahvistavat yhteiskunnallista va-
pautta. Ulospäin tämä ilmenee myötätuntona, avara-
katseisuutena, epäitsekkyytenä, yhteistyökykynä, si-
säisenä rauhana ja ilona. Henkisesti elinvoimaisia ih-
misiä ei voi alistaa, ostaa tai lahjoa! He tekevät työtä 
kaikkien hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Varallisuuden jakaantuminen 

"Pyrkimys rikastua muiden kustannuksella on erään-
lainen psyykkinen sairaus. Ylenmääräinen henkilö-
kohtaisen varallisuuden haaliminen riistää useim-
missa tapauksissa monelta muulta elämän perustar-
peet. Emme saa laiminlyödä yhdenkään olennon hy-
vinvointia missään päin maailmaa." 

– P.R. Sarkar

"Maapallo pystyy tyydyttämään kaikkien tarpeet, 
mutta ei kaikkien ahneutta."

 – Mahatma Gandhi 

Ihmiset kaipaavat vapautta ja mahdollisuuksia it-
sensä kehittämiseen, ilmaisuun ja onnen tavoitteluun. 
Vapaus ei voi kuitenkaan ulottua niin pitkälle, että 
jonkun yksilön tai ryhmän itsekäs toiminta aiheut-
taisi muille vahinkoa. Esimerkiksi monikansallisten 
suuryritysten toiminta vaikuttaa usein kielteisesti ih-
misten, valtioiden ja ympäristön hyvinvointiin. Suur-
yritykset saattavat voiton tavoittelussaan ostaa kil-
pailijansa, ajaa omia etujaan vaikuttamalla heikkojen 
valtioiden lainsäädäntöön ja täten aiheuttaa monen-
laista vahinkoa paikallisille yhteisöille ja luonnolle.

Planeetan aineelliset resurssit ovat rajalliset. Jotta 
jokainen ihminen voisi vapautua puutteesta ja köy-
hyydestä, ei materiaalisen vaurauden hankkimista voi 
Sarkarin mukaan olla rajoittamatta. Säätelyllä este-
tään taloudellinen riisto ja omaisuuden ylenmääräi-
nen kasaantuminen harvojen käsiin.

Sarkarin malli on yhdistelmä henkilökohtaista va-
pautta ja kollektiivista vastuuta. Kaikki voivat kas-
vattaa henkistä pääomaansa, tietojaan ja taitojaan. 
Niiden lisääminen ei ole keneltäkään pois, vaan ne 
hyödyttävät yksilön lisäksi myös koko yhteiskuntaa. 

Perustarpeet ja paikallistalous 

"Jotta ihminen voisi tuntea itsensä arvostetuksi, hä-
nelle tulee suoda nämä kolme asiaa: kunnioitus, kou-
lutus ja taloudellinen omavaraisuus."

 – P.R. Sarkar 

Maapallon luonnonvarat ovat koko ihmiskunnan 
yhteistä perintöä. Kaikilla ihmisillä on oikeus hyvän 
elämän perustarpeisiin kuten ravintoon, vaatteisiin, 
asuntoon, koulutukseen ja terveydenhoitoon. Tarpeet 

Kuva: Shutterstock
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vaihtelevat esimerkiksi ilmaston ja kulttuurin mukaan. 
Peruspalveluiden hankkimiseksi pitää yhteiskunnan taa-
ta jokaiselle mielekkään työn kautta hankittu riittävä os-
tovoima. Kattava perusturva luo terveen ja vakaan poh-
jan elämälle, jolloin ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa 
myös henkisiä tarpeitaan itsensä ja koko yhteiskunnan 
iloksi. 

Uushumanistisessa yhteiskunnassa luodaan mahdol-
lisimman autonominen ja omavarainen paikallistalous. 
Tällainen perusyksikkö voisi Sarkarin mukaan olla noin 
100 000 asukkaan suuruinen alue, jonka rajat määräyty-
vät maantieteellisten tekijöiden, luonnonvarojen, kielen, 
kulttuuriperinteen, historian sekä yhteisten voimavaro-
jen ja ongelmien pohjalta. Esimerkiksi saamelaiset voisi-
vat muodostaa tällaisen alueen. 

Alueen paikallisilla asukkailla pitää olla valta tehdä 
taloutta koskevat päätökset, tuottaa tarpeitaan vastaavia 
hyödykkeitä ja huolehtia niiden myynnistä. Silloin myös 
hyöty koituu alueelle; raha kiertää pääasiassa paikallis-
taloudessa, eikä valu sieltä ulos esimerkiksi monikansal-
listen suuryritysten taskuun. 

Tällaisen alueen luonnonvaroja käytetään kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Raaka-aineita kier-
rätetään ja käytetään tarkoituksiin, joissa niistä saadaan 
kaikille suurin mahdollinen hyöty. Ihmisten asiantunte-
musta ja ammattitaitoa hyödynnetään työllistämällä hei-
dät alueensa yrityksissä – tavoitteena täystyöllisyys. Jol-
lain erityisellä alalla lahjakkaiden ja koulutettujen työ-
mahdollisuuksista olisi huolehdittava, ettei tapahdu ”ai-
vovuotoa” muille alueille.

Palkat ja kannusteet 

Yhteiskunnan menestyminen riippuu sen jäsenten luo-
vuudesta ja tuottavuudesta. Minimi- ja maksimipalk-
kojen välistä eroa olisi Sarkarin mukaan pienennettävä, 
mutta ei poistettava. Monipuolinen kannustejärjestelmä 
innostaa ihmisiä aloitteellisuuteen, luovuuteen ja työte-
liäisyyteen. Kannusteiden perusteina voisivat olla vaik-
kapa työpanos tai erityislahjakkuus.

Kannusteiden pitää luonnollisesti olla merkitykselli-
siä saajalleen. Kannusteina voisivat toimia rahan lisäk-
si myös erilaiset luontaisedut kuten laitteet, joilla henki-
lö voi parantaa työskentelyolosuhteitaan tai suoritusky-
kyään. Kannuste voi olla tavara, mutta myös huomion-
osoitus tai mahdollisuus erikoiskoulutukseen tai uuteen 
työhön. Myös kulttuuripalvelut ja vapaa-ajan toiminnot 
ovat hyviä kannusteita.

Osuuskuntien uusi tuleminen

"Ihmisten osaaminen saadaan yhteiseen käyttöön par-
haiten osuustoiminnan keinoin."

 – Professori Iiro Jussila

Sarkar suosii osuuskuntamuotoista, työntekijöiden 
omistamaa ja johtamaa yritystoimintaa, joka tuottai-
si valtaosan alueen perustarvikkeista ja -palveluista. Se 
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mahdollistaisi esimerkiksi alhaiset kulut-
tajahinnat.

Yhteisöllinen henki tuo yhteiskuntaan 
harmoniaa; ihmiset osoittavat suurempaa 
sosiaalista vastuuta ja pitävät parempaa 
huolta ympäristöstään.

Esimerkkejä erilaisista osuuskunnista:
– maatalousosuuskunnissa viljelijät 

hankkivat yhdessä siemenet, lannoit-
teet ja koneet, ja myös markkinoivat 
tuotteensa

– tuottajaosuuskunnat hoitavat teollisen 
tuotannon ja rakennusalan

– käsityöläis- ja taiteilijaosuuskunnat 
toimivat luovilla aloilla

– kuluttajaosuuskunnat myyvät muiden 
osuuskuntien tuotteita kohtuuhintaan 

– palveluosuuskunnissa on lääkäreitä, 
sosiaali- ja hoitoalan työntekijöitä, asi-
anajajia ja muita eri alojen asiantunti-
joita 

– pankkiosuuskunnat rahoittavat toimin-
taa

Pienet yksityisyritykset – monesti per-
heyritykset – vastaavat Sarkarin mallis-
sa muista tuotteista ja palveluista kuten 
ravintoloista, hoitoloista, korjaamoista ja 
erikoiskaupoista.

Estääkseen ylenmääräisen varallisuu-
den kasaantumisen yksiin käsiin Sarkar 
ehdottaa, että yhteiskunta asettaisi yksi-
tyisyritysten myynnille ja työntekijöiden 
määrälle tietyt rajat. Yrityksen saavut-
taessa tämän rajan se voi valita jatkaako 
se toimintaansa pienimuotoisempana vai 
muuttaako sen osuuskunnaksi.

Avainasemassa olevaan teollisuuteen 
ja palveluihin lasketaan alat, jotka ovat 
välttämättömiä muiden alojen ja koko 
yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Sel-
laisia ovat esimerkiksi energiatuotanto, 
liikenneyhteydet ja tietoliikenne. Nämä 
ovat kriittisen tärkeitä koko taloudelle 
ja vaativat suuria investointeja. Niitä on 
myös vaikea hajasijoittaa. Näistä syistä 
ne olisivat Sarkarin mallissa yhteiskun-
nan johtamia.

Artikkelisarjan viimeisessä, kolman-
nessa osassa paneudumme niihin valta-
viin hyötyihin, joita Sarkarin visioima 
globaali hallinto toisi tullessaan. Jatka-
kaamme maailmanparannusmatkaamme 
siis huhtikuussa ilmestyvässä lehden nu-
merossa! ❀

Kirjoittaja on luennoitsija ja  
"Visio paremmasta maailmasta" -liikkeen perustajajäsen.

Lähteet
Piri Aarnikko: Visio paremmasta maailmasta (Ananda Seva ry 
2019)

”Yhteisöllinen 
henki tuo 

yhteiskuntaan 
harmoniaa.”

Onko 
unelmasi 
opettaa 
joogaa? 

 
Tai vahvistaa henkistä 
polkuasi syventämällä 

omaa joogaharjoitusta ja 
meditaatiota? Ovatko ekologiset 

ja eettiset arvot sinulle 
tärkeitä ja haluat edistää niitä 

yhteiskunnassa? Ananda Sevan 
Joogaopettajakoulutuksessa 

yhdistyvät nämä kaikki. 

Kansainvälisen Yoga Alliancen 
rekisteröimä koulutus alkaa 

toukokuussa 2021 ja koostuu 
seitsemästä lähiopetusjaksosta, 

harjoitustunneista, 
kotitehtävistä  

ja lopputyöstä.

“Koulutus on kattava 
ja antaa paljon. Saa 

asanoiden lisäksi 
tietoa ruokavaliosta, 

filosofiasta ja 
meditaatiosta.” 

“Oikeaa joogaa! 
Jooginen, eettinen 

elämäntapa ja parempi 
yhteiskunta. Rakkaus!” 

“Koko juttu on ihana 
TIE! Todella hyvät, 

lempeät ja kannustavat 
opettajat.”   

Ota yhteyttä: Piri Aarnikko 
040 828 8889 

piri.aarnikko@gmail.com

Ananda Seva
Sydämen, tiedon ja hiljentymisen joogaa

www.anandaseva.fi

Alkaa keväällä 2021!
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On aika siirtyä  
erillisyydestä yhteyteen
Viime vuosi on nostanut erillisyyden kivun silmiemme eteen ehkä selkeämmin kuin koskaan. 
Siinäkin piilee lahja. Voimme tiedostaa, että on aika siirtyä erillisyydestä yhteyteen. On aika 

löytää tie toistemme luokse, on aika yhdistyä ja myös luoda yhdessä – kadottamatta silti omaa 
voimaa ja totuuttaan.

T arve siirtyä erillisyydes-
tä yhteyteen on ajassam-
me selkeästi näkyvillä oleva 
teema. Olemme ihmiskun-

tana eläneet pitkään erillisyyden aikaa, 
jossa henkiset ja fyysiset kuilut ovat vain 

den ajalta olemme saaneet myös lahjoja 
– syvemmän ymmärryksen ja kokemuk-
sen ihmisen individuaatiosta eli itseksi 
tulemisen prosessista, omasta ainutlaa-
tuisuudesta, yksilön merkityksestä, itse-
näisyydestä ja vapaasta itsemääräämis-
oikeudesta.

Yhteys parantaa

Elämme mielen dualistisessa ja paradok- 
saalisessa todellisuudessa, jossa hah-
motamme elämää erilaisten vastaparien 
kautta. Elämä on kuitenkin yksi koko-
naisuus: sillä ei ole vastaparia. Jokaisen 
tarkoitus on löytää yhteys kaiken olevai-
sen kesken niin sisäisesti kuin suhteessa 
ympäristöömmekin. Löytää yhteys itseen 
ja omaan monimuotoisuuteen. Yhteys 

kehoon. Yhteys sieluun ja henkeen. 
Yhteys luontoon ja juuriimme. Yh-
teys toisiimme.

Vain yhteydessä voimme pa-
rantua ja voida hyvin, ja voim-
me olla eheämpiä ja kokonaisem-
pia. Yhteys elämään sen monissa 
tasoissa ja olomuodoissa on luon-

nollinen olemuksemme. Moni on-
kin tehnyt henkistä matkaa omaan 

sisimpäänsä ja vahvistanut yhteyttä it-
seensä, ajatuksiinsa, tunteisiinsa, hen-

keensä ja kehoonsa. On ymmärtänyt ja 
kokenut, kuinka tuskallista erillisyydes-
sä eläminen on – sillä se on erillisyyttä 
myös itsestä.

kasvaneet. Se on nähtävissä esimerkiksi 
luonnon tuhoutumisena, eriarvoisuuden 
ja eristäytymisen kasvuna sekä keskuste-
lupalstojen vastakkainasetteluna ja tois-
ten ihmisten tuomitsemisena.

Kaikella on puolensa, joten erillisyy-

”Elämä on  
yksi  

kokonaisuus.”

Teksti: Katja Frange
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Monimuotoisuuden lahja

Elämä on monimuotoista ja niin sen 
kuuluukin olla. Yhteys ja sen myötä syn-
tyvä ykseyden kokemus ei tarkoita sitä, 
että kaiken tulisi olla samanlaista. Se 
on yhteyden ja kokonaisuuden kokemis-
ta erilaisuudesta huolimatta. Se ei myös-
kään tarkoita, että meidän tulisi ajatella 
ja toimia samalla tavalla tai elää ja teh-
dä töitä yhdessä kaikkien kanssa, vaan 
voimme löytää oman heimomme. Sen 
kanssa voimme viedä yhdessä eteenpäin 
asioita – ja samalla kunnioittaa toisille 
tärkeitä asioita.

Jokin meitä ihan kaikkia kuitenkin 
yhdistää, ja luonto muistuttaa meitä täs-
tä. Katso luontoa, miten se erilaisuudes-
taan ja valtavasta monimuotoisuudes-
taan huolimatta – tai juuri siksi – toimii 
yhtenäisesti ja ylläpitää elämää. Ihmiset 
ovat samaa tietoisuutta ja luomakuntaa. 
Olemme monimuotoinen ja -ulotteinen, 
monivärinen ja "sekava seurakunta", ja 
silti samaa kokonaisuutta. Me ihmiset 
olemme erilaisuuksistamme huolimatta 
enemmän samanlaisia kuin erilaisia, ja 
elämän perustavanlaatuiset asiat yhdis-
tävät meitä kaikkia.

Sydänyhteys

Meitä yhdistää tämä upea maapallo ja 
sen luonto, kollektiivinen tietoisuus ja 
ihmisyyden kokemukset. Vaikka usko-
muksemme, ajatuksemme ja tunteemme 
olisivat erilaisia, olemme silti yhteydessä 
ja voimme myös kokea tuon yhteyden. Se 
tapahtuu sydämen kautta.

Tieteellisestikin on tutkittu, että juu-
ri sydämissä me yhdistymme toisiimme. 
Sydän on ihmisen tietoisuuden ja rak-
kauden keskus, ja sydämen synnyttämä 
magneettikenttä ulottuu joka suuntaan 
kauaksi kehomme ulkopuolelle. Sydän 
vastaanottaa ja lähettää aktiivisesti tie-
toa ihmisen ja ulkomaailman välillä. Sy-
dän tietää ja tunnistaa paljon enemmän 
kuin olemme aikaisemmin ajatelleet.

Kun olemme läsnä ja rauhassa, myös 
vastaanottamisen ja lähettämisen voima 
kasvaa. Voimme puhua myös empatias-
ta ja myötätunnon voimasta. Kun py-
sähdymme toisen äärelle ja kohtaamme 
toisen rauhassa, läsnäolevana ja avoime-
na, syntyy yhteys. Silloin voimme nähdä 
myös toisen ajatusten ja tunteiden tuol-
le puolen, aitoon olemukseen ja ihmisyy-
den yhdistävään voimaan.

Hyväksymisen  
kautta yhteyteen
Kun etsimme yhteyttä, me yritämme 
usein muuttaa toista ihmistä: ”kunpa 
hän vain ymmärtäisi minua ja ajattelisi 
toisin, tai tuo asia olisi toisin, niin kaikki 
olisi hyvin”.

Taistelemme lähes jatkuvasti jotain 
vastaan, hyväksymättä elämää sellaisena 
kuin se tässä hetkessä on. Tämä on evo-
luutiolle toki myös hyväksi, koska tyyty-
mättömyys ja kaipuu pitävät meidät liik-
keessä ja kehittyvinä.

Syvän hyväksymisen kanssa kulkee 

KATJA FRANGE 
luennoi klo 18.10 – 18.50

NAISEN VOIMA 
– matka erillisyydestä yhteyteen

messut

KEHO  MIELI  HENKI

VERKOSSA
13.2.2021

www.minaolenmessut.fi

hänet rakkauteen ja valoon. Jos näet pel-
koa ja vastahyökkäystä, lähetä edelleen 
rakkautta.

Kuuntele enemmän, tuomitse vähem-
män. Hengitättehän samaa ilmaa. Muis-
tuta itseäsi siitä, että olette samaa koko-
naisuutta. Kokeile antaa toisen vain olla 
juuri sellainen, kuin hän on.

Tätä täytyy tietysti harjoitella, koska 
useimmilla meistä nousee esille tuomitse-
misen ja vastahyökkäyksen tarve. Emme 
haluaisi hyväksyä jotain, joka on erilais-
ta tai saa aikaan epämukavaa oloa. Tuo-
mitsemisenkin kautta yritämme yleensä 
vain suojella itseämme. Se luo kuitenkin 
jo ajatuksena ja energiana erillisyyttä, ei 
yhteyttä.

Rajat toki täytyy asettaa, mutta kun 
sydämesi pysyy rajojesi sisällä avoimena 
ja kun osoitat myötätuntoa ja hyväksyn-
tää, yhteys saa mahdollisuuden. Aina se 
ei tarkoita sanoja, eikä edes tekoja, mutta 
voit jo energian tasolla saada aikaan isoa 
muutosta. Ja kun energia muuttuu, voi-
kin avautua yhteys, jossa on mahdollista 
tavoittaa toinen myös sanoin ja teoin. Sil-
loin tavoitat myös itsestäsi jotain tärkeää.

Paluu rakkauteen

Kaikki elämä ja olevainen on syntynyt 
ykseydestä, rakkaudesta. Me olemme 
eläneet kohdussa, yhteydessä ja ykseydes-
sä jo äidinkin kanssa, täydellisesti ravit-
tuina ja turvassa kannettuina. Tuohon 
yhteyden ja ykseyden kokemukseen me 
tiedostamattamme kaipaamme, ja sitä 
kohti kuljemme.

Ja samaan aikaan me olemmekin jo 
yhteydessä ja ykseydessä! Meidän tulee 
vain muistaa se ja löytää yhteinen maa-
perä, jolle elämän monimuotoisuus mah-
tuu yhtä aikaa, yhdessä. ❀

Kirjoittaja on henkinen valmentaja, kirjailija ja näkijä.

kuitenkin myös ymmärrys ja luottamus 
siihen, että se ei tarkoita asioiden muut-
tumattomuutta tai luovuttamista. Päin-
vastoin. Aidon hyväksymisen myötä syn-
tyy vapaus ja vapaa tila, jossa yhteys voi 
syntyä. Hyväksyminen avaa yhteyden, 
koska se synnyttää turvallisuudentun-
teen. Hyväksyttynä saan luvan olla sel-
lainen kuin olen, jolloin erillisyyttä syn-
nyttävät suojat voivat pudota pois.

Voit kokeilla esimerkiksi seuraavaa. 
Kun luet eriävän mielipiteen tai kohtaat 
elämässäsi ihmisen, joka nostaa sinussa 
esiin ärsytystä, turhautumista tai saa si-
nut sulkeutumaan kuoreesi – silloin py-
sähdy pieneksi hetkeksi. Lähetä tuolle ih-
miselle rakkautta. Kuvittele ympäröiväsi 

”Yhteyden 
kokeminen 

tapahtuu sydämen 
kautta.”
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UTISETA
Näkymatka pohjoisen  

tradition mukaan

Teksti: Serena Constance
Käännös: Anna Tosha Einiö

Englannin polveileviin maastoihin kätkeytyy paljon muinaisia hautakumpuja ja kukkuloita, joilla 
on harjoitettu erilaisia seremonioita. Niin arkeologiset löydöt kuin henkiset istunnotkin voivat 

paljastaa yllättäviä asioita ja antaa näihin asioihin syventyvälle nykyihmiselle parantavia ja 
vahvistavia kokemuksia. Serena Constance kertoo omastaan.

O n viileä heinäkuun aamuyö. 
Kello on vähän yli kolme, 
olen nainen yksin yössä. Is-
tun kukkulalla Etelä-Eng-

lannin rannikon tuntumassa. Kun koho-
tan katseeni, nousee puiden mustan silue-
tin takaa kirkkaana aamutähti Venus.

Näen hyvin kauas. Ylläni kaartu-
va Linnunrata säteilee vain kalpeana 
Brighton and Hoven rannikkokaupun-
gin kellertävän valohehkun vaikutukses-
ta. Kauempana, valtatiellä kohti Lontoo-
ta, humisee autojen katkeamaton virta.

Nämä kukkulat ovat South Downs – 
kolmen piirikunnan läpi kulkeva kalkki-

kiviharjujen muodostelma. Harjuilta on 
löydetty viikinkien ja saxonien hauta-
kumpuja, rautakautisia linnoitusvuoria, 
kelttiläisten ja roomalaisten temppelei-
den raunioita, neoliittisen kauden piiki-
vikaivoksia ja jopa kuuluisaa Stonehen-
geäkin vanhempi jättiläismäinen, pen-
gerretty seremoniapaikka nimeltä White-
hawk. Ajanjaksojen jälkiä toinen toisten-
sa lomassa.

Kummulla

Istuntoni perustuu muinaisnorjalaiseen 
Utiseta -nimiseen traditioon. Olen tääl-

Kuvat: Serena Constancen kuva-arkisto
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lä kuunnellakseni paikan henkiä, hauta-
kummun viestejä ja sitä, mitä tällä kai-
kella on minulle opetettavaa. Tunnen it-
seni hyvin eläväksi ja osaksi niin näkyvää 
kuin näkymätöntäkin maailmaa. Yön sy-
lissä istuminen on modernin ajan naisen 
näkymatka; etsin sisäistä viisautta, oival-
lusta.

Tämä nimenomainen kumpu on suo-
jeltu muinaismuistomerkki; se on prons-
siaikaisen heimon korkea-arvoisen jäse-
nen lepopaikka. Hän on ehkä noin 5000 
vuotta vanha, ja hän on nainen. Hän 
kuiskaa nimensä korvaani: "Ceirchen". 
Otan myöhemmin selvää tästä kymrin-
kielisestä nimestä, ja se tarkoittaa kauran 
siementä. Mutta nyt Ceirchen on kutsu-
nut minut tänne, tähän muuntumisen ja 
vihkimyksen yöhön. Näen tähdenlennon. 
Tämä on taianomainen yö – elämäni yh-
den jakson loppu ja toisen alku. Istutan 
uuden siemenen.

Yöllinen istuntoni on 101 päivää kes-
täneen rituaalimatkan päätös. Aloitin 
matkani Iso-Britannian ensimmäisen Ko-
rona-lockdownin aikoihin, eli 2. päivänä 
huhtikuuta 2020. Ja näin se meni.

101 askeleen rituaali

Sain alun perin virikkeen tälle pitkälle 
harjoitukselle opiskellessani Westcount-
ry School of Myth -opistossa Dartmoo-
rissa. Opistolla keskitytään tarinanker-
rontaan ja halutaan osoittaa, että tari-
noilla on meille levottomassa nykyajas-
sa jotain olennaista annettavaa. Kurssini 
vetäjä, tarinankertoja Martin Shaw, ker-
toi meille Siperiasta peräisin olevan tari-
nan Vanhasta Kitnasta ja sudesta. Tässä 
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tarinassa Vanha Kitna ottaa 101 askelta löytääk-
seen kadonneen tyttärensä, joka on karannut susi-
lauman mukana. Hän lähtee liikkeelle – ja 101. as-
keleellaan muuttuu itsekin sudeksi!

Tämä tarina innoitti minua. Halusin luoda 
oman 101 päivän rituaalini. Minulla oli suuri tar-
ve pitää itseni tietoisesti hyvässä yhteydessä maa-
han ja säilyttää suuntani, kun maailma ympärillä-
ni tuntui romahtavan.

Aloitin harjoitukseni päivittäisellä aamukävelyl-
lä pitkin kotikaupunkini Hoven kivirantaa. Satoi tai 
paistoi. Lockdown-kevään edetessä harjoitukseni 
alkoi elää omaa elämäänsä. Kiinnitin päivä päiväl-
tä enemmän huomiota yksityiskohtiin. Huomasin 
ympäristössäni aivan pieniäkin asioita. Eipä aikaa-
kaan, kun olin luonut pienen pyhäkön rantalaitu-
rille numero 13 kulkureittini loppupäässä. Annoin 
pyhäkölle nimeksi Suolainen Temppelini. Tavakse-
ni tuli tehdä siellä joka-aamuinen pieni rituaali me-
relle.

Herkistyin vastaanottamaan erilaisia viestejä. 
Niitä tuli luonnosta sekä myös muutamilta ihmisil-
tä, joita tuohon aamuaikaan rannalla liikkui. Oi-
valsin laituritemppelini olevan linjassa Hoven mui-
naislöytöihin; siitä oli suora yhteys suureen, pys-
tyssä seisovaan sarseenikivilohkareeseen, jota sa-
notaan "Kultakiveksi" (Gold Stone) ja myös tule-
van istuntoni hautakummulle rannalta ylös pohjoi-
seen. Pian tiesin, että harjoitukseni sadantena yönä 
minun tulisi istua siellä Utiseta, 12 tuntia.

Initiaatio

Utiseta on vanha norjalainen perinnetapa, jo pal-
jolti unhoon jäänyt. Viisaat naiset – näkijät – ovat 
istuneet esivanhempiensa tai viisaan heimovan-
himman hautakummuilla löytääkseen vastauksia 
elämänsä suuriin kysymyksiin.

Utiseta tuntui ideana vahvalta jo pelkästään sik-
si, että minä – nainen – istuisin kukkulalla yön läpi 
aivan yksin. En pelännyt näkymätöntä, en villieläi-
miä enkä kukkuloilla liikkuvaa karjalaumaa. Kar-
ja ei piittaa ihmisistä. Minun pelkoni liittyi mie-
hiin. Kuten niin monet muutkin naiset, olen tun-
tenut tätä pelkoa ennenkin. Se on kimppuun hyök-
käävän villimiehen pelkoa, jota naiset ovat iät ajat 
kantaneet.

Tulin omasta haavoittuvuudestani vihaiseksi. 
Tunsin vihaa siksi, että pelko on niin usein estänyt 
minua tekemästä mitä haluan. Mutta pelko herätti 
myös soturihenkeni! Tiedämmehän, kuinka paljon 
maailman nykyisestä tuhosta on seurausta patriar-
kaalisista vallan ja kontrollin rakenteista. Ymmär-
sin pelkääväni myös omaa maskuliinista puoltani, 
joka minun tulisi hyväksyä. Aikeeni oli Utisetas-
sa istua pelon kanssa ja integroida maskuliinisuu-
den positiivinen, dynaaminen voima osaksi itseäni. 
Vanhan Kitnan tavoin minustakin tulisi villi!
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Valmistautuminen

Valmistautumiseeni kuului kaksi lyhyempää istuntoa, 
joiden avulla halusin esitellä itseni maan ja kummun 
hengille ja voimille, asettua maaston tunnelmaan ja 
pyytää lupaa ritualistiselle työlleni.

Istuin ensin auringonlaskusta iltaan klo 11 saakka. 
Annoin uhrilahjoja ja pyysin lupaa. Tällöin Ceirchen 
ilmaisi itsensä ja kuiskasi minut tervetulleeksi. Hän 
myös pyysi minua kuuntelemaan kukkulan puita. Eräs 
noin 250 vuotta vanha tammi veti minua puoleensa. 
Toisella harjoituskerrallani jo istuinkin puun kanssa, 
ja myös hän kertoi minulle salaisen nimensä. Tunsin 
puuvanhuksen tukevan minua. Tiesin, että tulisin työs-
kentelemään kahden hengen kanssa: tammen ja hauta-
kummun.

Toisella harjoituskerralla kutsuin omia esivanhem-
piani. Tunsin, että sekä maan että omat esivanhempa-
ni kokoontuivat yhteen kummun vierellä. Tunsin aivan 
erityisen yhteyden muinaisiin miespuolisiin esivanhem-
piini, jotka ovat olleet kelttejä – skotteja, irlantilaisia, 
viikinkisotureita ja ritareita. Pyysin heitä avukseni pel-
koni muuntamisessa. Ja koko ajan tunsin Ceirchenin 
ikään kuin pitävän meille yllä tulta.

Astun yöhön

Utiseta -yötäni edeltävällä aamukävelyllä kohtasin nai-
sen, jolla oli meneillään ihan oma meditatiivinen har-
joituksensa laiturin 13 temppelillä. Tunsimme välil-
lämme vahvan yhteyden! Päätimme yhteisestä seremo-
niasta illalla kuuden aikaan, jolloin minä olisin ylhääl-
lä hautakummulla ja hän meren rannalla. Loisimme 

Tietolaatikko
Seiðr (seidr) eli näkemisen taika kuuluu vanhaan skan-
dinaaviseen mytologiaan ja on eräs skandinaavisen 
shamanismin muoto.

Utiseta Sanan kielellinen muoto paljastaa meille pohjoi-
sen asukeille, että kysymys on ulkona istumisesta. Kuu-
lemme siinä sanat "sitta ute" = istua ulkona ruotsiksi. 
Utisetan syvempi, skandinaaviseen perinteeseen liitty-
vä tulkinta tarkoittaa istumista tienristeyksessä tämän 
ja toisen todellisuuden välissä, eli tiedonhakumatkaa. 
Tietoa ja oppia on muinoin haettu niin esivanhemmilta 
kuin esimerkiksi jumalilta kuten Odin, Freya tai Thor, tai 
omalta ja heimon toteemieläimeltä.

Utisetassa on istuttu yleensä ulkona kaavun alla. Hen-
kimaailma kommunikoi alitajunnan kautta symbolein, 
tuoksuin ja tuntemuksin. Ihmisen tehtäväksi jää tulkita 
ne tietoisen mielensä avulla, ja jokainen voi vain itse tie-
tää, mitä mikin viesti tarkoittaa.
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välillemme tuon jo aiemmin havaitsemani linjan – vahvan 
feminiinisen yhteyden – meren suolaisilta vesiltä maakum-
mulle.

Sää oli illalla mitä parhain; lämmin ja aurinkoinen. Kul-
jin hautakummulle omenapuusta tehdyn Arrowyn-nimisen 
sauvani kanssa. Utisetan muinaisiin rituaaleihin on kuu-
lunut sauva, laulaminen, istuminen ja niin sanottu seiðr 
(seidr) eli näkemisen taika.  

Istuntoni aikana lauloin maalle ja koin, että maa lauloi 
vastavuoroisesti myös takaisin minulle. Maasto oli aikai-
semmilta käynneiltäni jo tuttu, ja olinkin merkinnyt itsel-
leni paikkoja. Iltakuudesta iltayhdeksään istuin kummul-
la, ja siitä keskiyölle tammen kanssa. Sitten tunti kelopuun 
kanssa katsellen nousevaa täyttäkuuta. Siinä korppi laskeu-
tui lähes päälaelleni! Olipa eräs ystäväni nähnyt tästä un-
takin. Palasin oudossa valveunen tilassa takaisin tammen 
luokse, ja kolmelta aamuyöllä astuin paljaan taivaan alle 
ihailemaan Linnunrataa ja Venuksen, aamutähden nousua.

Auringon noustessa ilmestyi jostain kummun reunamilta 
– kuin tyhjästä – vapaana juokseva suuri koira, Kultainen 
Noutaja. Se tuli riemuissaan luokseni ja melkein kaatoi mi-
nut puhtaalla, energisellä rakkaudellaan. Sitten se vain jat-
koi matkaansa, eikä muita ihmisiä näkynyt missään.

Tervehdin aurinkoa sen noustessa tulilintuna valaise-
maan aamutaivasta. Ymmärsin maan yhä kantavan vanhaa 
taikaa, ja jopa niin lähellä kaupungin reunamia! Muilla ole-
massaolon tasoilla elävät henki- ja elementaaliolennot vain 
odottavat, että muistaisimme ja kuuntelisimme heitä, ja 
että työskentelisimme heidän kanssaan niin itsemme, kuin 
koko maailmankin parhaaksi.

Kolme näkylahjaa

Olin siis istunut ja kävellyt pelkoni kanssa. Olin kokenut 
kummun, tammen, tähtien, maapallon, oman sauvani ja 
esivanhempieni pitelevän minua hyvässä turvassa. Ja lau-
luni!

Kohtasin noiden 101 päivän ja Utisetan aikana suurta 
taikaa. Näkyni ja oivallukseni saavat kohta kirjan muodon, 
jonka asiasta kiinnostunut etsijä toivottavasti aikanaan löy-
tää! Mutta juuri nyt haluan jättää teille tästä kokemukses-
tani kolme lahjaa, joita me kaikki voimme käyttää.

1. Ole auki synkronisaatioille, eli yllättäville samanai-
kaisuuksille. Tulkitse ja seuraa niitä intuitiollasi.

2. Pelon kohtaaminen on osa vihkimystämme. On hyvä 
tietää, että yhteistyöhön valmiit esivanhemmat tulevat mei-
tä vastaan ja kantavat meitä tällä polulla, jos vain annam-
me heidän auttaa.

3. Ihminen on pieni olento verrattuna valtavaan avaruu-
teen, ja niin monet asiat voivat saattaa meidät pois tasapai-
nosta, kaaokseen. Asioiden tilaa ei kannata kieltää. Ainoa 
tapa selvitä on toimia yhdessä, kuunnellen toinen toisiam-
me ja kunnioittavassa yhteydessä maahan.

Ja lopulta ... muista laulaa maalle, missä tahansa kuljet-
kin! ❀

Kirjoittaja on riimujen tulkitsija, mytologi, tarinankertoja, tanssija ja runoilija. Hän ohjaa ja 
tukee muita luomaan omia rituaalejaan ja työskentelemään esivanhempien kanssa.  

Viestintäalan päivätyönsä rinnalla hän opiskelee  
saattohoitoa kuolemisen kätilön (Death Doula) nimikkeellä.
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Pohjalainen Nainen on tunnematka naiseu

den syviin kerroksiin. Runot kuljettavat läpi 

työuran, äitiyden, parisuhteen ja oman 

 minuuden rakentumisen.

Saatavissa useissa verkkokaupoissa, tutustu 

lisää: pohjalainennainen.fi

Tilaa Eira Viitalan
Upea esikoisteos
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Sarjakuva
Teksti: Arjuna Ishaya

Suomenkielinen käännös:  Teppo Ahomäki
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Luovuuden lähteillä

Meria Q

Vapaassa virtauksessa

Taide ja elämä ovat tänäkin vuonna edelleen yhtä ja samaa prosessia! Vuoden ensimmäinen kirjoittajamme 
tällä palstalla on Meria Q. Hän on Art Communicator, alitajunnan visualisoija.  Taiteilijanimen Meria merkit-
see hänelle onnellisuutta ja aurinkoa. Q taas on kuu, joka on Merialle tärkeä väylä ja opas muihin maailmoi-
hin ja tunteisiin.

T uon tähän maailmaan näh-
täväksi kuvia, joita emme 
fyysisillä silmillämme pysty 
näkemään. Välitän viestejä, 

tuntemuksia ja tarinoita. Tulkitsen meis-
sä näkymätöntä – niin tässä hetkessä kuin 
menneessäkin. Maalaan sydämestä käsin, 
intuition ohjaamana ja alitajunnan vies-
tejä herkällä korvalla kuunnellen. Näillä 
sanoilla kuvailen itseäni, kun joku kysyy 
mitä teen.

Yhdistelen usein teoksissani intuitii-
visesti eri värejä, maalaustapoja ja tek-
niikoita. Viime aikoina on erityinen yh-
teys akvarellien maalaamiseen syventy-
nyt. Akvarellien maalaamisessa vesi on 
olennaisessa roolissa ja tuntuu, että ve-
den kautta maalauksiini välittyy entis-

Kuvat: Meria Q  kuva-arkisto

tä enemmän syviä tunteita. Ihmiset ovat 
muutoinkin kertoneet taulujeni antaneen 
voimaa ja koskettaneen heitä vahvasti.

Ennen uuden teoksen aloittamista en 
tiedä ennakkoon oikeastaan mitään. En 
sitä, milloin alan maalata uutta taulua 
tai mitä olen maalaamassa. Oikea het-

ki vaan tulee ja aikaa luomiselle järjes-
tyy, kun olen kanavana valmis. Hiljennyn 
maalaamisen äärelle. Useimmiten paikka-
na on työhuoneeni. Maalaan vapauden ti-
lassa ja henkimaailman energian ohjauk-
sessa, intuitiooni luottaen. Valitsen värit 
ja tekniikat työn etenemisen mukaan. Yk-



Kultaisessa kätkyessä.

Pienen tytön iso matka.

”Maalauksissani 
on usein monia 

tarinoita 
päällekkäin ja 

sylikkäin.”
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Cinderella.
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Frantsilan Hyvän Olon KeskuksessaFrantsilan Hyvän Olon Keskuksessa
Hämeenkyrössä alkaen 10.–11.3.2021Hämeenkyrössä alkaen 10.–11.3.2021

Kurssi sopii niin oman Kurssi sopii niin oman 
perheen hoivaksi kuin perheen hoivaksi kuin 
hoitotyö tueksihoitotyö tueksi

Lisätiedot ja hakemukset: Lisätiedot ja hakemukset: 
www.frantsila.com/kurssitwww.frantsila.com/kurssit

HOITAJAKOULUTUSHOITAJAKOULUTUS

6-6-osainenosainen

sityiskohdat syntyvät useimmiten jo suoraan maalaukseen, 
tai sitten ikään kuin kirkastan ja maalaan niitä jälkeenpäin 
esiin.

Taulujeni katselemiseen kannattaa ottaa aikaa, meditoi-
da hetki ja syventyä tauluista kumpuaviin viesteihin. Maala-
uksissani on usein monia tarinoita päällekkäin ja sylikkäin. 
Ne kulkevat eri kerroksissa ja avautuvat pikku hiljaa. Itsekin 
hätkähdän, kun jo pitkään valmiina ollut maalaus vaikuttaa 
muuttuneen tai jokin uusi yksityiskohta näyttäytyy viestin 
välittäen.

Maalaukset syntyvät  
tietylle ihmiselle

Tunnen suurta kiitollisuutta ja onnea, kun ihminen koh-
taa taulun, jonka hän kokee itselleen täydelliseksi. Hetki on 
herkkä, ja usein olemme molemmat kyyneleet silmissä ja lii-
kuttuneita. Minusta tuntuu, kuin olisin maalannut taulun 
tietämättäni juuri hänelle, ja juuri siihen nimenomaiseen het-
keen.

Henkimaailma on joskus leikkisästi testannut minua: luo-
tanko saamiini viesteihin ja toiminko intuitioni mukaan? 
Kerran – maalattuani erään taulun jo lähes valmiiksi – tun-
sin, että minun olisi maalattava taulu mustaksi. Olihan se 
aika kova pyyntö, mutta toimin sen mukaan. Ja lopulta, kun 
vähitellen sitten poistin mustaa väriä, maalauksesta tulivat 
esille musta lohikäärme kukkakranssi päässään ja nuori geis-
ha. Kaikella on tarkoituksensa, ja niin tälläkin maalaustari-
nalla. Tyttö ja lohikäärme -tauluni löysi pian naisen, jolle se 
oli tarkoitettukin.

Työstäessäni tällaisia sielunmaalauksia ja energiamaala-
uksia en aina edes näe kuvaa taulun saajasta, enkä tiedä hä-
nestä mitään. Yhteys syntyy kuitenkin energiatasolla ja luo-
tan siihen, että se minkä on tarkoitus välittyä maalaukseen, 
myös siihen tulee. Ja tauluihin liittyvän tarinan tai viestin vä-
litän myös kertoen tai kirjallisena henkilökohtaisesti.

Virtauksen ihmeitä

Signeeraan teokseni omalla logollani. Ihmiset ovat nähneet 
siinä enkelin tai perhosen. Molemmat ovat keveitä ja kuvas-
tavat hyvin niitä energioita, joissa luovassa tilassa oleva mie-
leni liikkuu.

Olen saanut astrologian maailmasta englanninkielisen ku-
vauksen itsestäni: "I am a mysterious artist who believes in 
miracles". Heittäytymällä vapaaseen virtaukseen ja antamal-
la asioiden tapahtua syntyy ihmeitä, ja uusi maailma avautuu 
edessämme kaikkine väreineen, tunnelmineen ja yksityiskoh-
tineen. ❀

Rakkaudella, Meria Q  – Merja Sipiläinen-Kuhlberg

”Henkimaailma on joskus 
leikkisästi testannut minua.”

Huolehdi omasta ja  
perheesi hyvinvoinnista!

l Edullinen  
suurpakkaus.  
Sisältää 80 kpl 
hammastikkuja.

l Ympäristöystävällinen,  
CO2 kompensoitu!

CO2

K
O

MPENSOITU
 • CO

MPENSATE
D

 •

Tilaukset: 
www.toostik.com

oostik
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Terve.
Terve.
Aloita vaan.
Onko se taas niin, että puolisollani ja tyttärelläni ovat omat ko-

kemuksensa, kun he riitelevät ja jos minä menen puuttumaan nii-
hin, niin silloinhan minä yritän miellyttää.

Täsmälleen. Silloin sinä yrität sovittaa riitaa, silloin sinä olet rii-
dassa.

Aivan. Mutta silloin en ota kantaa siihen, kun minussa on rauha.
Silloin, kun sinussa on rauha, sinä otat kantaa oikeamielisesti, 

lempeästi, syyttämättä ketään. Kun et sinä koskaan voi tietää, mitä 
minä sinun kauttasi haluan sanoa, niin tarvinneeko edes yrittää?

Ei tarvitse.
Ja silloin jos sinä koet, että sinua joku koittaa miellyttää, niin on-

gelma on sinun, ei sen toisen.
Aivan. Silloinhan se on minun mielessäni se ajatus.
Se on sinun kokemuksesi. Ongelmahan on sinun ja vain sinä voit 

ratkaista ongelman hyväksymällä kanssaihmisesi sellaisena kuin 
hän on.

Niin kuin tarkastamalla sen oman ajatukseni?
Tarkastamalla oman ajatuksesi ja huomaamalla, että ”vanha 

juttu, se ei kuulu Jumalan pelastussuunnitelmaan vaan hyväksyn 
tyttäreni ja puolisoni sellaisina, kuin he puhtaimmillaan ovat”. Sil-
loin sinä et ole ristiriidassa mukana.

Aivan. No onko se sitten… no se on minun syyllisyyttäni, kun 
kuvittelen, että puolisoni on minulle vihainen, niin samaan säk-
kiinhän nämä menevät?

Se menee sinun omiin vanhoihin kokemuksiisi. Ongelma on si-
nun, ei puolisosi. Sinä ajattelit, että hän on vihainen, mutta luojan 
kiitos hän ei enää näyttele niin paljon sitä roolia, jonka sinä hänel-
le annat.

Joo, ei. Ei se varmaan jaksa (heh heh).
Heh heh. Katsopas, kun mennään syvemmälle, kun on jo koke-

musta siitä, että sinä hyväksyt hänet, rakastat häntä sellaisena kun 
hän on, mikä hänessä on aidointa, mikä hänessä on parasta, niin 
hänellä ei ole tarve palata enää sinne menneeseen, ristiriitoihin, 
eikä näyttelemään sitä vanhaa kiukkua.

Aivan. Aivan!
Eikä sieltä tule enää niitä kirosanoja kaiken aikaa koko päivää, 

eikös näin ole? Huomaatko mitä viattomuuden hyväksyntä mer-

kitsee, kun sinun kokemuksesi ei enää vaikuta hänen kokemukseensa. 
Siis, sinun omat pelkosi alkavat olla merkityksettömiä hänen kokemuk-
sessaan.

Jolloin hänen ei tarvitse niitä enää näytellä.
Täsmälleen... vaan ainoastaan muistaa, mitä sinä olet puhtaimmilla-

si. Muistaa, kuinka hyvä teillä onkaan kasvaa syvempään ja syvempään 
luottamukseen ja luottamus tarkoittaa sitä, että luottaa toisessa ole-
vaan puhtaimpaan, kauneimpaan, mikä on mielessä. Mitäs puolisossasi 
on hyvää?

Hänessä on niin paljon hyvää, että paljon enemmän minä ajattelen 
hänessä nykypäivänä hyvää kuin että katselisin huonoa.

Täsmälleen. Mitäs arvelet hänen ajattelevan sinusta?
Jos minä tällä tavalla ajattelen, niin silloinhan minä saan sen mitä 

ajattelen.
Täsmälleen. Se ei ole enää kaupankäyntiä, vaan se on oikeamieli-

syyttä, niin kuin Jumala tahtoo ihmissuhteen parantuvan. Eikös se ole 
aina ollut niin, kun ollaan keskusteltu, että sinä olet ollut onnellisimmil-
lasi sen jälkeen perheessäsi?

Ai. Niin kuin mitä tarkoitat?
Aina kun ollaan näin keskustelu ja sinä olet mennyt kotiin, niin sinä 

olet ollut onnellisimmillasi koko perheenä?
Joo. Kyllä.
No mistäs siinä voi olla vihainen, kun hyvää saa ja vielä parempaa!
Aivan. Ei todellakaan. Silloinhan se on vain minun epävarmuuteni 

kuvitelma.
Se on sinun menneisyytesi kokemus, josta sinä saat vapautua. Antaa 

itsellesi vapaus. ”Annan ajatuksilleni vapauden”. Ne ovat menneisyyden, 
epävarmuuden, syyllisyyden kokemuksia, jotka eivät Jumalan mieles-
säkään ole milloinkaan tapahtuneet, vaan kaikki on jo sovitettu. Ja se 
on sovituksen hyväksymistä, jossa menneisyytesi on säästetty sinulle 
puhtaimmillaan ja vain se osa menneisyydestä vie sinut yhä syvempään 
vapauteen ja iloon. Ei siis tarvitse koko menneisyyttä tuomita. Kaikkien 
unien ketjussa on ollut se kutsu rakkauteen, eikö sen saa muistaa aina? 
Se on ollut aikojen alusta saakka, sinun mielesi yhtä Jumalan kanssa.

Aivan. Jokaisessa unessa.
Jokaisessa unessa. 
KIITOS.

Annan ajatuksilleni vapauden
Aira Sahakangas

Keskusteluja Rakkauden kanssa

Aira Sahakangas on Diplomikuuntelija, mielenrauhan ohjaaja, luennoitsija ja kirjailija. Kirjoissaan Valintana mielen-
rauha 1 ja 2 hän keskustelee Rakkauden kanssa. Tällä palstalla Airan ajatukset ovat merkitty tavallisena tekstinä ja 
Rakkauden ajatukset kursiivilla.
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Paastot ja  
puhdistuskuurit 
virkistävät
Paasto- ja puhdistuskuurit ovat monille 
elämän huippuhetkiä, jolloin kokee 
olevansa oman onnensa seppä. Paastot 
ovat usein haastavia, mutta lopuksi hyvin 
palkitsevia – olo on kevyt ja puhdas! Myös 
hyvästä tahdonvoimastaan saa tyytyväisen 
mielen.

Teksti: Virpi Raipala-Cormier

E limistöön kertyvät aineenvaihdunnan jätteet 
ja ympäristöstä tulevat haitalliset aineet ai-
heuttavat liian vähäisen liikunnan kanssa niin 
sanottuja elintasosairauksia. Maksa hajottaa 

kuona-aineita ja ”puhdistaa verta”, ja silloin tällöin onkin 
hyvä ottaa maksan puhdistuskuuri. Myös muut kehoa puh-
distavat elimet, kuten munuaiset, suolisto, keuhkot ja iho, 
tarvitsevat apua selviytyäkseen nykyajan haasteista.

Jos on sairas tai paasto ei muuten onnistu, kannattaa 
tehdä puhdistuskuureja. Ravintoa kevennetään, ja välte-
tään happaman reaktion aiheuttavia ruoka-aineita kuten 
lihaa, sokereita, maitotuotteita ja viljaa sekä teollista ruo-
kaa. Antioksidanttipitoiset vihreät luomukasvikset ja koti-
maiset marjat ovat kaikkein suositeltavimpia.
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Detox-dieetti eli  
puhdistuskuuri ilman paastoa

Seuraava päivärutiini elvyttää ja piristää 
elimistöä – kokeile tätä esimerkiksi vii-
kon ajan.

Aloita aamusi juomalla lasillinen huo-
neenlämpöistä vettä tai puhdistavaa yrt-
titeetä. Elvytä pintaverenkiertoa kuiva-
harjaamalla ihoa sydämeen päin ennen 
suihkua. Tee aamuvoimistelu, aamujoo-
ga ja/tai mene kävelylle. Tavoitteena on, 
että keho saa runsaasti happea.

Aamiaisella ja aterioiden yhteydessä 
on hyvä nauttia puhdistavista yrteistä tai 
juurista valmistettuja uutteita. Näitä ovat 
esimerkiksi voikukan, takiaisen tai hie-
rakan juurista sekä nokkosen, piharata-
mon ja punajuuren lehdistä ja puna-api-
lan, siankärsämön ja kehäkukan kukista 
valmistetut uutteet. Detox-yrttiuutteita 
löytyy kaupoista.

Villivihannes- tai marjajauheita on 
hyvä lisätä ruokiin joka kerralla, mutta 
erityisesti silloin, kun niitä ei saa tuoreina.

Varsinainen aamiainen – esimerkiksi 
marjapirtelö tai tuorepuuro – nautitaan 
noin puoli tuntia yrttiteen ja aamuvoi-
mistelun jälkeen. Pirtelöön sopivat man-
sikka, mustikka, vadelma ja omena sekä 
yön yli liotetut auringonkukan ja pella-
vansiemenet. Voit lisätä mukaan villivi-
hanneksia ja nokkosjauhetta. Juoma ma-
keutetaan tarvittaessa hunajalla. Tuore-
puuron voi tehdä kuumalla vedellä huuh-
dellusta ja yön yli liotetusta tattarista, 
johon lisätään marjoja maun mukaan. 
Muista pureskella hyvin sekoittaaksesi 
ruokaan runsaasti sylkeä!

Lounaalla syödään esimerkiksi pH:-
ta kohottavaa, keitettyä luomutattaria, 
hirssiä tai luonnonriisiä, raastettua pork-
kanaa, punajuurta, selleriä, kaalia tai ha-
pankaalia ja salaatteja. Kasvukauden ai-
kana luonnosta saadaan mukaan myös 
villivihanneksia kuten voikukan, nokko-
sen, piharatamon, poimulehden, vuohen-
putken ja mustaviinimarjan lehtiä.

Iltapäivällä juodaan yksi tai kaksi mu-
killista puhdistavaa yrttiteetä: esimerkik-
si nokkosen, piparmintun, punajuuren, 
mansikan ja voikukan lehdistä, puna-api-
lan ja kamomillan kukista tai takiaisen ja 
poimuhierakan juurista valmistettua.

Päivällisellä syödään vihanneskeittoa 
tai -sosetta – mikäli mahdollista villivi-
hannesten, kuten nokkosen ja voikukan 
lehtien kera. Juuresraasteet, vihreät vi-

hannekset ja tattaririeska sopivat myös 
mukaan.

Illaksi suositellaan siankärsämöstä 
tai nokkosesta valmistettua jalkakylpyä. 
Uniongelmainen voi kokeilla myös sit-
ruunamelissaa ja kamomillaa.

Aterioiden välillä juodaan huoneen- 
tai kehonlämpöistä vettä tai puhdista-
vaa yrttiteetä 1-1,5 litraa päivässä. Ate-
rioiden aikana ei ole hyvä juoda, ettei-
vät ruoansulatusnesteet laimene turhaan. 
Pidä ainakin 12 tunnin ”paasto” iltapa-
lan ja aamiaisen välillä, että keho saa le-
vätä ja uudistua.

Tällainen puhdistava, emäsvoittoinen 
kasvisdieetti on myös hyvä alku varsinai-
selle paastolle, josta puhumme seuraa-
vaksi.

kin. Aloita esimerkiksi 5–7 päivällä.
Pintaverenkiertoa ja lymfan toimintaa 

tehostetaan päivittäisellä kuivaharjauk-
sella. Aineenvaihduntaa tehostetaan met-
säkävelyllä ja muulla liikunnalla, hen-
gitysharjoituksilla ja yrttikylvyillä sekä 
hieronnalla. Ihoa hellitään yrtti- tai jal-
kakylvyillä ja samalla näin helpotetaan 
unensaantia. Hellä saunominen tekee 
myös hyvää. Ihon kuntoa voidaan paran-
taa myös karoteenipitoisilla porkkana-, 
kehäkukka- tai yrttiöljyillä.

Yrttien käyttö tukee ja helpottaa täs-
säkin. Yrtit nopeuttavat ja tehostavat 
kuonan poistumista kehosta ja lisäävät 
elinvoimaa ja vastustuskykyä. Tehok-
kainta paasto on, kun käyttää juomi-
na vain vettä ja yrttiteetä. Tällöin keho 
siirtyy yleensä kolmantena päivänä ke-
toosiin – eli alkaa käyttää omia varara-
vintojaan. Paino alkaa laskea noin 0,5-1 
kg päivässä. Klassisessa vesipaastossa ei 
käytetä mitään kaloreita sisältäviä juo-
mia, mutta jos esimerkiksi kolmantena 
päivänä kovasti heikottaa, voi ottaa ¼ - 
½ tl hunajaa.

Jos paastoat tuoremehuilla, purista 
ne mielellään luonnonmukaisesti kas-
vatetuista vihanneksista tai kotimaisis-
ta marjoista ja omenoista. Hyvistä raa-
ka-aineista tehtyjä sokerittomia ja lisä-
aineettomia tuore- ja maitohapatettuja 
mehuja on myös myytävänä. Vältä run-
saasti sokereita sisältäviä hedelmiä, sillä 
nautittujen kalorien määrä ei saisi kohota 
yli 300:n. Tuoremehuja juodaan siis vain 
pari desiä muutaman kerran päivässä!

Puhdistuskuurit ja paasto
– Kirkastavat ajatusta ja edesauttavat keskittymiskykyä
– Kohottavat mielialaa ja keventävät olemusta
– Lisäävät hyvää elämänlaatua ja pitävät nuorekkaana
– Puhdistavat kehoa kuona-aineista
– Virkistävät ja poistavat väsymystä
– Uudistavat ja elvyttävät itseparantumista
– Nostavat vastustuskykyä ja yleiskuntoa
– Puhdistavat ja kaunistavat ihoa

Paastoamalla 
puhdistat ja 

parannat itseäsi.

Yleistä paastosta

Paasto kannattaa aloittaa vasta, kun il-
mat lämpenevät. Paastoamalla puhdistat 
ja parannat itseäsi kaikkein luonnonmu-
kaisimmalla tavalla. Uudistut keväisen 
luonnon heräämisen tapaan ja valmistau-
dut täyteläisempiin elämyksiin ja aisti-
muksiin niin fyysisesti kuin psyykkisesti- 

Kuva: Virpi Raipala-Cormier Kuva-arkisto
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Yrttiteetä juodaan noin litra päivässä. 
Valitse tähänkin yrteiksi eri elinten toi-
mintaa aktivoivia ja puhdistumista edes-
auttavia yrttejä: nokkosta, voikukkaa, 
koivua sekä peltokortetta munuaisten 
tueksi, sekä voikukan ja takiaisen juur-
ta esimerkiksi maksan tueksi. Paksusuol-
ta auttavat puna-apilan, kamomillan ja 
siankärsämön kukat niin teenä kuin suo-
lihuuhtelunkin aineksina.

Paaston aikana onkin joka päivä otet-
tava suolihuuhtelu aamuin ja illoin, jotta 
suoleen tulleet kuona-aineet eivät palau-
tuisi takaisin vereen. Tarkemmat ohjeet 
jäljempänä.

Paastoon valmistautuminen

– Neuvottele lääkärisi kanssa, jos sai-
rastat pitempiaikaista sairautta, kuten 
esimerkiksi diabetesta.

– Tutustu johonkin paasto-oppaaseen.
– Tee selkeä suunnitelma. Paastoaminen 

myös helpottuu, kun paastoat ystävän 
kanssa.

– Suosi runsaasti kuituja sisältävää, vih-
reää ja kevyttä kasvisravintoa noin 
viikon ajan ennen paastoa. Näin suo-
li puhdistuu luonnollisesti ja kuona-ai-
neita alkaa irrota paremmin.

– Vähennä kahvin ja muiden nautinto-
aineiden käyttöä, jotta paaston alun 
”vieroitusoireet” helpottuisivat. Nauti 
sen sijaan yrttiteetä.

– Ulkoile raittiissa ilmassa ja hengi-
tä syvään, jotta hapenotto voimistuu. 
Muista tämä myös paaston aikana!

Paaston aikana
– Paastoaminen on sitä tehokkaampaa, 

mitä pitempi paasto on. Kokonaista 
viikkoa suositellaan, mutta miniminä 
pidetään kolmea tai neljää vuorokaut-
ta.

– Ensimmäisen paastopäivän aamuna 
otetaan yleensä enintään (!) kaksi ruo-
kalusikallista (2 rkl) apteekista saata-
vaa, suolen tyhjennyksen aloittavaa 
magnesiumsulfaatti- eli Glauber-suo-
laa. Tämä sekoitetaan haaleaan noin 
puolen desilitran vesimäärään. Suo-
lan järisyttävä vaikutus saattaa yllät-
tää ensikertalaisen – kannattaa eh-
dottomasti pysyä kotona ja varautua 
käymään pytyllä useammankin ker-
ran. Ole siis varovainen suolan kanssa. 
Juo koko päivän runsaasti puhdistavaa 
yrttiteetä. Se auttaa.

– Nauti runsaasti nestettä muinakin päi-
vinä: lämmintä vettä, puhdistavaa yrt-
titeetä ja sitruunavettä. Älä juo nestei-
tä liian kylmänä.

– Muista edempänä mainittu alhainen 
kalorimäärä. Jos aamuisin tuntuu hei-
kolta, voit ottaa ensiavuksi 1/4 tl huna-
jaa veden kera.

– Kehon pH:ta voi nostaa sitruunavedel-
lä, vehnänorasmehulla, nokkosteellä 
sekä alkaalisuoloilla.

– Tehosta ihon eritystä saunomisella, 
kylpemisellä, ihon kuivaharjauksella 
ja hieronnalla.

– Myös joogaliikkeet ovat erinomaisia. 
Opettele hengittämään ”mahan” kaut-
ta niin, että keuhkot kunnolla tuulet-
tuvat.

– Järjestä itsellesi mahdollisuus lepoon 
rauhallisessa, myönteisessä ilmapiiris-
sä. Hiljenny ja meditoi. Nauti musii-
kista, lukemisesta ja taiteista, kuten 
maalaamisesta.

Helpotusta puhdistumis- 
reaktioihin ja ihonhoitoon

Kolmas paastopäivä on usein vaikea ylit-
tää mahdollisine puhdistumisreaktioi-
neen, ja jopa päänsärkyineen. Ylimää-
räinen suolihuuhtelu voi olla paikallaan. 
Yrttiteen tai puhdistustippojen käyttä-
mistä kannattaa myös vähän lisätä. Lo-
hikäärmesalvaa voi hieroa pään kipupis-
teisiin ja niskaan. Myös tukkoista oloa ja 
lisääntynyttä liman eritystä voi esiintyä; 
käytä salvaa tällöin rintakehän ja yläse-
län alueilla. Kolotuksiin auttaa hieronta.

Suolen vesipesut eli Colonic-hoidot te-
hostavat paastoa ja lieventävät puhdis-
tumisreaktioita. On suositeltavaa käydä 
joka kolmantena paastopäivänä näissä 
hoidoissa. Suolen puhdistumista voi edis-
tää myös itse. Erilaisista paasto-oppaista 
löytää lisäohjeita.

Ihon kautta erittyy paastossa run-
saammin kuona-aineita kuin tavallisesti. 
Kuivaharjaamisen lisäksi voi ottaa kylpy-
jä tai saunoa. Vihtomisen lisäksi voi käyt-
tää erilaisia kuorinta-aineita kuten huna-
ja- tai sokerikuorintaa, hoitoturvetta tai 
savea. Ihon kuivumiseen auttavat antiok-
sidantteja sisältävät ihonhoitoöljyt.

Paaston lopettaminen

Aloita kiinteään ravintoon siirtyminen 
vähitellen. Tämä vaihe saisi kestää pi-
dempään kuin itse paasto. Kuuntele ke-
hoasi ja terveitä vaistojasi – olet ehkä val-
mis luopumaan entisestä ja aloittamaan 
uudet, terveemmät ruokailutottumukset.

Ensimmäisinä paaston jälkeisinä päi-
vänä ei mielellään käytetä sokeria eikä 
suolaa. Aluksi syödään päivittäin aina 
samaa ruokalajia neljästi-viidesti päiväs-
sä. Esimerkkejä:
– Litra vihanneskeittoa, jonka voit tehdä 

valmiiksi aamulla. Tätä nautitaan jo-
kaisella aterialla 2 dl.

– Piimää tai viiliä, johon lisätään 8 dl vet-
tä. Nauti hieman lämmitettynä 2 dl/
ateria.

– Kauravelliä 2dl/ateria.
– Kypsää porkkanamuusia 2dl/ateria.

Yrttiteen valmistaminen
Kaada kiehuvan kuumaa vettä yrttiainesten päälle ja hau-
duta noin 10-20 min. Yrttiteejuomaan ja suolihuuhteluun 
riittää yleensä 1 tl yrttirouhetta / teekuppi. Siivilöityä yrt-
titeetä voi säilyttää termospullossa yhden vuorokauden 
ja jääkaapissa noin kaksi vuorokautta. Yrttiteen voi juo-
da lämpöisenä tai haaleana. Kylmän juominen on varsinkin 
paastojen aikana liian viilentävää elimistölle.

Kuva: Virpi Raipala-Cormier Kuva-arkisto
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Suolihuuhtelun ABC
Suolihuuhtelut tehdään paaston aikana aa-
muisin ja iltaisin. Apteekeista saatavia suoli-
huuhtelupusseja on helppo käyttää. Aamuisin 
ennen huuhtelua on muistettava nauttia run-
saasti nestettä.

Suolihuuhtelua varten valmistetaan n. 7,5 dl 
suolistoa rauhoittavaa yrttiteetä, joka puhdis-
taa paksusuolen seinämiä. Tee voi olla kamo-
millaa, kehäkukkaa, siankärsämöä, piharata-
moa, puna-apilaa tai vadelman lehteä; yksikin 
yrtti riittää. Yrttiteen annetaan jäähtyä kehon-
lämpöiseksi, tarvittaessa siivilöidään ja sitten 
kaadetaan suolihuuhtelupussiin tai -kannuun. 
Yksi tapa valmistaa suolihuuhteluneste on li-
sätä kehonlämpöiseen veteen 20-30 tippaa 
kamomilla- tai siankärsämöuutetta.

Pussia pidetään riittävän korkealle ripus-
tettuna. Annetaan letkun ensin tyhjentyä il-
masta, jotta huuhteluneste pääsee hyvin va-
lumaan. Letkun pää voidellaan hoitosalvalla, 
jolloin sen saa kivuttomasti peräsuoleen. Teh-
dään olo mahdollisimman mukavaksi. Maataan 
lattialla takamus vähän koholla esimerkiksi 
tyynyn päällä. Suoli saattaa reagoida huuhte-
luun melko nopeasti ja siksi suojana kannattaa 
käyttää pyyhettä! Annetaan suolen täyttyä.

Nestettä olisi hyvä pidätellä suolessa mah-
dollisimman pitkään – ainakin muutaman mi-
nuutin ajan. Huuhteluneste saa liikkua ja puh-
distaa suolta samalla kun vatsaa hierotaan 
myötäpäivään. Asentoa voi vaihdella. Sitten 
istahdetaan pytylle ja annetaan nesteen pur-
kautua pois.

Muista, että kaikki nesteetkin pureskellaan aina hy-
vin. Ruoansulatusta edistävää sylkeä tulee saada pal-
jon kaikkeen ruokaan. Toisena tai kolmantena paaston 
jälkeisenä päivänä voit jo lisätä määrää ja myös vaih-
della päivän ruoka-aineita. Älä syö liikaa, ettei vatsasi 
tule kipeäksi. Voit ottaa avuksi myös maitohappobak-
teereita.

Vältä hyvän ruoansulatuksen vuoksi lihaa, kalaa ja 
papuja. Voit kokeilla tuoreita juuresmehuja, mutta ne 
saattavat olla joillekin liian vahvoja. Tuoreet kasvikset 
ovat yleensä vaikeammin sulavia kuin keitetyt.

Ja lopuksi: muista edelleen juoda runsaasti – yhteen-
sä noin 1,5-2 litraa – ruoka-aikojen välissä!

”Nautitaan ja iloitaan elämästä,sekä pidetään ke-
hostamme eli henkemme temppelistä hyvää huolta!” ❀

Kuva: pixabay
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Terveiset homeopaatilta

Sirpa Majava

Onnellinen vanhuus  
– ja miksei vähän villikin?

Tasapainoiseen ja onnelliseen vanhuuteen voi itse vaikuttaa. Terveelliset elämäntavat ja 
hyvinvointia tukevat hoidot, kuten homeopatia, auttavat ylläpitämään terveyttä  

ja ennaltaehkäisemään sairauksia.

– On ihanaa olla tämän ikäinen. Elämän 
rytmi hiljenee, eikä enää ole tarvetta saa-
vuttaa mitään erityistä. Voi keskittyä 
omaan rauhaansa ja muistella mennyttä 
elämää, kertoo 88-vuotias Aino. Ainolle 
vanheneminen on luonnollinen elämän-
vaihe.

– Positiivisella asenteella pääsee pitkäl-
le, hän toteaa. – Vaikeaa ikääntymisessä 
on se, että voimat vähenevät ja tulee vai-
voja. Ikävää on myös se, että tämän ikäi-
seen monesti suhtaudutaan kuin lapseen. 
Ei pidä ajatella, että tietyn ikäisenä kaik-
ki ovat samanlaisia. Olemme yksilöitä. 
Tärkeää olisi myös se, ettei vanhusta sul-

jettaisi elämältä eikä siirrettäisi syrjään, 
vaan annettaisiin elää muiden mukana. 
Kanssakäyminen on tärkeää.

Ravitsemuksen ja  
sosiaalisten suhteiden merkitys

Ikääntyessä aineenvaihdunta ja ruokahalu 
heikkenevät ja tarpeellisten ravintoainei-
den saanti vaikeutuu. Onkin tärkeää, että 
ruoka on maukasta, terveellistä ja moni-
puolista. Jos ruoasta saatavan proteiinin 
määrä on liian vähäinen, voi se aiheuttaa 
lihaskatoa. Se taas puolestaan heikentää 
liikuntakykyä ja kehon hallintaa.

Hyvälaatuiset rasvat ovat aivotoimin-
nalle elintärkeitä. Vähäinen omega-3-ras-
vahappojen saanti heikentää ikäihmisen 

muistia sekä tiedollisia ja älyllisiä toi-
mintoja. Myös riittävästä vita-

miinien – varsinkin 

D-vitamiinin – ja tarvittaessa muiden täy-
dentävien ravintovalmisteiden saannista 
on huolehdittava. Vanhetessa kehon nes-
tepitoisuus laskee, ja yksi syy ikäihmisten 
kaatuiluun, päänsärkyyn ja huimaukseen 
löytyykin juuri nestevajauksesta.

Ruokailuhetket ystävien tai läheisten 
kanssa luovat lämmintä yhdessäoloa ja 
vähentävät yksinäisyyden tunnetta. Suo-
messa on noin 400 000 yksinäisyyttä ko-
kevaa vanhusta, jotka asuvat joko kotona 
tai hoivakodeissa. Yksinäisyys tutkitusti 
sairastuttaa.

Liikunnasta ja  
homeopatiasta elinvoimaa

Säännöllinen liikunta pitää yllä toimin-
takykyä ja kohottaa mielialaa. Reipas 
kävely vaikuttaa suotuisasti terveyteen, 
muistiin, uneen ja elämän pituuteen. Ve-
renpaine laskee, stressi vähenee ja immu-
niteetti vahvistuu. Lihaskuntoon panos-
taminen kannattaa aloittaa mahdollisim-
man varhain, sillä jo neljänkymmen ikä-
vuoden jälkeen lihasmassa vähenee.

Terveelliset elämäntavat, liikunta sekä 
monipuolinen ja värikäs ruokavalio mah-
dollistavat hyvän elämänlaadun. Ikäänty-
essä monenlaiset vaivat ja oireet kuiten-
kin lisääntyvät, ja silloin virallisten hoito-
jen rinnalla käytettävät täydentävät hoito-
muodot voivat tuoda yllättävän avun.

Homeopaattinen hoito on lempeää ja 
turvallista myös vanhuksille, ja sitä voi 
hyvin käyttää muun lääkityksen rinnalla. 
Homeopaattisen hoidon etuna on, ettei 
se aiheuta sivuvaikutuksia. Esimerkiksi 
tilapäiseen unettomuuteen homeopaatti-
nen valmiste voi tuoda avun nopeastikin. 



Valmiste valitaan aina yksilöllisten oirei-
den mukaan.

Esimerkkejä  
homeopaattisista valmisteista

Mikäli yliaktiivinen mieli ja päässä pyö-
rivät ajatukset estävät nukahtamisen, voi 
kahvista tehty homeopaattinen valmiste 
Coffea cruda tuoda helpotusta. Aivanko 
totta, unettomuuteen? Kyllä. Homeopa-
tiassa samankaltainen parantaa saman-
kaltaista.

Kuparista valmistettu Cuprum metal-
licum taas voi helpottaa, jos yölliset he-
räilyt johtuvat suonenvedoista.

Äkillisen surun tai pettymyksen ai-
heuttamaan unettomuuteen voi auttaa 
Ignatia amara, joka tehdään Pyhän Ig-
natiuksen pavusta.

Mikäli unettomuus on jatkuvaa ja on 
muita oireita, on lääkärintarkastus pai-
kallaan. Homeopaattinen rakennehoi-
to voi kuitenkin toimia tukihoitona tuo-
massa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Homeopatialla on vanhusten koke-
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musten mukaan saatu hyviä tuloksia 
mm. leikkausten jälkeisissä toipumisis-
sa, nivelsäryissä, ummetuksessa, unet-
tomuuden, masennuksen ja ahdistuksen 
hoidoissa sekä erilaisissa akuuteissa vai-
voissa. Homeopaattisessa rakennehoi-
dossa olevat vanhukset ovat kertoneet 
energiatasonsa nousseen ja kokonaisval-
taisen hyvän olon tunteen lisääntyneen.

 Myös Aino kertoo saaneensa homeo-
paattisesta rakennehoidosta apua. Ennen 
kuin hän löysi homeopatian, oli hän kär-
sinyt useita vuosia masennuksesta ja söi 
myös vahvoja masennuslääkkeitä.

– Oli hyvin tärkeää saada purkaa tun-
teita ja itkettyä itkut. Homeopaattisen 
hoidon jälkeen koin, että kaikki kärjis-
tyneet ongelmat mielessäni tasaantuivat. 
Rauhoituin. Ja aina kun harmaa kau-
si tuntui lähestyvän minua, homeopatia 
auttoi, hän kertoo.

Aino muistelee myös sitä, miten polvi-
leikkauksen jälkeen sairaalassa kovasti ih-
meteltiin hänen nopeaa paranemistaan.

– Silloinkin homeopatia oli salaisena 
apunani, hän naurahtaa.

Onnelliset vanhukset  
elävät pidempään
Kun elämä on elämisen arvoista ja sil-
lä on tarkoitus, koemme elämän mielek-
kääksi. Tutkitusti tiedetään, että toiveik-
kuus, luottamus tulevaisuuteen, itsen-
sä toteuttaminen ja toimeliaana pysymi-
nen sekä muille hyödyksi oleminen lisää-
vät elämän laatua ja edistävät terveyttä. 
Meille – niin nuorille kuin vanhemmille-
kin – tekee hyvää tuntea olevamme tär-
keitä ja merkityksellisiä ihmisiä! Ja mui-
den auttaminen lisää myös omaa hyvin-
vointiamme.

– Hyvän vanhuuden eteen voi tehdä 
itse paljon, sanoo Aino ja muistuttaa vie-
lä perusasioista. – Syö siis terveellisesti, 
harrasta liikuntaa, vaali ihmissuhteita, 
elä hetkessä, ota rauhallisesti ja tee asioi-
ta, joista nautit.

Myönteisyys vahvistaa henkistä vas-
tustuskykyä ja onnellisuus koko immuu-
nijärjestelmää. Ja silloinhan sitä voi olla 
vaikka vähän villikin kahdeksankymppi-
nen! ❀

Kirjoittaja on klassinen homeopaatti.

Kuvat:Shutterstock

”Homeopaattinen 
hoito on lempeää 
ja turvallista myös 

vanhuksille.”
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Riistaruokaa ja eettistä pohdiskelua

Kesyttömän Keittiön 
tapaan

Lihansyönti saattaa herättää meissä suuria tunteita ja voimakkaita mielipiteitä. Tuotantoeläinten 
elinolot, niiden ravinnon tuotantoon käytettävät viljelyalat ja lopulta tappaminen ihmisravinnoksi 

on monen mielestä eettisesti arveluttavaa.

Teksti: Virppi Venell

M aailmanlaajuisen ve-
gaaniuden ideassa 
on kuitenkin myös 
varjopuolensa – var-

sinkin leveysasteilla, joilla viljelykausi on 
lyhyt. 

Omassa elämässäni olen koettanut 
ratkaista tämän ristiriidan siirtymällä 
veganismista ja kasvissyönnistä sekasyö-
jäksi riistaruuan pariin. Metsiemme eläi-
met ovat eläneet luonnollisen elämän, ja 
kokeneen metsästäjän ampumana niiden 
kuolema on mahdollisimman kivuton ja 
nopea.

Valkohäntäpeurojen kanta on Ete-
lä-Suomessa todella runsas. Ihmisen mu-
kanaan kuljettamat vieraslajit – ja sitä-
hän valkohäntäpeurakin on – lisäänty-
vät, ja pirstaloituneiden metsien myötä 
ikiaikaiset ja kansamme kunnioittamat, 
jopa esivanhempina ja heimototeemeina 
pidetyt tarinoiden pyhät suurpedot väis-
tyvät.

Metsäkanalintuja on Uudellamaalla 
sen sijaan niukasti; supikoirat ovat verot-

taneet kantaa, ja lintujen elinpiirit ovat 
kaventuneet todennäköisesti myös avo-
hakkuiden seurauksena.

Karmallinen näkemys

Esimerkiksi buddhalaisen maailmankat-
somuksen mukaan suurikokoisen eläi-
men tappaminen ravinnoksi on karmalli-
sesti vähemmän vahingollista kuin pien-
ten, joita tarvitaan useampi olento saman 
energiamäärän kattamiseksi.

Tämä on mielestäni looginen ja kun-
nioitettava periaate joihinkin rajoihin 
asti. Uhanlaisen valaslajin teurastusta ei 
esimerkiksi voine oikeuttaa eläimen suu-
rella koolla!

Näen ongelmallisena myös periaat-
teen, jonka mukaan lihansyönti on sallit-
tua, mikäli eläintä ei ole teurastettu syö-
jän tilauksesta. Eli huonoa karmaa ei tä-
män mukaan seuraisi, jos ostatkin lihan 
kaupasta? Näkemys poistaa henkilökoh-
taisen vastuun. Suomen tuotantotiloilla 
on epäilemättä osaamista ja hyvää eläin-
tenpitoa, mutta jos asiaa tarkastellaan 
elämän kunnioittamisen ja eettisyyden 
kannalta, on itseni ainakin vaikea arvot-
taa teollista ruoantuotantoa paremmaksi 
vaihtoehdoksi!

Riistan pyytäminen

Valmistan ruokani riistalihasta, jonka 
tuntemani metsästäjä on pyytänyt lähi-
alueelta. Tiedän milloin, miten ja mis-
sä olosuhteissa eläin on kuollut. Tiedän 
myös, kuoliko eläin heti vai juoksiko ken-
ties joitakin metrejä saamansa osuman 
jälkeen.

Pyytäminen – tuo metsästämistä tar-
koittava vanha ja kaunis sana – sisältää 
ne arvot ja uskomukset, joita esivanhem-
pamme kunnioittivat. Riista on metsän 
viljaa, jota metsältä pyydetään ja josta 
metsää ja metsän haltioita kiitetään. Ja 
lepytetään. Eläimen sielu saatetaan ri-
tualistisesti takaisin kiertokulkuun, ja 
näin taataan metsästysonni seuraavalle-
kin kaudelle.

”Valmistan ruokani riistalihasta, 
jonka tuntemani metsästäjä on 

pyytänyt.”

”Koen makujen 
luomisen 

intohimoa.”
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Eläimen kunnioittamista on myös sen 
valmistaminen ruoaksi tietynlaisella har-
taudella. Käytän eläimestä lähes kaikki 
syötäväksi sopivat osat, ja paras lihaliemi 
syntyy tietysti luista keittämällä. Ihanne-
tapauksessa voin käyttää myös eläimen 
taljan, toki en ruuaksi!

Intohimoa ja mielihyvää

Koen siis olevani etuoikeutettu, kun tie-
dän ravintoni alkuperän ja saan valmis-
taa siitä makuaistia hiveleviä aterioita. 
Ruoanvalmistus on myös työmeditaatio. 
Se on virtaava olotila, jossa koen kiitol-
lisuutta, makujen luomisen intohimoa 
sekä ruokkimisen ja syöjien hellimisen 
mielihyvää.

Kun syöt Kesyttömän Keittiön ruo-
kaa, toivon että myös ateriointisi on läs-
näolon täyttämää; että aistit makujen 

vivahteet ja kerrostumat. Riistalihassa 
on jotain samankaltaista täyteläisyyttä 
kuin vihreissä villivihanneksissa. Maus-
teiden ja kypsennystavan avulla niistä 
houkutellaan esiin suuntäyteinen nau-
tinto, joka kirjaimellisesti täyttää syö-
jän! Tasapainoinen koostumus tuo kyl-
läisyyden tunteen ja ruokkii sekä mie-
len, että kehon. ❀

Kirjoittaja on Kesyttömän Keittiön villiruokakokki,  
valokuvaaja ja shiatsuhieroja.

Muisto
Metsässä herätämme hirven. Sen haju – paksu, pehmeä ja hyvin he-
vosenkaltainen – yllättää meidät. Pystykorva haukkuu hirveä paikoil-
leen, mutta tuo suuri eläin kääntyy kuin lauhkea laiva, katsoo meitä 
ja astelee hitaasti kohti pähkinälehdon suojaa. Sen ei tarvitse uha-
ta meitä, se tuntee voimansa, ja me olemme aseettomia sen rauhan 
edessä.

Pitenevän päivän valossa hiihdän jäällä joitain tunteja. Koiravanhus 
laukkaa hirven jäljessä vain yhden hirvenmitan päässä, suden ja kar-
hun kaltaisena, aistien virtana...  itse elämänä, jonka vierellä on aina 
kuolema. Yhden mitan päässä.

Tuuli auttaa menoani niin, että olen ehtinyt kolmen järven yli jo en-
nen aurinkoa. Takaisin ei tuuli olisi halunnut päästää, mutta pusken 
vastaan ja liu’un koiran jäljille, vaikkakin raskaammin. Aikaa ei tässä 
ole – on vain hanki, aurinko ja tuuli.

Lauma kauriita on välkkymässä rantojen peltoja, ja kun ne näkevät 
sivusilmästä liikkeen, ryntäävät pois. Vielä pari yötä niiden sorkat voi-
vat kopsua vastarannalle, kunnes lämmin sää ja sohjo latistaa kulun.

Elämää ei kuitenkaan tarvitse saalistaa. En koe nälkää, joka loppui-
si tähän.

”Riista on metsän viljaa.  
Metsää kiitetään.” 



Kuva:Pixabay
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Reseptit

Kesytön vuolupaisti 
1. Sulata pakastettu paisti jääkaapissa muu-

tamia tunteja niin, että se on juuri ja juu-
ri leikattavissa terävällä veitsellä. Vuo-
le paistista hyvin ohuita siivuja. Ripottele 
suolaa ja pippurimurskaa siivuille.

2. Kuumenna rautapannu. Lisää öljy ja paista 
siivut nopeasti molemmin puolin. Vuoluli-
ha on valmis!

Kesytön uunipaisti 
1. Uunipaistin rakenne on erilainen kuin 

pannulla paistetun lihan. Uunipaisti vaa-
tii esimarinoinnin. Pelkistetyimmillään 
Kesyttömän Keittiötaiteen marinointilie-
mi valmistetaan esimerkiksi edelliseltä 
aterialta jääneen punaviinin ja öljyn se-
koituksena, johon murskataan katajan-
marjoja, valkosipulia, rosmariinia, rou-
hittua mustapippuria ja suolaa.

2. Paista kokonaisen paistin pinta nopeas-
ti kuumalla pannulla – tai uunissa 15-20 
min. 225 asteessa. Laske uunin lämpö-
tila 175 asteeseen ja kypsennä, kunnes 
paistilämpömittari näyttää 55-65 as-
tetta (paistoaika n.tunti kiloa kohden). 
Mehevimmillään paisti on silloin, kun 
sisus vielä punertaa. Huomoi, että jälki-
kypsyminen jatkuu vielä uunin ulkopuo-
lellakin.

Tarjoile vuoluliha ja uunipaisti itsellesi 
mieluisten lisukkeiden kera. Kesyttömäs-
sä Keittiössä niitä tarjoillaan mm. vihrei-
den vihannesten, paistettujen tatinjalko-
jen, ilmafriteerattujen voikukanjuurten, 
tattarin/ohran tai perunoiden kera.

Paistetut tatinjalat 
1. Paista pakastetut tatit jäisinä, niin vältät  

sitkistymisen.

2. Ja paisto-ohje ensi syksyn varalle: 
Viipaloi tuoreet tatinjalat pitkittäin siivuik-
si. Paista hetki kuumassa öljyssä pannulla 
rouhitun mustapippurin ja suolan kera, ja 
lisää kuullotettu valkosipuli.

Kuivattujen tattien aromi on huumaavan hie-
no. Ne sopivat parhaiten esim. patoihin ja 

Yrttiryyditettyä ohraa 
1. Hauduta ohra lähes kypsäksi. 

2. Kuullota valkosipulia öljyssä. Lisää kuivat-
tuja yrttejä: rosmariini, timjami, basilika ja 
nokkonen. Maut irtoavat yrteistä kuumen-
tamalla.

3. Sekoita yrttiöljy ohran joukkoon limeme-
hun ja soijakastikkeen kera.

Ilmafriteeratut voikukanjuuret
Voikukan juuria voi kerätä keväällä tai syksyl-
lä. Netti on pullollaan keräysohjeita – myös 
voikukan nuppujen osalta, jos niistä kevään 
tullen innostut!  (esim. aarrelehti.fi)

1. Rapsuta voikukan juurista tumma, kitkerä 
pinta pois.

2. Laita airfrier-laitteeseen (ilmafriteeraus) 
hiukan öljyä. Voit halutessasi sekoittaa 
suolaa öljyyn.

3. Paistoaika haluamasi suutuntuman mu-
kaan.

4. Laitteen etu perinteiseen uppopaistofri-
teeraukseen verrattuna on käytettävän öl-
jyn vähäinen määrä, ja työn helppous; laite 
tekee sen puolestasi!

Kuvat: Virppi Venell

wokkeihin, joissa on jo hiukan kosteutta.
Kuivatut tatit ja sienet neuvotaan usein 

liottamaan, mutta omaan makuuni tämä 
muuttaa liikaa niiden rakennetta.

Lisään kuivatut sienet ruokaan sellaise-
naan tai murskattuna/jauhettuna.

Voit käyttää talvella lisukkeeksi tietysti 
myös "vähemmän kesyttömiä" sieniä kaup-
pojen hyllyiltä.
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Tänä vuonna

minä lupaan...

...olla 
keholleni 
lempeämpi.

...katsoa 
itseäni 
uusin 

silmin.

kirja kehon ja mielen kirja kehon ja mielen 

yhteyden avaamiseenyhteyden avaamiseen

kirja rajoittavien kirja rajoittavien 

uskomusten purkamiseenuskomusten purkamiseen

tehtäväkirja parisuhteen tehtäväkirja parisuhteen 

unelmien toteuttamiseenunelmien toteuttamiseen

...ottaa 
aikaa 

yhteisille 
unelmille.

Hidasta elämää -kirjauutuudet ja tutut klassikkokirjat löydät:

hidastaelamaa.fi/puoti
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Villi luonto
Olemme yhtä ympäröivän luonnon kanssa. Luonto meissä on yhtä voimakas, kaunis ja hento 
kuin luonto, jota ihastelemme ulkopuolellamme. Nykyihminen on ajautunut erilleen luonnosta. 
Kenties tällainen yhteiskunta ei olekaan sitä, mihin syvällä sisimmässämme haluamme kuulua. 

Miten tulimme tähän?

Teksti: Emma Takko

M onen elämän raamit 
rakentuvat kaupun-
gin neliskanttisista ja 
harmaista lokerois-

ta. Luontomme on ahdistettu puristaviin 
kenkiin, sosiaalisiin normeihin, kulttuu-
risiin viitekehyksiin ja kyltteinä seiniin 
kiinnitettyihin sääntöihin. Meitä aletaan 
jo lapsina kasvattaa "yhteiskuntakelpoi-
siksi" ja ”valmistaa kouluun”. ”Hyvä ve-
ronmaksaja” ei juoksentele paljain jaloin 
pitkin metsiä, vai juoksenteleeko? Lapsen 
luontainen tapa on olla juuri sitä – hy-
vin luonnollinen – kunnes tätä olemisen 
tapaa aletaan koulia yhteiskuntaan sopi-
vaksi. Ja pian nuoren aikuisen elämä voi 
näyttää ja tuntua tältä:

On maanantai. Raskaat silmäluomet 
eivät tahdo aueta, elämänvoima ei virtaa. 
Kadoksissa on leikkisyys, elämän ihme. 
On vain mustaa kahvia, harmaita katu-
ja, liian kireät farkut, puristavat korko-
kengät, rööki ja toivottomuus. On stres-
si ja bussi ja työmatka. On hiivatulehdus 
ja akne, kampaajalta ostettu hiuslakka. 
On parisuhde statuksella ”it’s complicat-
ed”, on yksinäinen sunnuntai, Tinder ja 
krapula. On ärtyneen suolen oireyhtymä, 
sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikki-
häiriö. On unilääkkeet ja kipeä selkä.

Mitä on "rewilding"  
eli villiinnyttäminen?

Länsimaisessa, modernissa elämässä on 
paljon hyvää – kovin montaa asiaa en 
vaihtaisi pois. Haluan ehdottomasti asua 
talossa luolan sijaan ja nautin espressoko-
neesta, suihkusta ja nopeasta nettiyhtey-
destä.

Kuvat: Emma Takon kuva-arkisto
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Villiinnyttämisen ajatuksen taustal-
la ei ole pyrkimys tehdä meistä taas met-
sästäjä-keräilijöitä tai sanoa, että jokai-
sen ihmisen tulisi viljellä oma ruokansa 
ja viettää illat tulen loisteessa tarinoita 
kertoen.

Ajatuksen tarkoitus on tuoda näky-
viksi ne kerrokset, joita esimerkiksi yh-
teiskunnallinen ohjelmointi, uskomusjär-
jestelmät, fyysiset rakenteet, vaatteet ja 
jalkineet, koulutus ja työelämä rakenta-
vat luontomme ja itsemme väliin. Tarkoi-
tus on antaa ihmisille työkaluja kuoria 
noita kerroksia pois siten kuin se itsestä 
hyvältä ja tarpeelliselta tuntuu.

Nykyajassamme on radikaalia pyrkiä 
näkemään, millaiset tekijät rajoittavat 
elinvoimaamme ja luonnollista ihmisyyt-
tämme. Miksi välitämme niin paljon sii-
tä, mitä muut ihmiset meistä ajattelevat? 
Miksi niin paljon siitä, mitä järjestelmä 
meistä ajattelee? 

Usein emme uskalla edes ajatella toi-
mivamme eri tavalla. Yhteisön ja lauman 
hylkäämäksi tulemisen pelko on tähän 
yksi suurimpia syitä. Ja häpeä, tuo sisäi-
nen kiirastuli. Ellen käyttäydy yhteiskun-
nan normien mukaisesti, mitä muut mi-
nusta ajattelevatkaan? Mitä jos näytän 
väärältä, mitä jos liikutan kehoani niin, 
että se näyttää muista jotenkin tyhmältä? 
Mitä jos lapseni ovat liian villejä? Mitä 
jos?

Kun itse havahduin omalle luonnolle-
ni, minä poltin rintaliivini, vaihdoin kor-
kokengät paljasjalkakenkiin ja kiristä-
vät farkut pehmeisiin pellavamekkoihin. 
Lakkasin laittamasta kemikaaleja ihol-
leni ja syömästä valtavia määriä proses-
soitua ruokaa. Aloin kiinnittää huomio-
ta siihen, miten kehoni todella voi. Aloin 
kuulla kehoni viestejä ja tarpeita. Aloin 
tunnistaa, mitä ravintoa kehoni milloin-
kin kaipaa ja millainen liike tuntuu mi-
nusta hyvältä.

Opin kuuntelemaan kehoani ja pur-
kamaan uskomuksiani jopa niin tehok-
kaasti, että pystyin kantamaan ja syn-
nyttämään molemmat tyttäreni ilman 
länsimaista lääketiedettä. Olin oppinut 
keskustelemaan kehoni ja sen signaali-
en kanssa niin hyvin, että saatoin täydel-
lisesti luottaa luonnolliseen prosessiin; 
kuorin turhat kerrokset pois, villiinny-
tin itseni tarpeeksi lähelle luonnontilaa 
ja sain kokea kaksi täysin luonnollista 
synnytystä. Kaikkien ei tietenkään tar-

vitse edetä niin nopeasti tai mennä niin 
syvälle kuin minulla on tapana, sillä jo-
kaisellahan on omat kokemuksensa ja 
niiden mukaiset tarpeensa. Radikaalin ja 
jämähtäneen välillä on paljon nyansseja! 

Kehotietoisuus

Kehomme on osa luontoa. Kun elimme 
metsästäjä-keräilijöinä, käytimme keho-
jamme ravinnonhankintaan ja liikuimme 
saumattomasti ympäröivässä luonnossa. 
Kiipeilimme puihin, juoksimme saaliin 
perässä, tanssimme nuotiotulilla ja söim-
me runsaasti villiä, ravintotiheää ruokaa 
suoraan ympäröivästä luonnosta.

Kehomme liikeradat olivat avonaisia, 
jalkaterämme kosketuksissa maan muo-
toihin ja kehomme lihaksikkaita, sitkei-
tä, elinvoimaisia ja hedelmällisiä. Yksi-
kään heimonainen ei epäillyt kykyään 
synnyttää – se oli yhtä luonnollista kuin 
aivastaminen tai ulostaminen. Biologi-

sesti ajatellen meillä on edelleen saman-
laiset kehot – vain uskomuksemme ja elä-
mäntyylimme ovat radikaalisti muuttu-
neet.

Kun vietämme suurimman osan ajas-
tamme istuen paikoillamme päätteen 
edessä tai liikennevälineissä, kahvilan 
pöydissä tai kirjojen äärellä, elämme täy-
sin päässämme. Elämme ajatustemme 
maailmoissa unohtaen kehomme ja sen 
tarpeet, sekä syvemmän tietoisuuden. 
Lähes koko länsimaalainen ihmiselämä 
perustuu mentaaliselle, descarteslaiselle 
ihmisen mallille: ”Ajattelen, siis olen”. 

Ajattelun ja mentaalisen kyvykkyyden 
ylivertaistaminen muiden elämän aspek-
tien kustannuksella ei kuitenkaan palvele 
kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Se 
ei ole ”parempaa” kuin vaikkapa tunte-
minen tai fyysinen tekeminen. Lapsiem-
me opettaminen siihen jo hyvin aikaises-
sa vaiheessa aiheuttaa paljon vahinkoa. 
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Vääristyneen  
kehonkuvan synty

Meille kerrotaan monin tavoin, miltä 
kehomme tulee näyttää ollaksemme hy-
väksyttyjä. Valtavat rintalihakset, kar-
vattomuus, piukat peput, täydelliset – 
vaikka sitten plastiikkakirurgin muotoi-
lemat – rinnat, nukkemaisesti räpsyvät 
silmäripset, sairaalloisen laihat super-
mallit... listaa voisi jatkaa loputtomiin! 
Kehon seksualisoiminen ja objektivoin-
ti, ja sitä kautta meihin varhaisessa vai-
heessa syötetty kehohäpeä, on sekä ai-
kamme miesten että naisten ongelma.

Kun katselemme pienestä pitäen pho-
toshopattuja kuvia ihmiskehoista ja ku-
vittelemme, että meidän pitäisi näyttää 
samalta, sairastumme kehonkuvan häi-
riöön. Lakkaamme rakastamasta ke-
hoamme sellaisena kuin se on. Emme 
osaa enää tukea kehomme luontaista hy-
vinvointia ja kokonaisvaltaista terveyt-
tämme. Sen sijaan muokkaamme, riudu-
tamme ja myrkytämme sitä saavuttaak-
semme meille myydyt kauneusihanteet.

Jos ja kun palaamme taas rakkauteen 
ja kunnioitukseen kehoamme kohtaan, 
ymmärrämme sen olevan uskomatto-
man kaunis ja viisas olento. Kehon oma 
tietoisuus kertoo meille tunteiden, ais-
timusten ja reaktioiden kautta kuinka 
voimme, olemmeko tasapainossa ja mitä 
tarvitsemme.

Itselleni palaaminen tähän rakkau-
teen yli kymmenen vuotta kestäneen ke-
hoinhon, syömis- ja kehonkuvan häiriöi-
den ja itsesabotaasin jälkeen oli kuin pa-
luu kotiin pitkän, pimeän ja haastavan 
taivalluksen jälkeen. Tästä kokemuspoh-
jasta käsin saan nykyään auttaa ihmisiä 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keinoin 
palaamaan takaisin luonnollisempaan 
olemisen tapaan, maan pinnalle ja keho-
yhteyteen. 

Villiinnyttäminen  
on radikaalia rakkautta

Jospa siis vapauttaisimme itsemme kai-
kista noista rajoituksista ja kysyisimme 
itseltämme: miltä minusta tuntuu? Mitä 
minä haluan tehdä, miten haluan elää, 
mikä minun ja perheeni hyvinvointia tu-
kee? Mitä minun luontoni minulle ker-
too?

Villiinnyttäminen on aikamme ra-
dikaali teko. Voimme palata takaisin 
luonnolliseen olemisen tilaan, jossa mei-

Miksi kannattaa vaihtaa 
paljasjalkakenkiin?
Paljasjalkakengät:
– edesauttavat kehon luontaista liikettä
- palauttavat jalkojen luonnollisen tuntu-

man maahan ja aivomme saavat tär-
keää informaatiota ympäristöstämme

- aktivoivat jalkojen ja koko kehon lihak-
sistoa

- palauttavat luonnolliset liikeradat

Huomioithan! Siirtyessäsi käyttämään 
paljasjalkakenkiä, koko kehon liikeradat 
menevät uusiksi. Tämä saattaa aiheut-
taa lievää kipuilua, joten kannattaa läh-
teä pikkuhiljaa totuttamaan kehoa uu-
teen liikkeeseen ja tunteeseen. Saattaa 
myös kestää jonkin aikaa totutella jalka-
pohjia tuntemaan maan muodot. 

tä eivät ohjaile alitajuiset rajoittavat jär-
jestelmät ja uskomukset, vaan oma sisäi-
nen viisautemme, intuitiomme ja kehom-
me viestit. 

Niin, mitä jos? Mitä tapahtuu, jos ir-
tisanoudun massahypnoosista ja muistan 
oman luonnollisen voimani ja viisauteni? 
Jos riisun puristavat vaatteeni ja juoksen 
alasti kylmään järveen? Mitä jos jalka-
pohjani saavat taas tuntea maastonmuo-
toja ja lähettää signaaleja ympäristöstä 
aivoilleni? Entäpä jos rakastan itseäni, 
vaikka en ole poistanut kaikkia ihokar-
vojani eikä vatsani näytä pyykkilaudal-
ta? Mitä jos uskallan liikuttaa lantiota-
ni, huokailla ja voihkia, nauttia kehos-
tani? Jos luotankin siihen miltä minusta 
tuntuu, enkä siihen mitä minulle kerro-
taan? Jos opinkin luottamaan luontoni 
ääneen ja löydän kehostani rentouden? 
Entäpä jos median tarjoamat kuvat eivät 
enää olekaan tavoiteltavaa kauneutta? 
Mitä jos vapaudun yhteiskunnallisen oh-
jelmoinnin taakasta ja kysynkin itseltäni, 
miksi olen täällä? 

Minun luontoni on yhtä koko planee-
tan kanssa. Olen sen kanssa samaa maa-
ta; mineraaleja, rautaa, kuparia, muita 
metalleja, hivenaineita. Minun luontoni 
on samaa vettä, joka virtaa koko planee-
tan kippuraisissa suonissa.

Minun luontoni on puhdas kuin luo-
misen jälkeinen seesteinen sinitaivas. Se 
on voimakas kuin hurrikaani, joka pyyh-
kii kaupungit tieltään. Minun luontoni 
on himokas kuin kevätkiimassa huutava 
hirvinaaras. Se on jykevä kuin taivasta 
vasten piirtyvä jättiläispunapuu.

Minun luontoni on äänekäs kuin pui-
den oksilla roikkuvien apinoiden lauma. 
Minun luontoni on hiljainen kuin puutto-
malla arolla seisova ilma. Se on leikkisä 
kuin saukkopari, joka kisailee juoksevan 
joen törmällä ja värikäs kuin papukaijo-
jen parvi, joka lehahtaa lentoon sademet-
sän korkeimpien puiden latvuksista.

Minun luontoni on sitkeä kuin pohjoi-
sen käkkärämännyn juuri, jonka mänty 
on ujuttanut kivisen tunturin kylkeen. Se 
on hedelmällinen kuin mehevät oranssit 
appelsiinit andalusialaisen puun oksilla.

Minun luontoni on viisas kuin miljoo-
napäinen kalaparvi liikkuessaan yhtenä 
tietoisuutena. Minun luontoni on tutki-
maton kuin valtamerten syvimmät, pi-
meimmät mustat haudat.

Minun luontoni on kepeä kuin sitruu-
naperhosen siiven lehahdus sen noustessa 
voikukan hunnulta lentoon, irrottamatta 
siemenhahtuvaakaan. ❀

Kirjoittaja on kehotietoisuusvalmentaja, noita ja energiahoitaja.

Kun valitset lastesi ensikengiksi 
paljasjalkakengät, niin heidän keho-
jensa ja jalkojensa toiminta saa pysyä 
mahdollisimman luonnollisena alus-
ta lähtien.
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Ville Äikäs

Kaunis maailma

Hellää hoivaa vartalon iholle
Talvella vartalon ihon sietokyky joutuu koval-
le koetukselle. Sisällä on koneellinen lämmitys 
ja kuiva sisäilma, ja ulkona pakkanen kuivattaa. 
Sauna tai pitkä kuuma suihku lämmittävät kyl-
mää vastaan suloisesti, mutta valitettavasti myös 
kuivattavat ihoa. Kun yhtälöön lisätään vielä ihoa 

hankaavat vaatteet ja mahdolliset vaatetuksen li-
säkerrokset, käy vartalon ihoa sääliksi. Miten 
muistaisimmekaan pitää ihostamme hyvää huolta 
ja helliä sitä talven kuivina kuukausina? Seuraa-
vassa muutamia vihjeitä. ❀

JOIK Pink Grapefruit 
Sea Salt Scrub
Kuiva ihosolukko 
pölisee helposti 
ja korostaa ihon 
kuivuutta. Greip-
pi & merisuola 
-vartalokuorinta 
poistaa kuolleen 
ja kuivan solu-
kon ihoa virkis-
täen. Luomulaatuiset kaakaovoi, sheavoi 
ja oliiviöljy ravitsevat ja kosteuttavat ihoa 
tehden siitä samettisen pehmeän. Tuote 
levitetään kostealle iholle, hierotaan ke-
vyesti ja huuhdellaan pois. Veden kanssa 
kuorinta muuttuu pehmeän maitomai-
seksi.
150 ml / 19 €

Pulpe de Vie OH MY 
GOLD -kau-
neusöljy
Kosteuttavaa oliivi- ja vii-
kunakaktusöljyä sisältävä 
vegaaninen monitoimi-
öljy ravitsee ja hoitaa 
kuivaa ihoa varpaista 
päähän asti aivan hius-
ten latvoja myöten. 
Tämä monikäyttöinen 
kauneusöljy sopii ihon- 
ja hiustenhoidon lisäksi 
hyvin myös hierontaan. 
Jojobaöljy viimeiste-
lee öljyn huikean hoita-
vuuden.
100 ml / n.18 €

Foamie 2IN1 Body Bar 
-palasuihkusaippua
Vegaanisen, helläva-
raisesti ihoa puhdis-
tavan palasuihku- 
saippuan pH on ihol-
le optimaalinen 5,5 ja 
soveltuu myös herkäl-
le iholle. Tämän perin-
teisiä saippua-ainei-
ta sisältämättömän, 
muovittoman pala-
suihkusaippuan saa 
kahdella tuoksulla; virkistävällä mintulla ja 
matchalla tai rauhoittavalla kauramaidolla ja 
uudistavalla papaijalla.
80 g / 6,90 €

Absolution La Solution 
+ Fermeté -kiinteyttävä 
vartaloseerumi
Koostumukseltaan ohut ja 
nopeasti imeytyvä vartalo-
seerumi uudistaa, silottaa 
ja vahvistaa kimmoisuu-
tensa menettänyttä ihoa 
ehkäisten myös venymäar-
pien muodostumista. Ak-
tiivisia raaka-aineita ovat 
muun muassa kollageeni-
synteesiä stimuloiva bam-
bunversouute, venymäar-
pien syntyä ehkäisevä va-
riksenmarja sekä ihoa kiin-
teyttävä tammen kaarna- 
uute.
100 ml / 48 €

Mádara Infusion Blanc 
Supreme Hydration  
Body Lotion
Tämä jasmiinilta 
ja mesiangervolta 
tuoksuva silkkinen 
vartaloemulsio kos-
teuttaa ihoa pitkäkes-
toisesti ja sopii herkäl-
lekin iholle. Runsaasti 
antioksidantteja sisäl-
tävä voide myös hoitaa 
ja vahvistaa kuivuudes-
ta kärsivää ihoa. Koos-
tumus on kermamainen, 
joten se imeytyy ihoon 
nopeasti.
200 ml / 21,90 €
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Astrokooppi
Astrologi: Johanna Karpov

Merkurius 
Liike 23° vesimiestä - 25° kaloja

Merkurius peruuttaa 1.-21.2. välisenä aikana.  
Jos vietät syntymäpäiväsi kyseisenä aikajaksona, 
vesimies-energiasi on erityisen voimakasta koko 
vuoden; tasa-arvon ja vapauden teemat vaivaavat 
mieltäsi, ja olet entistä valppaampi arvioimaan tilan-
teita kokonaisuuden kannalta.

Yleisellä tasolla ihmisten eriarvoisuus nousee 

Helmikuu alkaa melkoisissa vesi-
miesenergioissa: Jupiter ja Satur-
nus ovat saaneet seurakseen Au-
ringon, Merkuriuksen ja Venuksen. 
Lisäksi helmikuun alussa alkanut 
Merkuriuksen perääntyminen 
vesimiehen merkissä vahvistaa 
talvista energiaa; nyt on syytä aja-
tella selkeästi ja järkevästi, irrot-
tautua vanhoista toimintatavoista 
ja luoda uusia käytäntöjä uutta 
kevättä varten.

Vesimiehen energia edustaa kyl-
män viileää, rationaalista ajatte-
lua, jossa tunteet vain sekoittavat 
analyysiä. Nyt jos koskaan olisi 
syytä tehdä valinnat ja päätökset 
sillä perusteella, mikä olisi paras 
ratkaisu tulevaisuuden kannalta. 
Vanha rakenne on toiminut ai-
kansa, nyt arvot ja ajattelu ovat 
muuttumassa. Mitä vesimiehen 
sanavarastoon vahvasti kuuluvat 
vapauden, veljeyden ja tasa-arvon 
teemat oikeasti tarkoittavat?

 On vaikea sanoa, mistä kaikki 
alkaa. Yhteiskunta on ollut muu-
toksessa jo Pluton siirryttyä vuo-
den 2008 lopulla kauriin merkkiin. 
Uranuksen siirtyminen toiseen 
maamerkkiin, eli härkään, vuonna 

uuden ajan planeettana; Uranuk-
sen tuomat muutokset ovat no-
peita tempoltaan. Ne ovat irrotta-
via, erikoisia ja moderneja ja aina 
jossain määrin ulkopuolisuuden 
tunteita herättäviä. Ne edustavat 
tulevaisuutta ja ovat aikaansa 
edellä.

 Myös Saturnuksella on tänä 
aikana oma soppansa keitettävä-
nä. Saturnus on ollut vesimiehes-
sä edellisen kerran vuosien 1991-
92 ja 1962-63 aikana. Varsinkin 
uudenkuun aika (5.2.1962) on 
ollut tuolloin varsin voimallinen, 
sillä peräti seitsemän planeettaa 
on sijainnut vesimiehen merkis-
sä. Nyt helmikuun uudellakuulla 
eli 11.2.2021 niitä on vesimiehen 
merkissä vain kuusi, mutta lisäksi 
on vielä Pluto kauriin merkin lo-
pussa.

 Tähän samaan aikaan Suomi 
siirtyy uuteen kasvuaikaan, johon 
olemme kollektiivitasolla valmis-
tautuneet koko viime vuoden. 
Mielenkiintoista on seurata, mitä 
tapahtuu sote-rintamalla – kuinka 
poliitikot saavat aikaan yhtäläi-
sen oikeuden hyvinvointiin?

Vesimiehen aika

Uuden-
kuun 
pvm

Aste ja merkki

Tammikuu 24.1. 23° kaurista

Helmikuu 11.2. 23° vesimiestä

Maaliskuu 13.3. 23° kaloja

Huhtikuu 12.4. 22° oinasta

Toukokuu 11.5. 21° härkää

Kesäkuu 10.6. 19° kaksosia

Heinäkuu 10.7. 16° rapua

Elokuu 8.8. 26° leijonaa

Syyskuu 7.9. 15° neitsyttä

Lokakuu 6.10. 13° vaakaa

Marraskuu 4.11. 13° skorpionia

Joulukuu 4.12. 12° jousimiestä

Olet tapahtumien keskiössä, jos 
vietät syntymäpäivääsi uudenkuun 
aikaan tai jos sinulla on jokin 
henkilökohtainen planeetta tai 
akseli uudenkuun merkissä ja 
asteessa (1-2 päivän marginaalilla).
Planeettojen liike on helmi-
maaliskuulle (5.2.-1.4.)

keskustelujen kohteeksi. Siirtyessään kaloihin Mer-
kurius muuttaa ajatteluamme tunteellisemmaksi, 
haaveellisemmaksi ja kollektiivisemmaksi. Maalis-
kuun 30. päivä on erittäin mielenkiintoinen: Neptu-
nus yhdistyy Merkuriuksen energiaan ja voi saada 
aikaiseksi vieläkin sekavampia tilanteita.

2019 on muuttanut suhtautumis-
tamme materiaan. Astrologiassa 
Uranus hallitsee vesimiestä ja 
siksi Uranusta pidetään myös 
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Tilaa ilmaiseksi oma astrologinen karttasi 
sähköpostiisi osoitteesta www.veneika.fi

minä

Olen
ETU!

Mainitse: MinäOlenAstrokooppi/etukoodi
(normaalihinta 2€)

Henkilökohtainen astrologinen karttasi  
koostuu mm. viidestä persoonallisesta planeetasta;  
Auringosta, Kuusta, Merkuriuksesta, Venuksesta ja  

Marsista. Nämä nopeasti, eri nopeudella liikkuvat planeetat 
sijoittuvat eläinradan merkkeihin yksilöllisellä tavalla ja tekevät 

siten jokaisesta ihmisestä individuaalin persoonan.  
Kun taivaalla liikkuvat hitaammat planeetat vaikuttavat persoo-

nallisiin planeettoihimme, on elämämme muutoksessa.  
Astrokoopin tarkoituksena on luoda kuvaa niin sinun  
henkilökohtaista karttaasi koskettavista, kuin myös  

yhteiskunnallisistakin muutoksista.

Jupiter 
Liike 11° - 23° vesimiestä
  
Jupiterin energiaa pidetään taivaan parhaimpa-
na; onnistuminen ja saavutukset ilman raskasta 
työpanosta kuuluvat Jupiterin symboliikkaan. 
Jupiterin eteneminen vesimiehen energioissa 
luo erikoisen pohjan uuden rakentamiselle. Nyt 
jos koskaan tulisi ideoida jotain todella futuris-
tista! Ehkä jollain jopa aivan kummallisella olisi 
nyt mahdollisuuksia materialisoitua. Ideoiden 
keskiössä ovat vesimiehet, jotka ovat syntyneet 
30.1.-11.2. välisenä aikana. Jos olet syntynyt 11. 
helmikuuta, vuodestasi tulee todella merkittävä.

Venus 
Liike 5° vesimiestä - 12° oinasta

Venus liikkuu kolmen merkin eli vesimiehen, 
kalojen ja oinaan merkeissä saaden aikaan 
ihmissuhteissamme hyvin erilaisia tilanteita. 
Ollessamme helmikuun 25. päivään saakka 
Vesimiehen merkissä koemme tarvetta olla 
itsenäisiä, oman elämämme herroja. Kaloihin 
siirryttyään Venus on rauhallisempi ja paljon 
tunteellisempi, ja myös me etsimme sopusoin-
tua ihmissuhteisiimme. Oinas taas on taistelija 
ja erityisen herkkä vallankäytölle. Venus ja Au-
rinko siirtyvät Oinaaseen perättäisinä päivinä 
(20. ja 21.3.) joten on mielenkiintoista seurata, 
miten energiat muuttuvat juuri noiden päivien 
aikoihin.  

Uudenkuun astrologinen kartta merkitsee vahvaa uutta alkua 
vesimiehen erikoisissa energioissa. Tämä edesauttaa vanhoista 
tavoista vapautumista, mutta liian pitkälle vietyinä juurettomuutta.

Vahva ilmamerkkien painotus edistää ilma- ja varsinkin 
tulimerkeissä elämänmuutosta: vesimies tuo happea tulimerkeille 
ja saa siten aikaan innostusta ja vapautumista, jopa sisäistä paloa! 
Maa- ja vesimerkit saattavat sen sijaan kokea tulevan muutoksen 
liian radikaalina ja ovat sen vuoksi ehkä varovaisia katkomaan siteitä 
menneisyyteen.

Tämän lisäksi vielä Mars härän merkissä aktivoi Aurinkoa (voima ja 
tahtotila), Kuuta (tunteet, perhe ja koti), Merkuriusta (kommunikointi) 
ja Venusta (arvot ja ihmissuhteet). Uusi alku on siis varsin 
dynaaminen.
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Näin unta, että olin vihdoinkin perillä! Minua 
ympäröivät siniset vuoret lumisine huippui-
neen näyttivät juuri sellaisilta, kuin olin ku-
vitellutkin. Laskin painavan reppuni selästä 
ja vedin syvään henkeä. Olin todellakin maa-
ilman katolla, ja tiesin tulleeni kotiin. Kuulin 
tuulikellojen helinän, pyhien torvien leppoi-
san törähtelyn ja rukousmyllyjen surinan. 
Huimaavista korkeuksista minua tervehti 
haukan kirkaisu, ja pidin sitä hyvänä entee-
nä.

Sitten näin Mestarin. Hän seisoi yksin 
avaralla pihalla sinisiä vuoria katsellen. Jo-
kin hänen tavassaan katsella niitä herät-
ti minussa pienuuden ja kateuden tunteita. 
Hän oli kaapannut vuoret minulta… ja hän 
näki paljon enemmän! Ja vuoret tuntuivat 
vastaavan tuohon katseeseen kuin mielihy-
västä kehräävä kissa, kun se tuntee rakkaan 
käden hyväilyn. 

Odotin aikani. Koska Mestari ei tuntunut 
kiinnittävän minuun mitään huomiota, aloin 
lopulta lähestyä häntä hitain askelin. Kului 
vielä lisää aikaa, ja tunsin itseni vaivautu-
neeksi. Vuoret vain hiljaa hyrisivät. Lopulta 
rohkenin rikkoa hiljaisuuden ja rykäisin.

 
– Mestari, anon mitä nöyrimmin pääs-

tä oppilaaksenne. Uskollisuuteni ja vilpittö-
myyteni vakuutena olen tuonut temppeliin-
ne pyhiä esineitä ja kalliita aarteita.

 
Mestari seisoi hievahtamatta. Katsomat-

ta minuun päinkään hän sanoi: 
– Ei riitä. 

Hätkähdin. Olin sentään myynyt puolet 
omaisuudestani voidakseni ostaa nuo pyhät 

esineet! Olin sangen menestyvä liikemies. 
Tunsin tulleeni loukatuksi. Ja tuo tunne nos-
ti myös vihaa ja katkeruutta – olinhan tullut 
tänne nöyrin mielin muuttaakseni koko elä-
mäni! Olin kyllästynyt rahan perässä juokse-
miseen. Kaipasin rauhaa ja suurempaa sisäl-
töä elämääni. 

Tässä nyt seisoin, suuresti kunnioittama-
ni Mestarin hylkäämänä! Kauempana näin 
munkkiveljien puuhastelevan arkisissa as-
kareissaan. Hekään eivät olleet minua edes 
huomaavinaan. Minua ei koskaan oltu torjut-
tu näin häpeällisellä tavalla. Keitä tekin, köy-
hät rääsyläiset, olette torjumaan lahjoituk-
seni temppelille? Eikö riitä, vai? Kuinka pal-
jon te oikein haluatte?

Vihoissani käännyin ympäri, heitin repun 
selkääni ja hyvästiä sanomatta aloin vaival-
loisesti kavuta vuorta alaspäin. Harmikseni 
totesin, että poistumiseni ei liikuttanut ke-
tään. Elämä temppelialueella jatkui entiseen 
tapaansa tasaisena kuin mahtavan joen vir-
taus, joka ei pienistä esteistä säikähdä. 

 
Palasin kiireiseen elämääni ja olin yhä 

vain tyytymättömämpi kaikkeen ympärilläni. 
En saanut sinisiä vuoria pois mielestäni. Yön 
synkkinä hetkinä moitin mielessäni Mestaria 
ahneudesta. Samanlainen oli, kuin muutkin 
ihmiset! Mikään ei näköjään riittänyt. 

Olkoon niin, ajattelin. Eräänä päivänä 
myin suutuspäissäni sitten koko omaisuu-
teni ja sijoitin rahat vieläkin harvinaisempiin 
ja arvokkaampiin pyhiin esineisiin. Lähdin 
uudelle matkalle maailman katolle, enkä täl-
lä kertaa niin nöyrin mielin! Matka oli jälleen 
raskas, mutta nyt askeleitani siivitti ylpeys 

ja eräänlainen ylimielisyys. Ähäkutti, ajatte-
lin. Odotas kun näet aarteeni. Mitenkäs suu 
nyt pannaan? Taitaa loksahtaa hämmästyk-
sestä auki! 

 
Niine hyvineni saavuin siis perille. Mes-

tari seisoi taas entisellä paikallaan kaukai-
suuteen katsoen. Hän näytti yhtä aikaa valp-
paalta ja keskittyneeltä. Mikään hänessä ei 
tälläkään kerralla viitannut siihen, että hän 
olisi huomannut tuloni. Pitkällisen ja kiusalli-
sen hiljaisuuden jälkeen lähestyin häntä.

 
– Mestari, aloitin. – Tässä on koko omai-

suuteni. Tarjoan sitä teille, olkaa hyvä. Pyy-
dän nöyrimmästi päästä oppilaaksenne. 

Mestari seisoi hievahtamatta. Myös vuo-
ret seisoivat hiljaa ja niin seisoin minäkin, 
henkeäni pidätellen. 

– Ei riitä, hän vastasi minuun katsomatta.
 Aika pysähtyi. Tuulikellot helisivät, py-

hät torvet törisivät ja rukousmyllyt jatkoivat 
surisemistaan. Jokin Mestarin arvovallassa 
esti minua hyökkäämästä hänen kimppuun-
sa. Olin hänelle pelkkää ilmaa. Otin reppuni 
ja käännyin pois. Olin yhtäkkiä suunnatto-
man yksinäinen ja hylätty. Kaikkein vähä-
pätöisimmätkään jumalat eivät hymyilleet 
minulle. 

Ja niin palasin taas entiseen elämääni, 
jota ei oikeastaan enää ollutkaan. Lahjoitin 
pyhät esineet hyväntekeväisyyteen ja käper-
ryin onnettomana pieneen vuokrayksiöön. 
Elin vaatimatonta ja köyhää elämää. Minulla 
ei enää ollut kiire mihinkään, ja tyhjyys sisäl-
läni laajeni avaruuden kokoiseksi. Mutta sini-
siä vuoria en vaan saanut pois silmistäni. 

Ritva Haapaniemi

Tarinan taikaa:

MESTARI
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Niin sitten lähdin taas kerran matkalle 
kohti noita vuoria, tällä kertaa ilman paina-
vaa reppuani. Jalkani tuntuivat silti lyijynras-
kailta, ja pelkäsin etten jaksaisi perille saak-
ka. Jaksoin kuitenkin, ja siellä Mestari taas 
seisoi… entisellä paikallaan. 

– Mestari, sanoin hänelle lopen väsynee-
nä. – Tarjoan teille itseni. 

Mestari kääntyi ja katsoi minuun vuoria 
hyväilevällä katsellaan. Hän hymyili. 

– Riittää, hän sanoi. 
 
Eräs munkkiveljistä tuli luokseni ja vei mi-

nut sisälle temppeliin. Hiukseni ajeltiin, jal-
koihini laitettiin yksinkertaiset sandaalit ja 
minut puettiin munkin ilmavaan kaapuun. 
Sitten minut ohjattiin pieneen huoneeseen, 
jonka lavitsalle kellahdin nukkumaan, uupu-
nut kun olin. Raikas vuori-ilma tulvi sisään 
ikkunasta, ja niin tulvi vuorten rauhakin. 
Vuoret täyttivät riutuneen sieluni hiljaisella 
hyrinällään, joka kantautui kaikkialta. Herä-
sin uneni sisällä haukan kirkaisuun ja nousin 
hämmentyneenä pystyyn. Menin ulos.

 
Pihamaalla työskenteli joukko munkkivel-

jiä; kuka eläimiä hoitaen, kuka puutarhassa 
touhuten. Eräs veli kantoi kaivolta vettä. 

– Anteeksi, kysyin häneltä. – Missä Mesta-
ri on? Odotan jo kovasti koulutukseni alkua. 

– Poissa, vastasi hän hymyillen. 
– Miten niin poissa? kysyin säikähtäen. – 

Ei kai hän ole kuollut? 
– Ei toki, jatkoi munkkiveli. – Hän vain läh-

ti pois. 
– Mutta… kuka meitä nyt opettaa? kysyin 

entistä enemmän hämmentyneenä. 
– Hän nimesi sinut seuraajakseen, vasta-

si veli.

Pitkän hiljaisuuden jälkeen sain puheky-
kyni takaisin.

 
– Mitä hän teille oikein opetti? sain kysyt-

tyä. 
– Kuuntelemaan itseämme. Sydäntämme, 

vastasi munkkiveli iloisesti. 

 
Kun kankeat jalkani alkoivat tuskallisen 

totuttelun jälkeen suostua polvi-istuntaan 
tai lootusasentoon, saatoin jo nauttia päivit-
täisistä, hiljaisista yhdessäolon hetkistäm-
me. Vaikka yritin keskittyneesti kuunnella it-
seäni ja sydäntäni, niin ajatukseni harhailivat 
sinne tänne, eikä sydämessäni kukaan tun-
tunut puhuvan. Mutta… oli miellyttävää olla 
tällä tavoin hiljaa. Aloin vähitellen jopa kai-
vata näitä hetkiä. Niistä tuli elämäni sisältö. 
Seisoskelin myös pihalla vuoria katsellen, ja 
joskus tuntui siltä, että ne hyväntahtoisesti 
murahtelivat minulle.

Näin vuodet kuluivat, ja elämäni täyttyi 
rauhallisista päivistä. Ne seurasivat aurin-
gon nousua ja laskua, ja vähitellen tulin itseni 
kanssa sinuksi.

Eräänä päivänä vuorta nousevalta polulta 
kuului odottamatonta melua. Kaksi pikkulas-
ta – tyttö ja poika – kirmasivat paikalle huu-
dellen jollekin takanaan tulevalle.

– Hei isä, vauhtia töppösiin vanha köntys, 
lapset naureskelivat.

Näkyviin asteli mies taluttaen kookasta 
tiikeriä. Mies oli Mestarimme. Hän tervehti 
meitä iloisella kädenheilautuksella ja leveäs-
ti hymyillen. 

– Katsokaapas, mitä löysimme viidakos-
ta, sanoi hän… samalla rapsutellen tiikeriä 
leuan alta. – Oli raukka pahasti eksyksissä! 
Ajattelin tulla lasten kanssa vierailulle, hän 
sanoi. – Vaimoni näet tarvitsee vähän omaa 
aikaa, hän jatkoi.

Tiikeri tassutteli luokseni ja katseli minua 
kehräten. Sitten se istahti eteeni ja nuolai-
si kättäni. 

– Riittääkö tämä? kysyi Mestari ilkikuri-
sesti.

Katsoin tiikerin vihreisiin silmiin ja vas-
tasin:

– Riittää.  ❀

oostik
Huolehdi omasta ja  
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	määräaikaistilauksena (6 kk 3 nro) 23 €
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KEHO  MIELI  HENKI

VERKOSSA
13.2.2021

www.minaolenmessut.fi

Minä Olen Messut  
järjestetään tänä vuonna verkossa.  

Messuorgnisaatio on tehnyt hurjan työmäärän 
varmistaakseen tuhansille kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille 
kattavan paketin toinen toistaan kiehtovampia 

luentoja alkaen Paula Heinosen suoliston 
hyvinvointiin keskittyvästä, tutkimustuloksiin 

perustuvasta datapaketista. 

Ohessa on messujen ohjelma,  
hanki lippusi jo tänään. Nähdään verkossa!

Karita Aaltonen  
Kaie Hakonen 

VALOA LAUTASELLE  
– PARANE PUHTAAN RAVINNON AVULLA

Paula 
Heinonen

SUOLISTO  
– ONNELLISUUDEN JA  
TERVEYDEN KEHTO?

Satu  
Lähteenkorva
TERVEESTI TASAPAINOSSA

– MITÄ SE ON? 

Ilkka  
Koppelomäki

SAA MITÄ HALUAT  
– OMAN ELÄMÄN  

SUUNNITTELEMINEN

Kirsti 
Kuosmanen

NAISEN NAUTINNON  
JA RAKKAUDEN  

SÄKENÖIVÄ VOIMA

Eevi Minkkinen,  
Miia Moisio,  

Tuula Huhtala,  
Maria Nordin ym.

Manuela Bosco 
Tuure Kilpeläinen 

TILAA LUOVUUDELLE

VIISAS ELÄMÄ ja  
HIDASTA ELÄMÄÄ -kirjailijat 

sekä  
Helsingin seurakuntayhtymä



LIVE-SALI luento + chat

Satu Lähteenkorva
TERVEESTI TASAPAINOSSA – 
Mitä se on?
Klo 9.05 – 9.45

Epätasapainosta on tullut uusi 
normi – ja se on epänormaalia. 
Aikamme yksilökorosteisuus 
on väsyttänyt ihmisen. Olemme 
sairastuneet vahvuuteen. Siksi 
olen vilpittömän kiitollinen, että 
individualismi on tullut tiensä 
päähän!  
Tämä ajankohtainen ja ar-
kipsykologinen luento kertoo 
käytännönläheisesti terveen 
tasapainon säätelijöistä sekä 
mahdollisuuksista. Paradok- 
saalisesti kaiken kasvun edel-
lytys on pysähtyminen, sillä ai-
noastaan silloin näkee tarkasti. 
Tervetuloa pysähtymään. 

Luennoitsijana on psykologi 
Satu Lähteenkorva, joka tunne-
taan Suomen eturivin koulutta-
jana ja kehittäjänä hyvinvoinnin 
ja tasapainon aihealueilla. 

Paula Heinonen 
SUOLISTO  
– onnellisuuden ja  
terveyden kehto? 
Klo 10.00 – 11.00

Mahaa särkee, turvottaa, vatsa 
on taas sekaisin... Kun suo-
listosta puhutaan, niin kyse 
on yleensä jostakin ikävästä 
asiasta. Harva kuitenkaan 
tietää, että oikein hoidettuna 
suolisto (ja sen mikrobiomi) 
on väsymätön terveyden ja 
hyvän olon moottori. Esimer-
kiksi allergioiden, ihottumien, 
nivelvaivojen, tulehdusalttiuden 
ja jopa monien neurologisten 
ongelmien juurisyy voi löytyä 
suolistosta. Viimeisimmän tie-
teellisen tutkimuksen mukaan 
suolistobakteerit voivat vai-
kuttaa jopa ihmisen tunteisiin. 
Onko todella niin, että pöpöt 
vievät ja me vikisemme? Mitä 
sinun tulisi tietää suolistosta ja 
sen salaisuuksista?

Valovoimainen Paula Heinonen 
on funktionaalisen lääketieteen 
asiantuntija, tekniikan lisensi-
aatti, entinen suolistotutkija, 
tietokirjailija ja kolmen nuoren 
miehen äiti.

Miia Moisio
MASENTUNEEN IHMISEN 
MIELENMAISEMA
Klo 12.20 – 13.00

Masennuksesta kärsii hyvin 
moni, mutta sitä ymmärretään 
huonosti – masennus on paljon 
monitahoisempi sairaus kuin 
pelkkä masennusoireiden 
luettelo. Luennolla Miia avaa 
masennusta monipuolisesti ja 
kokonaisvaltaisesti ja poh-
diskelee ääneen niitä asioita, 
jotka voivat toimia masennuk-
sen vastalääkkeinä.  

Miia Moisio on terapeutti, 
pappi ja tietokirjailija. Miialla 
itsellään on pitkä masennus- 
historia ja kokemus masen-
nuksesta toipumisesta. Hän on 
kirjoittanut kaksi kirjaa: Toivon 
kirja masennuksesta (Otava, 
Hidasta elämää-sarja 2018) 
ja Lupa surra (2019). Miian 
syksyllä 2021 ilmestyvä kirja 
käsittelee häpeää.  

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin

Oletko kyllästynyt pienentämään itseäsi, sopeu-
tumaan ja varomaan sanomisiasi? Sytytä loistava 
sisäinen hehkusi nautinnollisesti. Pääset elämän 
haastekohdissa takaisin omaan voimaasi hel-
pommin, kun teet sen nautinnon kautta.
Kirsti kutsuu sinut astumaan säkenöivään 
elinvoimaasi. Kun löydät sensuaalisen ja sek-
suaalisen nautintosi ja yhdistät sen sydämesi 
rakastavaan voimaan, olet valmis toteuttamaan 
unelmasi ja tavoitteesi. Olet valmis kukoista-

maan aikuisena aistillisena naisena.

Kirsti Kuosmanen on näyttelijä, psykoterapeutti, 
tantraopettaja sekä rakkaus- ja parisuhdeval-
mentaja. Hän haluaa inspiroida sinua löytämään 
nautinnon ja intohimon elämääsi. Kirsti rohkaisee 
työssään ihmisiä löytämään oman voimansa, 
luovuutensa, vapautensa ja astumaan kukoistuk-
seensa. 

Kirsti Kuosmanen
NAISEN NAUTINNON JA RAKKAUDEN SÄKENÖIVÄ VOIMA
Klo 17.00 – 17.55

Ilkka Koppelomäki
SAA MITÄ HALUAT 
 – Oman elämän  
suunnitteleminen
Klo 11.25 – 12.05 

Haluaisitko oppia ohjaamaan 
elämääsi paremmin haluamaa-
si suuntaan? Luento innostaa 
sinut pohtimaan, mitä elämältä 
oikeasti haluat ja miten voisit 
tehdä siitä mielekästä – ihan 
joka päivä. Kuulet Saa mitä 
haluat -prosessista ja tavasta, 
jonka avulla kuljet väistämättä 
kohti tasapainoista ja onnellis-
ta arkea, hallittua ajankäyttöä 
ja nautinnollista elämää. Jos 
kaipaat minkäänlaista muutos-
ta elämääsi, ota ensimmäinen 
askel ja osallistu tälle luennolle!

Ilkka Koppelomäki on itsensä 
johtamisen valmentaja, isä, 
puoliso, yrittäjä, innostaja, un-
elmien toteuttaja, ex-kilpa- 
triathlonisti, kirjoittaja ja maail-
man matkaaja. Hänen tyylissään 
yhdistyvät sekä valmennus, 
sparraus että mentorointi. Lujan 
asenteen valmentamiseen Ilkka 
on omaksunut omilta mentoreil-
taan, valmentajiltaan ja koulut-
tajiltaan, jotka ovat maailman 
johtavia omalla alallaan.
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Tuula Huhtala
TAROT  
– vanha viisaus
Klo 16.00 – 16.45

Tarot-korttien historia on mie-
lenkiintoinen ja osittain myös 
mystinen – aivan kuten Tarotien 
maailmakin. Mystisyydestään 
huolimatta Tarotit voivat tulkin-
nan avulla tuoda rauhoittavaa 
apua valintatilanteisiin sekä 
ohjata elämän suuntaa osoitta-
malla mahdollisuuksia korttien 
symboliikan mukaisesti.

Luennollaan Tuula raottaa 
Tarotien verhoa ja tekee work-
shopeja, joita ei Tarot-opaskir-
joissa opeteta. Mukana on mm. 
Tuulan kuuluisa rakkauspöytä, 
joka on nimeltään Hevosenken-
kä. Sinulla on myös mahdolli-
suus syventää Tarot-oppejasi, 
sillä Tuula etsii itselleen seu-
raajaa, jolle jakaa tämän kaiken 
Tarot-viisauden.

Tuula Huhtala on tunnettu 
Tarot-tulkitsija, jolla on yli  
30 vuoden kokemus Tarot-kor-
teista ja niiden tulkitsemisesta. 
Tuulan tavoitteena on auttaa 
korttien avulla ihmisiä löytä-
mään rauha itsessään. Tuula on 
myös kirjailija ja meditoija.

Tunnettua taiteilijapariskuntaa Manuela Boscoa 
ja Ture Kilpeläistä yhdistää vahvasti syvä henki-
syys. He uskovat avoimesti universumin ohjanneen 
heidät yhteen. Kaksikko luo tällä hetkellä taidetta 
yhdessä Boskil-nimisessä yrityksessään, jonka 
perusajatuksena on tuoda taidetta ihmisten joka-
päiväiseen arkeen. Boskilin tuotteet perustuvat 
Manuelan taiteeseen. Tuure on säveltänyt medi-
taatio -albumin Boskilin Seven Sisters -joogamat-

tosarjaan, jonka tarina kuullaan suorassa lähetyk-
sessä. Manuela ja Tuure tulevat keskustelemaan 
kanssamme luovuudesta ja oman rytmin ja oman 
tien löytämisestä. Huipennukseksi Tuure esittää 
meille hänen ja Teho Majamäen keväällä ilmesty-
vältä albumilta muutaman kappaleen.

Manuela Bosco on kuvataiteilija. Tuure Kilpeläinen 
on muusikko, laulaja ja lauluntekijä.

Manuela Bosco, Tuure Kilpeläinen
TILAA LUOVUUDELLE
Klo 18.00– 19.00

Eevi Minkkinen
MITÄ LÄHEISRIIPPUVUUS ON 
JA MIKÄ SIITÄ TOIPUMISESSA 
ON OLEELLISINTA? 
Klo 14.10 – 14.50

Läheisriippuvuus on lyhykäi-
syydessään sitä, että pitää yllä 
toistuvasti satuttavaa suh-
detta itsensä kustannuksella. 
Läheisriippuvuus EI kerro mi-
tenkään ihmisen viallisuudesta 
tai tyhmyydestä - se koskettaa 
täysin tavallisia, älykkäitä ja 
empaattisia ihmisiä, joilla on 
syvä inhimillinen tarve tulla 
rakastetuksi.

Luennolla Eevi käy läpi seu-
raavia teemoja:

– Miten läheisriippuvuus 
ilmenee? 

– Mikä on keskeistä läheisriip-
puvuudesta toipumisessa?

– Miten löytää keinoja vaikei-
den tunteiden kohtaami-
seen?

Eevi Minkkinen on itsetunte-
musohjaaja ja kouluttaja, joka 
on kirjoittanut läheisriippuvuu-
desta toipumisen tueksi kirjan 
Ymmärrä itseäsi, ymmärrä 
suhteitasi.

Karita Aaltonen  ja Kaie 
Hakonen
VALOA LAUTASELLA
– Parane puhtaan ravinnon 
avulla
Klo 15.05 – 15.45

Karita Aaltonen ja Kaie Hako-
nen ovat täydellisiä esimerk-
kejä siitä, kuinka iso merkitys 
ravinnolla on terveyteen. 
Kuule kahden voimanaisen 
koskettavat ja elämäntäytei-
set tarinat paranemisesta. 
Karitan diagnoosi, joka antoi 
muutamasta kuukaudes-
ta maksimissaan vuoteen 
elinaikaa, muuttuikin omien 
arvojen mukaiseen tasa-
painoiseen elämään. Kaien 
tarina kulkee masennuksesta 
ja burnoutista elinvoimai-
seksi inspiroijaksi. Valoa 
lautasella antaa hoitavia ja 
rakkaudellisia ruokavinkkejä, 
jotka tukevat sinua matkallasi 
kohti tervettä kehoa ja mieltä. 
Uskalla ottaa vastuu omasta 
terveydestäsi ja kokonaisval-
taisesta hyvinvoinnistasi arjen 
pienien valintojen kautta.

Maria Nordin
MUUTA TULKINTASI  
MAAILMASTA JA PARANNA 
TERVEYTTÄSI!
Klo 13.15 – 13.55

Maria Nordin esittelee Eroon 
oireista -kirjaansa sekä teo-
riaansa siitä, miten puolustus-
järjestelmän virhetulkinnat ja 
ylireagointi ovat sairauksien ja 
oireiden takana.

Maria Nordin on koulutuksel-
taan arkkitehti. Hän on ural- 
laan perehtynyt rakennusten 
terveysvaikutuksiin. Nordin  
työskenteli 8 vuotta sisäilma- 
asiantuntijana, minä aikana 
hän paneutui ympäristöyliherk-
kyyden mekanismiin. Nordin 
on kirjoittanut lähes 10 vuotta 
suosittua blogia, jossa hän 
on rikkonut tabuja ja pohtinut 
ihmisyyden kysymyksiä. Paran-
nuttuaan monista sairauksista 
ja ympäristöyliherkkyydestä hän 
kehitti menetelmän, jota nyt 
opettaa verkkokursseillaan ja 
kirjassaan.
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Sanni Nevalainen
ENKELIT YSTÄVINÄ
 – ilo, intuitio ja rakkaus
Klo 9.10 – 9.50 

Sanni Nevalaisen luennolla 
meditoidaan enkeleiden kanssa 
sekä nautitaan Ilon ja Intuitio 
-korttien viisaudesta. Luennolla 
avaat ja voimistat ystävyyttäsi 
enkeleihin. Yhdistyt enkelei-
den viisauteen, kirkkauteen ja 
rakkauteen. Saat puhdistavaa 
ja parantavaa hoitoa sekä avaat 
vieläkin syvemmin omaa vii-
sauttasi. Voit myös kuulostella 
seuraavia askeleita elämässäsi. 
Astu ilolla korkeimpaan potenti-
aaliisi!

Sanni Nevalainen on suosittu 
Enkeliopettaja, KTM, Suggesto-
terapeutti SHY, Valon Taiteilija 
ja kirjailija. Hän on julkaissut 
kolme enkelikirjaa ja pitänyt 
Enkelikoulua 13 vuotta.

Taru Tammikallio
TOTEUTA AMMATILLISET 
UNELMASI JA LUO URA, JOSSA 
LOISTAT OMANA ITSENÄSI
Klo 12.10 – 12.50

Pirjo Väänänen haastattelee 
Oman elämäsi Superstara®– 
toteuta ammatilliset unelmasi 
-kirjan kirjoittanutta Taru Tam-
mikalliota siitä, miten löytää 
oma juttu ja rohkeus sen to-
teuttamiseen sekä miten luoda 
ura, jossa loistaa ja menestyy 
omilla ehdoillaan.

Taru on mediayrittäjä, toimitta-
ja ja laulaja. Hän on perustanut 
Oman elämäsi Superstara® 
-yhteisön ja konseptin, jonka 
missiona on auttaa omannä-
köisestä urasta haaveilevia 
saavuttamaan tavoitteensa.

Kaisa Peltola
HÄPEÄN ALKEMIA
Klo 11.10 – 11.50

Kaisa Peltola on henkisen 
kasvun ohjaaja (Holistic 
Counsellor), KTM, joka kysyy, 
elämmekö häpeäkulttuurissa - 
vai häpäisykulttuurissa? Häpeä 
erillistää meidät kaikesta siitä, 
mikä on meille luonnollisinta 
ja todellisinta. Häpeä kiristyy 
torjumalla - mutta menemäl-
lä kohti, se avaa porttinsa ja 
johtaa meidät siihen yhteyteen, 
jota olemme aina kaivanneet.  
(Kaisan kirja Häpeän alkemia 
-kirja ilmestyi huhtikuussa 
2020).

Elviira Krebber
KEVYEMPI KETO 
 – Miten noudattaa ketoruoka-
valiota kevyesti ja ravinteik-
kaasti
Klo 10.10 – 10.50

Tunnettu kirjailija, luennoitsija 
ja keto coach Elviira Krebber 
kertoo uusimmassa teokses-
saan – sekä tällä luennolla – 
 miten suosittua ja tehokasta 
ketoruokavaliota voi halutes-
saan noudattaa kasvispoh-
jaisesti. Luennollaan Elviira 
paljastaa ravinteikkaimmat 
ketoyhteensopivat kasvikun-
nan tuotteet sekä valottaa, 
miten välttää kasvisketoilijan 
kohtalokkaimmat sudenkuo-
pat. Kuulet myös, miten ravin-
teikasta kasvissyönti ylipäänsä 
on – vai onko?

Mitkä ovat ydinarvosi? Arvojen tunnistaminen aut-
taa hahmottamaan vahvuutesi, rajasi ja paikkasi 
muuttuvassa maailmassa. Tule mukaan kokeneen 
puhujan innostavalle luennolle! Saat työkalut 
arvojesi määrittelyyn ja oivalluksia arvojen merki-
tyksestä

Kati Huovinmaa
RADIKAALIT UNELMAT TOTEEN 
 – arvojen merkitys perinpohjaisissa muutoksissa
Klo 17.10 – 17.50

Radikaali unelma – Näin 
johdat muutoksen -kirjan 
kirjoittaja Kati Huovinmaa 
käsittelee arvojen vaiku-
tusta muutoksissa. Hän on kysytty mentoroinnin 
ja muutosjohtamisen ammattilainen. 
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Johanna Tolppola
15 KYSYMYSTÄ  
HYVINVOINNISTA 
Klo 14.10 – 14.50

15 tarinaa hyvinvoinnista -kirjan 
kirjoittaja Johanna Tolppola 
puhuu siitä, miten hyvinvointi on 
koko ajan muuttuva ja kehittyvä 
henkilökohtainen käsite, johon 
vaikuttavat jokaisen yksilölliset 
kokemukset arjesta ja elämästä. 
Luennon aikana Johanna johdat-
taa jokaisen osallistujan pohti-
maan, mistä oma kokonaisval-
tainen hyvinvointi koostuu. Hän 
auttaa tarkastelemaan elämää ja 
sen eri osa-alueita toivoen, että 
osallistuja omien vastauksiensa 
kautta voisi aloittaa oman hyvin-
vointimatkansa. 

Isa Merikallio
JAKSAA, JAKSAA  
 – Suorituselämästä  
merkityselämään
Klo 15.10 – 15.50 

Kommunikaation laatu rat-
kaisee elämämme laadun. 
Miten puhut itsellesi ja 
muille? Pienet, huomaa-
mattomat sanat jättävät isot 
tunnejäljet. Siirry elämäsi 
kuskin paikalle ja raivaa 
helposti lisää aikatilaa. Mer-
kityksellisyys on lähempänä 
kuin uskotkaan!  Helppoja ja 
vaikuttavia eväitä, joilla teet 
suunnanmuutoksen arkeen 
ja elämään.

Tri Ilkka  
Virolainen &  
Tri Harri 
 Virolainen
VAPAUTA  
TUKAHDUTETUT  
TUNTEET 
Klo 13.10 – 13.50 

Ihmisillä ja varsinkin suoma-
laisilla on paljon kehittämisen 
varaa tunteiden ilmaisussa ja 
niiden kokemisessa. Yleisesti 
ottaen meillä kaikilla on paljon 
tukahdutettuja tunteita. Tämä 
heijastuu negatiivisesti työhön, 
ihmissuhteisiin ja terveyteen. 

Luento tarjoaa konkreettisia 
keinoja tunteiden kokemiseen 
ja vapauttamiseen. Tuntei-
den vapauttamisen kautta voi 
kokea enemmän iloa, rauhaa, 
hyvinvointia ja vapautta sekä 
hyödyntää omaa potentiaaliaan 
paremmin elämän eri osa- 
alueilla. 

Luennon pitäjät tri Ilkka Virolai-
nen ja tri Harri Virolainen ovat 
esitelmöineet tunteisiin liittyvis-
tä aiheista useissa eri maissa 
ja ohjanneet tunnetyöskentelyä 
yksilöille ja organisaatioille.

Mikko Sjögren
RAHATARINASI PÄIVITTÄMINEN 
 – miten saada haluamiansa tuloksia 
omassa taloudessa?
Klo 16.10 – 16.50

Meillä kaikilla on kauhutarinoita 
omassa alitajunnassamme. Kaikkea 
aina siitä, miten rahan tekeminen on 
vaikeaa ja monimutkaista aina siihen, 
miten rikkaat ihmiset ovat varmaan 
jotenkin pahoja. Olet syytön näihin 
tarinoihin, mutta niiden muuttaminen 
on sinun vastuullasi.

Tällä luennolla saat vinkkejä ra-
hatarinasi päivittämiseksi parempiin 
versioihin - sellaisiin, jotka tukevat 
vaurastumistasi ja tekevät sinusta 
houkuttelevamman rahalle, varakkail-
le ihmisille ja uusille tilaisuuksille.

Mikko Sjögren on sijoittaja, valmen-
taja, kirjailija ja Valmennusyhtiö 
Varapuun perustaja. Sjögrenillä on 
ilmiömäinen kyky yksinkertaistaa 
vaikean ja monimutkaisen kuuloisia 
talouskäsitteitä ja luoda malleja, joilla 
opittu saadaan ajettua osaksi arkea 
lähes automaattisesti. Hänen motivoi-
va ja helposti ymmärrettävä tapansa 
valmentaa on opastanut jo yli 30 000 
ihmistä taitavammaksi rahan kanssa. 

Naisen voima syntyy yhteydestä itseen, kehoon, 
luontoon ja toisiin ihmisiin. Naisen sisäinen, rikas 
monimuotoisuus on voimaa, joka yhteenkutou-
tuessaan voi muuttaa koko maailmaa. Mitä tämä 
tarkoittaa? Mitä matka itseen pyytää meitä katso-
maan niin itsessämme kuin suhteessamme elämään 
ympärillämme? Luennolla käsitellään matkaa eril-
lisyydestä yhteyteen, matkaa, joka vie meidät takaisin 
kotiin - aitoon itseemme ja rakkauteen. 

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin

Katja Frange
NAISEN VOIMA  
– matka erillisyydestä yhteyteen
Klo 18.10 – 18.50

Katja Frange on henkinen valmentaja, kirjail-
ija ja näkijä sekä modernin mysteerikoulun, 
Shamarian perustaja. Katjalta ovat ilmestyneet 
kirjat Intuitiolla - Kuuletko sisäisen viisautesi? 
ja Kuunsilta - Feminiinisen tietoisuuden matka 
sekä Naisen Voimapakka -kortit. Hän on myös 
toinen Intuitiokorttien ja Ilon korttien tekijöistä.
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Susanna Jussila &  
Emmi Ohraniemi
TUNNE KEHOSI, TUNNE ITSESI  
– miten syventää yhteyttä omaan 
kehoon
Klo 9.20 – 10.00

Juuri ilmestyneen Kotona ke-
hossa -kirjan kirjoittajat Susan-
na Jussila ja Emmi Ohraniemi 
avaavat kehoyhteyden tärkeyttä 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

Keho ei ole vain kuori tai kulku-
väline, vaan ystävä ja yhteistyö-
kumppani. Vaikka olisi ajautunut 
kauas kehostaan, sitä on mahdol-
lista oppia kuuntelemaan. Syvem-
pi yhteys omaan kehoon ei synny 
hetkessä, vaan siihen tarvitaan 
lempeyttä ja sitoutumista.

Susanna Jussila on entinen 
kilpaurheilija, liikunta-addikti ja 
itsensä rääkkääjä, joka löysi tien 
paranemiseen kehonsa kuun-
telun kautta. Hän on keho-mieli 
yhteydestä ammentava personal 
trainer, joogaopettaja ja toiminut 
liikunta-alalla vuodesta 2004.

Emmi Ohraniemi on syömishäi-
riön jälkeen kodin kehostaan 
löytänyt joogaopettaja ja taiteilija. 
Emmin intohimona on kehoyh-
teys, kehon sisäinen viisaus ja 
hoitava liike. Myös teoksiinsa hän 
ammentaa sanomaa kehollisen 
kokemisen kautta.

Eija Hinkkala 
PALAVALLA SYDÄMELLÄ   
– rakkaudellinen rohkeus
Klo 10.20 – 11.00

Sydämen puhe on tietojen tietoa 
ja meidän kaikkien käytettävis-
sä, jos vain haluamme. Sydämen 
puhetta helpommin kuuntelem-
me kuitenkin järjen, egomme ja 
muiden ihmisten puhetta. Onhan 
aikuisen ihmisen noloa luottaa 
johonkin sanojen ulottumatto-
missa olevaan ja järjettömältä 
tuntuvaan. Jos vaimennamme 
nolouden ja muiden pelkojen 
vuoksi oman sydämemme ää-
nen, hylkäämme samalla omat 
arvomme, unelmamme ja hyvin-
vointimme. Oman rohkeutemme 
ja voimamme.

Oman sydämen puheen mu-
kainen rohkeus on kuitenkin 
ainoaa pitkäkestoisesti hyvin-
vointia synnyttävää rohkeutta. 
Rakkaudellista rohkeutta. 

Eija Hinkkala on valmentaja, 
sanoittaja ja kirjailija. Hänen 
intohimoinen missionsa on roh-
kaista ihmisiä elämään itsensä 
näköistä ja itsestä hyvältä tuntu-
vaa elämää.   Eija on kehittänyt 
missiotaan toteuttamaan Löydä 
Sun Juttusi -valmennuskonseptin 
sekä kirjoittanut kirjan Sinä olet 
enemmän – Palavalla sydämellä 
kohti omaa juttua (Otava 2020).

Maija Ilmoniemi
YKSIN, MUTTA EI  
YKSINÄINEN  
– näin helpotat yksinäisyyden 
tunnetta ja pääset turvalliseen 
yksinoloon
Klo 12.20 – 13.00

Yksinäisyys on kokemus siitä, 
ettei kukaan tarvitse, enkä minä 
ole kenellekään tärkeä. Se tuntuu 
usein ahdistavalta möykyltä, johon 
on vaikea saada otetta. Maija 
Ilmoniemen luennolla tarjoutuu 
tilaisuus turvallisessa ympäris-
tössä kohdata itsensä ja kehit-
tää kykyä olla yksin kokematta 
yksinäisyyttä. Pohdimme yksinäi-
syyden tunteen ja yksinolon eroa 
ja löydämme työkaluja käsitellä 
yksinäisyyden kokemusta sekä 
murtaa sitä vahvistavia oletuksia. 
Luennon jälkeen osallistuja osaa 
rakentaa siltaa yksinäisen mielen 
ja yhteyden mielen välille.

Maija Ilmoniemi on toimittaja 
ja kirjailija, jonka uutuuskirja 
Yksinäinen on toiveikas ja oma-
kohtainen tarina yksinäisyydestä 
ja siihen löytyneistä ratkaisuista. 
Maija haluaa antaa yksinäisyydelle 
kasvot murtaakseen aikamme 
yhteiskunnalliseen ongelmaan 
liittyvän tabun sekä jakaakseen 
työkaluja, oppeja ja oivalluksia 
yksinäisyyden tunteen käsittelyyn 
ja ratkaisemiseen.

Marika Rosenborg
MAHDOLLISUUKSIEN PARI-
SUHDE KUTSUU KASVAMAAN 
YHDESSÄ
Klo 11.20 – 12.00

Parisuhteessa koettu ahdistus 
ei ole vastaus, vaan kysymys, 
joka kutsuu meidät pohtimaan 
ydintarpeitamme. Luennolla 
käydään läpi parisuhteen 
tyypillisimpiä kriisejä ja niistä 
selviytymistä tunnekeskeisen 
pariterapian näkökulmasta. 
Mistä tiedän onko kyseessä 
oma kasvukriisi vai parisuh-
teen päivityspysäkki? Miten 
voin toimia yhteiseksi hyväk-
si? Mistä tiedän lähteäkö vai 
jäädä? Kuinka olla uskollinen 
itselleen ja samalla rehellinen 
kumppanille?

Marika Rosenborg on seksu-
aaliterapeutti, joka on erikois-
tunut parisuhdekriiseihin ja 
erosta selviytymiseen. Hänen 
uusin kirjansa Te selviätte 
kyllä - Mahdollisuuksien pari-
suhde ilmestyi viime vuonna.

Noora Lintukangas
ONNELLISUUS ON AIKAMME SUURIN ILLUUSIO
Klo 17.20 – 18.00

Kukapa ei haluaisi olla onnellinen. Täydet onnen 
hetket ovat silti harvinaisia. Saatamme ajatella, että 
muilla on paremmat edellytykset onneen, ja voi olla 
houkuttelevaa syyttää muita omasta epäonnesta. 
Väitän, että onnellisuus on hyvin väärinymmärret-
tyä. Todellinen onni ei ole jotain, mikä kestää vain 
hetken, ja se sallii myös kivun ja epämukavuuden. 
Mitä onni on ja mistä se löytyy?

Noora Lintukangas on kundaliinijoogan opetta-
jakouluttaja, tietokirjailija ja toimittaja. Hän on 
kiinnostunut siitä, kuinka ikiaikaiset joogan ja 
henkisyyden opit voivat tuoda voimaa, kärsivällisyyt-
tä ja merkityksellisyyttä tavalliseen suomalaisen 
arkeen 2020-luvulla. Noora pitää Arkielämän joogaa 
-nimistä blogia Hidasta elämää -sivustolla. Häneltä 
on ilmestynyt kaksi kirjaa: Viihdy omassa arjessasi 
– mielen ja kehon harjoituksia kaaoksen keskelle 
(Otava, 2017) sekä Selviytymisopas elämän kriiseihin 
(Otava, 2020).
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Anna Taipale
LÖYDÄ ITSESI LEMPEÄSTI   
Klo 16.20 – 17.00

Hyväksyvä yhteys itseen on 
ennen kaikkea verbi. Hyvä olo, 
sisäinen rauha, tunneyhteys, 
rajat ja oma voima alkavat 
löytyä, kun sisäinen turva 
alkaa vahvistua. Se syntyy 
arjessa, aluksi ihan pienin, 
uusin, itselle oikeasti lempein 
valinnoin. Itsensä rakastami-
nen ei ole sitä, että suorittaa 
itsestään eheämmän version 
tai pääsee eroon kaikista 
haavoistaan tai vaikeista 
tunteistaan. Itsearvostus on 
syvän myötätunnon löytämistä 
itseään kohtaan juuri tällaise-
na keskeneräisenä, ihanana 
matkalaisena. 

Annan sessio sisältää 
alustuksen, harjoituksia ja 
lempeää yhteyttä itseen luo-
van mielikuvamatkan. 

Anna Taipale on terapeuttinen 
valmentaja, kirjailija ja kou-
luttaja, jonka työn ytimessä 
ovat itsensä rakastamisen ja 
voimaantumisen teemat. Anna 
on kirjoittanut aiheista kaksi 
kirjaa, jotka ovat ilmestyneet 
Otavan Hidasta elämää -sar-
jassa. Anna työstää kolmatta 
kirjaansa, tekee asiakastyötä, 
tarjoaa retriittejä ja työpajoja 
ja nauttii elämästä.

Sanna Wikström, 
Reija Könönen
LISÄÄ LEMPEYTTÄ ITSEÄ 
KOHTAAN  
– löydä syvin olemuksesi  
myötätunnon avulla
Klo 13.20 – 14.00

Ikävät ajatukset, ohitetut tun-
teet ja kipeät kokemukset eivät 
unohdu positiivisuuslaastarilla 
tai ohittamalla. Mitä vaikeam-
paa meillä on, sitä enemmän 
tarvitsemme minälempeyttä 
- huomaamista ja hellimis-
tä. Ja kun asiat ovat hyvin, 
minälempeys sallii elämästä 
nauttimisen. Reijan ja Sannan 
luennolla sukelletaan yh-
teen maailman tärkeimmistä 
taidoista: taitoon olla lempeä 
itselleen.

Reija Könönen ja Sanna 
Wikström ovat kirjoittaneet 
rakastetun Lempeyden kirjan 
(Hidasta elämää/Otava, 2020), 
jossa hyödynnetään mindful-
ness-tietoa ja syviä ihmisyyden 
juuria, jotka kurottavat kohti 
toista.

Suvi Bowellan
LIIAN KILTTI VAI OIKEIN  
KILTTI? MISSÄ MENEE RAJA? 
Klo 14.20 – 15.00
Tervettä kiltteyttä voisi kutsua 
hyvyydeksi. Omissa nahoissa 
on hyvä olla ja voimia riittää 
toisista huolehtimiseen. 
Liiallinen kiltteys puolestaan 
saattaa uuvuttaa ja tehdä olon 
ikäväksi. Liian kiltillä ihmi-
sellä on tankki usein varsin 
tyhjä, sillä itsestä välittämi-
nen on unohtunut. Ylikiltteys 
on rajattomuutta ja vaikeutta 
huolehtia omista tarpeista. 
Terveet rajat ovat itsestä välit-
tämistä. 

Suvi Bowellan on hyvinvoin-
tialan ammattilainen, jonka 
intohimoihin kuuluu ihmis-
mielen tutkiminen, tunteiden 
ymmärtäminen ja sydän-
lähtöisen elämän luominen. 
Suvi on monelle tuttu Hidasta 
elämää -bloggaajana, Minä 
Olen -lehden toimittajana, 
kirjailijana ja valmentajana. 
Suvin viimeisimmät kirjat 
Ihana herkkyys (Otava 2018) ja 
Kiltin tytön voimakirja (Otava 
2020) ovat olleet lukijoiden ra-
kastamia myyntimenestyksiä. 

Auli Malimaa
9 TAPAA RAJOITTAA ONNEAAN JA AVAUTUA SILLE 
Klo 18.20 – 19.00

Ihmiset voidaan jakaa yhdeksään erilaiseen 
persoonallisuustyyppiin enneagrammin avulla. Jo-
kaisella tyypillä on oma tapansa ajatella, tuntea ja 
toimia. Kukin persoonallisuustyyppi myös rajoittaa 
onneaan ja on onnellinen tyypilleen ominaisella 
tavalla. Omaan tyyppiinsä tutustumalla huomaa, 
miten rajoituksistaan voi vapautua todelliseen 
minuuteen. Tule oivaltamaan tapasi avautua onnel-
lisuuteen!

FM Auli Malimaa on MB-onnellisuusvalmentaja, 
EIF-enneagrammiohjaaja ja vuorovaikutuskoulut-
taja sekä kirjan Onni asuu jo sinussa – 9 tapaa olla 
onnellinen kirjoittaja. Hän kirjoittaa Auliisti onnel-
linen –blogia Hidasta elämää –sivustolle ja laatii 
mielenjumppaharjoitteita instagramissa toimivalle 
Ilon ja onnellisuuden kuntosalille.

Katri Syvärinen
SINUN TARINASI VOIMA
Klo 15.20 – 16.00

Jokainen meistä kertoo tarinaa 
itsestään ja elämästään. Tarina-
si ei ainoastaan kerro, mitä si-
nulle on tapahtunut, vaan myös 
sen, miten elämäsi käänteisiin 
suhtaudut. Onko sinun tarinasi 
taakka vai voiman lähde? Katri 
Syvärisen inspiroivalla luennolla 
kuulet, mistä tarinasi muodos-
tuu ja miten voit lähteä kirjoitta-
maan sitä uusiksi. 

Katri Syvärinen on henkisen 
hyvinvoinnin valmentaja ja 
uuden ajan hyvinvointivaikuttaja, 
joka uuvutti itsensä ylisuo-
rittamisella. Hänen oli pakko 
luoda elämäänsä kokonaan uusi 
tarina – taikaelämän tarina. Nyt 
Syvärinen ohjaa hyvinvointi-
kursseja, joissa hän yhdistelee 
eri menetelmiä, kuten joogaa, 
intuitiivista kirjoittamista ja 
NLP-tekniikoita, ainutlaatuisiksi 
kokonaisuuksiksi. Lisäksi hän 
kouluttaa kirjoittajia ja kirjoitta-
misesta haaveilevia. Syvärinen 
tunnetaan menestyskirjoistaan 
Löydä elämän taika ja Vuoden 
paras päivä sekä suositusta Tai-
kaelämää-podcastista. Hänen 
uutuuskirjansa Sinun tarinasi 
voima ilmestyi tammikuussa 
2021.

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin
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Mari Vainio
HILJAISUUS AVAA OMAN 
 MIELEN MAISEMIA 
Klo 9.40 – 10.20

Asetu hetkeksi hiljaisuuteen. 
Tule kuulemaan hiljaisuuden 
viljelystä, hiljaisuuden retrii-
teistä, tämän päivän kiireen 
vastavoimasta. Puhumattomuus 
antaa tilaa omille ajatuksille. 
Hiljaisuus auttaa selvittämään, 
mikä elämässä on tärkeää juuri 
nyt. Pysähdy, hengitä - ole vain 
itsesi kanssa. Ota hetki mieli-
kuvamatkalle ja meditaatiolle. 
Kuuntele omia hiljaisuuden 
sanojasi. 

Hiljaisuudesta kertoo ja sen 
äärelle ohjaa hiljaisuuden 
retriitinohjaaja Mari Vainio, joka 
on jo vuosia ohjannut hiljaisuu-
den retriittejä mm. Utön ja Örön 
saarilla. Hän ohjaa myös kun-
daliinijoogaa ja luovaa kirjoitus-
ta. Mari Vainion ja Eija Nurmion 
uutuuskirja ”Aikaa hiljaisuudes-
sa” on opas pysähtymiseen ja 
oman sisimmän kuunteluun.

Johanna Linner Matikka  
Anna Saksman
Henri Järvinen
SYDÄNVALOA 
– feminiininen henkinen  
energia muutoksen voimana
Klo 11.40 – 12.20

Luennolla pohditaan feminii- 
nisyyttä ja maskuliinisuutta 
mystisinä ja henkisinä ener-
gioina ja sitä, miten ne voivat 
toimia sisäisen muutoksen 
mahdollistajina. Voiko henki-
syys näyttäytyä intohimoisena, 
vapaana ja villinä luomisena, 
haluna rakentaa jotakin uutta 
sekä kasvattaa ja kehittää niin 
itseään kuin maailmaa ympäril-
lään. Entä onko feminiini- 
syydessä mahdollisuus myös 
koko maailmaa muuttavaan 
vallankumoukseen?

Inna Vintturi
Markus Bäckman
Kati Pirttimaa
LEMPEÄÄ MEDITATIIVISTA 
MUSIIKKIA JA KELTTILÄISIÄ 
RUKOUKSIA
Klo 12.40 – 13.20

Inna Vintturi toimii Tuomas-
messun kanttorina ja Markus
Bäckman on ääninäyttelijä ja 
laulaja. Yhdessä Tuomaspappi 
Kati Pirttimaan kanssa toteu-
tettu rentouttava musiikkihetki 
rakentuu lempeästä meditatii-
visesta musiikista sekä syväl-
listen kelttiläisten rukousten ja 
hiljaisuuden vuorottelusta. Kelt-
tiläisissä rukouksissa sointuu 
ihmisen ikivanha sielunyhteys 
luontoon, ympäristöön, en-
keleihin ja Jumalaan. Pyhä ja 
maallinen kietoutuvat toisiinsa. 
Sielunystävinä jaamme sanat-
tomasti elämänmatkamme 
murheet, ilot ja kipeät salaisuu-
det. ”Tulkoon tie sinua vastaan, 
olkoon tuuli aina myötäinen.” 
Kukapa ei toivosi itselleen ja 
läheisilleen myötätuulta.

Sanna Vaara 
Jan Ahonen
Olli Seppälä
HILLITÖN HENKINEN ELÄMÄ   
Klo 10.40 – 11.20

Millaista on olla henkinen 
ihminen? Entä millaista on 
henkinen elämä? Eletäänkö 
henkistä elämää hillitysti vai 
holtittomasti? 

Kirjailija ja luonnoton luon-
toihminen Sanna Vaara on 
kirjoittanut omista henkisistä 
kokemuksistaan kirjat ”Maa 
kutsuu” ja ”Modernien munk-
kien matkassa”. Olli Seppälä 
on toimittaja ja tietokirjailija, 
joka on kirjoittanut mm. enke-
leistä ”Näkymättömän hipaisu. 
Enkelit ennen ja nyt.” ja ”Enke-
li. Taivaallinen sanansaattaja.” 
sekä nykyajan rukouskirjan 
”Lepään joogamatolla ja 
rukoilen”. Keskustelua vetää 
Valopäät podcastin juontaja Jan 
Ahonen.

Lauri Hallikainen   
Joonas Koskinen
HENGEN LAHJOJA JA HILJAISUUTTA
Klo 17.40 – 18.20 

Kontemplatiivisesta kristillisestä perintees-
tä ammentavassa hetkessä tuomme yhteen 
horisontaalisen ja vertikaalisen olemassaolon 
ulottuvuuden meditaation ja musiikin keinoin. 
Aloitamme avautumalla olemuksemme vertikaa-
liselle yhteydelle hiljaisella keskittävällä 

rukouksella. Horisontaalinen suhteellinen todel-
lisuutemme soljuu vertikaaliseen meditatiivisen 
kitaraimprovisaation tulkitessa Hengen lahjoja. 
Kolme musiikillista moodia johdattavat meidät 
läpi kolmen Hengen lahjan: viisauden, tiedon ja 
ymmärryksen.
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Annastiina Papinaho  
Jukka Valkama
PYHIINVAELLUS 
– matka sisimpään 
Klo 16.40 – 17.20

Vaeltaminen, arjesta irtautumi-
nen sekä luonnon ja ympäris-
tön havainnoiminen auttavat 
pohtimaan oman elämän kysy-
myksiä ja kenties näyttämään 
suuntaa uudelle elämässä. 
Vaeltaminen ja hiljentyminen 
luonnossa ovat olleet kristilli-
sessä perinteessä ja monissa 
henkisissä perinteissä tie sisäi-
seen kasvuun ja muutokseen. 
Tavoitteena ei ole suorittaa, 
vaan tulla kokonaisvaltaisesti 
hoidetuksi luonnon helmassa. 
Yhteys syvimpään itseen ja 
luontoon tulee mahdolliseksi, 
kun keskittyy olemaan läs-
nä hetkessä ja avaa aistinsa 
havainnoimaan ympäristöä. 
Ranskalaisen filosofin Simone 
Weilin sanoin: ”Luonnon kau-
neus on Kristuksen hellä hymy 
aineen välityksellä.” Mitä kaik-
kea voi pyhiinvaellus tarkoittaa 
tänä päivänä? Mihin se meitä 
kutsuu ja mitä matkan aikana 
tapahtuu? 

Annastiina Papinaho on Suo-
men pyhiinvaelluskeskuksen 
päällikkö.

Jukka Valkama on helsinkiläi-
nen meloja, pappi ja luonto-
hengellisyyden harjoittaja.
Hän on pyhiinvaeltanut Intiassa 
ja Kilpisjärvellä, ja ollut teke-
mässä kahta mobiilipyhiinvael-
lusta Helsinkiin. 

Professori Atte Korhola  
Kati Pirttimaa 
HENKISYYS JA  
MAAILMAN TILA
Klo 15.40 – 16.20

Maailmasta voi tulla sinullekin 
temppeli ja elämästä liturgia. 
Tie on auki koko ajan; meidän 
on annettava Luojamme luoda 
meitä itseämme. Sydän on 
kaikkien aistien tienristeys. 
Tässä uudessa sydämen ja 
aistien näkemisessä emme näe 
luomakuntaa enää vain hyödyn 
kautta, vaan alamme Fransis-
kus Assisilaisen tavoin nähdä 
suuressa loistossaan säihkyvän 
auringon, avuliaan, nöyrän, 
arvokkaan ja puhtaan veden, 
kirkkaat, kalliit ja kauniit kuut 
ja tähdet sekä meitä ylläpitävän 
ja monia hedelmiä, kirk-
kaanvärisiä kukkia ja ruohoa 
kasvavan maan veljinämme, 
sisarinamme ja äitinämme.

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin

Anu Pylkkänen
JOHDATUS MEDITAATIOON 
-työpaja
Klo 13.40 – 14.20

World Community for Christian 
Meditation on kansainvälinen 
kristillistä meditaatioperin-
nettä opettava ekumeeninen 
yhteisö. Yhteisön Suomen 
koordinaattorin Anun vetämä 
työpaja sopii kaikille medi-
taatiosta kiinnostuneille ja 
myös kokeneemmille medi-
taation harjoittajille. Ehkä saat 
rohkaisua lähteä elämässäsi 
meditaatiomatkalle? Pysäh-
dymme kuulemaan sisäistä 
hiljaisuutta ja viisautta, josta 
sydämen tietoisuus ja voima 
nousevat. Sydämen hiljaiseen 
rukoukseen kuljettava medi-
taatio on kaikille uskonnoille 
yhteistä hengellistä viisautta. 
Meditaatioon sisältyvä yksin-
kertaisuus, rauha ja hiljaisuus 
ovat jokaisen saavutettavissa 
ajankohdasta, paikasta ja elä-
mäntilanteesta riippumatta.

Elina Tanskanen 
Juha Pettersson
ONNELLISEMMAKSI YHDESSÄ 
– ohjeita rakastavampaan 
parisuhteeseen
Klo 14.40 – 15.20

Parisuhteen salat auki! Mikä on 
toimivan parisuhteen salaisuus? 
Millaisia vuorovaikutustaitoja 
parisuhteessa tarvitaan? Miksi 
ihminen kaipaa parisuhdetta? 
Aiheesta keskustelemassa sek-
suaalisuudesta ja parisuhteesta 
paljon kirjoittanut, Enstitreffit 
alttarilla ohjelman seksuaalite-
rapeutti Elina Tanskanen sekä 
psykoterapeutti ja perheneuvoja 
Juha Pettersson.
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puh. 050 534 4643

 • numerologia

 • TFT-hoidot

 • kurssit ym.

www.valonsydan.�  

Seija Laukkanen

www.seijalaukkanen.fi

0700-390070
2,42 €/min+ppm (jonotus maksuton)
Kotisivulta näet milloin pidän linjan auki.
        selvänäkö kaukohoito

facebook.com/minaolenlehti

Löydät meidät  
Facebookista

minä

Olen

Transformer T-28-5G
Green8 säteilyn suojalaitteet nyt Suomessa! 

 Suunniteltu 4G- ja 5G-teknologioita vastaan

 Suojaa säteilyltä 33 metrin säteellä

 All-in-one-tuote: T-28-5G-voi lisäksi neutra-
lisoida naapurien WIFI-reitittimien säteilyn.  
Mikäli naapurustossasi on yli 10 Wifi-verk-
koa, tulisi lisäksi hankkia T22-100 muuntaja.

 Asuntosi energiataso voi nousta korkeaan  
BOVIS-arvoon (17 000), joka palauttaa omat 
energiatasosi.

 Käyttäjät kertovat olevansa energisempiä,  
pirteämpiä, rentoutuneempia ja tasapainoi-
sempia sekä että heidän unen laatunsa on 
parantunut.

 30 päivän rahat takaisin -takuu.

Green8.fiTutustu osoitteessa:

AUTTAMAAN ASETETTU 

JAANA
0700 82450 

ENERGIAPARANNUS,  
NÄKIJÄ

valo22.com | 2,53 min+pvm

Kehon, mielen ja sielun

harjoitusmenetelmä, jolla voidaan

t�
stää h�vinvointiisi vaikuttavia

uskomuksia ja tunteita.

                   www.maxillaris.fi       puh  045 134 3113
                                         marita@maxillaris.fi                            

ThetaHealing®
kurssit ja hoidot

LuovaSielu

* Intuitiiviset värikkäät taulut
* Intuitiiviset maalaustuokiot
   pienryhmille
* Meditaatiot ja hoidot

Erkontie 13 A 7, Orimattila
www.luovasielu.fi

FB/IG @LuovaSielu

SELVÄNÄKIJÄ-MEEDIO 
-PARANTAJA  

Päivi Alanen
 045 129 6806

0700 81888 2,38e/min.
www.paivialanen.fi M
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Männynkerkkä
piristää upeasti
Luontosuhde Saimi Hoyerin arvokkain perintö

◆  kauneus  ◆  liikunta  ◆  lääketiede  ◆ mielenterveys  ◆  ravinto  ◆  terapiat  ◆  terveys

METSÄMIKROBIT
Nyt kosmetiikassa

RYHTI
Perusta jaloissa

PUHDISTUSSAUNA
Ihastu katajavihtaan

LAULAMINEN
Nostaa happipitoisuutta

STRESSI 
Munuaiset koetuksella

Juhlakaudenvirkistävät veget!

LT
uontais

erveys
Uudistunut!

10/2020
8,10€

Luontaisterveys-lehti kulkee asiallisesti ja 
ennakkoluulottomasti luonnon parantavaa polkua ja 
palkitsee lukijansa upeasti uudistuneella ulkoasulla.

Tutut aihealueet, 
uusi ilme:
✓ Luontainen 

lääketiede
✓ Täydentävät ja 

vaihtoehtoiset 
hoidot

✓ Ravinto
✓ Liikunta
✓ Kauneus
✓ Henkinen 

hyvinvointi

Tutustumistarjous 
juuri Sinulle 
Minä olen –
lehden lukija

51€ 
/12kk

(norm. 73€, vain 
uusille kestotilaajille)

Voit tehdä tilauksen verkossa www.luontaisterveys-lehti.fi, sähköpostilla tilaukset@karprint.fi tai Voit tehdä tilauksen verkossa www.luontaisterveys-lehti.fi, sähköpostilla tilaukset@karprint.fi tai 
puhelimitse 09 413 97 300. Mainitse tilatessasi koodi MOLT2021. Tarjous voimassa 31.3.2021 asti.puhelimitse 09 413 97 300. Mainitse tilatessasi koodi MOLT2021. Tarjous voimassa 31.3.2021 asti.

Tilaa myös 
Ystävälle iloksi 
ja lenkkikaverille 

innostajaksi!
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messut

KEHO  MIELI  HENKI

VERKOSSA
13.2.2021
Katso sisältö, aikatalu ja tarkemmat ohjeet: 

www.minaolenmessut.fi
Varmista paikkasi ja osta lippusi ajoissa!

Messuilla  
mukana mm.  

Tämän hetken kuumimmat  
VIISAS ELÄMÄ ja  

HIDASTA ELÄMÄÄ -kirjailijat 
sekä  

Helsingin seurakuntayhtymä


