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Pääkirjoitus 3/2021

Tarinoita polullani

O
lemme vähitellen astumassa ulos koronakaapista, mutta mil-
laisina… ja milloin, lopultakin? Olemme monet olleet yksinäi-
siä, eksyneitä ja välillä peloissammekin. Eihän tälle kokemuk-
selle tullut mitään ennakkovaroitusta... eikä käyttöohjetta...

Tarinoita taskussa on hyvä kulkea ja valmistautua uuteen todellisuu-
teen. Tarinat ovat liittolaisiamme. Ne vahvistavat ja tukevat meitä, ja 
auttavat ehkä jopa hengittämäänkin vapaammin. Minulla on onneksi muutama.

Postiluukustani lie kohta jo kolahtanut Englannin Dartmoorissa asuvan moder-
nin bardin, Martin Shaw´n uusin teos Smoke Hole: Looking to the Wild in the Time of 
the Spyglass. Suomeksi ehkä – nyt vain nopean humoristisesti – "Takamaiden tiirai-
lua kiikariajassa". Sen odotteleminen on saanut miettimään näitä outoja maisemia, 
joita olemme tässä viime aikoina kukin poteroistamme tiirailleet. Mihin olemme me-
nossa?

Haluaisin löytää täysin uuden perspektiivin, koska suuntavaistoni on todellakin 
ollut vähän hukassa. Kulkeeko ikioma polkuni hyvällä tavalla ulos tästä ahdistuksen 
ja uutisvirran talutusnuorassa kulkemisen tiheiköstä? Tuo polkuhan on jo olemas-
sa mahdollisuuksien universumissa, ja se avautuu edessäni sitä kulkiessani. Askel 
kerrallaan.  

Kylväessäni nyt siemeniä viljelypalstallani muistan, että lajittelen ja kylvän tässä 
koko ajan myös oman elämäni siemeniä. Se on palstani suoma meditaatiotekniikka. 
Entisen kaltaiseen "normaaliin" ei ole paluuta. Näinhän on ollut aina, mutta nyt se 
todella vasta tuntuukin! Valitsen omat siemeneni niistä, jotka palvelevat myös suu-
rempaa kokonaisuutta – ei vain minua. Muistan, että oma heräämiseni on yksi as-
kel ja maailman kohtaaminen toinen askel polullani. Haluaisin pysyä tasapainossa.

Ahh, miten kaipaankaan ystävien halauksia! Yritän purkaa tämän pitkän transsin 
vaikutuksia päästäni. Potkaisenkohan myös some-ryövärin ulos kodistani? Sehän 
on vain työkalu, ei mikään pelastaja – eikä varsinkaan jumala!

Luen hyviä tarinoita ja päästän irti pelosta. Sinäkin? Havahdun liikkeelle. Meillä 
on tämän numeromme jutuissa muutama oikein hyvä vinkki. Lahjoitetaan hymyjä, 
pidetään huolta toisistamme ja ihanan luontomme elinvoimasta. Räväytetään aistit 
auki, saunotaan pahat irti ja sihautetaan löyly korkealle! Aurinkoista kesää kaikille.

Anna Tosha Einiö
toimituspäällikkö
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Hyvä kiertoon

Kesämuistoja Kreivilästä
Eletään vuoden 2020 heinäkuuta, maan en-
simmäistä koronakesää. Tilanne on kevääs-
tä vähän helpottunut, mutta varovaisuus on 
edelleen vahvasti läsnä.

Sosiaalisten kontaktien vähyys on kipeä 
tunne. Ystäväni on kuitenkin juuri kertonut 
minulle tulevasta "Luonnon parantavat voimat 
ja muita salaisuuksia" -viikonlopusta Teoso-
fisen Seuran kartanossa Matkussa, minulle 
täysin uudessa paikassa. Tunnen vetoa kesä-
seikkailuun! Mitäpä jos...

Ja niinpä olenkin eräänä kuun lopun per-
jantaina Helsingin Kampissa astumassa On-
nibussiin. Vielä ei ole ehdottomia maskisuo-
situksia, joten me matkustajat noudatamme 
vain valppautta ja varovaisuutta toisiamme 
kohtaan. Lupsakka kuljettaja juttelee, ja il-
massa on vanhan ajan linjuritunnelmaa. Mi-
ten tämä voikin olla näin humoristisen juhlal-
lista? Onhan kerrassaan jännittävää körötellä 
Onnikan ikkunapaikalla ja nauttia ihan taval-
listen uusmaalaisten maisemien vaihtumi-
sesta. Eipä aikaakaan, kun huomaan tienvar-
ren kyltin ja tajuan juuri ylittäväni lääninrajan. 
Mahtavaa – olen Kanta-Hämeessä, matkalla, 
melkein ulkomailla! Nauran hilpeälle innos-
tukselleni. Voihan korona, minkä teet.

Perillä Kreivilässä saan viihtyisän pikku 
huoneen kartanon uudesta siivestä. En mal-
ta purkaa tavaroitani vaan lähden innoissani 
tutkimaan kartanon lähiympäristöä. Tapana-
ni on uudessa paikassa käydä esittäytymäs-
sä paikan hengille ja haltioille. Ilmoitan heil-
le, että olen tullut hyvässä tarkoituksessa ja 
toivon, että vierailulleni syntyy otollinen poh-
javire.

Kuljen pitkää polkua alaspäin. Ohitan iha-
nia tonttupatsaita ja löydän lopulta tieni Mat-
kunjärven rantaan. Täällä on kartanon sauna 
ja vähän matkan päässä vuokrattava ranta-
mökkikin. Järven pinta on ihanan tyyni. Vielä 
on hiljaista, mutta pian tapaisin kaikki muut-
kin osallistujat!

Iltapalalla istahdan kartanon takkahuo-
neeseen ison, valkoisen pöydän ääreen ja 
kohtaan vastapäiseltä seinältä intensiivisen 
katseen. Sehän on itse Madame Blavatsky 
(1831-1891), teosofisen liikkeen perustajajä-
sen. Hän oli vaikuttava esoteerisen maail-

ta ja teosofista tietoa luonnonhengistä. Niitä 
on täällä kuulemma yllin kyllin – pihapiirissä 
maahisia ja rakentajia, luontopoluilla puiden 
henkiä ja saunarannassa veden väkeä. Mutta 
nyt maistuu uni huoneeni hienon, kansallis-
romanttisen ryijyn alla. Nukun kuin tukki.

Upea lauantaipäivä
Kuljen varhain aamulla taas polkua alas 
rannalle. Polun varrella nököttää valtava 
herkkutatti. Kastaudun yllättävän kylmäs-

Kreivilän tonttupatsas.

man tutkija ja kirjailija. En tiedä hänestä juuri 
enempää, mutta tunnen kyllä hänen Suo-
meen lähettämänsä ennustuksen: "Pohjo-
lasta tulee valo". Mitä mahtoi hän tällä tar-
koittaa? Sitä on paljon pohdittu. En jää sitä 
nyt miettimään, koska on iltapalan aika. An-
nan madamen kuvan olla.

Illalla on luvassa viikonlopun ohjelman 
esittely; saamme huomenna tutustua Krei-
vilän historiaan, varvun käyttöön ja paikalli-
seen metsään. Luvassa on myös meditaatio-

Kreivilän keittiö ei petä.

Kreivilän kartanon kevät.

Kuva: Petri Jokela
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sä järvessä, ja se vasta virkistääkin! On 
ihanan hiljaista, vain vesimittarit sinkoi-
levat sinne tänne tyynessä rantavedessä. 
Järven viileästä rauhasta on nyt hyvä siir-
tyä Kreivilän herkullisen aamiastarjoilun 
ja iloisten, lämminhenkisten kurssilaisten 
seuraan. Mitä uusia tuttavuuksia tänään 
solmisinkaan?

Suomen Teosofinen Seura perustettiin 
vuonna 1907. Mitä teosofia sitten on? Tun-
nustan, että en tiedä siitä kovinkaan paljon. 
Lienee oikein sanoa, että se on polku ikiai-
kaisten henkisten opetusten äärelle ja että 
siinä tutkitaan eri uskontojen ja filosofioiden 
muodostamaa viisausperinnettä. Tavoit-
teena on ymmärrys kaiken ykseydestä. Yh-
distyksen nettisivuilta löytää halutessaan 
enemmän tietoa.

Petri Jokela esitelmöi meille aamupäi-
vällä Kreivilän historiasta. Kuulemme, että 
Teosofinen Seura osti Kreivilän tilan vuon-
na 1954. Teosofien kesäkotitoiminnan al-
kujuuret sijoittuvat kuitenkin jo Karjalan 
kannakselle, Vammeljoelle, kun sieltä saa-
tiin vuonna 1928 lahjoituksena kiinteistöjä. 
Siellä pidettiin seuran ensimmäiset kesä-
kurssit.

Maailmansodassa kaikki menetettiin. Ja 
sitten kuultiin, että Kreivilän tila täällä Koi-
järvellä oli myynnissä. Rajan taakse jää-
neestä omaisuudesta oli saatu korvauksia, 
ja kaupat voitiin tehdä. Ensimmäisillä kesä-
kursseilla vuonna 1955 oli runsaasti väkeä, 
ja myös kansainvälisen Teosofisen Seuran 
presidentti Nilakanta Sri Ram (1889-1973) 
saapui Intiasta vieraaksi. Monet seuran kan-
sainväliset vieraat ovatkin käyneet heittä-
mässä löylyjä rantasaunan kiukaalle! On-
kohan saunatonttu kielitaitoinen? Siinä ta-
pauksessa hän on kuullut monta mielenkiin-
toista tarinaa.

Nykyisin käytössä olevan porakaivon pai-
kan on katsonut varvulla tunnettu mystikko, 
metsänhoitaja ja luonnontutkija Esko Jal-
kanen (1921-2007). Tästä 204 metrin syvyy-
teen poratusta kaivosta ei vesi ole loppunut! 
Saamme nyt Anne Savosen opastuksella 
mekin kokeilla, miten varpu käsissämme tai-
puu. Ja taipuuhan se.

Lounaalla totean jo kolmannen kerran, 

että Kreivilän keittiö ei petä; ruoka on mitä 
parhainta ja herkullisinta kasvisruokaa. Eri-
laisten retriittien ja kurssien konkarina ja 
myös itse sellaisia tuottaneena tiedän, kuin-
ka keittiön hyvä energia ja rakkaudella teh-
ty ruoka vaikuttavat minkä tahansa tilaisuu-
den henkeen. Tapahtuma, opettaja tai vetäjä 
voi olla vaikka kuinka upea, mutta jos keittiö 
pettää...

Iltapäivällä Erja Lahdenperä kertoo meil-
le metsiemme terveysvaikutuksista, ja lä-
himetsät taipuvat suomaan meille erilaisia 
metsäkylpyjä. Löydän upean, mustien kää-
pien koristaman kelon – ilmeisesti salaman- 
iskemän – ja poimin tulitikkurasiaan met-
sän tuoksuja. Metsästä tullessani huomaan 
unohtaneeni kaikki siellä heränneet, ylevät 
ajatukseni. Oliko niitä? Metsän taika on läs-
näolossa.

Tapio Rätt-Seule tutustuttaa meidät 
Kreivilän pihoilla ja luontopoluilla asustaviin 
luonnonhenkiin. Päivällisen jälkeen siirrym-
me saunarantaan tonttujen, maahisten ja 
veden väen vieraiksi. Saamme Anne Kyyh-
kyseltä kuulla Matkunjärven deevasta. Dee-
vat ovat luonnonhenkiä, joilla on jokin erityi-
nen tehtävä. Luen myöhemmin seuran net-
tisivuilta Annikki Arposen deevoja koskevan 
artikkelin ja toteamuksen, että me ihmiset-
kin voisimme harjoitella "deeva-asennetta" 
eli oman, suureen kokonaisuuteen kullakin 
hetkellä kuuluvan tehtävämme hoitamista 
hiljaisesti ja sopusointuisesti. Miten ihana 
ajatus! Sanotaan, että ihmiset ja deevat voi-
vat oppia paljon toisiltaan.

Kun saamme tilaisuuden asettua kel-
lukkeiden kanssa järven deevan kannatel-
tavaksi ja parannettavaksi, en kuitenkaan 
halua enää järven kylmään syliin. Minua 
kutsuu saunakamarin tulideeva! Asettau-
dun mukavasti sinne lämpimään, aivan tak-
katulen eteen. On ihanaa tässä vain loikoil-
la, uneksia ja kuunnella tulen räsähtelyä ja 
äijien tarinointia. Koska kotini on kerrosta-
lossa meren rannalla, on elävästä tulesta 
nauttiminen minulle harvinaisempaa herk-
kua kuin vedessä kelluminen. Tunnen suur-
ta iloa kun saan kohentaa tulta ja lisätä kla-
peja. Suuri kiitos Kreivilälle erityisesti tästä 
pitkästä tunnista.

Sunnuntain sähköiset olennot
Onko meillä kenties elektronien puutosta?  
Sunnuntaina meidät mitataan. Olemme säh-
köisiä olentoja, ja kehoomme vaikuttaa niin 
maa kuin nauttimamme ravintokin. Ilkka 
Karhu on tuonut paikalle yksinkertaisen mit-
tauslaitteen. Mittaustulos vahvistaa, että 
helsinkiläinen lähimetsäni, viljelypalstalla 
viettämäni aika ja sieltä keräämäni tuore ra-
vinto pitävät minusta hyvää huolta. Muistan 
tästä lähtien vuolaammin myös niitä kiittää.

Viikonloppu päättyy lounaaseen, jolle 
keittiöväki on valmistanut jälleen maitta-
vaa purtavaa. Saan juhlia uusia oivalluksia-
ni ja uusia ystäviäni herkullisia kahvikakku-
ja mutustellen. Tamperelainen tietokirjaili-
ja ja näyttelijä Seppo Heinola kertoo minul-
le Mannerheimin henkisyydestä. Seppo on 
paitsi näytellyt marsalkkaa, myös tutkinut 
asiaa ja kirjoittanut siitä kirjankin – "Mystinen 
Mannerheim". Enpä olisi uskonut reissuun 
lähtiessäni, että tällainenkin keskustelu vie-
lä käytäisiin! Kreivilä on pidellyt minua hyvin.

Loppusanat kesälle 2021
Haluan lopuksi vielä muistuttaa lukijoita sii-
tä, miten koronarajoitukset ovat kurittaneet 
meidän upeita kurssikeskuksiamme. Tuke-
kaamme siis käynneillämme näitä henki-
sen kasvun opinahjoja erityisesti nyt, jos se 
suinkin on meille mahdollista. Yhdessä ko-
keminen on kasvumme kulmakiviä, emmekä 
me varmasti halua näiden upeiden paikko-
jen kaatuvan mokoman koronan takia! Mo-
net myös vuokraavat tilojaan – ja niin tekee 
Kreiviläkin.

Voisikohan tällaisen kesäisen seikkailun – 
tai vastaavan – toteuttaa siis tulevanakin ke-
sänä? Virittäydyn sellaiseen. Entä sinä?

TEKSTI: Anna Tosha Einiö

Teosofisen seuran sivut:
teosofinenseura.fi

Lue Teosofisesta Seurasta esim.
ultra-lehti.com/kolumnit/kol-

2007_11.html

Lukuvinkkejä:

Kreivilän tonttupatsas.
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Kauniita säröjä Leena Siitonen

Hyvissä viboissa

Monen takaraivossa elää sitkeästi käsitys, että 
henkisen ja tiedostavan ihmisen pitäisi olla käy-
tännössä lähes valaistunut: aina hymy huulilla, lo-
puttoman kärsivällinen, joka tilanteessa henkeä-

salpaavan zen. Elämänkin olisi syytä olla kaikin puolin kun-
nossa. Olisi kukoistava parisuhde – ei koskaan typeriä riitoja 
tai lapsellista kuittailua – kehittävät 
harrastukset ja töissä aina homma 
hallussa. Sen mitä nyt joogaamiselta, 
superfood-smoothien väsäämiseltä 
ja meditoinnilta ehtii.

Haloo! Tunteeko joku tällaisen ih-
misen? En minä ainakaan, onneksi.

Olemme syntyneet tänne oppiak-
semme, oivaltaaksemme, päästäk-
semme eteenpäin. Se tarkoittaa, 
että opittavaa riittää niin kauan kuin 
täällä tallustelemme. Sählääminen 
ja kompurointi kuuluvat asiaan. Eikä 
meidän tarvitse olla valmiita.

Olemme samaan aikaan sekä täydellisiä – juuri sellaisia 
kuin meidän kuuluukin olla – että iloisesti keskeneräisiä.

Aina ei tarvitse jaksaa ja olla reipas. Saa itkeä. Saa huu-
taa. Saa väsyä. Saa tehdä virheitä. Juuri se on elämää.

Epätäydellisyytemme ei kerro siitä, että meissä on jo-
tain vikaa tai että olemme epäonnistuneita. Päinvastoin. 

Se kertoo siitä, että olemme ihmisiä ja teemme juuri sitä, 
mitä meidän on tarkoituskin tehdä: opimme, kokeilemme, 
erehdymme, oivallamme.

On erityisen tärkeää olla itselleen armollinen silloin, 
kun kaikki tuntuu menevän päin seiniä. Kun suunnitelmat 

eivät ota toteutuakseen, kun väsyt-
tää ja usko omiin kykyihin horjuu.

Mitä jos rakastaisit itseäsi myös 
niinä huonoina päivinä? Mitä jos 
olisit itsellesi silloin oikein todel-
la lempeä? Mitä jos antaisit itsellesi 
anteeksi, ettet taaskaan ollut täy-
dellinen? Mitä jos hyväksyisit itsesi 
sellaisena kuin olet juuri nyt, tässä 
vaiheessa matkaasi?

Hankaluudet ja haasteet autta-
vat meitä kasvamaan ja vievät mei-
tä lähemmäksi omaa valoamme. Ne 
näyttävät meille, mikä on todellis-
ta ja mikä harhaa, ja mitä meidän on 

vielä opittava tai mistä luovuttava.

Leonard Cohen tiivisti asian kauniisti laulussaan Ant-
hem: “Kaikessa on särö. Siitä valo pääsee sisään.”

Juuri särösi tekevät sinusta kauniin.

 
”Hankaluudet ja 
haasteet auttavat 
meitä kasvamaan 

ja vievät meitä 
lähemmäksi  

omaa valoamme.”



10 Minä Olen 3 • 2021

Äänellä voi hoitaa kehoa ja miel-
tä.

Jokainen voi ja saa antaa it-
selleen äänihalauksia – eli lausua 
tai laulaa myötätuntoisia sanoja 
tai kokeilla erilaisia ääniä.

Äänten avulla voi turvallises-
ti ilmaista monenlaisia tuntei-
ta. Tunsin pitkään syvää häpeää 
ääneeni ja laulamiseeni liittyen 
kunnes oivalsin, että jokainen 
osaa ja saa laulaa ja leikkiä. Toi-
vuin laulamisen avulla paniikki-
häiriöstä ja univaikeuksista: lau-

lan itselleni kuin pienelle lohtua 
kaipaavalle vauvalle, ja se auttaa 
rauhoittumaan vaikeissa tilan-
teissa.

Voitkin vaikka nyt kokeilla, 
mitkä äänet tuntuvat kehossa-
si ja sydämessäsi hyvältä juuri 
tässä hetkessä. Mitä lohdullisia 
sanoja – aivan kuin hyvälle ystä-
välle – tahtoisit lausua tai laulaa 
itsellesi juuri nyt?

Seuraavassa muutama esi-
merkki sanoista, joita käytän 
omassa turvalaulussani.

Tuisku Aatos Tuntevaisen lahja

"Olen turvassa omassa rakkaassa kehossani.
Olen suojassa hengitykseni hellinnässä.
Olen turvassa maailmankaikkeuden sylissä.
Olen rakastettu ja kannateltu." Paljain jaloin me synnymme tä-

hän maailmaan, ja paljaina on 
jalkojemme tarkoitus tätä maail-
maa kokea ja ihmetellä. Modernit 
kengät ovat pitkällisen luonnos-
ta vieraantumisen tulosta. Jos 
haluamme palauttaa kehomme 
luonnollisen terveyden ja yhtey-
temme ympäröivään luontoon, 
on paljasjalkailu siihen paras 
mahdollinen tapa! 

Kesällä kannattaakin nauttia 
kävelemisestä paljain jaloin en-
sin pehmeillä alustoilla, vaikkapa 
hiekkarannalla. On hyvä totuttaa 
jalkapohjiaan pikkuhiljaa uusiin 
tuntemuksiin.

Paljasjalkakengät voi olla hyvä 
hankinta. Ne suojaavat jalkapoh-
jia maaston rajuimmilta muodoil-
ta tukien samalla kehon luon-
nollista asentoa sekä kävely- ja 
juoksutekniikoita. 

Ihmisen kummassakin jalka-
terässä on 26 luuta, 33 niveltä 
ja yli 100 lihasta ja jännettä. Jal-
kapohjissa on energiapisteitä ja 

hermostoa, joiden stimuloimi-
nen parantaa koko kehoa. Jalka-
pohjamme ja jalkaterämme ovat 
myös ympäröivää maastoa aisti-
va kokonaisuus. Ne viestivät siitä 
aivoillemme.

Optimaalinen kehon asen-
to lähtee jalkateristä, jotka ovat 
jatkuvasti yhteydessä maahan. 
Paljasjalkailu muuttaa polvien, 
lantion ja keskikehon totuttuja 
asentoja. Aloita siis hitaasti, jotta 
muutokset tapahtuisivat vähitel-
len. Palautuminen alkuperäisiin, 
luonnollisiin asentoihin ei näin ai-
heuta liikaa kiputiloja. Kun kehol-
le antaa aikaa totutella, kivut me-
nevät yleensä nopeasti ohi. 

Paljain jaloin tai paljasjalka-
kengillä liikkuminen vahvistaa 
läsnäoloa. Maan energia puhdis-
taa kehoa, aktivoi kaikkia ener-
gioita ja auttaa palautumisessa.

Emma Takon lahja

Kuva: Pixabay

Toimituksen kesäkori

Kuva: Shutterstock
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Pieni luomisen harjoitus.
Kokeile tätä noin viikon ajan, ja 
katso miten se vaikuttaa. Saa-
tat yllättyä. Voit tehostaa har-
joitusta kirjoittamalla asiat kau-
niille paperille ja kiinnittämällä 
sen joka aamu vaikkapa jääkaa-
pin oveen. Mutta – ei tarvitse olla 
täydellinen! Pienikin raapustettu 
lappunen riittää :)

1. Mitä haluan tuntea tänään? 
Kirjoita kolme (3) asiaa.

2. Mitä voin tehdä niiden tuke-
miseksi? Kirjoita kolme (3) 
asiaa.

3. Mistä olen tänään kiitollinen? 
Kirjoita viisi (5) asiaa.

4. Kuka/mitä haluan tänään olla 
– itselleni ja/tai muille?

5. Mitkä kolme (3) asiaa teen  
tänään valmiiksi?

Illalla huomioit hyväksyvästi 
päivän tunteet ja tapahtumat.

Älä missään tapauksessa 
koe syyllisyyttä tai häpeää, jos 
kaikki ei mennytkään ihan kuin 
"strömssöössä". Asioiden toteu-
tuminen ja valmistuminen on 
tietysti hienoa, mutta muista 
myös armollisuus itseäsi koh-
taan! Asenteemme olkoon "se-
kä-että". Hyvästi "joko-tai".

Ja elleivät minun sanani rii-
tä, niin luethan tästä numerosta 
vielä Leena Siitosen Hyvät Vi-
bat -palstan. Kaikessa on todel-
lakin särö! Olet hyvä sellaisena 
kuin olet.

Ja siksipä siksi... teet ehkä 
vielä tämänkin pikku jutun:

6. Anna itsellesi tunnustusta. 
Muista kolme (3)  aivan taval-
lista asiaa, jotka olet tänään 
tehnyt. Vaikkapa hampaiden 
pesu, tiskikoneen tyhjennys 
tai koiran ulkoilutus... ja ta-
puta itseäsi olkapäälle. Miltä 
tuntuu?

Tunnustuksen antaminen on 
vahva viesti alitajunnalle. Lähetä 
sinne tietoisia viestejä pienistä 
arkipäivän onnistumisista, joi-
ta muuten pitäisit itsestäänsel-
vyyksinä. Hyvä minä!

Näin luot itsellesi alitajunta-
si tuen ja vahvistut luomisessa. 
Kokeilethan?

Aivan mahtava juttu muuten, 
että kirjoitin tämän harjoituk-
sen. Tapu-tapu olkapäälleni. Ja 
sitten hiljaisuus. Ja vielä vähän 
hiljaisuutta. Ja valkoisina hoh-
tavat lokit vastapäisellä katolla. 
Tämä.

Toshan lahja

Jalkani kulkevat polullani. Har-
haudun, löydän takaisin... kunnes 
taas harhaudun, ja minut lem-
peästi ohjataan takaisin. Sano-
taan, että on oltava rohkea, kun 
on syntynyt ihmiseksi. Se on tot-
ta. Sillä…

Polulleni on ripoteltu oksia, joi-
hin takerrun. Juuria, joihin kom-
puroin. Mutaisia pehmentymiä, 
joihin saappaani juuttuvat. Kaa-
tuneita puun runkoja, jotka piden-
tävät matkaani. Virtaavia syvän-
teitä, joita en voi ylittää. Tai aina-
kin luulen niin.

Kunnes tulee kevät ja linnut 
keräävät oksat polultani pesiensä 
pohjiksi. Metsä kasvattaa sam-
maleet pehmentämään juuristo-
jen ympäristöt. Aurinko kuivattaa 
mutaisat uomat ja askeleistani 
tulee keveitä. Kukkaset kasvavat 
harhapolkujeni vierustoille hur-

matakseen minut kauneudellaan 
ja tuoksullaan. Ja virtaavat vedet 
tyyntyvät kuin ihmeestä, ja vesi 
kannattelee minua, saattelee 
minut turvassa uusille poluilleni. 
Taivaan lempeät tuulet puhalta-
vat minut aina oikeaan suuntaan. 
Niihinkin suuntiin, joihin en itse 
ymmärrä kulkea.

Ja niissä hetkissä, joissa sil-
mäni kostuvat minä tiedän, että 
Rakkaus itkee kanssani. Niissä 
hetkissä, joissa uskoni horjuu tie-
dän, että Rakkaus uskoo minuun. 
Niissä hetkissä, joissa maailma 
näyttää kauneimmat kasvonsa 
tiedän, että Rakkaus hymyilee ja 
iloitsee kanssani. Ja niissä het-
kissä, joissa meidän katseemme 
kohtaavat tiedän, että Rakkaus 
katsoo minua ja minä näen Rak-
kauden – sisällämme loistavan 
valon.

Katja Tasalan lahja
Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay



12 Minä Olen 3 • 2021

Toimituksen kesäkori

300 g jäisiä pakastevadelmia tai tuoreita villivadelmia
200 g jäisiä pakastemustikoita tai tuoreita metsämustikoita
1 dl chia-siemeniä
1 1/2 dl vettä
1/4 tl steviajauhetta (esim. Foodinin Makea)
(1 tl vaniljajauhetta halutessasi)

Elviira Krebberin lahja

Sokeriton kuningatar-chiahillo (20 annosta)

1. Laita kaikki ainekset isoon kattilaan.

2. Kuumenna keskilämmöllä sekoitellen silloin tällöin pohjaa myöten, 
kunnes seos alkaa kiehua. Riko marjoja lusikan selkäpuolella  
samalla kun sekoittelet.

3. Vähennä lämpö minimiin. Keitä hilloa 5-10 minuuttia koko ajan  
sekoitellen, jotta chia-siemenet eivät tartu kattilan pohjaan.

4. Kun hillo on sopivan sakeaa, nosta kattila pois liedeltä. Anna  
jäähtyä huoneenlämpöiseksi. Purkita ja nauti viikon sisällä.

1/2 keräkaali (450 g)
1 pieni sipuli
2 rkl ekstra-neitsytoliiviöljyä
1 rkl raakaa omenasiiderietikkaa
1 dl tuoreita tai pakastettuja, jäisiä punaherukoita

1. Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi. Silppua sipuli.

2. Laita kaikki ainekset paitsi punaherukat isoon kulhoon.

3. Nuiji aineksia muutaman minuutin ajan, kunnes kaali pehmenee.

4. Lisää punaherukat ja sekoita varovasti hyvin sekaisin.

5. Anna maustua jääkaapissa muutaman tunnin ajan, jotta maut  
syventyvät.

Punaherukka-kaalisalaatti  (4-6 annosta)

Kuvat:  Elviira Krebberin Kuva-arkisto

Aamu jo on,
linnut mun herättää.
Ja perhosen
leikkivän tuolla nään.
Aurinko maan,
taivaan saa elämään.
Suurin kai on
se mikä lämmittää.

Aurinko, aurinko, aurinko, aurinko!

Metsänkin puut
ja kaikki kukat maan,
aurinko saa
tuon kaiken kasvamaan.
Onnellinen
voin olla lintunen,
laulaa kun saan:
tuot valon maailmaan.

Aurinko, aurinko, aurinko, aurinko!

Eero Peltosen lahja

Olen laulanut tätä kosketta-
vaa laulua päivän noustessa, 
herkistyessäni kokemastani. 
Pyhyydestä. Aurinko on loh-
duttanut minua, kun olen ol-
lut surullinen tai alakuloinen. 
Aurinko on rohkaissut minua 
kohtaamaan itseni, sisäisen 
lapseni, viattomuuteni. Olen 
avannut sydämeni ja ylistänyt 
luomakuntaa – laulanut perho-
sille, metsäpuroille, kukkanii-
tyille ja tietysti myös auringolle 
itselleen! Ilmaisen tällä laulul-
la kiitollisuuttani saada elää ja 
olla osa kaikkea olevaista. Lau-
laessani tunnen, miten luonto 
hoivaa ja eheyttää.

Aurinko-sanan alkuperä 
on mysteeri. Siinä toistuvat 
vokaalit a, u, i ja o – ja niiden 
myötä sanan laulaminen lisää 
mielen ja kehon levollisuutta. 
Kannustankin sinua laulamaan 
laulun kertosäettä mantramai-
sesti niin kauan kuin se tuntuu 
hyvältä.

Aurinkoa voi laulaa myös 
vuorolauluna. Joku aloittaa 

laulamalla sopivan mittaisen 
pätkän; vaikkapa ”Aamu jo on, 
linnut mun herättää.” Muut 
toistavat saman. Ja näin kul-
jetetaan laulua eteenpäin. 
Kertosäkeen laulavat kaikki. 
Tätä voi laulaa eri tavoilla ja eri 
paikoissa. Yksin ja yhdessä. 
Reippaan iloisesti tai lempeän 
levollisesti. Meren rannalla. 
Metsän siimeksessä. Ystävälle 
aamun sarastaessa.

Hyväksi lopuksi lämmin kii-
tos laulun isälle Harri Setäläl-
le sekä lapsille, joiden avulla 
tämä rakastettava laulu saat-
toi 1980-luvun lopulla syntyä. 
Kiitos myös kuunteluvinkistä 
löytyvän oman versioni äänit-
täjälle Jorma Heikkilälle.

LÄHDE: Harri Setälän Aurinko-laulu 
(Rytmikylpy CD ja Lauluvarpuset 15 vuotta 
CD)

VINKKI: Eeron laulama "Aurinko":
soundcloud.com/user-998739450/eero-
peltonen-aurinko
 

Aurinko
– ilon ja valon ylistyslaulu –
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Petra Hintikaisen lahja

Valkosipulin ylistys

Läpi lumen ja jään, mä kevään nään!
Kantautuu kaiku valkosipulin,
kun mikään muu ei viherrä.
Pirteät piipat puskevat esiin,
lupaavat kevään koittavan
ja kurkien saapuvan,
joutsenten valkeiden siipien
välkkyvän sinisellä taivaalla.

Keväisen luonnon tuoksu,          
mullan muodot,
matojen kiemurtelu juuristossa
herättävät uinuvat alut,
talven kourissa karaistuneet.

Kesä, missä on valkosipulin
oma pesä?
Maan alla pullistuu, jakaantuu,
muuttaa muotoaan, kerää itseensä
elämänvoimaa
ja antaa sen myöhemmin
ihmisille, eläimille
avuksi tarvitsijoille.

Oletko nähnyt valkosipulin
koko kesäisen kaaren;
pienten siansaparoiden kiertyvän,
suoristuvan, kurkottavan
kohti taivasta?

Onko uljaampaa näkyä,
kuin tuulessa heiluvat
kukkavarret,
sipulit suorassa rivissä?
Oletko kurkistanut
itusilmuryppääseen,
nähnyt pienistä pienimmät
sipulin kukat
ja purppuraiset itusilmut?

Jos katsot tarkkaan,
näet pienessä
jotain suurta.
Uuden elämän alun.

Tee sinäkin,
sipulin lailla itsestäsi
elementtien antenni!
Ole kuin sipuli.

Anna voiman virrata ylhäältä alas
ja alhaalta ylös.
Juurevoidu, maadoitu ja kohotu.
Ime juurillasi Maaäidin voimaa
ja varrellasi valoa.
Valaise itsesi tulevaa varten.

Sadonkorjuu! Korjuukuu! Kuu!
Ihana elokuu; nyt valkosipuli
on valmista.
Apteekki minikoossa.
Hyvää keholle ja mielelle.
Puhtia, potkua ja suojaa
antaa komea kynsilaukka!
Hajusta viis,
se lienee viesti voimasta.

Kerää sato talteen
kuuta kuunnellen.
Vanhin viisaus tulee kuusta
ja maasta.
Ota neuvot vastaan.

Ja kun tulee syys, alkaa uusi elämä.
Sipuli sukeltaa takaisin
mullan syliin.
Ituina, kynsinä, pieninä palleroina.
Uinuu talven ja miettii,
kenen kanssa ensi kesän viettää?
Onko kaverina porkkanaa,
kamomillaa vai kurpitsaa?
Tietää, ettei kenenkään
ole hyvä yksin olla.

Mutta mitä miettii viljelijä,
sipulien vaalija? Onko kasvia,
joka valkosipulin ylittäisi,
jota näin voisi ylistää?
Ehkä on, ehkä ei.
Jokaisella omansa.

Otan vastaan
valkosipulin tervehdyksen,
ja lausun itsekin:
"TERVE, oi elementtien energiat
ja vaihtuvat vuodenajat!
Kaiken koet Maaäidin sylissä,
oi kynsilaukka."
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Retriitti oli matka 
syvälle itseen.
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Paluu  
alkulähteelle

Yksinkertaisen kaunista – siten kuvaisin Katri Levosen ja Mika Kunnasvaaran yhteistyötä 
valotyöntekijöinä. Se ei pelkästään näytä tai kuulosta kauniilta, vaan se myös tuntuu siltä.

Teksti ja kuvat: Teppo Ahomäki

O lin jo saanut maistiai-
sia Katri Levosen ja Mika 
Kunnasvaaran äänihoi-
toilloista, joten kun Kat-

ri kutsui minut heidän hiljaisuuden ret-
riitilleen, otin kutsun innoissani vastaan. 
Siellä sain huomata, että äänihoidot ovat 
vain pieni pilkahdus siitä syvästä viisau-
desta ja kirkkaudesta, mitä heidän koko-
naisvaltainen ohjaamisensa pitää sisäl-
lään.

Emme keskustelleet viikonlopun sisäl-
löstä etukäteen. Minulla ei siis ollut sel-
keätä käsitystä siitä, millaiseen tapahtu-
maan olin menossa, mitä olisi ohjelmassa 
ja mitä siltä tulisi odottaa. Otin mukaani 
vain reippaan mielen ja totesin itsekseni, 
että aina sitä muutaman päivän pystyy 
hiljaa olemaan. Ja se ehkä olikin toimi-
va tapa lähestyä hiljaisuutta; kun ei ole 
odotuksia, ei mieli luo paineita ja todel-
linen minä on valmiimpi ottamaan kai-
ken vastaan.

Kauhukuvani retriitistä, jossa istu-
taan hiljaisuudessa omassa huoneessa, 
meditoidaan ja ehkä ahdistutaan puhu-
mattomuudesta ja ajan hitaasta kulumi-
sesta murskaantui kertaheitolla. Katrin 
ja Mikan retriitti oli niin rautainen yh-
distelmä ammattitaidolla hyvin ohjattuja 
aktiviteetteja, ettei ajankulkua edes huo-
mannut. Kun tuli sunnuntain loppupiirin 
aika, huomasin ajattelevani että "nytkö 
tämä jo loppui?"

Seuraavien päivien aikana oivalsin, 
että viikonlopun retriitti oli tarkkaan 
suunniteltu matka syvälle itseen. Oli istu-
ma- ja kävelymeditaatioita, hellävaraista 

joogaa, syvän hoitavaa äänimaljatyös-
kentelyä sekä voimakkaita Breathe&-
Release -harjoituksia (suom. vapauttava 
hengitys) ammattitaitoisten matkaoppai-
den turvallisessa seurassa. Kokemukseni 
olivat juuri minun sielulleni sopivaa hoi-
toa. Sain hellää ohjausta omalla polulla-
ni taas hieman eteenpäin. Ja samanlaista 
palautetta antoivat täydestä sydämestään 
muutkin retriitille osallistuneet.

– Ohjaamme ihmisiä kohti alkuläh-
dettä – viemme heidät sinne ja tuomme 
turvallisesti takaisin. On tietysti ihmisis-
tä itsestä kiinni, kuinka pitkällä he ha-
luavat käydä tai ovat valmiita käymään. 
Mutta me autamme heitä heidän matkal-
laan, Katri kertoo.

Kysymys on itse kunkin oman voi-
man ja ihmeellisen oman itsen löytämi-
sestä, minuuteen astumisesta ja sieltä kä-
sin työskentelystä. Katrilla ja Mikalla on 
paljon asiakkaita, jotka ovat käyneet elä-
mässään läpi todella rankkoja hetkiä ja 
kadottaneet oman valonsa. Heidän avul-
laan asiakkaat ovat saaneet elämäänsä 
toivoa, valoa ja rakkautta.

Matkani sisimpään

Mikan ja Katrin ohjaamat Breathe&Re-
lease -harjoitukset kristallimaljoilla, did-
geridoolla, shamaanirummuilla ja lukui-
silla muilla soittimilla luoduilla äänillä 
saattoivat minut syvään tietoisuuden ti-
laan.

Jo ensimmäisen harjoituksen aikana 
koko ruumiini tärisi, ja näin välähdyk-
siä tyhjästä kirkkaudesta. Harjoituksiin 

kuuluva hengityksen tietoinen pidättä-
minen venyi ja venyi, ja tunsin vaipuva-
ni sen aikana unenomaiseen tilaan, jos-
ta aina havahduin, kun ilmaa pääsi pois 
suustani. Se tuntui ikuisuudelta. Tietoi-
suus tanskalaisen vapaasukeltaja Stig Se-
verinsenin käsittämättömän pitkistä hen-
gitystauoista vahvisti aivoilleni, että mi-
nulla ei ollut mitään hätää.

Toisella harjoituskerralla sitten "läh-
dettiin": voimakkaiden kakomisten saat-
telemana kävin jossain todella syvällä – 
ykseyden tilassa – missä kaikki oli vain 
yhtä kirkkautta. Aistin vartaloni mutta 
en osannut sanoa, missä asennossa raaja-
ni olivat. Tunsin olevani vain yhtä suurta 
energiaa, ja siinä tilassa kaikki oli hyvin.

Kun harjoituksen lopussa pyydettiin 
palaamaan hiljalleen takaisin, tunsin sen 
olevan itselleni liian aikaista. Olin täy-
sin voimaton. Katri toi minulle peittoa ja 
sanoi ystävällisesti, ettei ole mitään kii-
rettä ja voisin vielä levätä. Ja niin vajo-
sin taas tuon syvän tilan rauhoittavaan ja 
puhtaaseen syleilyyn. Katri ja Mika tuli-
vat herättelemään minua tähän tietoisuu-
teen juuri kun ajattelin, että voisin tar-
vita hieman apua. Ennen palaamista mi-
nut täytti vielä suuri suru ja tuska – jo-
tain, jota olen kantanut melkeinpä koko 
elämäni ajan mukanani. Nyt tuntui siltä, 
kuin olisin päästänyt siitä irti syvältä sie-
lustani asti lämpimien kyynelten valuessa 
vuolaana pitkin kasvojani. Missä siis kä-
vin, ja mitä oikein tapahtui? Katri valaisi 
minulle asiaa seuraavasti.

– Koin, että kävit siinä ulottuvuudes-
sa, mistä olet tänne maailmaan syntynyt. 
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Kuljit monien ulottuvuuksien läpi, mut-
ta se "energiapiikki" oli sinun itsesi kor-
keinta, kaikkein ominta laatuasi.

Keskustelemme asiasta pitkään. On 
vaikeaa löytää sanoja, jotka antaisivat 
tapahtuneelle tarpeeksi arvoa. Koin ole-
vani todella kevyttä ja puhtainta, täysin 
harmonista energiaa.

– Tähteläisyys voisi ehkä parhaiten 
kuvata sitä värähtelyä, jonka koit. Täh-
teläiset kokevat siinä energiassa erilaisia 
sielullisia laatuja. Mutta tässä oli kyse 
jopa enemmästä – upeasta alkulähteen 
tilasta, jossa kaikki syntyy, Katri kuvaili.

– Ja sieltä lähdit sitten tulemaan takai-
sin erilaisuuden verhojen ja monien elä-
mien läpi, joiden aikana olet kokenut eril-
lisyyttä ja muuta kuin rakkaudellisuutta. 
Sinulta poistettiin sydämestä asioita, jot-
ta voisit olla kevyempi, puhtaampi ja va-
paampi. Tuli tässä itsellenikin kyyneleet 
silmiin, koska se oli niin kaunista, Katri 
vielä täydensi.

Yhteistyö alkoi Glastonburyssa

Reilut neljä vuotta sitten Mika osallistui 
Katrin järjestämälle pyhiinvaellusmatkal-
le Glastonburyyn. Matka oli Mikan kan-
nalta käänteentekevä, sillä hän koki sen 
aikana vapautumista edellisten elämien 
raskaista energioista.

 – Kun seisoimme Glastonburyssä kir-
kon raunioiden alakerrassa, tapahtui jo-
tain merkillistä. Entisten elämieni koke-
muksia nousi voimakkaasti pintaan. Näin 
itseni papin kaavussa ja koin, että minut 
oli uskonpuhdistusten aikana sinne tapet-
tu, Mika kertoo ja jatkaa.

– Osasin tuolloin kommunikoida eläin-
ten ja maahenkien kanssa, mitä sen ajan 
katolinen kirkko ei enää hyväksynyt. Olin 
tuntenut itseni erilliseksi ja ulkopuolisek-
si. Nyt sain yhteyden näihin kokemuksiin 
ja tunteisiin ja pystyin päästämään niiden 
kahlitsevista energioista irti. Se oli erit-
täin rankka ja kova kokemus, mutta myös 
merkittävä ja vapauttava.

”Tunsin olevani 
vain yhtä suurta 
energiaa, ja siinä 
tilassa kaikki oli 

hyvin. 
Päästin irti  

syvältä sielustani. 
Voin olla 
kevyempi, 

puhtaampi ja 
vapaampi.”
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Vapautuessaan menneisyyden taakoista Mika myös ymmärsi, että 
heidän tulisi jatkaa Katrin kanssa matkaa yhdessä. Hän jätti stei-
nerkoulun opettajan työt. Katri oli jättänyt omat varhaiskasvattajan 
työnsä taakseen jo muutama vuosi aiemmin. Molemmat työsken-
televät nyt niin omilla toiminimillään Truebeing ja Asok Sound&-
Healing kuin yhdessäkin. Heidän toimintaansa kuuluu tietoisuus-
työskentelyä, valmennusta, lähihoitoja, retriittejä, verkkokursseja, 
ääniparannusiltoja ja muita henkisiä hoitoja.

Katri ja Mika tunnistavat toisissaan kyvyn toimia "portinvartijoi-
na" tai tietynlaisina portaalien avaajina, ja olevansa yhdessä ihmisiä 
auttaakseen.

– Autamme heitä löytämään ja ottamaan käyttöönsä oman ainut-
laatuisuutensa, valonsa ja rakkautensa – koko ihmiskunnan hyväk-
si. Autamme ihmisiä heidän oikean elämäntehtävänsä äärelle, Katri 
sanoittaa heidän yhteistä tekemistään.

– Luomme turvallisen ja luotettavan piirin, missä ihmisten on 
helppo olla ja tulla näkyviksi. Kun synnytämme valosta ja rakkau-
desta käsin jotain uutta, niin siihen tarvitaan plus- ja miinusnapa. 
Tarvitaan molemmat polariteetit. Siitä syntyvä lapsi on tämä mei-
dän työmme, jota teemme tässä maailmassa, Mika avaa omaa nä-
kemystään.

Sisältö pariskunnan vetämille retriiteille suunnitellaan aina pik-
kutarkasti. Koin vahvasti, että minua tuettiin ja ohjattiin juuri niillä 
keinoin mitä tarvitsinkin. Molempien pitkä työskentely lasten kans-
sa on varmasti vaikuttanut kykyyn ottaa yksilöiden tarpeet hyvin 
huomioon ryhmätilanteessa. Kaikki tuntevat tulevansa kuulluiksi ja 
ymmärretyiksi.

– Suuressakin ryhmässä ihmisille tulee sellainen olo, että he ei-
vät ole yksin – vaikka ääneen ei kaikkea aina tulisikaan sanoitettua. 
Olemme energeettisesti läsnä, ja silloin ihmiset pystyvät vapautta-
maan omia tuskiaan, Katri sanoo.

Mika puhuu paljon parantamisesta hiljaisuuden ja musiikin avul-
la. Yhdistettynä Katrin intuitioon ihmisten kokemuksista, kivuista 
ja peloista homma toimiikin saumattomasti – Katri ohjaa ihmisiä 
avautumaan ja Mikan luoma äänimaailma rentouttaa.

– Toiset tarvitsevat vain värähtelyä ja toiset sitä, että kentässä on 
myös ääntä. Ääni harmonisoi ja kuljettaa hoidettavaa yhä pidem-
mälle rentoutuksen tilaan, josta paraneminen voi alkaa, Mika jat-
kaa.

– Koska olen nähnyt paljon kipua ja omalla polullani taltuttanut 
erillisyyden tunteen, niin pystyn näkemään, miten nämä kokemuk-
set ja tuska syntyvät. Kun ihmiset saavat tuskalleen sanat, se auttaa 
heitä. Ja kun ihmisten mieli rentoutuu, he pystyvät ottamaan vas-
taan Mikan parantavan energian, Katri päättää.

Joku uskoo kohtaloon, toinen sattumaan ja kolmas siihen, että näin 
oli tarkoitettu. Oli syy Mikan Glastonburyn matkaan mikä tahansa, 
sen ansiosta Suomessa on nyt kaksi hienoa valotyöntekijää, joiden yh-
teistyön hedelmistä meidän kaikkien on mahdollista nauttia! ❀

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.

”Katri ja Mika auttavat  
ihmisiä löytämään  

oman ainutlaatuisuutensa, 
valonsa ja rakkautensa.”

Jokainen päivä  
voi olla kaunis

Luonnonmukaista hoitoa
Klassinen homeopaatti  

Sirpa Majava
www.sirpamajava.com, 040 354 0107 

Vastaanotto myös: Skype, Whatsapp tai FaceTime
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– neuvoja vastuullisiin valintoihin 

Uusi vaate mielessä? Kaunis, viimeisintä muotia, eikä maksa paljon? Hmm...

Teksti: Piri Aarnikko

M ietimmekö ostotilan-
teessa valintojemme 
pitkiä varjoja – teki-
jän palkkaa, joka ei 

riitä elämiseen? Ehkä jopa pakkotyötä? 
Ympäristöongelmia? Entäpä jos haluam-
me ekologisesti ja eettisesti tuotettuja 
vaatteita? Mistä saisimme tietoa?

Vastuullisuusasiantuntija Maija Lum-
me selvittää ja neuvoo näitä asioita työk-
seen. Maija toimii Eetissä, eli Eettisen 
kaupan puolesta -yhdistyksessä. Hän 
suunnittelee ja kehittää yritysvastuutyö-
tä, koordinoi hankkeita ja raportoi niis-
tä, tekee selvitystyötä ja hoitaa viestin-
tää. 

– Suuri osa kuluttamistamme tuotteis-
ta tehdään pitkissä tuotantoketjuissa ym-
päri maailmaa, ja niihin kätkeytyy usein 

vakavia ihmisoikeus- ja ympäristöongel-
mia, kiteyttää Maija aluksi.

– Vaatealan ongelmat johtuvat pika-
muodin nopeasti vaihtuvista mallistois-
ta ja kehnosta laadusta. Esimerkiksi luo-
mupuuvillasta valmistettujen, heikkolaa-
tuisten pikamuotirytkyjen ostaminen ei 
ole ekoteko! 

– Olisi siis tarkasteltava koko arvoket-
jua. Mistä vaatteen raaka-aineet ovat pe-
räisin, ja missä lanka ja kangas on val-

mistettu? Puuvillan alkuperä voi maa-
ilmanlaajuisissa tuotantoketjuissa olla 
tuntematon, vaikka yritys valmistaisikin 
vaatteensa niin kutsutussa matalan ris-
kin maassa kuten Suomessa tai Virossa. 
Yrityksiltä kannattaakin aina kysyä tun-
tevatko ne tuotteidensa raaka-aineiden 
alkuperän, mitä ongelmia tuotantoket-
jussa on tunnistettu ja miten niihin vas-
tataan, korostaa Maija.

Tuotantoketjun läpinäkyvyys kertoo 
vastuullisesta toiminnasta.

PIKAMUODIN  
NURJA PUOLI
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Mikä on  
pikamuodin tulevaisuus?

Vaateteollisuuden ympäristö- ja ilmasto-
vaikutukset ovat rajuja. Arvioiden mu-
kaan tekstiiliteollisuuden hiilipäästöt 
ovat 3–10 % kaikista päästöistä. Lisäksi 
tekstiiliteollisuus kuluttaa valtavat mää-
rät vettä ja laskee jätettä vesistöihin. 

– Jopa 35 % vesistöjen mikromuoveis-
ta on peräisin tekstiiliteollisuudesta. Sen 
lisäksi raaka-aineiden tuotannossa käy-
tetään valtavia määriä torjunta-aineita 
ja hyönteismyrkkyjä. Yhden vaatekilon 
tuottamiseen tarvitaan jopa kolme kiloa 
kemikaaleja, summaa Maija.

Pikamuotikulttuuri ei ole mittavista hai-
toista huolimatta vielä väistymässä, mutta 
muutosta on ilmassa – ihmiset kokevat jo 
niin sanottua "pikamuotiahdistusta". 

– Pikamuotiyritykset marssittavat uu-
sia tuotteita liikkeisiin jopa viikoittain, 
eikä niiden näin ollen ole tarkoituskaan 
huolehtia vaatteiden pitkästä käyttöiästä, 
sanoo Maija. 

Nykyään puhutaan jo "hitaan muo-
din" tulemisesta. Kestävää tyyliä myyvä 
yritys voi tarjota korjausta tai pidenne-
tyn tuotetakuun osana palveluitaan. 

– Samaan aikaan yritysvastuulaki ete-
nee sekä Suomessa että Euroopan unio-
nissa. Sen voimaan astuminen tarkoittai-
si, että nykyisen vapaaehtoisen yritysvas-
tuun sijaan yritykset velvoitettaisiin kun-
nioittamaan ihmisoikeuksia tuotantoket-
juissaan. Tämä olisi tärkeä edistysaskel 
pikamuodin vastaisessa taistelussa, iloit-
see Maija.

Mistä tunnistaa eettisen  
ja ekologisen vaatteen?

Maija hehkuttaa lempivaatteiden puolesta. 
– Laadukas, vuosia kestävä ja puuvil-

lasta valmistettu mieluisa tuote – lempi-
vaate – on todellakin vastuullisempi kuin 
luomupuuvillasta tai kierrätyspolyeste-
ristä valmistettu heikkolaatuinen pika-
muotivaate! Vaali siis lempivaatteitasi ja 
luo oma tyylisi, joka kestää aikaa – ja on 
tarpeen tullen myös korjattavissa, innos-
taa Maija.

– Ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta 
katsellen vastuullisin vaate on se, mikä 
jo löytyy omasta kaapistasi. Luomu- tai 
Reilun kaupan vaate ja kierrätysmate-
riaalit ovat hyviä valintoja, mutta myös 
pitkäikäisyyttä kannattaa miettiä.

Tuotantoketjun läpinäkyvyys kertoo 
vastuullisesta toiminnasta; tietoa saa hel-
posti vaatteen valmistusmaasta, käyte-
tyistä materiaaleista sekä siitä, millaista 
työtä brändi tekee vastuullisuuttaan pa-
rantaakseen. Kannattaa myös olla kiin-
nostunut työntekijöiden oikeuksien to-
teutumisesta ja siitä, mitä brändi asiasta 
kertoo. Voi olla huono merkki, jos näitä 
tietoja ei näy eikä niistä kysyttäessä ker-
rota.

Totta vai viherpesua?

Vaatteiden markkinoinnissa saatetaan 
myös käyttää niin sanottua "viherpe-
sua". Sana tarkoittaa markkinoinnissa 
käytettyä valetta tai osatotuutta, jonka 
tarkoituksena on saada kuluttaja osta-
maan ekologisena tai eettisenä pitämän-
sä tuote. Maija sanookin, että tarpeetto-

Ihmiset kokevat jo "pikamuoti-ahdistusta".

Vinkit kesävaatteiden ostajalle:
• Mieti, tarvitsetko todella uutta. 
• Suosi käytettyä. Lainaa tai vaihda. Säästä – ja satsaa johonkin ihanaan  
 ja kestävään.
• Shoppailukärpäsen iskiessä suuntaa vintage- ja second hand- liikkeisiin.
• Kun harkitset uuden ostamista, tarkista taustat:

– Kertooko yritys, kuinka suuri osuus tuotteen raaka-aineista on vastuullista 
kuten Reilua kauppaa, luomua tai uusiomateriaaleja?

– Missä tuote on valmistettu?
– Puhutaanko ihmisoikeuksien toteutumisesta valmistuksessa?
– Mitä yritys kertoo ympäristöasioista ja ilmastotyöstään? 

• Hitaan muodin yritykset tarjoavat usein korjauspalveluita tai pidennettyä  
 tuotetakuuta. 
• Ellet löydä tietoa helposti, anna yritykselle palautetta! Tiedon kartuttaminen  
 vaateteollisuuden vaikutuksista auttaa ymmärtämään miten voi tehdä  
 fiksumpia valintoja. Eetti auttaa myös tässä!
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man tuotteen ostamatta jättäminen on isompi ekoteko 
kuin aivan minkä tahansa kierrätysmalliston suosimi-
nen sinänsä. 

Viherpesussa on usein kyse myös ympäripyöreistä 
sanamuodoista. Esimerkiksi maininnat "vastuullisesti/
ympäristöä kunnioittavasti valmistettu" eivät vielä tar-
koita mitään. Niille on esitettävä perusteita! Valmista-
jat käyttävät myös paljon epämääräisiä termejä kuten 
“oikeudenmukainen” tai “reilu palkka”, kun eivät voi 
käyttää käsitettä "elämiseen riittävä palkka" – joka on 
tarkasti määritelty palkkataso!

– Yritysten vastuullisuusviestintä on vahva trendi, 
jonka kehittymistä on kiinnostavaa seurata. Vastuulli-
suuden edelläkävijät kertovat avoimesti myös ongelmis-
ta ja haasteista, tietää Maija kertoa.

Kenellä on lopultakin vastuu?

Vastuu siitä, että kaupan hyllyiltä löytyvät tuotteet 
kunnioittavat maapallon hyvinvointia ja ihmisoikeuk-
sia on Maijan mukaan niin asiakkailla, yrityksillä kuin 
päättäjilläkin. 

– Omassa arjessa on suhteellisen helppoa tehdä muu-
toksia. Paljon hitaammaksi ja hankalammaksi homma 
muuttuu silloin, kun halutaan vaikuttaa lainsäädän-
töön tai kansainvälisen kaupan rakenteisiin, Maija li-
sää ja jatkaa.

– Voimme asiakkaina tukea ostoksillamme niitä yri-
tyksiä, jotka kertovat läpinäkyvästi tuotannostaan. 
Myös kuluttajapaine saa yritykset muuttamaan toimin-
taansa, ja palautteen antaminen onkin tärkeää!

Yritykset ovat avainasemassa siksi, että ne voi-
vat vaatia yhteistyökumppaneiltaan enemmän; tässä 
ne voivat hyödyntää kansalaisyhteiskunnan kritiikkiä 
sekä erilaisia sertifiointi- ja vastuullisuusjärjestelmiä. 
Ne ovat työkaluja, joiden avulla yritykset voivat sekä 
kerätä tietoa tuotanto-oloista että parantaa omaa toi-
mintaansa. Sellaista järjestelmää ei tosin olekaan, joka 
takaisi vastuullisen tuotannon koko arvoketjussa. Se on 
hyvä muistaa myös kuluttajana.

Ihmisoikeudet vaakakupissa

Ihmisoikeuksien suojeleminen on valtioiden ensisijainen 
tehtävä. Vaate- ja kenkätuotantoa on kuitenkin paljon 
sellaisissa valtioissa, joissa ihmisoikeudet eivät toteudu.

Tästä on viimeisin esimerkki Kiinasta. Ne yritykset, 
jotka ovat sanoutuneet julkisesti irti uiguurien pakko-
työn käyttämisestä Xinjiangin alueen puuvillan tuotan-
nossa, ovat joutuneet Kiinassa hyökkäyksen kohteiksi 
ja heidän tuotteitaan on poistettu kiinalaisista verkko-
kaupoista. 

– Kieltäytymällä hyväksymästä pakkotyötä yrityk-
set toimivat vastuullisesti. Se on kiitettävää. Niiden on 
seistävä sanojensa takana myös kovan paineen alla! Ih-
misoikeudet on aina asetettava taloudellisten voittojen 
tavoittelun edelle, korostaa Maija. 

Myös nykyistä tiukempaa sääntelyä tarvitaan. Eu-
Green8.fi

Älypuhelimet

Tabletit

Soittele huoletta.
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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

Kauneuden ja hyvän olon lähettiläs

kosmetologiset hoidot
meikkaukset ja meikkiopastukset

luennot ja koulutukset
kosmetiikkakonsultointi

konseptisuunnittelu
sisällöntuotanto

sky-cidesco kosmetologi, eat
meikkaaja-maskeeraaja

kosmetiikkaneuvoja

+358 50 329 2820  |  ville@villeaikas.com  |  www.villeaikas.com

VILLE ÄIKÄS
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roopan parlamentti äänesti keväällä sitovan yritysvastuu-
lain puolesta. Tämä antaa uskoa siihen, että tulevaisuu-
dessa kaikki kaupoissa olevat tuotteet voisivat olla vas-
tuullisemmin tuotettuja. Mutta valoisampaa aikaa odo-
tellessa muistakaamme, että meidän ikiomat kuluttaja-
valintamme ovat ratkaisevassa asemassa ja vievät hyvää 
asiaa eteenpäin. ❀

Kirjoittaja on luennoitsija ja Visio paremmasta maailmasta -yhdistyksen perustajajäsen.

Mikä on Eetti?
• Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on kansalaisjär-

jestö, joka ajaa oikeudenmukaisen maailmankau-
pan, kestävien tuotantotapojen ja vastuullisen ku-
luttamisen asiaa.

• Eetti kannustaa vastuullisuuteen sekä kuluttajia, 
yrityksiä että päättäjiä. 

• Eetin asiantuntijat selvittävät tuotantoketjujen epä-
kohtia, käyvät yritysten kanssa rakentavaa vuoro-
puhelua sekä viestivät tarvittavista muutoksista jul-
kisesti. 

• Eetti järjestää vuosittain kymmeniä työpajoja ja ta-
pahtumia ympäri Suomea.

• Eetti vaikuttaa päättäjiin Suomessa ja maailmalla 
osana isompia verkostoja.
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Kasvit henkioppaina
Ihmisen yhteys kasveihin on ikiaikainen. Kasvit ovat aina auttaneet meitä.  

Meillä on myös kyky kommunikoida niiden kanssa.

K asvit ovat ruokaa, lää-
kettä ja kuituja, joista on 
tehty lankaa ja vaatteita. 
Kasveista on tehty syty-

kettä tulelle, rakennusainetta, suitsuketta 
puhdistamaan ilmaa – melkein kaikkea, 
mitä ihminen ikinä tarvitseekaan.

Jokaisella meistä on kyky kommuni-
koida luonnon elävien olentojen kanssa 
– sanattomalla kielellä! Kommunikoin-
ti kasvien kanssa on hyvin vanha taito. 
Sen käyttäminen on jäänyt modernissa 
maailmassa vähälle, mutta voimme avata 
tuon kanavan uudelleen.

Kasvit ovat älykkäitä olentoja, niillä 
on tietoisuus ja ne välittävät ainutlaatuis-

ta energiaansa. Kukat ovat kasvin kor-
keimman potentiaalin ilmentymiä, ja nii-
den tuottama värähtely on erittäin elin-
voimaista ja kohottavaa. Kukkia tuodaan 
ihmisille lahjaksi juuri tästä syystä. Kuka 
tahansa voi huomata eron, kun huonee-
seen tuodaan kukkia täynnä oleva mal-
jakko – koko huone ikään kuin valaistuu 
niiden elinvoimasta! Värit ja rakkaus sä-
teilevät kukista puhtaassa muodossa.

Kasvit ja kukat ovat ainutlaatuisia, 
ja niin olemme me ihmisetkin. Jokainen 
meistä syntyy tänne oppimaan ja luo-
maan uutta. Saamme matkallemme juuri 
ne oppaat, jotka ovat meille avuksi par-
haalla mahdollisella tavalla. Kun olemme 
avoimia kaikille meitä auttaville oppaille, 
voimme saada paljon enemmän hyvää ai-
kaan. Kasvit ovat täällä myös meitä var-
ten. Jokaisella meistä on omat henkilö-
kohtaiset kasvimme, jotka toimivat hen-
keämme ohjaten.

Tunnista omat henkiopaskasvisi

Oletko koskaan kokenut selittämätön-
tä rakkauden ja hyväksynnän kokemus-
ta kauniin kukan äärellä, tai puun kat-
veessa? Oletko koskaan uppoutunut tie-
tyn kukan tuoksuun, väriin ja muotoon 
– haltioitunut sen kauneudesta?

Onko jokin kasvi saanut sinut muis-
tamaan jotain äärimmäisen arvokasta? 
Muistat ehkä hetken, jolloin jokin tietty 
kasvi on koskettanut sinua, antanut tur-
vaa, nostanut mielialaasi tai muistutta-
nut sinua jostain tärkeästä.

Jokaisella meistä on kasveja henkiop-
paina. On kasveja, jotka ovat kanssam-
me syntymästä saakka. On kasveja, jotka 
tulevat vain tiettyyn elämänvaiheeseen 
silloin, kun tarvitsemme niiden apua.

Oma henkiopaskasvisi voi yksinker-
taisesti olla vain se, josta pidät kaikkein 

eniten. Tähän kasviin voi liittyä muistoja 
lapsuudesta saakka. Tunnet voimakasta 
yhteyttä tuohon kasviin.

Näitä henkiopaskasveja voi olla 
useampiakin. Kiinnitä huomiota uniisi 
ja huomaa, näetkö kasveja unissasi. Voit 
myös antaa tietoisen viestin alitajunnalle-
si, että olet nyt valmis kohtaamaan oman 
henkiopaskasvisi – saat kyllä vastauksen! 
Kiinnitä enemmän huomiota ympäröi-
vään luontoon – oppaasi ilmestyy sinulle 
varmasti. Kuuntele kasvin viestejä avoi-
min mielin, ota hiljaisesti vastaan. Nauti 
valosta, joka kasvista säteilee. Luota sii-
hen, että olet aina ollut kykenevä puhu-
maan kasvien kieltä.

Vastaanottaminen  
ja tunnustelu

Tiesithän, että kasvit antavat paranta-
vaa energiaa kaikille. Sinun tarvitsee 
vain vastaanottaa. Tätä varten ei tarvit-
se erikseen edes valmistaa rohdosta – riit-
tää, kun olet läsnä. Istut kasvin lähellä 
ja avaat sydämesi. Voit näin tunnustella 
ja kuunnella, miten eri kasvit vaikutta-
vat sinuun. Huomaat, että voikukilla on 
erilainen voima kuin ruusuilla. Koivun 
varjossa istuminen on toisenlainen koke-
mus kuin männyn runkoon nojaaminen. 
Pidä tätä kanavaa avoimena. Kun käytät 
kykyäsi kommunikoida kasvien kanssa 
enemmän, se vahvistuu ja pysyy aktiivi-
sena. Muista myös kiittää kasveja niiden 
parantavasta energiasta. Voit aina myös 
kysyä, onko jotain mitä voisit tehdä nii-
den hyväksi. ❀

Kirjoittaja on pohjoiskarjalainen yrttien tuntija,  
unennäkijä ja keijujen sanansaattaja.

Teksti: Jenni Örn
Kuvat: Riina Pippuri
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Kasvit antavat 
parantavaa 

energiaa kaikille.
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Elämänpuu   
osa I

Metsäkellijäystävämme etsii kanssamme kolmiosaisen artikkelisarjansa ensimmäisessä osassa Elämänpuun juuria. Kohtaamme 
matkallamme aluksi seitsemän Maaäidin enkeliä. Seuraavat enkelit tulevat vastaan ensi numerossamme! Pysykäämme polulla.

Elämänpuun  
juuria etsimässä

Teksti: Mirja Nylander

A amun sinisen hetken koit-
taessa, juuri kun yötaivas 
vaalenee nousevan aurin-
gon säteiden myötä, käyn 

keskustelua metsämökkini itään antavas-
ta ikkunasta näkyvän sammaleisen kuu-
sikkorinteen kanssa. Sytyttäessäni kolme 
kiitoskynttilääni etelän ikkunasta hää-
möttäville vanhoille alttarikiville muistuu 
mieleeni essealaisten rauhanevankeliumi* 
ja siinä niin kauniisti kuvattu Elämänpuu. 
Oi, matka Elämänpuulle alkakoon.

Mitä omia voimia  
tarvitsemme matkalla?

Teemmepä matkaa millä tahansa Elä-
mänpuulle johtavista teistä – tietoisuu-
den tiellä, luontoviisauden tiellä tai men-
neiden sukupolvien viisausperinnön tiel-
lä – tarvitsee sielumme matkan vaivat ja 
karikot kestääkseen kolmea sielunvoi-
maansa. Ne ovat ymmärrys, muisti ja 
tahto.

Ymmärrys täyttää muistin ajatuksil-
la korkeimmasta hyvyydestä ja siunauk-
sista, joita meille on suotu. Korkeimman 
hyvyyden muistaminen poistaa välinpi-
tämättömyyden, kiittämättömyyden, it-
sekkyyden, ahneuden ja pöyhkeän yl-
peyden. Näin ymmärrys ja muisti ruok-
kivat tahtoa hyvän toimiin, käytännön 
hyvyystekoihin. Omia voimia tahdotaan 
käyttää korkeimpaan hyvään, sellaiseen 
taianomaiseen hyvyyteen, jossa kehon 

teot sekä mielen ja sielun ilmaisut yltävät 
ylimpiin korkeuksiinsa.

Ehkäpä annamme kätemme takaisin 
enkeleiden käsiin, jotta matkamme Elä-
mänpuun luo onnistuisi ja saisimme ih-
misen luomat hävityksen voimat kuriin. 
Essealaisten rauhanevankeliumissa ker-
rotaan näistä enkeleistä.

Aloitamme Maaäidin seitsemästä en-
kelistä. Taivaanisän seitsemän enkeliä 
esitellään ensi numerossa.

Maan enkeli

Maan enkeli saa kasvit kukoistamaan 
ja pitää maan ja ihmiset hedelmällisinä. 
Hän huolehtii parhaansa mukaan siitä, 
että maa ei jää vaille satoa tai lasten luot-
tavaista naurua.

Maata viljelevälle, puutarhurille ja ko-
tikasvattajalle Maan enkeli lahjoittaa 
runsautta molemmin käsin: viljaa, vihan-
neksia, juureksia ja marjoja yllin kyllin. 
Hän ohjaa ylistämään maata, huolehti-
maan maan luontaisesta kasvukyvystä ja 
näkemään pyhän järjestyksen kylvötöissä 
sekä kasvussa.

Kerrotaan, että Maan enkelin huulilta 
virtasi iäisen elämän virta. Hän polvistui 
maan ylle ja antoi ihmiselle kuolematto-
muuden salaisuuden. Hän pyysi ihmistä 
avaamaan silmänsä ja katsomaan salape-
räistä Elämänpuuta. Mutta ihminen ko-

Tarvitsemme 
matkalla kolmea 

sielunvoimaamme  
– ymmärrystä, 

muistia ja tahtoa.


Kuva: Mirja Nylande kuva-arkisto



 Minä Olen 3 • 2021 25

K
u

va
: u

n
sp

la
sh



26 Minä Olen 3 • 2021

hotti kätensä, repi irti silmänsä ja väitti, 
ettei ole olemassa ikuisuutta.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten, vai tartunko Maan enkelin rakkau-
delliseen käteen?

Elämän enkeli

Elämän enkeli antaa luoduille voiman 
sekä vahvuuden. Hän antaa keholle ter-
veyttä, jalkojen nopeutta, korvien hyvää 
kuuloa, käsivarsien voimaa ja kotkan nä-
kökykyä. Mene upeiden, pitkien puiden 
luo ja sano: ”Ole tervehditty, oi hyvä, elä-
vä puu – Luojan luoma!” Tunne, kuinka 
elämä virtaa sinun ja puun välillä. Tun-
ne, kuinka elämänvoimasi palaavat ja 
kasvavat.

Kerrotaan, että Elämän enkelin huu-
lilta virtasi pyhä liitto Luojan ja ihmisen 
välille. Enkeli polvistui maan ylle ja antoi 
ihmiselle luomisen lahjan. Mutta ihmi-
nen takoi itselleen raudasta sirpin, myrk-

kykäärmeen kaltaisen työkalun elonkor-
juuta varten, ja satonaan ihminen korjasi 
nälkää, tauteja ja kuolemaa.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten, vai tartunko Elämän enkelin rakkau-
delliseen käteen?

jen on tarkoitus taivaltaa iloisin sydämin 
ja mielin, rauha sielun sopukoissa.

Kerrotaan, että Ilon enkelin huulilta 
virtasi elämän laulu. Hän polvistui maan 
ylle ja ihmisen sielun läpi virtasivat ilon 
ja rauhan kauniit sävelet. Ihminen kuu-
li kuitenkin vain murheen ja katkeruu-
den riitasoinnut! Hän kohotti miekkansa 
ja löi poikki rauhanrakentajien kädet ja 
laulajien päät.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten, vai tartunko Ilon enkelin rakkaudel-
liseen käteen?

Auringon enkeli

Auringon enkeli saapuu jokaisena aamu-
na vuodattamaan kultaista, loistavaa va-
loaan maailmaan. Hän lahjoittaa lämmön 
ja elämän tulen. Kaikki vihreät lehdet ja 
neulaset palvovat aurinkoa. Auringon 
avulla kasvit kasvavat ja ihmisten soluissa 
elektronit virittyvät uusille energiatasoille.

Ehkäpä annamme 
kätemme takaisin 
enkeleiden käsiin?

Ilon enkeli

Ilon enkeli lahjoittaa kauneutta, riemua 
ja ilon säveliä, sillä meidän luotujen on 
tarkoitus laulaa ilovärssyjä luomakun-
nan kunniaksi. Kukkuloiden, tunturei-
den, ketojen ja kivien on tarkoitus hyris-
tä riemusta. Veden aaltojen ja puiden on 
tarkoitus ilosta taputtaa! Meidän luotu-

Kuva: Pixbay
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Etsi metsien ja peltojen puhdasta ilmaa, sieltä löydät Ilman enkelin. Riisu kenkäsi ja 
vaatteesi, ja anna Ilman enkelin syleillä kehoasi. Hengitä pitkään ja syvään, jotta en-
keli täyttäisi sinut ja voisi puhdistaa mielesi viisaudelle.

Sukella viileään veteen ja salli Veden enkelin syleillä kehoasi. Heittäydy hänen ra-
kastavan olemuksensa syliin. Ja aivan kuin hengityksesi rytmi liikuttaa ilmaa, anna 
kehosi nyt liikuttaa vettä. Anna veden liikkeen virrata sieluusi ja puhdistaa sielusi rak-
kaudelle.

Ojentaudu Auringon enkelin puoleen ja antaudu hyväilylle, joka puhdistaa kehosi 
pyhillä liekeillään. Anna auringon säteiden, valon, sen värin ja lämmön imeytyä kehosi 
soluihin ja nostaa niiden värähtelytaso rakkauden taajuudelle.

Kerrotaan, että Auringon enkelin huu-
lilta virtasi elämän valo. Hän antoi ihmi-
sen sydämeen ja sieluun auringon mah-
tavan voiman. Ihminen otti tuon voiman 
ja teki sen avulla auringosta jäljitelmän, 
joka levitti hävityksen tulta, poltti metsät 
tuhkaksi, hävitti vihreät pellot ja jätti jäl-
keensä luomakunnan hiiltyneet luut.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten, vai tartunko Auringon enkelin rak-
kaudelliseen käteen?

Veden enkeli

Veden enkeli lähettää ehtymättömistä 
lähteistään sateen, joka virkistää kuih-
tuneet pellot, täyttää kuivuneet kaivot ja 
puhdistaa ihmisen kehon, mielen ja sie-
lun. Koko luomakunta palvoo elämää yl-
läpitävää, pyhää vettä. Veressämme vir-
taavat pilvien usvat, kastepisaroiden lois-
to ja tuhat kirkasta lähdettä.

Kerrotaan, että Veden enkelin huu-

lilta virtasi elämän vesi. Polvistuessaan 
maan ylle hän antoi ihmisille rakkauden 
valtameren. Ja ihminen sukelsi kirkkaa-
na kimmeltäviin vesiin. Kun hän kosketti 
vettä, se sameni. Vesi muuttui liejuisek-
si ja roskaiseksi. Merenelävät tukehtuivat 
saastuneeseen liejuun ja kaikki olennot 
kuolivat janoon.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten vai tartunko Veden enkelin rakkau-
delliseen käteen?

Ilman enkeli

Ilman enkeli kuljettaa sulotuoksuisten 
kankaiden, sateen jälkeisen ruohon ja ju-
hannusruusujen tuoksua. Ilman enkeli 
lahjoittaa pyhän hengityksen, korkeam-
man kuin mikään muu luotu asia. Hän 
tuo hengitettäväksemme ikuisen, valoi-
san avaruuden tuulet ja tähtien laulun. 
Hengitämme sisään ja ulos. Välissä on 
hetki, jossa piilevät kaikki Äärettömyy-
den Puutarhan salaisuudet.

Kerrotaan, että Ilman enkelin huulilta 
virtasi elämän hengitys. Polvistuessaan 
maan ylle hän antoi ihmiselle viisauden 
tuulet, ja ihminen hengitti ne sisäänsä. 
Kun ihminen hengitti ulos, taivas pimeni 
ja puhdas ilma saastui ja löyhkäsi, ja sa-
vupilvet riippuivat maan yllä.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten, vai tartunko Ilman enkelin rakkau-
delliseen käteen?

Maaäidin enkeli

Maaäidin enkeli – suuri, rohkea ja voi-
man täyteinen - uudistaa maailmaa ja sen 
siunattua maaperää. Ystävällinen, menes-
tystä ja terveyttä suova Maaäidin enkeli 

saa loistollaan kasvit versoamaan maas-
ta, tuulet puhaltamaan ja pilvet laskeu-
tumaan alas taivaan ehtymättömien läh-
teiden luota. Tarkoitettu on, että Maaäiti 
ja ihminen olisivat yhtä, ja että hän voisi 
iloita minusta ja minä hänestä.

Kerrotaan, että Maaäidin enkeli toi 
mukanaan Taivaanisän valtakunnas-
ta loistavan valon sanoman. Sanoma oli 
tarkoitettu maan päällä vaeltavalle ihmi-
selle, että hän löytäisi tien Elämänpuul-
le. Sanoma kuiskattiin ihmisen korviin, 
mutta tämä tukki korvansa käsillään ja 
väitti, ettei Elämänpuuta ole – että ikime-
ressä kasvava Elämänpuu on valhe.

Käännänkö kasvoni pois ihmistä häve-
ten, vai tartunko Maaäidin enkelin rak-
kaudelliseen käteen?

Maan tomua ja tähtipölyä

Me olemme yhtä Maaäidin kanssa ja 
meidän on tarkoitus taivaltaa päiväsajan 
matkaamme Maaäidin enkeleiden kans-
sa. Kehomme on syntynyt maasta – me 
elämme maassa ja kehomme palaa maa-
han takaisin – mutta olemme maan to-
mun lisäksi syntyneet myös tähtipölystä.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa ku-
rottelemme tummansinisellä taivaankaa-
rella loistaviin tähtiin, jotka heijastele-
vat taivaan kasvoja. Elämänpuun oksis-
ta muistutellen ne ripottelevat tähtipölyn 
siemeniä kurottelijoiden soluihin. ❀

Kirjoittaja on tietokirjailija ja metsämystikko.

* Essealaiset olivat ajanlaskumme alun molemmin puolin elänyt 
uskonnollinen ryhmä. Kuolleenmeren kääröjä pidetään 
essealaisten kirjoittamina.
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Joogaopettaja Meri Mort nauttii tulevasta kesästä kaikin aistein ja ottaa mukaan myös 
joogaharjoituksia liikkuessaan ulkona luonnossa. Näitä helppoja, Norjan vuoristossa kuvattuja 
harjoituksia voit yhdistää kävelyretkeesi tai takapihasi haravoinnin jatkeeksi. Ne tuovat virkeyttä 

ja rentoutta koko olemukseesi. Annetaan Merin siis opastaa meitä.

IHAN PIHALLA!
– joogaa ulkona 

Teksti: Meri Mort
Kuvat: Doris Novak

Aloita hengittämällä raitista ilmaa tasaises-
ti ja kokonaisvaltaisesti. Tunne selkärangan 
pituus ja sen luoma yhteys maan ja taivaan 
välillä. Hyvä ryhti toimii perustana selkäran-
gan energiavirtaukselle.

Voit pyöritellä hartioitasi ja lantiotasi 
asentojen välissä. Ja muistathan venyttää 
takareisiesi lisäksi myös tietoisuutesi rajo-
ja! Kuuntele kehosi tuntemuksia ja pyri pi-
tämään hengitys syvänä ja levollisena. Jos 
tunnet puutumista tai kipua, pura asento 
hitaasti.

1. Kylkien pidennys
Seiso jalat yhdessä. Kohota käsi ylös ja piden-
nä kylkeä sormenpäihin asti. Kallistu, kunnes 
tunnet kyljessä venytyksen. Voimakkaam-
massa versiossa voit tuoda molemmat kä-
det ylös ja yhteen. Tunne jalkapohjat tiiviis-
ti maassa ja pidä paino molemmilla jaloilla. 
Toista toiselle puolelle. Voit tehdä tätä liikettä 
useita kertoja ja huomata, kuinka avautumi-
nen muuttuu joka kerralla helpommaksi ja ko-
kemus syvenee. Kohdista hengityksesi piden-
tyvään kylkeen ja tunne koko rankasi pituus.

2. Korkea loikka
Seiso jalat yhdessä. Liitä kämmenet yhteen 
sydämen kohdalla (namaste-asento) ja kal-
listu vyötäröstä vähän eteenpäin. Ota toisel-
la jalalla pitkä askel taaksepäin. Tasapainoile 
ja pidä takajalan kantapää irti maasta. Tar-
kista, että lantio on suoraan eteenpäin ja ja-
lat lantion leveydellä.

Ojenna sisäänhengityksellä kädet ylös ja 
avaa kämmenet hartioiden leveydelle. Työn-
nä pikkurillejä kevyesti ylöspäin ja anna ylä-
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selän leventyä. Pidennä selkääsi syvien hen-
gitysten avulla. Koukista etummainen polvi 
noin 90 asteen kulmaan ja ojenna takajalan 
polvea. Viivy tässä asennossa kahdeksan (8) 
hengityksen ajan. Toista sitten asento toi-
sella puolella.

Tämän jooga-asanan säännöllinen har-
joittaminen tuo pituutta askeleisiin. Voit 
myös muunnella asentoa kokeilemalla eri-
laisia käsien asentoja – esimerkiksi viemällä 
kätesi vaakatasoon ja ehkä vielä liikuttele-
malla käsivarsiasi ylös ja alas linnun siipien 
lailla. Muista tehdä liikkeet sisään- ja ulos-
hengityksen tahdissa.

3. Kulma
Löydä sopiva pinta, mitä vasten asetat kä-
tesi – esimerkiksi leveä puu, talon seinä tai 
suuri kivi. Aseta jalkasi riittävän kauas taak-
se ja lantion leveydelle. Kädet ovat vaaka-
tasossa hartioiden leveydellä. Levennä sel-
kääsi työskentelemällä käsien avulla ja tun-
ne pidennys häntäluussasi saakka.

Työnnä kevyesti myös päälakea kohti sei-
nää ja anna niskasi pidentyä. Tarkista, että 
pää ei roiku alaspäin. Kehosi tulee olla noin 
90 asteen kulmassa. Ehkä mukanasi on ys-
tävä, joka voi olla avuksi ja tämän tarkistaa? 
Jos takareisissä kiristää ja selkä jää pyöre-
äksi, koukista polvia hieman. Näin saat sel-
kään paremman pituuden. Tämä asento ve-
nyttää takareisiä ja kehon koko takalinjaa.

 4. Soturi
Soturi ja seuraava kuujumalatar ovat molem-
mat vahvistavia harjoituksia ja tasapainotta-
vat sisäisten aurinko- ja kuuenergioiden vir-
tausta kehossa.

Aloita leveästä haara-asennosta. Käännä 
etummaisen jalan varpaat eteenpäin ja taa-
empi nilkka sivulle, noin 90 asteen kulmaan. 
Sisäänhengityksellä ojenna kädet ylös (ku-
ten korkeassa loikassa) ja pidennä selkä. 
Uloshengityksellä koukista etummainen pol-
vi ja linjaa se nilkan päälle.

Kädet laskeutuvat nyt vaakatasoon, ja 
katse kääntyy horisonttiin. Taaempi jalka 
ojentuu vahvasti. Jalkapohja painuu maa-
ta vasten. Istuinluut vetäytyvät maata kohti. 
Lapojen väli selkäpuolella laajenee. Työnnä 
sormenpäitä venyttäen käsiä pidemmälle, 
kauemmaksi toisistaan. Tee liike molemmil-
le puolille kahdeksan (8) hengityksen ajan.

Tämä asento avaa ja voimistaa lonkkia, 
vahvistaa jalkoja ja nilkkoja, sekä avaa lan-
tion seutua ja rintakehää tuoden tilaa myös 
olkapäihin. Syvän hengityksen myötä saat li-
sää energiaa ja joogalle tyypillistä kestä- 
vyysharjoittelua.

 5. Kuujumalatar
Aloita haara-asennosta. Koukista polvia ja 
käännä varpaat ulospäin samaan linjaan pol-
vien kanssa. Kohota kädet ylös sisäänhen-
gityksellä ja vie samalla istuinluita alaspäin. 
Tunne pituus koko selässäsi.

Uloshengityksellä taivuta vasemmalle ja 

vie ensin vasenta kättä kohti oikeaa reittä 
(peilikuva alla). Pidennä oikeaa kättä yläviis-
toon vartalon jatkeeksi. Katse kääntyy ylös-
päin rintakehän avauksen mukana. Sisään-
hengityksellä palaa taas alkuasentoon kes-
kelle, ja uloshengityksellä toista toinen puoli. 
Tee molemmat puolet kahdeksan (8) kertaa. 
Lopuksi ravistele vielä jalkojasi.

 Tätä harjoitusta voi tehdä dynaamisesti 
vaihdellen puolelta toiselle, tai jäädä usean 
hengityksen ajaksi yhdelle puolelle kerral-
laan. Harjoitus avaa lonkkia ja vahvistaa ala-
raajoja ja pakaroita. Se myös pidentää kylkiä 
ja avaa rintakehää. Tule tietoiseksi sydämesi 
voimasta! 
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 6. Yhden jalan tasapaino
(Katso kaksi kuvaa yllä)

Tasapainoharjoitukset ovat joogan asento-
harjoituksen ydintä – on keskityttävä, sillä 
muuten horjahtaa!

Yhdellä jalalla tasapainoilun voi aloittaa 
ryhdikkäästi seisoma-asennosta, jalat vie-
rekkäin. Keskity tuntemaan molemmat jalat 
tiukasti maassa ja pidennä samalla selkää. 
Siirrä painoa hiljalleen oikealle jalalle. Tunne 
sen jalkapohja, polven takaosa ja oikea is-
tuinluu linjakkaasti päällekkäin. Älä anna lan-
tion kuitenkaan romahtaa, vaan kannattele 
kylkiäsi pitkinä kuin puun runko.

Lisää nyt vielä painoa oikealle, niin että 
vasen jalka kevenee ja lopulta nousee irti 
maasta. Koukista vasen polvi ja tuo kädet 
ristiin polven yli. Ojenna selkä ja tukijalka. 
Paina kevyesti takaraivoa taaksepäin. Tunne 
linja päälaelta kantapäähän saakka.

Katseen keskittäminen tiettyyn pistee-
seen auttaa tasapainoilua. Voit tuoda harjoi-
tukseen haastetta lisäämällä siihen kierron. 
Jätä oikea käsi pitämään polvesta kiinni ja 
kierrä rintakehää kuvan mukaan vasemmal-
le, kohonneen jalan suuntaan. Lopuksi avaa 
vasen käsi sivulle ja käännä katse sormen-
päihin. Hengitä kahdeksan (8) kertaa. Palaa 
rauhallisesti takaisin aloitusasentoon. En-
nen seuraavaa puolta tunne taas molemmat 
jalat maassa. Toista toinen puoli yhtä suurel-
la rakkaudella – ja hitaudella.

7. Tanssija
Pehmeällä sammaleella ja maastossa liikku-
minen kehittää tasapainoamme. Sitä on myös 
epätasaisella alustalla sopivan haastavaa 
harjoittaa.

Ota katseellasi aluksi kiintopiste ja nappaa 
saman puolen kädellä kiinni nilkasta, jalka-
terästä tai housunlahkeesta. Lähde kevyes-
ti tuomaan nilkkaa ylöspäin ja kauemmaksi 
lantiosta. Pidä vatsan tukea yllä. Kohota va-
paa kätesi vaakatasoon. Hengitä kahdeksan 
(8) kertaa syvään, palaa alkuun ja tee harjoitus 
toiselle puolelle.

Tämä asento venyttää etureittä ja lonkan 
koukistajaa, sekä vahvistaa pakaralihasta. Ja 
muistathan – myös hymyileminen helpottaa 
tasapainoilua!

8. Avoinna maailmalle
Ennen kuin alat viedä harjoituksia kohti 
maanpintaa, avaudu vielä kerran täyteen ko-
konaisuuteesi. Venytä raajoja ulospäin kes-
kustasta. Olet tähti avaruudessa!

Tunne, kuinka sisäänhengitys virtaa na-
vasta kohti sormenpäitä ja uloshengitys jat-
kuu sormista, varpaista ja päälaelta kehon 
ulkopuolelle. Voit viipyä tässä asennossa 
niin kauan kuin sinusta hyvältä tuntuu. Asen-
to avaa kaikki energialinjasi ja lisää tietoi-
suutta kehosi ääripäistä. Arki voi helposti 
lytistää, mutta tämä asento avaa sinut täy-
teen mittaasi. Siispä – kun tarvitset itseluot-
tamusta ja uutta intoa, voit näin loistaa kuin 
tähti!

”Kuuntele kehosi 
tuntemuksia  
ja hymyile 
maisemalle 
edessäsi.”
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9. Rintakehän avaus
Etsi luonnosta muoto, joka houkuttelee taivuttamaan selkää kaa-
relle. Anna sydämesi avautua taivasta kohti. Kädet voit joko jättää 
lantion viereen tai viedä selän jatkeeksi pään vierelle. Asento avaa 
rintakehää, venyttää vatsaa, hartioita, rintalihaksia ja kaulaa. Rin-
nan avaaminen auttaa hengityksen syventymistä ja helpottaa väsy-
myksen tunnetta sekä stressiä. Pura lopuksi asento hitaasti ja kuu-
lostele tuntemuksiasi.

10. Luonnon äänistä nauttiminen
Asetu risti-istuntaan niin, että tunnet istuinluusi suuntautuvan koh-
ti maapallon keskipistettä ja päälakesi kohoavan kohti taivasta. Voit 
myös istua sopivankorkuisella kivellä tai kannolla. Tarkista, että 
kämmenesi ovat avoinna kohti taivasta. Rentouta hartiat ja kyynär-
päät, ja levennä rintakehää.

Kun olet saanut hyvän istuma-asennon, keskity luonnon ääniin. 
Anna tietoisuutesi virrata äänestä toiseen ilman, että nimeät tai yri-
tät niitä tunnistaa. Muutaman minuutin kuluttua voit keskittyä taas 
kehoosi, aistia hengityksesi liikkeen ja selkäsi pidentymisen. Jää 
tarkkailemaan mieleesi nousevia ajatuksia. Tunne tuuli ihollasi ja 
maa allasi. Anna ajatusten tulla ja mennä kuin pilvet taivaalla.

Harjoituksen lopuksi avaa hitaasti silmäsi ja hymyile maisemalle 
edessäsi. Kun nouset pystyyn, pyörittele vielä lantiota ja hartioitasi. 
Kiitä luontoa. Voit jatkaa päivääsikin kiitollisena!

Kirjoittaja on kuvittaja, kirjailija ja joogaopettaja.
Harjoitus on aikaisemmin julkaistu Merin  

“Villi nainen”-blogissa Hidasta elämää -sivustolla.

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
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Nautinto on elämän 
korkein tarkoitus

Teksti: Emma Takko

O let tässä. Olet kehossasi. 
Olet elossa. Nautit. Tun-
net. Elämän tarkoitus on... 
nauttia elämästä! 

Miksi elämä olisikaan päättänyt il-
mentää itseään maallisena olentona, ellei 
tarkoitus olisi kokea nautintoa?

Aistimme antavat elämälle mahdolli-
suuden tulla koetuksi, tunnetuksi ja nau-
tituksi. Pyhistä pyhin tehtävämme lienee 
oppia ottamaan vastaan elämän nautinto 
ja antaa tuon kokemuksen laajentaa tie-
toisuuttamme ja kohottaa värähtelyäm-
me. Voimme kanavoida tuon energian 
vahvistamaan elämänvoimaamme ja yh-
teyttämme kaikkeen olevaan.

Kehomme ovat pienestä pitäen – ikä-
vä kyllä – tottuneet kieltäytymään nau-
tinnosta. Meidät on opetettu tekemään 
monia asioita huolimatta siitä, että ne 
tuntuvat pahalta. Entäpä jos meitä ope-
tettaisiinkin seuraamaan kehon viisaut-
ta? Oppisimme seuraamaan sitä, mikä 
oikeasti tuntuu hyvältä. Miten erilaiselta 
elämämme näyttäisikään! 

Jokaisen solun tarkoitus on olla niin 
elossa kuin se vain on mahdollista! Jokai-
sen elimen tarkoitus on toimia optimaali-
sesti ja toteuttaa omia, pyhiä tehtäviään. 
Jokaisen hengenvedon tarkoitus on kul-

jettaa kehoon elämän energiaa, aktivoida 
aivojen toimintaa ja antaa elämälle meis-
sä mahdollisuus avautua, ottaa vastaan, 
laajentua. Avaamme luovuuden kanavan, 
jonka kautta meidän todellinen olemuk-
semme voi virrata tähän maailmaan.

Seksuaalisuuden lahja

Seksuaalinen energia on elämänvoi-
maamme. Voimme antaa itsellemme lu-
van nauttia vapautuneesti tuon energian 
virtaamisesta, nautinnon tunteesta ja elä-
mänvoiman syöksymisestä lävitsemme. 
Voimme nauttia magneettikenttien koh-
taamisesta ja tuosta pyhästä, jumalalli-
sesta voimasta – se on uuden elämän luo-
misen energiaa sekä nautinnon, tervey-
den ja hyvän olon lähde niin sielulle kuin 
ruumiillekin.

Olemme kulttuurisesti jo pitkään ol-
leet solmussa seksuaalisuuden ja nautin-
non kanssa. Oman orgastisen elämän-
voimamme hyväksyminen ja käyttämi-
nen on tärkeimpiä avaimia siirtyessäm-
me täysin uudelle tasolle. Jokaisella on 
mahdollisuus löytää seksuaalisuuden py-
hyys ja viattomuus. Se on jokaisen ihmi-
sen syntymäoikeus. 

Sulje silmäsi ja hengitä syvään nenäsi  

kautta. Anna ihanien aromien virrata 

sieraimiesi kautta. Ihana, mystinen  

tuoksu täyttää koko olemuksesi ja tuo 

mieleesi muistoja matkoilta – kaukaisten 

maiden eksoottisista hedelmistä, rusket-

tuneesta ihosta, lämpimistä öistä,  

hekumasta ja nautinnosta!  

Hengität ulos ja huokaiset. Leukasi ja 

lantiosi rentoutuvat. Mielihyvä virtaa 

kehossasi. Kosketat käsivartesi ihoa ih-

metellen – se on niin pehmeä, ja väreilee 

nautinnosta. Tuo pieni, hento kosketus 

tuottaa vielä lisää mielihyvää. Tunnet 

elinvoimasi heräilevän.

Näet edessäsi pienen, uskomattoman 

kauniin kristallirasian. Sen kauneus  

elävöittää sieluasi. Avaat rasian sädehti-

vän, jadenvihreän kannen ja nostat sieltä 

kultahippusin koristellun, tummanrus-

kean suklaakonvehdin. Asetat konvehdin 

kielellesi silmät kiinni, ja suljet suusi sen 

ympärille. Voimakas, tumma suklaa su-

laa hitaasti kielellesi. Suusi alkaa  

kostua. Pyörittelet tuota samettisen  

pehmeää, liukasta ja sulavaa suklaapalaa 

kielelläsi. Euforinen tunne aktivoi  

oksitosiinin ja muiden mielihyvää  

tuottavien hormonien tuotannon  

aivoissasi. Tunnet koko kehosi sulavan 

herkulliseen nautintoon.

”Aistit todentavat meille 
luonnon kauneuden.”
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Aistillisuus avaa tien
Aistillisuus on tie takaisin omaan ke-
hoon, sen viisauteen ja luonnolliseen 
olemisen tilaan. Voimme aistillisuuden 
kautta löytää uudenlaisen yhteyden luon-
toon – esimerkiksi kelluessamme tyynes-
sä järvessä ja tuntiessamme veden koske-
tuksen ihollamme. Tunnemme niin au-
ringon lämmön kuin tuulen viileän hy-
väilynkin. Maistamme kesän marjat ja 
pyyhimme nauraen punaista mehua suu-
pielistämme! Nurmikko kutittaa varpai-
tamme. Auringon viimeiset säteet hehku-
vat ja kimaltelevat veden pinnalla. Aistit 
todentavat meille luonnon kauneuden. Il-
man ihmistä – ilman tiedostavaa tarkkai-
lijaa ja tuntevaa kehoa – olisiko mitään 
tuosta olemassa?

Olisiko nautinto jopa syy luonnon 
kauneudelle? Entäpä jos maailmankaik-
keus luokin kauneutta, tuoksuja, värejä, 
makuja, erilaisia pintoja ja tuntemuksia 
varta vasten meille koettaviksi?

Kun kiinnitämme niihin huomio-
ta, huomaamme nauttivamme elämäs-
tä koko ajan enemmän. Ja kun nautim-
me elämästä yhä enemmän, huomaamme 
sen yhtäkkiä olevan aivan kukkuroillaan 
värejä, makuja, naurua, tanssia, leikkiä 
ja herkullisia kohtaamisia!

Nautinto luo koko ajan lisää myöntei-
syyttä elämäämme – se auttaa meitä te-
kemään valintoja sen pohjalta, mikä tun-
tuu todella hyvältä. Emme etsikään enää 
lyhytkestoista, turruttavaa ja eskapistista 
nautintoa, vaan opimme kuulemaan mitä 
kehomme ja sielumme todella kaipaavat. 
Ymmärrämme, mitkä asiat tuovat meille 
todellista ja kestävää hyvää oloa. 

Kaavi elämän taikinakuppi siis poh-
jiaan myöten ja nuole sormet puhtaiksi – 
elämä on nautittavaksi tehty! ❀

Kirjoittaja on kehotietoisuusvalmentaja,  
noita ja energiahoitaja.

”Elämä on täynnä 
värejä, makuja, 

naurua, tanssia ja 
leikkiä!”

Kuva: Pixabay
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Läsnäolo seksissä
Seksi on parhaimmillaan upea antautumisen kokemus, jossa päästämme irti mielen kontrollista 

ja annamme yhteyden syvimpään itseen ja kumppaniimme vain tapahtua. Se ei aina ole 
helppoa, mikäli olemme tottuneet kontrolloimaan itseämme.

Teksti: Mitra Vasara

J os seksiin liittyy voimak-
kaita odotuksia esimer-
kiksi siitä, mitä kaikkea 
siihen pitäisi kuulua, mis-

sä tunnelmassa sen pitäisi tapahtua tai 
miten sen pitäisi loppua, on erittäin vai-
keaa elää hetkessä... saati päästää irti 
kontrollista! Odotusten unohtaminen on-
kin tärkeää. Sitä voi harjoitella, ja läsnä-
olon tilasta voi eksyä – mutta onneksi sii-
hen voi aina palata.

On luonnollista, että mieleesi tulee esi-
merkiksi toiveita siitä, millaista rakaste-
lu tulisi olemaan. On useita keinoja pääs-
tää irti odotuksista. Joskus jo muutama 
syvä hengitys tuo sinut takaisin läsnäolon 
tilaan ja auttaa sinua ravistelemaan odo-
tukset pois.

Muista syvä hengittely myös rakaste-
lun aikana, jos huomaat kontrolloivan 
arkiminäsi häiritsevän antautumistasi. 
Voit myös kertoa kumppanillesi, jos koet 
esimerkiksi painetta tai odotuksia josta-
kin seksiin liittyvästä. Kun tuot tunteen 
näkyväksi, se ei jää painamaan mieltäsi 
ja luo siten erillisyyttä välillenne. Myös 

kumppanisi osoittama ymmärrys lisää 
luottamusta ja rakkautta.

Seksi saa muuttua

Ole avoin sille, mikä puhuttelee sinua 
milläkin hetkellä. Haluaisitko nyt suu-
della vai mieluummin silittää kumppani-
si hiuksia – vaikka et yleensä sellaista te-
kisikään?

Elämä muuttuu, sinä muutut ja myös 
kumppanisi muuttuu. Tapanne ilmais-
ta seksuaalisuuttanne ja fyysiset ominai-
suutenne muuttuvat. On hyvä muistaa, 
että myös seksi saa muuttua – se voi näyt-
tää erilaiselta sekä yksittäisissä tilanteis-
sa että elämän pidemmissä jaksoissa.

Odotusten puuttuminen takaa sen, 
että seksi saa myös ”epäonnistua”. Ra-
kastelu saattaa esimerkiksi joskus tuntua 
loppuvan kesken, ja sitä voi muuten olla 
vaikea hyväksyä.

Ilmaise kuitenkin toiveesi vapaasti 
kumppanillesi! Olkaa avoimia ja välit-
tömiä, niin seksielämäänne ei kerry rak-
kaudellista kohtaamista haittaavia jän-

nityksiä. On ihanaa voida sanoa toisel-
le suoraan, että tänään kaipaisin orgas-
mia. Tämä on aivan eri asia kuin suorit-
taa seksiä ja jännittää, tulenko saamaan 
orgasmin.

Suorittaminen estää sekä oman ren-
touden että aidon kohtaamisen kumppa-
nin kanssa. Suorittava tunnelma voi jopa 
estää orgasmin, sillä orgasmi tulee hel-
poiten ihmisen ollessa rento, avoin ja ra-
kastava. Orgasmi on aina ihana mahdol-
lisuus, mutta se ei ole pakollista. Orgas-
miin voi myös päätyä monin tavoin – ol-
kaa avoimia!

Rakkaus ohjaa tietoisuuteen

Kun keskityt rakkauteen, sinun on help-
po olla läsnä ja luottaa tähän hetkeen. 
Tämän viisauden olet varmasti huoman-
nut monissa arjen tilanteissa, ja se pätee 
yhtä lailla myös seksiin.

Jos ihminen kokee olonsa haavoittu-
vaksi, voi olla vaikeaa avata sydämensä, 
vaikka kumppani olisikin rakas ja luo-
tettava. Jos epävarmuudet alkavat pyö-
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riä mielessäsi, on parasta vain rakastaa 
– sekä itseäsi, kumppaniasi että elämää 
kaikkinensa. Silloin sydämesi laajenee 
valoisaksi, kehosi rentoutuu ja kaikki 
tuntuu helpolta. Voit kokea tämän mil-
loin tahansa. Kokeile vaikka sulkea sil-
mäsi nyt, keskity hetkeksi kiitollisuuteen 
ja anna sen nostaa rakkaus esiin.

Kun keskityt rakkauteen, eivät ohime-
nevät ajatukset ja tunteet saa sinusta val-
taa. Pystyt näkemään nuo ajatukset vain 
ilmiöinä – myös rakastellessa. Ajatukset 
eivät määrää olemistasi, vaan ne saavat 
tulla ja mennä saamatta sen suurempaa 
huomiota. Jos pidät niistä kiinni, lähdet 
myös helposti niiden mukaan: ”Tarkoit-
taako tämä ajatus sitä, että…”

Tunnet kyllä eron siinä, onko ajatukse-
si ohimenevä yritys kontrolloida vai esi-
merkiksi aito tunne siitä, että sinulla on 
epämukava olo tai haluat lopettaa rakas-
telun. Antautuminen ei missään nimessä 
tarkoita alistumista millekään sellaiselle, 
mitä et halua kokea. Sellaisessa tilantees-
sa kuulet kyllä sydämessäsi kutsun lopet-
taa, ja sitä kutsua on syytä kuunnella.

Rakastelu voi yllättää     

Liiku, puhu ja ilmaise itseäsi vain niillä 
tavoilla, mitkä tuntuvat oikeilta juuri sii-
nä hetkessä. Se, mikä oli ihanaa viimeksi, 
ei välttämättä tapahdu toistamiseen.

Sinulla on toki oikeus toivoa tietyn-
laista kosketusta, mutta kokemuksesi 
kosketuksesta on joka kerta erilainen – 
ja sehän on hyvin jännittävää. Rakastelu 
voi yllättää monilla tasoilla. Voit kokea 
herkkyyttä, voimaa, sulautumista, into-
himoa, nautintoa, epävarmuutta, kont-
rollin menettämisen vaikeutta ja jälleen 
antautumista, fyysistä nautintoa... ja toi-
sinaan myös fyysistä väsymystä. Miten 
ihmeellistä!

Kun kosketat rakkaudella, kumppani-
si kyllä tuntee sen. Sinun ei siis tarvitse 
pelätä sitä, miten kumppanisi ottaa si-
nut ja kosketuksesi vastaan. Rakastava 
kosketuksesi kutsuu ja puhuttelee häntä. 
Hän nauttii rakkaudestasi ja rentoutuu 
kohtaamaan sinut luontevasti.

Tämä saattaa kuulostaa hyvin eteeri-
seltä ja pehmeältä, mutta rakkauden il-

maisun ei tarvitse näyttää joltain tietyn-
laiselta. Voimakas, intohimoinen halaus 
voi olla yhtä rakkaudellinen kuin herkkä 
ja hellä sipaisu. Läsnä olevan kosketuk-
sen tuntee, oli se millainen tahansa – ja 
silloin se myös tuntuu turvalliselta mo-
lemmille.

Rentoutuminen on avain

Viimeiseksi todella tärkeä asia: rentoudu 
ennen rakastelua, älä vasta sen jälkeen. 
Voit tehdä pienen meditaatiohetken – ja 
tämä voi tapahtua myös yhdessä kump-
panisi kanssa – syvään hengitellen ja ve-
nytellen. Voit käydä suihkussa tai tehdä 
jotain muuta sinulle miellyttävää. Kun 
olet rento jo ennen rakastelua, olet voi-
makkaammin läsnä. ❀

Kirjoittaja on hyvinvointialan kirjailija,  
Hidasta elämää -bloggaaja sekä laulaja & lauluntekijä.
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TULI ERO 
– mutta miten siinä näin kävikään?

Teksti: Eira Viitala

Avioerokriisiä ei toivoisi kenellekään – se on monelle eri elämänvaiheista kaikkein raskain. 
Erotarinat ovat erilaisia, ja silti niistä löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä. Eroa voi käsitellä yhdessä. 

Myös vertaistukea on tarjolla.

E rokriisi nostaa meissä esiin paljon kipua, surua, 
vihaa ja aiemmin tunnistamattomia tuntemuksia. 
Eroon liittyy lähes poikkeuksetta yhteisen kodin ja 
tulevaisuuden kääriminen muuttolaatikoihin, epä-

onnistumisen tunne ja luopumisen kipu. Monesti päätöksen te-
kevä osapuoli ryhtyy pohtimaan eroa jo toista aiemmin, ja eroil-
moitus ja sen aiheuttama tunnemyrsky voivat tulla jälkimmäi-
selle täysin yllätyksinä. Aika usein hylätyksi itsensä kokenut 
osapuoli huomaa myöhemmin, ettei halunnut myöntää itselleen 
nähneensä merkkejä suhteen ajautumisesta kohti eroa.

Kukaan meistä ei solmi avioliittoa aikeenaan erota. Avio-
eroon päätyy nykyään noin 13 300 liittoa vuosittain. Täten avio-
ero koskettaa vuositasolla vähintään 27 000 aikuista ja lisäk-
si heidän lapsiaan, ja välillisesti myös muita läheisiä. Avoliitois-
ta eronneet tulevat vielä näiden lukujen lisäksi. Eron tunnemyl-
lerryksestä ja arjen rakenteiden rikkoutumisesta johtuen fyysi-
nen terveys, työkyky, taloudellinen tilanne ja muut ihmissuhteet 
saattavat kärsiä, ja sitä kautta henkinen kuorma kasvaa. Täs-
sä kohtaa on läheisten tuki äärettömän arvokasta, mutta myös 
ammattiapu on usein tarpeen, jotta eronneen voimat riittäisivät 

”Ammattiapu on 
usein tarpeen.”

Kuva: Pixabay
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vanhemmuuteen sekä oman itsen ja arkielämän uudelleen raken-
tamiseen.

Mikä oikein meni pieleen?

Taustalla on ehkä ollut päihde- tai mielenterveysongelmia. Pari-
suhde on saattanut ajautua karille työn, taloudellisten paineiden 
ja lapsiperheen väsymyksen myötä. Usein on myös ulkopuolisia 
suhteita. Keskinäinen yhteys on voitu vain kadottaa erilleen kas-

Suomalainen eroseminaari® on ryhmämuotoinen 
auttamisen malli, jonka Kari Kiianmaa ja Marian-
na Stolbow ovat kehittäneet suomalaisille Bruce 
Fisherin menetelmän pohjalta. Opetuksellises-
sa menetelmässä yhdistyvät koulutetun vetäjän 
taito sekä vertaistuki, jonka eronneet tai eroa 
harkitsevat ryhmässä toisiltaan saavat. 
Stolbow on kirjoittanut erosta selviytymisestä 
myös kirjan "Erosta eteenpäin" (WSOY 2014).

vamisessa, kun tapahtuu itse kunkin väistämätön kasvu ja muu-
tos ihmisenä.

Syitä ja seuraamuksia pystyy jokainen yleensä nimeämään. 
Syyllistymisen, syyttämisen ja katkeruuden kehään on helppo 
luisua, mutta siitä ei tule löytämään enää mitään eteenpäin kan-
nattelevaa.

Uudet elämän eväät

Eron käsittelyssä on siis useita pohdinnan ja tarkastelun kohtia, 
mutta myös runsaasti oppimisen ja uusien oivalluksien mahdolli-
suuksia. Yhtenä uuden elämän oleellisimpana rakennuspalikka-
na on havainnoida omaa tapaansa kommunikoida. On hyvä op-
pia ymmärtämään niitä käyttäytymismalleja, joita on kantanut 
mukanaan jo suhteen alkaessa. Oleellisia – ja niin usein kadok-
sissa – ovat kyky ja taito kertoa omista odotuksistaan, toiveis-
taan ja tarpeistaan. On ehkä opittava myös taitoa kuunnella ja 
uusi, rakentava tapa toimia ristiriitatilanteissa.

Itsetunnon kohentuminen, omien tarpeiden tunnistaminen, hy-
vän salliminen itselleen ja avoimempi kommunikointi ovat löytöjä, 
joita ammattiohjauksen menetelmillä ja keskusteluilla ohjattavan 
kanssa haetaan ja oivallutetaan elämän uusiksi eväiksi. ❀

Kirjoittaja on NLP-Master, ratkaisukeskeinen työnohjaaja  
ja Suomalainen eroseminaari®-ohjaaja.

Hyvinvoinnin viljelyä jo vuodesta 1981         frantsila.com

Kuva: Pixabay
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vastoinkäymisissä
Resilienssi on sana, joka nouse esiin yhä useammin. Se tarkoittaa psyykkistä ominaisuutta ja 

kykyä selvitä vastoinkäymisistä, sekä kykyä latautua – niin fyysisesti kuin henkisestikin.  
Sitä voi harjoittelemalla myös vahvistaa.

I tsestä huolehtiminen on resi-
lienssin ylläpitämisen ja kas-
vattamisen kannalta tärkeää. 
Mindfulness -harjoituksissa 

kuuntelemme itseämme, annamme itsel-
lemme tilaa olla ja hengittää rauhassa, 
sekä luvan päästää irti turhista huolista. 
Nollaamme kertyneet rasitukset. Siten 
vältymme myös siltä, että reagoisimme 
asioihin vanhojen oletusten ja uskomus-
ten perusteella; voimme ottaa asiat vas-
taan tässä hetkessä – myös odottamatto-
mat haasteet.

Emme enää tulkitse odottamatonta 
menneen kautta: ”Taas minä joudun tä-
hän inhottavaan tilanteeseen...” ja niin 
edespäin. Sen sijaan havainnoimme ny-
kyhetkeä uteliaasti. Läsnäolo mahdollis-
taa sen, että pystymme ottamaan monet 
hankalatkin asiat vastaan neutraalisti, 
uteliaasti – jopa pelottomasti. Vaikka jo-
kin tietty tilanne muistuttaisi meitä jos-
takin menneisyydessämme, pystymme 
havainnoimaan tuota ajatusta uskomat-

ta siihen sokeasti. Vahvistamme näin jat-
kuvasti kokemaamme sisäistä tasapainon 
tunnetta.

Opimme valitsemaan, miten suhtau-
dumme eri tilanteisiin. Lipsahdammeko 
automaatiolla negatiiviseen ajatuskaru-

selliin – vai voimmeko tuoda tilanteeseen 
läsnä olevaa uteliaisuutta; onko siinä 
myös positiivisia puolia ja onko se sitten-
kään niin ylitsepääsemätön, kuin miltä se 
ensin ehkä tuntui? Voinko kenties pyytää 
joltain toiselta henkilöltä tukea tai apua?

SISÄISEN HYMYN MIKROHARJOITUS
– Nosta suupieliäsi vähän ylöspäin – jopa niin vähän, ettei se näy ulospäin.

– Osoita tämä ystävällinen hymy itsellesi. Hymyile kaikelle itsessäsi, myös hankalille 
asioille!

– Hymyn vaikutus vahvistuu meditaation, joogan tai jonkin muun kehoa ja mieltä rau-
hoittavan harjoituksen yhteydessä.

– Voit laajentaa harjoitusta hymyilemällä myös läheisillesi. Muillekin kanssaihmisille 
saa ja voi hymyillä.

Miltä sinusta tuntuu, kun hymyilet itseksesi ja/tai osoitat hymyn myös ympäristöllesi? 
Huomaatko kenties saavasi hiukan etäisyyttä vaikeisiin tunteisiin tai ajatuksiin? Löy-
dätkö kenties keveyttäkin?

Teksti: Leena Pennanen

Mindfulness tukee
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Itse tilanteeseen emme useinkaan voi vaikuttaa, mutta 
voimme valita oman suhtautumisemme siihen. Negativity 
bias eli kielteisyyden harha vaikuttaa paljon ajatteluum-
me: näemme helposti ympärillämme enemmän negatiivi-
sia kuin positiivisia asioita. Positiivinen asenne vaikuttaa 
toimintaamme myös konkreettisesti. Positiivisen psyko-
logian pioneerin Martin Seligmanin mukaan positiivisen 
asenteen omaavat myyntimiehet myivät jopa 50 % enem-
män kuin negatiivisen asenteen omaavat.

Mikä heikentää resilienssiäni?

Jos syömme, nukumme ja liikumme huonosti, on niin 
fyysinen vastustuskykymme kuin resilienssimmekin ma-
tala. Myös negatiiviset ajatukset ja kuormittaviin tuntei-
siin keskittyminen heikentävät resilienssiä. Tyytymättö-
myys työhön, työttömyys, ihmissuhteiden puute – tai nii-
den huono laatu – vaikuttavat negatiivisesti jaksamiseen 
ja palautumiseen. Nämä syyt käyvät järkeen. Hieman yl-
lättävämpää on se, että myös omista arvoistaan ja tarpeis-
taan vieraantuminen heikentää resilienssiä. Ei siis ole mi-
kään "pikkujuttu" elää omien arvojensa vastaisesti – sillä 
on hyvinvointiamme heikentävä vaikutus! Tähän kiinnite-
tään monilla työpaikoilla onneksi nykyään jo huomiota.

Miten voin vahvistaa resilienssiäni?

Syö, juo, nuku ja liiku hyvin – ja tutki, mikä on juuri sinul-
le hyväksi. Sinun kannattaa myös huolehtia ihmissuhteis-
tasi ja työroolistasi niin, että sinulla on mahdollisimman 
hyvä olla ja koet tekeväsi itsellesi merkityksellisiä asioita. 
Tämä saattaa vaatia sinulta sitä, että muistat osoittaa in-
himillistä lämpöä – mutta toisinaan taas sitä, että muis-
tat asettaa rajasi! Kumpikin on tärkeää. Sinun kannattaa 
kiinnittää huomiota myös omiin asenteisiisi.

Mindfulness -harjoituksia kannattaa tehdä joka päivä. 
Jo muutaman minuutin harjoitus auttaa, mutta pidem-
mällä harjoituksella on luonnollisesti enemmän vaikutus-
ta. Yksinkertainen harjoitus on pestä hampaat kiinnittäen 
erityistä huomiota läsnäoloon. Minkä tahansa arkisen toi-
men voi tehdä läsnäolevasti. "Small moments, many ti-
mes" -tutkimukset (Judson Brewer, Brown Mindfulness 
Center) osoittavat, että nämä läsnäolon hetket toistettui-
na usein päivän aikana voivat olla hyvinkin vaikuttavia.

Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo on mahdollista jokaises-
sa hetkessä. Läsnäolo helpottaa mitä tahansa tilannetta, 
tunnetta tai ajatusta. Lisääthän siis arkeesi asioita, jotka 
vahvistavat hyvää oloasi, positiivisuuttasi ja siten myös 
jaksamistasi. Ne kehittävät ajan kanssa myös resilienssiä-
si!

Kokeile myös oheista "Sisäisen hymyn mikroharjoitus-
ta". Tiedätkin jo varmaan, että hymy on voimakas viesti 
aivoillemme ja että se aktivoi tiettyjä hyvän olon hormo-
neja. ❀

Kirjoittaja on mindfulness-pioneeri ja  
sertifioitu mindfulness-ohjaajien kouluttaja.

Puutarha Studio
Sari Weckström

puutarhastudio@kolumbus.fi

Puutarhan fengshui ja 
kuun vaiheet puutarhanhoidossa

Verkkokurssit, koulutus ja
fengshui-suunnittelu

050 55 44 343
www.puutarhastudio.fi
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Koronatilanne ja Ultrapäivät 
Viranomaismääräykset saattavat vaikuttaa Ultrapäivien järjestelyihin.

Mikäli joudumme määräysten vuoksi rajoittamaan yleisömäärää, paikat jaetaan ensimmäisinä tapahtumamaksun suorittaneille.
Mikäli kesän Ultrapäivät joudutaan kokonaan perumaan, ostetut liput voi käyttää vuoden 2022 Ultrapäivillä tai rahat saa takaisin.

8.-11.7. Kuortaneen Urheiluopistolla

Ultrapäivät 2021!
8.-11.7. Kuortaneen Urheiluopistolla8.-11.7. Kuortaneen Urheiluopistolla

Tulossa mahtava ohjelma!
Neljä mystistä päivää,

kolme tunnelmallista yötä…
Uusia ja vanhoja ystäviä!

Yhdessäoloa ja elämyksiä aamusta iltaan!

Marjut Moisala Jukka Kuoppamäki

Anuirmeli
Sallamo-Lavi Erkki Lehtiranta

Johanna Saari Veli Martin

Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!

Koronatilanne ja Ultrapäivät

Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!
Katso lisää

www.ultra-lehti.com
Käy tykkäämässä Facebook/Ultrapäivät

Kaikki tämä 23.6. saakka vain 114 €!
Ilmoittaudu puh. 03-555 8101

TORSTAI 8.7.
Arja Kuningas: Avaussanat

Anuirmeli Sallamo-Lavi: Elämäni kirjat
Jukka Kuoppamäki: Kukka hiuksissaan - Vihreän liikkeen

synty ja Vietnamin sodan vastustus – Jukka luennoi ja laulaa!
PERJANTAI 9.7.

Pertti Vehreävesa: Salattu Raamattu
Veli-Matti Kallunki: Yhteys henkimaailmaan Greberin

kertomana – Meediot, näkijät, parantajat…
Marjut Moisala: KristalliMerkivan aktivointi - kristallimatriisiin 

yhdistävä meditaatiotilaisuus ja kanavointia
Veli Martin: Atlantis, Egypti ja ihmiskunnan fraktaalihistoria  

LAUANTAI 10.7.
Kalevi Riikonen: Kohti kosmista kansalaisuutta  

Johanna Karpov: Syklisen ja lineaarisen ajan erot ja
yhteneväisyydet – mitä tapahtuu itse ajassa  

Erkki Lehtiranta:  Ihmisluonne – inhimillisten kykyjen
suurin kerroin   

Ultra-ilta – isäntänä Erkki Kanto
SUNNUNTAI 11.7.

Johanna Saari: Uuden ajan energia nyt
Seppo Laaksonen: Hyväksyvä läsnäolo

Lisää ohjelmaa tulossa!
Muutokset mahdollisia…Muutokset mahdollisia…Muutokset mahdollisia…

Luentoja, lukuisia workshoppeja –
mm. Kalevi Riikonen: Valta ja vastuu

kosmisissa kontakteissa, Veli Martin Keitel: Egyptin ja
Atlantiksen viisaus kristustietoisuuden avaajina ja

Erkki Lehtiranta: Luonne, karma ja ihmiskeho - liikuntaa,
taidetta, esityksiä…

Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!Kaikki tämä ja paljon, paljon muuta!

Jan-Mikael
Maroksen

tunnelmallinen 
kivikahvila,
upea ranta,
uudelleen
rakennettu

grillikatos…
Ja Tiipii

Kahden polun
hengessä!

Kesän 2021 taiteilija!
Pertti

Vehreävesa



 Minä Olen 3 • 2021 41

Terve.
Terve.
Eikö ole onnellista, että yhä enemmän on niitä hetkiä kun on ter-

ve ja yhä vähemmän niitä, jolloin on ajassa pitkään kestävä tuska.
Kyllä.
Eikö olekin nopeutunut paljon?
On se nopeutunut todellakin.
Ja jos putoatkin, niin muistat kuinka huikea nopeus nyt onkaan 

– et ole enää kokonaan menneiden reaktioiden vanki.
Ja vaikka olisin arvottomassa mielentilassa, niin siellä on kui-

tenkin se tieto koko ajan.
Ja muistat hädän hetkellä, että et ole niiden orja.
Kyllä. Vaikka ”filmit” menevät mielessä, niin ei pidä niitä totena 

vaan antaa niiden tulla ja mennä... vaikka välillä tuntuu, että mei-
naa hukkua niihin. Niitä ei jää ”uskomaan”.

Juuri sitä on armeliaisuus ja lempeys – ymmärryksesi on laajen-
tunut ja tiedät, että pääset katsomaan ne uudelleen. Joskus nii-
den täytyy antaa tulla sieltä. Eikä kenellekään anneta suurempaa 
kuormaa kuin jaksaa kantaa, siitä minä pidän huolen.

Sanoitko, että niiden täytyy tulla sieltä?
Kun mieli menee pelkoon, niin ne saavat tulla.
Aivan. Kiitän siitä. Olen meinannut näistä syyllistyä, mutta näi-

den nyt vain täytyy tulla ulos. Eikö tämä ole vähän niin kuin säkki, 
jonka suu on ollut kiinni ja sitten se säkki tyhjennetään? Voiko sen 
niin ajatella?

Täsmälleen. Ymmärryksesi ja viisautesi on laajentunut jo niin 
paljon, että tuon säkin tyhjentäminen ei johda kaaokseen vaan uu-
teen mahdollisuuteen.

Aivan.
Mikään ei voi jäädä pimentoon. Ne saavat tulla.
Joka ainoa kerta on pohjalla syvä kiitollisuus siitä, että ”vielä-

kö minusta tällaista nousee”? Tulee näkyväksi sellaista, mitä ei 
tajua itsessä olevankaan. Ja kiitollisuus myös siitä, että ne lähte-
vät pois.

Ei voi jäädä sokeaa kohtaa valon alle – silloinhan se valo olisi 
teennäistä. Saavat ne sieltä nousta! Ja kun ne saavat luvan nous-
ta, niitä tuomiten ei voi enää syyllistyäkään.

Kiitos, helpottaa.
Jumala ei vertaile vaan puhdistaa pala palalta. Jumala on täy-

dellinen rakkaus. Joka kerta kun koet sen rakkauden, se kasvaa 
sinussa.

Sen minä tiedän.

Siksipä juuri varokin kiusausta syyllistyä, kun ne reaktiot tulevat.
Se on ollut minussa jotenkin tietona, että niihin ei kuulu jäädä kiinni 

eikä tehdä kenestäkään syyllistä.
Juuri niin.
Olen oivaltanut syvemmin, että ne eivät ole mitään – että ne ovat 

”olemattomia”. Silti ne täytyy jollakin tavalla kokea, mutta ei jäädä nii-
hin kiinni. Päästää irti.

Niitä ei ”täydy” kokea, vaan ne saavat tulla ja mennä. On aivan eri 
asia vaatia, että niiden kuuluisi tulla.

Niin, ne saavat tulla.
Ne saavat nousta armoon.
Ne saavat tulla sellaisena kuin tulevat: välillä itkuna, töräyttelynä, 

kehon kipuna, ihan miten vain. Onko sillä merkitystä?
Sillä ei ole merkitystä. Niitä ei tarvitse sementoida piiloon, sillä sil-

loin antaa sille tuskalle arvon jota sillä ei ole.
Aivan.
Voiko kukaan minuakaan koskaan tuomita siitä, että olin hädässä 

– että minäkin niin sanotusti ”lankesin hätään”? Oletko sinä tuominnut 
minua?

En todellakaan.
Vaan ne saivat viimeisetkin rippeet tulla.
Olen pelkästään kiittänyt tiedosta, että sinäkin putosit pelkoon... 

mutta sinä pyysit Isän apua etkä syyllistänyt ketään. Onko tämä se 
juttu, miksi me täällä maan päällä olemme? Kokemuksia tulee ja me-
nee, eikä niille anna arvoa eikä enää tuomitse niitä.

Eikä syyllisty. Kukaan ei voi minua syyllistää. En minäkään syyllis-
tynyt vaan tiesin sen hetken olevan lähellä, jolloin viimeisetkin rippeet 
saavat tulla, että pääsen Isän luo. Eikö se ole täysin eri näkemys kuin 
maailman puutteen näkemys?

Kyllä.
Juuri siinä on se arvo ja armo. Minä annoin niiden nousta. En tahto-

nut viivyttää kotiinpaluuta.
Kiitos, kun avaat tämän.
Maailma ei ymmärtänyt. Pelko ei tule koskaan ymmärtämään, että 

se oli minun tahtoni. Ne saivat nousta, mutta niillä ei ollut voimaa. En 
pelännyt maailman hyökkäyksiä sillä tiesin, että Isä on kantava minua 
koko ajan. Puutteen maailma ja pelko tahtovat hyökätä sitä rakkautta 
vastaan jota Isä Jumala, minä, sinä ja jokainen ihminen on syvimmil-
tään. Pelko on täysin sokea ylimmälle totuudelle ja viisaudelle, ja siksi 
pelko torjuu ne. Pelon ymmärrys ei riitä. Eikö se ole huojentavaa?

KIITOS.

Valon alle ei voi jäädä sokeaa kohtaa
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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Vaihdevuodet
Voiman ja uudelleensyntymisen aika 

Vaihdevuodet ovat siirtymäriitti vanhemman naisen viisauteen. Alkuperäiskulttuureissa 
vanhemmat, viisaat naiset olivat yhteisöjensä suuresti kunnioittamia. He ymmärsivät elämän ja 

kuoleman syvät mysteerit.

Teksti: Kaisa Peltola

B iologisesti vaihdevuodet 
ovat pitkä, monivaiheinen 
ja luonnollinen prosessi, 
jonka aikana naisen elimis-

tö muuttuu: lasten saantiin kehittynyt 
keho muuttaa tarkoitustaan. Vaihdevuo-
det kestävät useita vuosia. Munasarjojen 
toiminta heikkenee vähitellen ja lakkaa 
lopulta kokonaan.

Premenopaussiksi eli esivaihdevuo-
siksi kutsutaan kuukautisten loppumis-
ta edeltäviä vuosia. Vaihdevuosien sy-
dänaikaa kutsutaan perimenopaussiksi, 
jolloin estrogeenin väheneminen on jyr-
kimmillään ja oireet mahdollisesti voi-
makkaimmillaan. Postmenopaussi eli 
jälkivaihdevuodet seuraavat kuukautis-
ten loppumisen jäl-
keen. Tällöin hormo-
nitoiminta tasaantuu. 
Tämä vaihe voi kestää 
kymmenen vuotta. 
Suomalaisten naisten 
vaihdevuodet ajoittu-
vat keskimäärin ikä-
vuosille 45-55.

On tutkitusti to-
dettu, että ihmisen li-
säksi myös miekkava-
lasnaarailla on vaih-
devuodet. Ne elävät 
kymmeniä vuosia vie-
lä sen jälkeenkin ja 
toimivat valasparvien 
johtajina. Valastutki-
joiden mukaan näiden vanhempien naa-
rasvalaiden ekologinen viisaus edistää 
valasparvien selviytymistä.

Yhteys sykliseen  
elämäntapaan katkaistiin
Italialainen Silvia Federici sitoo teokses-
saan Caliban And The Witch noitavainot 
saumattomaksi osaksi kolonisaatiota ja 
teollisen, rationaalisuutta arvostavan ai-
kakauden alkua, johon länsimainen ka-
pitalistinen järjestelmämme pohjautuu. 
Tehtaat tarvitsivat työntekijöitä ja naiset 
oli saatava tuotantolinjoille töihin. Nai-
sen tehtävä oli olla miehensä vaimo ja li-
sääntyä.

Katolinen kirkko oli jo vuosisatoja le-
vittänyt naisvihamielistä oppiaan, joka 
loi noitavainojen ideologian naisesta de-
monisena ja alempiarvoisena kuin mies. 
Varmimmin noitia olivat kätilöt ja erilai-

set parantajanaiset, 
mutta mikään ei ol-
lut niin vastenmielistä 
kuin sukukypsyyten-
sä ohittanut nainen; 
tämän seksuaalinen 
aktiivisuus oli varma 
merkki noituudesta ja 
johti rangaistukseen 
eli järkyttäviin kidu-
tuksiin ja kuolemaan. 
Näin katkaistiin vä-
kivalloin naisten iki-
aikainen yhteys sykli-
seen, luonnonmukai-
seen elämäntapaan ja 
elämän ja kuoleman 
mysteereihin.

Kulttuurimme on kadottanut vanhem-
pien naisten kunnioittamisen. Samalla 
olemme menettäneet sen valtavan ym-
märryksen ja elävän ekosysteemisen tie-

Kulttuurimme 
on kadottanut 
vanhempien 

naisten 
kunnioittamisen. 

Ajat ovat 
kuitenkin 

muuttumassa.
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don, jonka lähteitä nämä vanhemmat 
naiset yhteisöilleen olivat. Suomessa viisi-
kymppiset naiset kokevat tälläkin hetkel-
lä työelämässä ikäsyrjintää, ja vanhukset 
ovat täysin sivuun siirrettyjä.

Ajat ovat kuitenkin muuttumassa, ja 
vaihdevuosiin liittyvä häpeä alkaa häl-
ventyä. Vaihdevuosista puhutaan jo avoi-
memmin; kirjoja, lehtiä, blogeja ja pod-
casteja ilmaantuu kuin sieniä sateella, 
ja julkisuudesta tutut naiset avautuvat 
omista kokemuksistaan. Suurin osa kes-
kustelusta liittyy kuitenkin vain vaihde-
vuosien oireisiin ja siihen, kuinka niitä 
voisi lieventää.

Totaalinen transformaatio
Amerikkalainen gynekologi ja menestys-
kirjailija Christiane Northrup kirjoittaa 
kirjassaan The Wisdom of Menopause 
kuinka naisen hormonitoiminta tukee 
eri elämänvaiheiden biologista tehtävää.

Nuoren naisen elämässä korostuvat 
sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja 
pariutuminen, äitiyden iässä huolenpito 
ja laajempaan vastuuseen kasvaminen. 
Kuukautiskierto tuo myös voimakkaita 
emotionaalisia vaihteluita. Northrupin 
mukaan vaihdevuodet ovat kokonaisval-
tainen kehon ja mielen revoluutio, joka 
tuo naiselle suurimman kasvun mah-

dollisuuden sitten murrosiän. Kun keho 
ei enää pidä yllä biologisen elämän luo-
misen sykliä, alkaa henkisen luovuuden 
aika.

Nainen alkaa nähdä maailman niin 
kuin se on – ja hyväksyä itsensä sellai-
sena kuin on. Nainen ei enää mureh-
di muiden mielipiteitä. Hän saattaa läh-
teä pitkästä ja väljähtyneestä avioliitos-
ta tai omiin arvoihinsa sopimattomasta 
työpaikasta. Hän muuttaa maisemaa tai 
hankkii uusia harrastuksia.

Australialainen mystikko, shamanis-
tisten ja tantristen prosessien ohjaaja Ja-
nine MaRae puhuu ekstaattisesta meno-

Kuva: Shutterstock
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paussista ja järjestää kursseja tällä tee-
malla. Kuumat aallot aktivoivat kun-
daliinienergian nousua kehon energia-

Vaihdevuodet ovat portti aivan uudenlaiseen 
luovuuteen, tietoisuuteen ja viisauteen

tietoisuutta kohdussaan, ja luontosuhde 
muuttuu rakkaussuhteeksi. Hormonien 
ylläpitämä seksuaalisuus saa muuttua 
koko kehon kattavaksi, ekstaattiseksi vä-
rähtelyksi.

Viimeistään vaihdevuodet pakottavat 
naisen palaamaan luonnolliseen rytmiin 
ja myös käsittelemään erilaisia aiemmin 
kohtaamattomia asioita. Jos on vaihde-
vuosiin asti elänyt ja toiminut lineaarises-
sa maailmassa – kuten suurin osa meis-
tä on – pakottavat vaihdevuodet meidät 
pysähtymään ja kuuntelemaan omaa ke-
hoamme ja sen rytmiä. Nyt voimme re-
hellisesti olla sitä, mitä olemme ja luo-
pua kaikesta siitä, mikä ei ole autenttis-
ta. Vaihdevuodet kutsuvat meitä takaisin 
luontoyhteyteen.

Varpu Tavin erinomaisessa teoksessa 
Vaihdevuodet luonnollisesti käsitellään 
luonnollisia tapoja tukea kehoa. Kiina-
laisen lääketieteen mukaan naisen tulee 
löytää kehon omat parantavat voimat tu-
tustumalla siihen, miten elämän qi-ener-
giaa voi ohjata, varastoida ja käyttää vii-
saasti. Kannattaakin tehdä inventaario 
elämäntavoistaan ja päivittää ne terveyt-
tä tukevaksi.

Omia kokemuksiani

Omat vaihdevuoteni alkoivat varhain ja 
täysin yllättäen – ja hyvin rajuina. En 
pystynyt kunnolla nukkumaan, koska 
kuumat aallot olivat hirvittäviä. Olin 
vielä mukana liike-elämässä, matkustin 
paljon ja elin muutenkin stressaavaa elä-
mää. Hormonihoito oli otettava avuksi. 
Mukaan tuli vielä kilpirauhasen vajaatoi-
mintakin ja sen hoitaminen tyroksiinilla.

Koin vaihdevuosista häpeää, enkä oi-
kein pystynyt puhumaan niistä kenel-
lekään. Minulta jäi ikään kuin yksi elä-
mänvaihe kokonaan elämättä. Olin hen-
kisesti vasta aikuistumassa ja sitten 
”kaikki oli ohi”... tai siltä se tuntui. Il-
meisesti tätä juuri tarvitsinkin, sillä jätin 
liike-elämän.

Aloin opiskella uusia asioita. Kaikki 
johti lopulta siihen, mitä nyt teen työk-
seni ja miten nyt elän omaa elämääni. 
Intensiivinen ja omistautunut henkisen Maalaus on Katariina Sourin "Surrender" (suom. antautuminen).

keskuksissa – juurichakrasta ylös kruu-
nuchakraan. Naisen yhteys luontoon sy-
venee. Nyt hän kantaa koko planeetan 
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kasvun matka – omien sekä sukupolvitraumojen purka-
minen, valtava häpeätraumatyöskentely ja toisaalta to-
taalinen elämänmuutos – vei minua kohti yhä syvenevää 
luontoyhteyttä.

Suomeen asettuneen chileläisen Gabriela Arianan 
kanssa työskentelemisestä on ollut suuri apu. Hän puhuu 
”luonnon ja esiäitien viisaudesta”. Oman kohtuyhteyden 
aktivoiminen ja naisen elinkaaren eri vaiheiden syvä ym-
märtäminen on tässä prosessissa välttämätöntä. Kehoni 
löysi uuden rytmin, eikä minun tarvitse enää käyttää hor-
moneita. Kilpirauhanenkin toimii.

Kohdun muisti

Olen viime syksystä lähtien itsekin ohjannut naisten sykli-
syyteen liittyviä prosesseja. Työ on aivan taianomaista! 
Koemme jokaisen elämänvaiheen ja syklin merkityksen, 
opimme päästämään irti edellisestä ja siirtymään seuraa-
vaan. Aktivoimme kohtuyhteytemme ja työskentelemme 
esiäitien, erityisesti oman äitilinjamme parissa. Gabrie-
la sanoo, että kohtumme kantaa muistoja seitsemän pol-
ven ajalta siitä, minkälaista on ollut elää naisena. Se ei ole 
Suomessakaan ollut helppoa. Kun yhteys esiäiteihimme 
palaa, emme ole enää irrallisia vaan yhdymme naiseuden 
ikiaikaiseen tietoon.

Kohtu, munasarjat ja vagina muodostavat suuren voi-
makeskuksen. Sen kohtaaminen voi monesti olla jopa pe-
lottavaa! Tuon voiman myötä avautuu naisen ymmärrys 
ja syvä tietoisuus siitä, että emme ole täällä vain itseämme 
varten. Syntyy uudenlainen rehellisyys ja totuudellisuus, 
syntyy kyky nähdä tekopyhyyden läpi ja rohkeus puhua 
suoraan. Tämä tuo mukanaan syvää rauhaa ja merkityk-
sellisyyden tunnetta.

Kohdun voima säilyy energeettisesti myös silloin, kun 
kohtu ja munasarjat on poistettu. Transformaatio tapah-
tuu yhtä lailla!

Maailma tarvitsee meitä

Vaihdevuodet pakottavat meitä muistamaan kaiken sen, 
mikä meissä noitavainoissa tukahdutettiin. Tarvitsemme 
tässä prosessissa toisten naisten tukea, palaamista nais-
ten piireihin, joiden voimaannuttavan vaikutuksen myötä 
voimme vahvistaa niin naisen voimaa yleensä kuin myös 
muita yhteisöjämme.

Vaihdevuodet ovat naisen todelliset voimavuodet; ne 
ovat portti aivan uudenlaiseen luovuuteen, tietoisuuteen 
ja viisauteen. Voimavuosissa on kysymys hurjasta, hiki-
sestä, kaikki keskeneräiset asiat pintaan nostattavasta 
transformaatiosta – kuolemisesta vanhalle ja uudelleen-
syntymisestä, elävään luontoyhteyteen palaamisesta. Voi-
mavuosissa koemme henkisen luovuuden vapautumisen ja 
tietoisuuden avautumisen. Kannustan sydämestäni nai-
sia antautumaan tälle prosessille ja ottamaan vastaan sen 
villin viisauden. Maailma tarvitsee kipeästi vanhempien 
naisten viisautta!❀

LÄHTEET
Varpu Tavi: Vaihdevuodet luonnollisesti (2020) 
Center for Whale Research
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Luovuuden lähteillä

Alina Vitiä

Maalitila on pyhä ja paljas paikka

T aiteessa on mahdotonta 
määrittää, miksi joku pi-
tää jostakin tai miksi joku 
tekee jotakin. Ehkä juuri 

sen vuoksi nautin niin paljon tekemises-
tä ja kohtaamisesta taiteen kautta. Tai-
de tukee löystymistä tässä välillä vähän 
tiukassa maailmassa. Se on keino viljel-
lä vapautta.

Maalaan pysyäkseni auki ja tunteak-
seni. Maalitila on paljas paikka. Se on 
hyvin suora tila riisuttuna kaikista koh-
teliaista ohjelmoinneista. Jos haluaa 
kuulla totuuksia, kannattaa rämistellä 
ovesta sisään kun maalaan. Silloin suojat 
ovat alhaalla ja alitajunta vie. Päivämi-
näni ei ole paikalla. Vastassa saattaa olla 
kiiluvasilmäinen Louhi, jonka suusta sa-
taa kiuaskiviä, sammakoita ja totuuden 
tappuroita.

Maalaaminen pitää sisukseni virtaa-
vana ja minut kosketuksissa maailmaan. 
Se on vastalääke aivosumua ja turtumis-
ta vastaan. Viime kevään koronanhuu-
ruisessa epävarmuudessa maalaaminen 
maadoitti minua pään huolista takaisin 
kehoon. Ketään ei tullut kylään, mutta 
metriselle pinkopohjalle alkoi saapua ti-
heästi väkeä! Pohja täyttyi kerros kerrok-
selta uusista vierailijoista. Tervehdin tu-
lijaa ja jatkoin taas kohti seuraavaa tun-
tematonta.

Vieras ilmestyy kankaalle

En koskaan tiedä, kuka tai mitä tulee 
kankaalle. Sallin kaiken tulla sellaise-
naan ilman, että yritän määritellä tuli-
jaa etukäteen. Yleensä maalaamisen alku 
on ilmava, keveä ja raikas kuin vastasyn-

tynyt, nukkaposki-
nen vauva. Keijukai-
set tanssivat ja tai-
vaat soivat lempeästi. 
Mitä enemmän tulee 
kerroksia, sitä enem-
män alkaa tapahtua 
myös raskautumista. 
Taulu laskeutuu lei-
juvista ulottuvuuk-
sistaan maahan ja 
alkaa erittää. Pinta 
rosoutuu, liejuuntuu, 
tahmaantuu. Taulu-
lapsi alkaa elää tei-
nivuosia. Värit riite-
levät – herkät jäävät 
alle, rapa roiskuu ja 
taivaat sakkautuvat. 
Yleensä tässä vai-
heessa voisi jättää 
leikin kesken; ei tul-
lutkaan hyvä.

Pettymys huijaa, 
että jotakin meni pilalle. Se sulkee hel-
posti luovan tilan. Tila ahtautuu mielen 
kurituksella ja jumeilla; pelkkää sotkua 
ja sössöä! Homma on sukua elämälle. Pi-
tää sössiä kunnolla ja tanssittaa liejua. 
Sitten kirkastuu ja selkeytyy, jotta voi 
taas sössiä. Jumi oli muuten alun perin 
suomalaisten muinainen jumala. Voim-
me ihan itse valita, onko jumi luovuut-
ta nakertava tupajumi vaiko jumalallinen 
voima!

Työskentelen nopein liikkein. Annan 
käsien lentää ja maalin lätistä ja sännä-
tä. Näin valta pysyy kehossa ja liikkuvil-
la käsillä ilman, että alati tarinoiva mie-
li kaappaa prosessia kurveissa. Jos valta 

siirtyy mielelle, vauhti hidastuu ja alkaa 
sipistely ja epäily.

Kun pääsee harmaan liejun ja epäilyn 
läpi – säilyttäen uskollisuutensa käsien 
liikkeelle – vieras yleensä saapuu. Siihen 
saattaa mennä joskus satakin kerrosta. 
En näe, kuka tulee. Se on tunne. Silloin 
kädet lennähtävät irti ja jokin sisuksissa 
pysäyttää. Usein tulija ei ole tästä maail-
masta eikä noudata sen selkorajaisia la-
keja. Jos jatkan ja yritän muotoilla hah-
moa jotenkin järkeväksi, se häviää ja läs-
sähtää. Ei pidä yrittää hallita sellaista, 
joka saapuu ilman hallitsijaa.

Näkeminen ottaa aikansa; se on nou-
semista sieltä syvyyksistä takaisin pin-

Rivers Flow Back to Home.

Kuvat: Alina Vitiä kuva-arkisto
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Kesäkuun retkivinkki:

nalle. Pidän taulua näköpiirissäni, ja kat-
selemme toisiamme. Sitten koittaa het-
ki, jolloin näen. Taulu kirkastuu ja ker-
too nimensä. Se saattaa puhella jotakin, 
minkä kirjoitan ylös.

Koskaan ei tule valmista

Työt eivät tule valmiiksi koskaan. Jokai-
nen työ voisi jatkua loputtomiin. Uusia 
kerroksia, uusia tulijoita ja uusia elämiä, 
jotka soljuvat toistensa lomaan synnyt-
täen alati uutta. Taulut ovat vain kohtia, 
joissa kädet ovat hetkeksi pysähtyneet.

Taulut elävät myös seinillä! Kodin nur-
kat ja virtaukset – liikkuva ilma ja ihmis-
ten luoma tunnelma – muuttavat taulu-
ja. Tauluihin on merkillisesti ilmestynyt 
myös ihmisten lemmikkejä. On aina ih-
meellistä päästä vierailemaan taulun luo-
na, kun se on kotiutunut. Joudun usein 
pyytämään anteeksi sitä, että tuijotan 
epäkohteliaasti taululasta ja jätän ihmis-
ten naamat vähemmälle.

Taulut liikuttavat ihmisiä. Olen kuul-
lut kauniita tarinoita; taulut ovat nosta-
neet itkua, haastaneet varjotanssiin tai 

muistuttaneet jostakin kaivatusta. Tau-
lun kautta on tullut tila ja ääni. On va-
pauttavaa, että taulun jatkoelämä on täy-
sin irti sen tekijästä. Taika alkaa siitä pie-
nestä hetkestä, kun elämä saattaa taulun 
ja ihmisen yhteen. Jokin tarve, tunne, 
palo tai kaipuu löytää kodin. Siinä tapah-
tuu jännittävä vaihto, mille ei ole sanoja. 
Taulu alkaa palvella toista ihmistä.

Kohtaava maalaaminen

Muutama vuosi sitten kutsuin ihmi-
siä kotiini "kohtaavaan maalaamiseen". 
Motiivina oli oma uteliaisuuteni ja perus-
kahvittelun korvaaminen jollakin haus-
kemmalla. Ideana oli maalata yhdessä. 
Yksiössäni tuskin mahtui kääntymään. 
Puheet jätettiin heti sikseen ja laskeudut-
tiin kehoon kosketuksen tai tanssin avul-
la; moni tuli touhukkaana suoraan töis-
tä, ja hyperaktiivisena on vaikea luoda.

Maalasimme hiljaisuudessa samalle 
isolle paperille. Kädet ja värit lomittuivat 
ja valuivat toisiinsa. Se oli itsen ja toisen 
kuuntelua rinnakkain, ja siinä piti uskal-
taa ottaa ja antaa tilaa. Lopuksi kirjoitet-

tiin ja jaettiin kokemuksia.
Eräs nelikymppinen mies totesi, että 

viimeksi lapsena jotain tuli tehtyä... mut-
ta sitten teilattiin niin rajusti, että kaikki 
tekemisen ilo loppui siihen. Siitä lähtien 
hän oli vain katsellut toisten töitä ja kul-
kenut gallerioissa haikaillen viivojen ja 
värien perään. Mutta tässä meidän pie-
nessä harjoituksessamme – yhdessä teke-
misen tuella – jokin vanha hehkuva hii-
li oli roihahtanut, ja nyt oli kiire pääs-
tä luomaan lisää! Vapauttavinta oli ollut 
kuulemma se, että ei tarvinnut tehdä mi-
tään ripustettavaa ja yksin näytettävää. 
Sai vain olla ja tehdä.

Taiteen tekeminen kuuluu kaikille. ❀

Kirjoittaja on opettaja ja taiteilija.

Wishing Traffic.

Dragonplay.

Kuvat: Alina Vitiä kuva-arkisto

”Annan käsien lentää,  
maalin lätistä ja sännätä.”
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Terveiset homeopaatilta

Sirpa Majava

Homeopatiaa – lehmillekö? 
Kyllä, ehdottomasti! Näin sanoo pohjoispohjalainen emäntä ja eläinhomeopaatti 

 Marjut Roivainen Neittävän kylästä.

H aastattelen Marjut Roi-
vaista puhelimitse eräänä 
talvisena aamuna. Huo-
neeni täyttyy pian hänen 

kuplivasta energiastaan, josta ei huumo-
ria puutu. Virkistyn saman tien. Tuntuu 
kuin olisin laskeutunut Äiti Maan ra-
vitsevaan ja juurevaan syliin. Maatilan 
emännän vahva ote elämään välittyy jopa 
näin puhelimitse! Huomaan ajattelevani, 
että tätä me nyt tässä ajassa tarvitsemme 
– maanläheisyyttä ja elämänviisautta. 
Sitä, että jalat ovat tiukasti maassa, mut-
ta samalla annetaan mahdollisuus uusille 
asioille kuten esimerkiksi homeopatialle. 
Sen mahdollisuuden ovat monet emännät 
jo antaneetkin.

Marjutin tie homeopaatiksi

Marjutin mies näki eräänä päivänä Maa-
seudun Tulevaisuudessa ilmoituksen ho-
meopatiakurssista. Isäntä ei itse rohjen-
nut kurssille lähteä, vaan patisti vaimon-
sa osallistumaan. Marjut kertoo:

– Kävin ensin vain lyhyen kurssin. Kun 
ryhdyin hoitamaan lehmiemme akuutte-
ja vaivoja homeopatialla huomasin, että 
tuloksia alkoi tulla. Muistan vieläkin elä-
västi sen kerran, kun lehmän jalan pai-
seessa oleva märkä oikein tirskahti pois 
antamani homeopaattisen Silicean jäl-
keen. Sain siitä kipinän ja lähdin opis-
kelemaan Helsinkiin. Valmistuin eläin-
homeopaatiksi vuonna 2003 ja siitä läh-
tien olen hoitanut myös muiden lehmiä ja 
kouluttanut emäntiä ympäri Suomen.

– Emännät ovat olleet hyvin innostu-
neita. Usein he ihmettelevätkin jälkeen-

Homeopatia ei hyökkää taudinaiheuttajaa vastaan, 
vaan sillä vahvistetaan yksilön elämänvoimaa ja 
puolustusjärjestelmää, kertoo Marjut Roivainen.

päin, miten ihmeessä ovat ennen tulleet toi-
meen ilman homeopatiaa!

Hyvä karjasilmä

Marjut kertoo, että homeopatian myötä emän-
nille on kehittynyt niin sanottu "hyvä karjasil-
mä" – he näkevät jo varhain, ellei lehmällä ole 
kaikki hyvin. Kun eläintä päästään heti hoi-
tamaan, niin ovat tuloksetkin paremmat. Ho-

Kuva: Pekka Homanen

Kuva: Marjut Roivaisen kuva-arkisto
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meopaattisessa hoidossa otetaan aina ko-
konaisuus tarkasti huomioon ja näin teh-
dään tietysti myös lehmien kanssa. Esi-
merkiksi usein niin kohtalokkaassa uta-
retulehduksessa on kokonaisoirekuvan 
saaminen todella tärkeää.

– Jotta homeopaatti voisi valita leh-
mälle oikean valmisteen, hänen täytyy 
tietää lehmän oireet hyvin tarkkaan: 
Miltä maito näyttää? Miltä utare tun-
tuu? Onko se kova vai pehmyt, vai tun-
tuuko nänni kylmältä? Näkyykö nännin 
suulla mekaanista jälkeä? Onko lypsyko-
neen imu kenties liian kova? Onko mai-
dossa sikkareita eli pieniä, isoja tai juus-
tomaisia klönttejä? Onko maito venyvää, 
vesimäistä... vai jopa oranssia? Onko 
normaalisti rauhallisesta lehmästä tullut 
äkäinen?

Marjut sanoo, että oireilevaan leh-
mään on myös tärkeää vähän tutustua.

 – Lehmät ovat kaikki yksilöitä. Esi-
merkiksi kiimattomuuden hoidossa voi 
homeopaattisesta Pulsatillasta saada 
hyödyn pyöreä ja vaalea lehmä, joka ha-
luaa omistajaltaan hellyyttä. Niin sano-
tussa Sepia-tilassa oleva lehmä voi olla 
äksy, eikä halua minkäänlaista kosketus-
ta.

Homeopatialla ei hoideta sairauksia, 
vaan sairastunutta yksilöä, muistuttaa 
Marjut.

 – Homeopatia ei hyökkää taudinai-
heuttajaa vastaan, vaan sillä vahviste-
taan yksilön elämänvoimaa ja puolus-
tusjärjestelmää. Antibioottiresistenssi on 
nykyään lehmilläkin iso ongelma. Toiset 
lehmät taas voivat olla antibiooteille liian 
herkkiä. Tällöin homeopatia voi tuoda 
yllättävän avun.

Poikimisen vaarat  
ja jalkavaivat

Lehmän puolustusjärjestelmä on koetuk-
sella myös poikimisen yhteydessä. Mar-
jut kertoo sen olevan herkkä ajankohta, 
jolloin voi ilmetä monia vaivoja.

– Hidasta avautumista nopeuttaa ho-
meopaattinen Caulophyllum. Kun ko-
vat kivut saavat lihakset jännittymään, 
voi Arnica helpottaa lehmän olotilaa. 
Lehmän ahtaat paikat voivat vaurioit-
taa häntäluuta ja veltostuttaa sen. Tähän 
vaivaan taas on homeopaattinen Hyperi-
cum loistava apu. Vaikeassa poikimises-
sa myös vasikka saattaa huutaa kivusta. 
Pienen oloa voi helpottaa Aconitum. 

Kuva: Marjut Roivaisen kuva-arkisto
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Marjut kertoo, että kolmannen tai 
sitä seuraavien poikimakertojen aikana 
on poikimahalvauksen riski suuri. Mar-
jut antaa tällöin lehmälle ennaltaehkäise-
västi homeopaattista Calcarea Phospho-
ricaa. Jos lehmä on jo halvaantunut, voi 
homeopaattinen lääke tuoda lehmälle 
lisävoimia, jotta se jaksaa odottaa eläin-
lääkäriä eikä kuole siihen. Eläinlääkä-
ri näet voi olla vaikka toisella puolella 
paikkakuntaa, ja hänen saapumisensa 
voi kestää.

– Jalka- ja sorkkavaivat voidaan usein 
myös hoitaa homeopatialla. Pihattona-
vetoissa, jossa sorkat ovat ulosteessa ja 
kosteassa, sorkkasairaudet leviävät hel-
pommin. Homeopatia on hyvä vaihtoeh-
to, koska silloin ei tarvitse pitää varoai-
koja; antibiootteja käytettäessä pitää ni-
mittäin aina vähän odottaa, ennen kuin 
maito taas kelpaa, kertoo Marjut. – Ho-
meopatian käyttäminen on siis taloudel-
lisestikin kannattavaa.

Miten – ja mihin vaivoihin?

Marjut kertoo, että homeopaattisen 
pillerin voi antaa lehmälle suun kautta. 
Mutta muitakin konsteja löytyy!

– Lehmä voi olla taitava "pillerinpu-
dottaja", jolloin teen valmisteesta suih-
keen ja suihkautan annoksen turvan kos-
tealle iholle sierainten kohdalle. Siitä leh-
mä sen sitten nuolaisee. Monet emännät 
ovat myös huomanneet, että kun laittaa 
pillerin lehmän häpyhuulten väliin, se toi-
mii yhtä hyvin kuin suunkin kautta. Suu-
rissa pihanavetoissa tämä on kätevää, sil-
lä lehmää ei tarvitse ottaa erikseen kiin-
ni. Nostat vain hännän ylös: luukku auki 
ja luukku kiinni! Hyvin helppoa.

Marjutia kuunnellessa ymmärtää, mi-
ten monella tapaa lehmiä voidaan ho-
meopaattisella hoidolla auttaa. Tapatur-
mat navetoissa, jalka- ja sorkkavaivat, 
tulehdukset sekä monet maallikolle ou-
dolta kuulostavat ongelmat – kuten ase-
toonitauti, juoksutusmaha, lehmän ke-
toosi ja aivoketoosi – ovat helpottuneet 
homeopaattisella hoidolla.

Viisaat ja tärkeät lehmämme

Olen oppinut tämän puhelun aikana sen, 
miten viisaita ja persoonallisia lehmät 

ovat ja miten hyvin ne ymmärtävät myös 
puhetta. Marjut kertoo minulle lehmästä 
nimeltä Elviira, joka meni kesälaitumien 
jälkeen navettaan entiselle paikalleen, 
hiehojen puolelle. Elviiran paikka oli kui-
tenkin kesän jälkeen jo vanhempien leh-
mien joukossa.

– Sanoin sille, että "Kuules Elviira, si-
nusta on tullut nyt iso tyttö, koska olet 
tehnyt vasikan ja kuulut isojen tyttöjen 
puolelle." Hetken ihmeteltyään Elviira 
käveli ulos ja meni poikineiden lehmien 
puolelle!

Marjutille lehmät ovat olleet tärkeitä 
lapsesta lähtien.

– Opin seisomaankin navetassa, kun 
äiti laittoi minut lypsyn ajaksi tyhjään 
saaviin. Sain reunoista tukea. Ja oli mi-
nulla oma nimikkolehmäkin. Muistan 
hyvin sen, kun minulle kerrottiin lehmä-
ni viemisestä teurasautoon. Otin äidin 
ison parsinneulan aikomuksenani pistää 
teurasautokuskia sillä persuksiin! Äiti 
huomasi aikeeni viime hetkellä ja otti 
neulan pois. Lehmät ovat olleet minulle 
aina hyvin läheisiä. Ne ovat lohduttaneet 
ja olleet kaikessa mukana.

Kun lehmästä on aika luopua, voi ho-
meopatia helpottaa eläimen viimeistä 
matkaa.

 – Homeopaattinen Aconitum poistaa 
lehmän pelkoa teurasautoon vietäessä. Se 
on sille kaunis jäähyväislahja.

Ennakkoluulottomuutta  
tarvitaan

Lausun Marjutille antoisasta haastatte-
lusta lämpimät kiitokset. Katson nyt leh-
miä hieman eri silmin. On myös hienoa 
kuulla, että suomalaiset emännät ovat 
olleet ennakkoluulottomia ja lähteneet 
rohkeasti hankkimaan tietoa homeopati-
asta. Marjut toteaakin lopuksi humoris-
tiseen tapaansa, että naiset ne ovat nii-
tä, jotka hankkivat tietoa ja jakavat sitä 
eteenpäin. Tähän hän vielä kuittaa:

– Sanotaanhan, että jos opettaa naisel-
le, niin opettaa koko kylälle, mutta jos 
opettaa miehelle, niin opettaa miehelle.

Taisi Marjutin oma mies olla kaukaa 
viisas, kun laittoi vaimonsa homeopa-
tiakurssille. ❀

Kirjoittaja on klassinen homeopaatti.

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

HANKI OMASI

”Homeopatialla ei hoideta sairauksia, 
vaan sairastunutta yksilöä.”
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Sarjakuva
Sarjakuva: Nora Fleming ja Lola Stalenhoef

Suomenkielinen käännös:  Teppo Ahomäki
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Hullu paljon töitä tekee, 
viisas pääsee vähemmällä!

Kuun apu puutarhanhoidossa
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Usein ihmettelen, että miksi ihmiset 
tekevät puutarhatöitä tuskaillen ja 
samaa hommaa moneen kertaan 
toistaen? He eivät ehkä ole 
huomanneet, että kaikki sujuu paljon 
helpommin, kun työt tekee luonnon 
rytmien mukaan.

Teksti: Sari Weckström

V uodenaikojen ja kas-
vuvaiheiden rytmien 
lisäksi meillä on kuu, 
jonka liikkeet vaikut-

tavat kaikkeen puutarhassa – ja myös 
puutarhuriin. Kun ajoittaa työnsä kuun 
mukaan, ne sujuvat nopeammin ja lop-
putulos on toivotunlainen. Ajoitus tuo 
myös selkeyttä ja rytmiä, kun kullekin 
työlle on oma ajankohtansa.

Maanpäällisten yläkuu

Yläkuun eli kasvavan kuun aika on 
maanpäällisten kylvöjen ja istutusten ai-
kaa. Kukkien siemenet lähtevät hyvään 
kasvuun. Jos haluaa ottaa pistokkaita pe-
largoneista, niin sekin on hyvä tehdä ylä-
kuulla. Silloin on myös monivuotisten 
pensaiden ja perennojen istutusaika. Kas-
vit juurtuvat hyvin ja lähtevät kasvatta-
maan uusia versoja ja kukkia. Poikkeuk-
siakin on – esimerkiksi muutamien kas-
vien kukintaherkkyydessä.

Yläkuun aika kestää noin kaksi viik-
koa uudenkuun jälkeen, aina täysikuuta 
edeltävään päivään asti. Tavallisessa ka-
lenterissa uusikuu on merkitty mustalla 
pallolla ja täysikuu valkoisella pallolla. 
Sen jälkeen seuraa alakuu.

Maanalaisten alakuu

Alakuun eli vähenevän kuun aikana kyl-
vetään ja istutetaan syötävän osansa 
maan alle kasvattavat lajit, kuten juurek-
set ja syötävät sipulit istukassipuleista. 
Paras aika alakuulla on sen ensimmäinen 
viikko. Joidenkin kasvien kohdalla on 
tietysti tässäkin poikkeuksia.

Perunasta suurin sato

Peruna on hyvä esimerkki siitä, miten 
paljon kuunvaiheen valitseminen vaikut-
taa satoon. Kun istuttaa siemenperunat 
multaan alakuulla, niin odotettavissa 
on hyvä sato – oli kesän sää millainen 
tahansa! Silloin perunan varret jäävät 
usein mataliksi.

Kuva: Pixabay
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Jos taas perunat on istutettu yläkuulla, ne todennäköisesti 
kasvattavat pitkät ja komeat varret. Kun satoa lopulta noste-
taan maasta, perunoita tulee yllättävän vähän. Vanha kansa 
tiesi tämän, ja tietoutta kuun vaiheista onkin käytetty yleises-
ti ennen tehoviljelyyn siirtymistä.

Alakuulla kitketään rikkaruohoja

Puutarhanhoidossa säästää aikaa, kun kitkee rikkaruohotkin 
kuun mukaan! Etenkin alakuun viimeiset päivät ovat hyviä 
kitkemiselle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaksi viik-
koa kitketään ahkerasti ja seuraavat kaksi ovatkin kitkemi-
sestä vapaita! Mikä mielenkiintoisinta, niin rikkaruohojen 
määrä vähenee koko ajan – ja vieläpä pysyvästi.

Vuoden paras kitkemispäivä on "Suuri Kitkemispäivä" 
18.6., jolloin kitkeminen käy aamulla kuin leikki. Voikukan 
juurikin lähtee maasta ihan vain käsin vetämällä. Kitkemi-
seen tulee sinä päivänä usein ihan himo! Olen kuullut, että 
muutkin perheenjäsenet saattavat tulla ihmettelemään työn 
helppoutta, ja että lopulta homma menee ihan kisaksi – kuka 
saakaan vedettyä maasta pisimmän voikukan juuren?

Vesakon, pensaiden ja vieraslajien hävitys kannattaa teh-
dä niin sanottuina hävityspäivinä, niin ne eivät kasva takai-
sin tai mahdollinen uusi kasvu on hyvin vähäistä. Siihen on 
vuodessa muutamia erityisen hyviä ajankohtia – tänä vuonna 
esimerkiksi 5.-7.8. iltapäivisin. Tätä kannattaa kokeilla, niin 
näkee omin silmin!

Suositut sisäkasvien kastelupäivät

Kuun mukaan katsottuja kastelupäiviä noudattamalla on 
moni saanut viherkasvinsa hyvään kasvuun. Jopa kliivia on 
alkanut kukkia vuosien tauon jälkeen.

Kastelupäivät ovat niin sanottuja "lehti- eli vesipäiviä" ja 
ne näkee seuraamalla esimerkiksi Wanhan ajan kuukalente-
ria tai Puutarha Studion fb-sivuja. Kastelupäiviä on kaksi tai 
kolme peräkkäin ja noin viikon välein, mutta yleensä vain yh-
tenä päivänä kastellaan. Olen huomannut, että näin kastellen 
autetaan kasveja voimaan paremmin ja ehkäistään ennalta 
myös ötököitä.

Viisas pääsee vähemmällä

Viisas puutarhanhoito tapahtuu siis kuun vaiheita seuraten 
– rikkaruohojen kitkeminen vähenee, kasvit lähtevät hyvään 
kasvuun ja myös sato on suurempi. Voimia ja aikaa säästyy. 
Puutarhanhoito selkeytyy ja tulee helpommaksi, kun eri töille 
on omat ajankohdat. Kuupuutarhuri on viisas puutarhuri! ❀

Kirjoittaja on hortonomi ja fengshui-konsultti.

Kuva: Pexel

Kuva: Unsplash 

Kitke rikkaruohotkin  
kuun mukaan!
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Avaa ovi kirjojen maailmaan!

ULTRA-lehti, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ, p. 03-555 8101  
tilaukset@ultra-lehti.com         www.ultra-lehti.com

   328 s.                         34 € 

Tästä
puhutaan!

   158 s.                         28 € 

Kokemukset

edellisistä

elämistä

348 s.                          25 €

Henkisyys

ja Tiede

Mustat aukot

– avaruuden

mysteerit

   208 s.                         25 € 

Mauri
Karvosen

aave-uutuus!

   304 s.                         28 € 

   246 s.                         32 € 

Uushenkisyys

uskontotieteellisestä 

näkökulmasta

242 s.                          19 €

Luonnon

henkiset

tasot

153 s.                          17 €

Maitreya-

uutuus!

   310 s.                         27 € 

Raamatun

symboliikka

279 s.                          15 €
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   41 s.             12 € 

Moisalan

uusin!

485 s.                          17 €

Klassikko!
Vain

Pidetty!
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Tasapainoa  
fengshuin avulla

Tasapainon luominen ympäristöömme – kotiin, pihaan ja puutarhaan – ei ole kovin vaikeata. 
Fengshuin käytännöllisten ohjeiden ja esimerkkien avulla voimme helposti ohjata erilaisia 

näkymättömiä energiavirtauksia tukemaan niin ympäristömme kauneutta kuin  
kokonaisvaltaista hyvinvointiammekin.

Teksti: Paula Parjo
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K evät yllättää minut aivan 
joka vuosi! Hiljainen ja 
tapahtumaköyhä sydän-
talvi tuntuu kevättä odot-

tavassa mielessäni loputtoman pitkältä. 
Käyn joka ilta kytkemässä lämmityskaa-
pelin autooni ja vedän kammarin verhot 
kiinni – lähinnä vetoa estääkseni. Suun-
nittelen kevään pihatöitä ja kesän remont-
teja ja haaveilen loikoilemisesta riippuma-
tossa perhosten liidellessä ympärilläni. 
Sitten koittaa vihdoin se aamu, jolloin ha-
vahdun verhon läpi tunkeutuvaan valoon. 
Se herättää minut horroksesta, johon olen 
huomaamattani vaipunut.

Rakastan jokaista vuodenaikaa, tai 
oikeammin: rakastan jokaisen vuoden-
ajan valoa. Kevään valossa on riemua ja 
röyhkeyttä, kun se tunkeutuu joka paik-
kaan ja paisuu ja kohoaa kuin ilmapal-
lo. Se paljastaa armottomasti villakoirat 
tuvan nurkassa ja leikkii hippaa ilmas-
sa leijuvien pölyhiukkasten kanssa. Joka 
kevät aloitan kevätkylvöt liian myöhään. 
Vaihdan viherkasvien mullat ja aloitan 
kevätlannoituksen liian myöhään. Ja 
myöhästyn tietysti myös omenapuiden 
leikkauksesta – joka ikinen vuosi! Loh-
duttaudun aina tutulla hokemalla, että 
"parempi myöhään kuin ei milloinkaan".

Ehkä sinäkin laillani istut joskus ke-
säaamuisin mökin portailla yöpaidassa ja 
paljain jaloin, nauttien aamukahvista ja 
kesäaamun raikkaudesta. Auringon sä-
teet tunkeutuvat silmäluomiesi läpi, lin-
tujen aamukonsertti on korviasärkevän 
äänekäs, ja kasteen kostuttamat pinnat 
tuntuvat iholla ihanan viileiltä. Kielojen 
tuoksu sekoittuu linnunlauluun ja nou-
sevan auringon lämpöön – miten ihanaa 
elämä onkaan!

Tasapaino ja sen luominen

Kun elämämme on tasapainossa, voim-
me hyvin. Avainasemassa ovat asenteem-
me. On ratkaisevaa, miten asennoidum-
me itseemme ja läheisiimme, työhömme 
ja lähiympäristöömme – merkittäviin 
asioihin arjessamme. Aivan kaikkeen ei 
kuitenkaan tarvitse sopeutua, sillä voim-
me myös muokata lähiympäristöäm-
me itseämme ja perhettämme tukevaksi. 
Fengshui on hyvin pitkälti juuri tätä: ta-
sapainon hakemista ja luomista ihmisen 
ja ympäristön välille.

Se ei ole käytännössä kovin vaikeaa. 
Tärkeintä fengshuissa on kiinnittää huo-
mio energian yin- ja yang- laatuihin. Ta-
sapainoa haetaan niiden keskinäiseen dy-

namiikkaan. Tätä tehdään niin laajassa 
kuin suppeassakin mittakaavassa. Nuo 
sanat saattavat olla monelle lukijalle jo 
tuttuja, mutta kerratkaamme vielä: yin 
edustaa vastaanottavaa, hiljaista ja toi-
metonta laatua, yang taas läpitunkevaa, 
äänekästä ja toimeliasta laatua.

Helpointa on aloittaa miettimällä sitä, 
mitä kussakin tilassa tehdään. Mitä ta-
pahtuu esimerkiksi pihan eri alueilla? 
Porttien läheisyydessä ja sisäänkäynneil-
lä on yleensä vilkasta liikettä, ja ne edus-
tavat myös rajapintaa kodin ja ulkomaa-
ilman välillä.

 Yin   –  Yang
kiinteä – liikkuva
vakaa –  epävakaa
hämärä  – valoisa
tumma  – vaalea
viileä – lämmin
kostea – kuiva
rento – jäntevä
pyöreä – terävä
matala – pysty
pehmeä – kova
äänetön – äänekäs
umpinainen – avonainen
joustava – joustamaton
heinävartinen – puuvartinen
kesävihanta – ainavihanta
vastaanottava – ulospäin suuntautunut

”Fengshui on tasapainon hakemista 
ja luomista  

ihmisen ja ympäristön välille.”
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Niiden katsotaan olevan erityisasemas-
sa, sillä luova elinvoima eli Qi välittyy ja liik-
kuu eri tiloissa enimmäkseen ihmisten muka-
na. Qi on toivottu vieras, jonka on helpompi 
"astua sisään" avaran ja valoisan tilan kautta. 
On hyvä, että pihan tai kodin sisäänkäynti on 
siis houkutteleva – olkoon pihapiiri tai eteinen 
minkä kokoinen tahansa! Se toimii käyntikort-
tina vierailijoillemme.

Suorat väylät ohjaavat qi ’tä nopeasti, kaar-
tuvat väylät taas hidastavat sen kulkua. Istu-
tuksilla ja erilaisilla rakenteilla ja toimilla voi-
daan ohjata suoran qi 'n kulkua kaareilevam-
maksi. Pyöreä matto eteisessä tai kivien sopiva 
asettelu pihapolulla voivat esimerkiksi toimia 
tällaisina korjauksina. Kokeilemalla ja aisti-
malla tunnelmia pääsee jo pitkälle!

Puutarhassa

Puutarhan fengshui on yksinkertaisimmillaan 
tasapainoa valon ja varjon, korkean ja ma-
talan, jäntevien ja rentojen muotojen välillä. 
Ihanteellista on tässäkin löytää sopusointu.

Kovin tuulisille ja avoimille pihoille on suo-
tuisaa rakentaa tuulensuoja tai istuttaa tuulel-
ta suojaavia kasveja. Suojaisa piha saattaa vas-
taavasti tarvita avoimuutta, jotta Qi liikkuisi 
paremmin. Pihan alueet on aina syytä järjes-
tää mahdollisimman toimiviksi ja turvallisiksi 
koko perheelle, unohtamatta hyviä tunnelmia 
– kauneutta ja iloa!

Suomen lyhyt kesä voi toisinaan olla paah-
teinen, toisinaan taas sateinen. Säätilaan emme 
voi vaikuttaa. Voimme kuitenkin vaikuttaa pi-
han vesitalouteen, joka sekin on yhteydessä hy-
vinvointiimme! Paahteelle (yang) altis ympäris-
tö kaipaa luonnollisesti lisää varjoa ja kosteut-
ta (yin). Ja märkyyteen taipuvainen maa taas 
tarvitsee ehkä viemäröintiä? Väittämäni ovat 
yksinkertaistettuja – mutta käytännössä hyvin 
vaikuttavia!

Fengshui on eksoottisesta nimestään huoli-
matta siis hyvin käytännönläheistä. Fengshuin 
ohjeet eivät myöskään ole ehdottomia ja kaikil-
le samanlaisia, sillä jokainen ihminen on yksilö 
omine tarpeineen. Käsityksemme harmonias-
takin saa aina yksilöllisiä vivahteita. ❀

Kirjoittaja on fengshui-konsultti, ammattiastrologi  
ja ikuinen opiskelija.

Ihanteellista on  
löytää sopusointu.

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



Inspiraatiota  
saunomiseen

Teksti: Mika Hartikainen
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Yhä useammat kaipaavat paluuta muinaisten sauna-
traditioiden äärelle. On monta tapaa saunoa, ja jokainen voi 

löytää omansa niin perinteisestä saunomisestamme kuin myös 
yhdistämällä siihen vaikutteita muualta maailmasta. Yksi asia 

on kaikille perinteille yhteinen  – sauna on pyhä paikka.

O nneksi saunomisessa ei ole 
yhtä ainoaa oikeaa tapaa. 
Olen itse ollut tällä tutki-
musmatkalla lapsesta läh-

tien. Kaikki alkoi mummin ja ukin rinta-
mamiestalon vanhassa saunassa, ja myö-
hemmin mukaan on tullut lähinnä aasia-
laisen henkisyyden ja mystiikan aineksia 
– teeseremoniat, tantra, buddhalaisuus, 
taolaisuus ja Balin hindulaisuus muuta-
mia mainitakseni.

Toivottavasti tuumailuni inspiroivat 
lukijoiden omaa saunomista ja tuovat hy-
mynkin huulille minun ehkäpä jopa posi-
tiivisesti vähän “hullusta” ja perinneus-
koisesta tavastani saunoa, johon on se-
koittunut saunakauhallinen aasialaista 
mystiikkaa.

Saunominen yhdistää

Maassamme on noin kolme miljoo-
naa saunaa. Sauna on satoja vuosia ol-
lut suomalaisten pyhin paikka – saunas-
sa synnytettiin ja saunaan vietiin vaina-
ja pestäväksi. Sauna sijaitsee perinteisesti 
Äiti Maan sylissä metsässä tai tunturissa 
ja usein järven, meren tai joen rannalla. 
Sauna hoitaa ruumista ja sielua. Sauno-
minen kerää yhteen ystäviä ja perheen-
jäseniä eri sukupolvista. Se myös yhdis-
tää meidät vuosisatojen perinteen jatku-
moon, vanhaan sielunpohjaamme.

Löyly on muinainen sana, joka tarkoit-
taa sielua ja elämänvoimaa. Uskomme ja 
tiedämme, että saunominen tekee hyvää 
mielelle ja lisää onnellisuutta. Olemmeko 
tulleet ajatelleeksi, että saunan löyly voi-
si toimia yhteyden luojana itsen ja juma-
lien, haltioiden ja henkien välillä? Sauno-
misen voi myös nähdä meditatiivisena ti-
lana, jossa ulkomaailma suljetaan pois ja 
ihminen kääntyy enemmän sisäänpäin. 
Saunakokemus voi parhaimmillaan tar-

jota raukean autuuden tilan, kun keho ja 
mieli on puhdistettu.

Näin minä saunon

Tein talvella avannon rakkaimpaan jär-
veeni. Olin Keski-Suomessa mökillä yk-
sin, metsän keskellä, aloittamassa 11 
päivän retriittiä. Pakkasta oli -7°. Kan-
noin avannosta vedet saunaan. Jumppa-
sin samalla kehotemppelini hyväksi san-
ko kummassakin kädessä, eli kehon yin 
ja yang tasapainossa. Näin yhdistyin ve-
sielementin kanssa.

Laitoin koivuklapeilla kiukaan alle tu-
len. Kun tuli oli jo eläväinen, lisäsin män-
tyä, kuusta ja muuta sekapuuta. Katsoin 
pitkään tulta ja samalla syvimpääni, ja 
mieleeni kumpusi elämästä monenlaista, 
mitä kaupunkielossa ei näe. Näin yhdis-
tyin tulielementin kanssa. Ajattelin syn-
tyjä syviä ja grillasin ensimmäisellä hiil-
loksella perunaa, kasvismakkaraa ja val-
kohomejuustoa. Kylläpä maittoi!

Kävin kunnioituksella huuhtelemassa 
itse nuorena tekemäni löylykauhan ja ku-
parisangon järvivedessä. Muutaman pe-
sällisen jälkeen sauna alkoi olla valmis. 
Ehdin vielä tovin ihastella huikeaa täh-
titaivasta ja talvista metsäluontoa lähes 
täydenkuun valossa. Yhdistyin ilmaele-
mentin kanssa.

Kuten tapanani on, loin itselleni tämän 
saunomiskerran rohkeushaasteet: ensim-
mäiseksi kävelin alasti pakkasessa – täh-
titaivaan loisteessa – hakemaan ekologiset 
pesuaineet mökistä. Ei tulisi mieleenkään 
myrkyttää Äiti Maata muilla pesuaineil-
la. Ja tällä kunnioituksella, alastomana 
tepastelulla ja lämmitykseen käytetyillä 
saunapuilla yhdistyin maaelementtiin. 

Saunoin pitkään hiljaisuudessa. Sau-
nassa ei ole hyvä pitää kovaa ääntä, kos-
ka saunatonttu eli saunan haltia voi tulla 
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siitä vihaiseksi. Saunaan ei siis sovi tul-
la herroina ovet paukkuen, vaan nöyrästi 
puhdistautumaan. Otin oluen, ja annoin 
saunatontulle maistiaiset. Peseydyin huo-
lellisesti raikkaalla järvivedellä.

Toisena rohkeushaasteena menin 
avantoon ja huusin taivaisiin “perkeleet 
pois kehostani”. Tällä tavalla yhdistyin 
myös kosmokseen, tilan ja eetterin ele-
menttiin. Näistä elementeistä puhutaan 
paljon muun muassa intialaisissa ja tiibe-
tiläisissä perinteissä ja taolaisessa filoso-
fiassa. Yhteys näihin keskeisiin element-
teihin oli nyt tapahtunut saunomisperin-
teen avulla! Tämä on monelta nykyih-
miseltä kadonnut, vaikka kaivaessamme 
perinnetietoa esiin kirjallisuudesta huo-
maamme, että myös meidän perintees-
sämme puhutaan elementeistä.

Saunomisen lopuksi pesin lauteet kun-
nioituksella esi-isiä ja erityisesti omaa 
isääni kohtaan, joka omin käsin on per-
heelleen tämän mökkisaunan rakentanut. 
Eikä se saunatonttukaan tykkää, jos pai-
kat jätetään sikin sokin. Laitoin pari pa-
rasta koivuklapia vielä palamaan, jotta 
sauna kuivaisi hyvin ja tontulla olisi hy-
vät löylyt. Annoin hänelle loput olues-
ta. Niin... ja kynttiläkin vielä turvallises-
ti palamaan, että hänen olisi tunnelmal-
lista saunoa! Saunatonttua onkin perin-
teisesti tervehditty saunaan mentäessä ja 
kiitetty saunomisen jälkeen. Sitten kävelin 
puhdistautuneena ja raukeana mökkiin, ja 
nukuin rauhaisan sikeästi kuin pieni lapsi.

Kivien elementit

On hyvä kysyä kiveltä kunnioittavasti lu-
paa, ennen kuin viet sen saunaasi. Jotkut 
kivethän ovat olleet energeettisesti yh-
dessä muun kiviperheen kanssa jopa tu-
hansia vuosia! Ottaisiko kivi nyt vastaan 
kunniatehtävän toimia saunakivenä? Ki-
vet on hyvä myös muutaman vuoden vä-
lein vaihtaa.

Kivien kuuntelemista ja tunnustelua 
voi harjoitella oman intuitionsa pohjalta. 
Olen oppinut kokeilujen kautta, miten ki-
vien erilaiset laadut vaikuttavat löylyyn. 
Vesielementin kivellä löyly esimerkiksi 
sihisee pitkään ja antaa loivanpehmeän, 
kosteamman kuumuusaallon. Maaele-
mentin kivi taas sihahtaa nopeammin ja 
luo terävämmän lämpöaallon, nostaen 
kuumuutta entisestään. 

Maakiviä löytyy myrskyssä kaatuneit-
ten puiden juurien alta. Ilmakiviä löytyy 
avoimilta paikoilta ja vesikiviä luonnol-
lisesti vedestä. Kiukaan alla palavasta 
tulesta saadaan mukaan vielä sekin ele-
mentti.

Ranta- tai metsäsauna on tietysti ihan-
teellisin paikka kokonaisvaltaiselle, pa-
rantavalle kylpemiselle. Elementtikivet 
vaikuttavat löylyyn sähkösaunassakin, ja 
vain muutama kivi riittää. Eri elementti-
kivien välillä on kiva myös vaihdella ja 

katsoa, miten ne toimivat ja mikä on it-
selle mieluisin tapa heittää löylyä. 

Vielä saunatontusta  
- tarua vai totta?

Buddhan opetukset korostavat, ettem-
me pitäisi totena mitään mikä ei ole totta 
myös omassa kokemuksessamme. Saman 
vapauden voisi antaa myös saunatont-
tuun uskomisessa: osalle meistä hän on 
hymyä herättävä menneiden aikojen ta-
ruolento, mutta toisille meistä jopa suu-
rin parantajahenki mitä historiastamme 
löytyy.

Vanhoissa kirjoituksissa kerrotaan, 
että perinteisessä saunassa on saunatont-
tu eli mies- tai naishaltia. Häntä on kut-
suttu muun muassa Saunaukoksi, Sauna-
mikoksi tai Pirttipölköksi. Hänen sanot-
tiin asuvan seinän ja kiukaan välissä tai 
ylälauteella silloin, kun saunassa ei kyl-
vetty. Miespuolista saunatonttua pidet-
tiin yleensä pienenä ja harmaana parta-
niekkana, jolla oli yksi silmä keskellä ot-
saa. Naispuolista taas on kuvailtu puls-
kaksi ja punaiseksi naiseksi, jolla on pit-
kät hiukset ja roikkuvat posket.

Saunatonttu on hyvä haltia, joka toimii 
saunan suojelijana. Saunatontuilla kerrot-
tiin olevan erilaisia kykyjä toimia sauno-
jien auttajina. Mitään pahaa saunatont-
tu ei tehnyt, ellei sitä kohtaan vihoiteltu. 
Hän ei alkanut puhutella ihmistä mutta 
vastasi aina, kun häneltä jotain kysyttiin. 
Joidenkin tonttujen taas sanottiin katoa-
van, kun niitä alettiin puhutella. 

Kaikki olemme varmasti samaa miel-
tä siitä, että rakkaassa saunassa kauniilla 
luontopaikalla saa parhaimman sauno-
miskokemuksen. Voisimme antaa itsel-
lemme luvan ajatella, että ehkäpä luon-
nonhengillä ja saunatontuilla on myös 
osuutta asiaan? Jos saunomiskulttuuria 
olisi Balilla – missä olen asunut pitkään 
– niin olisi itsestään selvää, että sauna-
tontulle annettaisiin kiitoksena uhrilah-
ja aina saunomisen jälkeen. Epäilijäkin 
voisi tätä leikkimielisesti kokeilla ja tut-
kia, olisiko sillä vaikutusta omaan sau-
nomiskokemukseen? Vaikka jakaisi siitä 
oluestaan.

Saunominen ja sen tarkoitus

Monissa kulttuureissa – esimerkik-
si Amerikan intiaanien hikimajasere-

Kivien erilaiset laadut vaikuttavat löylyyn.

”Sauna kuuluu sielunmaisemaamme.  
Se on kuin temppeli, josta voi aina 

saada apua.”

Kuva: Mika Hartikainen
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moniassa – liitetään saunomiseen jokin pyhä tarkoi-
tus. Ilman sen kummempaa pyhyyttä voi esimerkiksi 
vain vahvistaa sisuaan pyörimällä hangessa tai uimalla 
avannossa. Koska saunan on tarkoitus eheyttää ja pa-
rantaa kaikkia saunojia, niin ei ehkä ole kunnioittavaa 
ruveta liian kilpailuhenkiseksi.

Saunomisen tarkoitus voi ja saakin tietysti olla vain 
ja ainoastaan nautiskelu. Siihen sopii hyvin aromatera-
peuttinen saunominen, josta juttua toisaalla tässä nu-
merossa. Kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan luon-
nollisesta "taon virrasta", jota voisi länsimaisessa kult-
tuurissamme kutsua vaikkapa "flow-virraksi". Voimme 
kuunnella sitä ja saunoa aina sen mukaan, mikä mil-
loinkin parhaiten sopii itsen ja saunomiskumppanien 
elämäntilanteeseen.

Kansallisaarteemme

Saunomisen traditio ja kulttuuri on kansallisaarteem-
me, joka hiljaisella tavalla yhdistää meitä muistojemme 
ketjussa. Sauna kuuluu sielunmaisemaamme ja on lä-
hellä melkein jokaisen sydäntä. Suomalainen saunomis-
kulttuuri on nykyään levinnyt jo muihinkin maihin – ja 
on myös hyvä palauttaa tässä yhteydessä mieleen, että 
Suomen ensimmäisenä kohteena Unescon aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon lisättiin 17.12.2020 juuri 
saunaperinne!

Toivon, että omat tuumailuni ja saunatouhuni tuo-
vat jotain syvyyttä inspiroimaan jokaisen omakohtaista 
saunakulttuuria. Sauna on ollut ja on monille edelleen 
– suomalaisen luonnon ohessa – kuin rakkain temppeli, 
josta voi aina saada apua. Eikö olekin lohduttavaa? Äiti 
Maa ja sauna lohduttavat ja parantavat yhdessä. Näihin 
kahteen voimme luottaa, vaikka elämä toisi eteen mitä 
tahansa! Rakas saunomisrituaali auttaa aina. ❀

Kirjoittaja on aasialaisen teeseremonian,  
Cha Daon (teenpolku) opettaja, yhteisöpedagogi ja kulttuurituottaja, maailmanmatkaaja 

ja luontoyhteyden osaaja.

”Saunaan ei tulla ovet 
paukkuen, vaan nöyrästi 

puhdistautumaan. 
Sauna hoitaa ruumista 

ja sielua.”

 Viestejä kasveilta

Ainutlaatuiset kortit tulevat luoksesi, 
jotta voisit muistaa luontoyhteyden ja 

syventää sitä päivittäisessä elämässäsi. 
Korttipakka sisältää 46 Suomen 

luonnonkasvia viesteineen ja ohjekortit. 

Tutustu ja ennakkotilaa
www.holvi.com/shop/riinapippuri

-voimakorttipakka

riinapippuri jenniorn

bit.ly/mitrankirjat

Mitra Vasaran suositut kirjat
yhteishintaan 36 €

Hidasta elämää-puodista:
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Vielä sananen saunasta 
– ja hoidoista puhdas ja onnellinen olo!

Saunassa ihminen rentoutuu ja luottaa siihen, että kaikki vielä tapahtuu niin kuin on 
tarkoitettukin eikä itsessä ole mitään sen kummempaa vikaa. Sauna on myös erinomainen 

paikka hoitaa niin terveyttä kuin kauneuttakin.

Teksti: Virpi Raipala-Cormier

S auna puhdistaa ihoa. Iho-
huokoset aukeavat, ja hikoi-
lun myötä kuona-aineet pää-
sevät pois. Saunominen lisää 

aineenvaihdunnan jätteiden poistumista 
elimistöstä, mikä saa kivut hellittämään 
ja jännitykset lientymään. Ja jos saunassa 
vielä hyödynnetään esimerkiksi vihdan, 
yrttien, hunajan, merisuolan, saven tai 
turpeen ominaisuuksia, saadaan aikaan 
todellinen hoitosauna.

Yrtit vaikuttavat saunassa ihon kautta. 
Ne elvyttävät imunesteiden kiertoa sekä 
hoitavat kehoa niin paikallisesti kuin laa-
jemminkin. Yrttejä käytetään saunassa 
vihtoina, naamioina, kylpyinä ja valeluina.

Saunaan mentäessä keho ensin huuh-
dellaan, sitten löylytellään, peseydytään 
ja lopuksi vasta annetaan hoitoja puh-

taalle iholle. Peseytymisen jälkeen ihon 
on hyvä kunnolla lämmetä, jotta ihohuo-
koset aukeavat ja hoitavat aineosat pää-
sevät paremmin imeytymään ihoon ja 
ihonalaiseen kudokseen.

Huomaa, että hoitojen ajaksi on hyvä 
panna sähkökiuas pois päältä, jotta siel-
lä ei kehittyisi positiivisia sähkövarauk-
sia – niitä kun pidetään väsyttävinä. Ne-
gatiivisia, hoitavia sähkövarauksia syn-
tyy kertalämmitteisessä saunassa, ja eni-
ten niitä on savusaunassa. Hoitojen ai-
kana on parasta, että sauna ei ole liian 
kuuma. Turvehoidossa lämpötila saa olla 
korkeintaan 60°C.

Monipuoliset vihdat

Vihdoissa voi käyttää koivun lisäksi mo-

nia muitakin oksia; vaikkapa lehmusta, 
leppää, pihlajaa, katajaa, pajua tai haa-
paa. Jos haluamme järjestää saunassa 
aivan erityisen hemmottelevan hetken, 
voimme ottaa mukaan myös seremo-
nioita! Voimme vaikkapa lisätä vihtaan 
eri kasvien ja puiden oksia vertauskuvik-
si niistä vaikutuksista, joita kunkin kas-
vilajin toivotaan antavan – koivua tuo-
maan uudistumista ja puhtautta, sian-
kärsämöä vahvaan terveyteen, pihlajaa 
rakkauden ja tunne-elämän tasapainoon, 
nokkosta jaksamiseen ja vaikeiden aiko-
jen kestämiseen. Lehmus edustaa peh-
meyttä, paju joustavuutta, haapa huolten 
poisheittämisen kykyä ja leppä kehon ra-
vitsemista niillä hyvillä asioilla, joita se 
tarvitsee. Kataja antaa sitkeyttä ja sisua, 
tammi viisautta.
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Koivuvihdan sisään voimme lisätä 
kasveja, joilla on vaikea erikseen vih-
toa – esimerkiksi nokkosta, jonka sisäl-
tämän muurahaishapon avulla lisätään 
pintaverenkiertoa ja aineenvaihduntaa. 
Sillä myös lievitetään kipuja ja annetaan 
iholle ravintoaineita, mineraaleja ja vita-
miineja. Nokkonen polttaa, ellei sitä ole 
kuumassa vedessä kunnolla hautonut. 
Siankärsämöllä taas desinfioidaan ihoa 
ja puhdistetaan kehosta kuona-aineita ja 
maitohappoa. Mesiangervolla hoidetaan 
kipuja. Kataja elvyttää pintaverenkiertoa 
hyvin voimakkaasti. Katajakin lievittää 
kipuja, ja sillä saadaan vihdottaessa ai-
kaan eräänlainen mikrokuppaus. Muis-
tathan, että pylväskataja on rauhoitettu 
ja että puiden oksien ottaminen ei kuulu 
Suomessa jokamiehenoikeuksiin.

Miten vihdomme?

Vihtoessa pyritään vihtomaan koko var-
talo. Kannattaa vihtoa lymfan eli imu-
nesteiden kulkusuunnan mukaisesti ni-
vusiin ja sydämeen päin – siis jaloista al-
haalta ylöspäin ja käsistä hartioille ja rin-
taan päin.

Jos vihta ei ole tuore, se on syytä hau-
duttaa. Näin vihdan tehoaineet vapautu-
vat ja sillä on miellyttävää vihtoa. Vihta 
saisikin hautua noin tunnin kädenlämpöi-
sessä tai vartin kuumassa vedessä, johon 
sitten lisätään lopuksi kylmää vettä miel-
lyttävän vihtomislämpötilan saamiseksi.

Ennen vihtomista vartalon annetaan 
saunassa kunnolla lämmetä, jotta iho-
huokoset avautuvat ja alkuhiki saadaan 
pestyksi alta pois. Vihtoessa kuona-ainei-
den eritys ja lymfan kulku vilkastuvat en-
tisestään, ja vihdan tehoaineet sekä etee-
riset öljyt imeytyvät ihohuokosten läpi. 
Ihanteellisinta olisi se, että jokaisella sau-
nojalla on oma vihta. Käytön jälkeen vih-
ta huuhdellaan ja sen annetaan kuivua. 
Vihtaa voi vielä käyttää muutamia kerto-
ja, jos se on kunnossa ja tuoksuu hyvältä. 
Sen hoitovaikutus luonnollisesti vähenee.

Vihtominen on tärkeintä niille, joi-
den aineenvaihdunta on heikkoa ja jot-
ka haluavat saunan vaikuttavan erittäin 
puhdistavasti. Koska vihtominen edistää 
imunesteen kulkua ja verenkiertoa, myös 
kudokset uudistuvat. Näin saamme sau-
nomisen yhteydessä hyvän detox-hoidon 
– varsinkin, jos vielä juomme runsaasti 
puhdistavaa yrttiteetä vaikkapa koivus-

ta, nokkosesta, siankärsämöstä, voiku-
kasta tai mintusta haudutettuna.

Vihdo läheisesi tai ystäväsi  
tuoreeksi, terveeksi ja kauniiksi

Koko vartalon vihtominen on kokemisen 
arvoinen elämys. Vihdottava asettuu lau-
teille päinmakuulle. Aloittaa voi esimer-
kiksi vihtomalla ensin jännitykset ja taa-
kat pois hartioilta. Sano tämä myös ää-
neen, jotta vahvistaisit vaikutusta vih-
dottavasi alitajunnassa.

Vihdo sitten koko selkä. Jos tunnet 
vihdottavasi vaivat, voit samalla lausua 
hänen puhdistuvan niistä. Puhdistuessaan 
sisäelimet ja elintoiminnot elpyvät keuh-
koja, sydäntä, ruoansulatuselimiä, suolis-
toa, maksaa, sappea, munuaisia ja lantion 
maljan sukupuolielimiä myöten. Ole luova 
ja hyvin myönteinen, sillä sanoillasi on us-
komattoman suuri vaikutus.

Kun vihdot jalkoja, voit antaa mie-
likuvia vihdottavan akupunktuuriratojen 
tukoksista aukeamisesta ja elämänener-
gian virtaamisesta. Kuvaile, kuinka jal-
kojen turvotus, väsymys ja raskaus kaik-
koavat ja kuinka jaloista tulee kevyet ja 
hyvinvoivat. Vihtoessasi jalkapohjia voit 
kertoa toivovasi, että nuo jalat osaisivat 
kulkea vihdottavan omaa polkua ja että 
hän löytäisi elämän varrelta eteenpäin 
auttavia asioita. Kerro, että hänen polvis-
taan tulee joustavat ja että reisistä vapau-
tuvat turhat aineenvaihdunnan jätteet, 
selluliitit ja liiat rasvat pois. Polvitaipeet 
ja reidet voivat olla arkoja – joten ole hel-
lä. Kun vihdot pakaroita, toivottele lan-
tiot liikkuviksi, rakkauselämä antoisaksi 
ja elämänilo säteileväksi.

Sitten vihdo kädet. Luo mielikuvia 
asioista, joita käsillä on hyvä ja tyydytys-
tä antavaa tehdä. Voit myös mainita, että 
ihmisen on joskus hyvä lakata hosumasta 
ja olla ihan hiljaa.

Päätä et voi vihtoa, mutta voit vaik-
ka pitää vihtaa hetkisen hiuksissa ja sitten 
sydämen kohdalla yläselässä muistuttaen 
näillä liikkeillä, että sydän ja järki sekä 
tunteet ja ajatukset voivat olla tasapainos-
sa. Voimme aina kuunnella sydämemme 
ääntä. Näin pysymme myös terveempänä.



Vihdan 
siveltimenvetoja ja 
veden pirskottelua 
kuin taivaallisena 

siunauksena.

Kuva: Virpi Raipala-Cormier kuva-arkisto
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Toisen ihmisen rintapuolen vihtomisen 
voi unohtaa, koska tämä alue ja nivuset 
ovat hyvin herkät. Vihtoessa kannattaa 
muistaa kastaa vihta välillä veteen. Lo-
puksi vihdalla “krahnutetaan” ihoa. Täl-
löin se antaa suloisen ja puhtaan olon, 
sillä koivuvihta sisältää myös puhdistavia 
saponiineja. Minä “maalaan” vielä vih-
dottavani – kuten lapsena jo opin – muu-
tamalla vihdan siveltimenvedon hyvillä 
toiveilla.

Voit lopuksi liittää seremoniaan veden 
pirskottelun vihdalla, ikään kuin taivaal-
lisena siunauksena: sillä aina kun tekee 
parhaansa ja ottaa yhden askeleen eteen-
päin, tulee taivas kaksi askelta vastaan.

Ihanat kylvyt

Saunassa on helppo ottaa jalkakylpy – 
mielellään vaihtokylpynä, eli jalat kol-
me (3) minuuttia kuumassa ja yksi (1) mi-
nuutti kylmässä vedessä, ja toistaen. Tä-
hän voi käyttää niin tuoreita kuin kuivat-
tujakin yrttejä tai valmiita kylpyseoksia. 
Kaksi (2) ruokalusikallista merisuolaa 
jalkakylvyssä poistaa turvotusta ja väsy-
mystä.

Myös käsikylpyjä voi ottaa, ja puoli-
kylvyt ovat suositeltavia varsinkin sauno-
misen jälkeen tai vilvotteluhetkinä. Let-
kusta voi päästää kylmähköä vettä esi-
merkiksi selluliittialueille, jotta veren-
kierto elpyisi. Keho kannattaa muuten-
kin aina lopuksi valella viileällä vedellä 
tai yrttihaudukkeella, esimerkiksi nok-
kos-koivuhaudukkeella. Viilentynyttä 
vihtavettä voi käyttää tähän tarkoituk-
seen.

Hoitavat hauteet  
iholle ja hiuksille

Saunassa voi kastaa pyyhkeitä yrttihau-
dukkeisiin, ja näitä lämpimiä pyyhkeitä 
voi käyttää esimerkiksi kolottavien pol-
vien tai niska-hartiajännitysten hoidossa. 
Niillä voi myös suojata hiukset ja hoitaa 
päänahkaa. Kokeile niskaan esimerkiksi 
siankärsämöä, mesiangervoa ja katajaa. 
Pesun jälkeen voi iholle hieroa hoitavia 
luonnon yrttiöljyjä ja antaa niiden imey-
tyä ja vaikuttaa saunan lauteilla lämpi-
mässä. Suojaa lauteet tällöin vaikkapa 
pefletillä.

va höyrytys. Aidoilla aromaterapeuttisilla 
öljyillä voi tehdä myös hoitohöyrytyksen 
kuten turkkilaisessa saunassa: tällöin kiu-
kaalle asetetaan eukalyptuksen eteeristä 
öljyä ja vettä sisältävä ruukku tai teekan-
nu, josta öljy hiljalleen haihtuu pois.

Toinen tapa on heittää kiukaalle vesi-
kuuppaan lisättyä eukalyptusta tai muita 
tuoksuja. Eteeriset öljyt valitaan aina hoi-
totavoitteen mukaan. Jos käytät 100% 
eteeristä öljyä, muutama tippa veteen 
sekoitettuna riittää. Voimakkaasti lai-
mennettua tuotetta joutuu käyttämään 
enemmän. Muista tarkistaa, että käyttä-
mäsi löylytipat sisältävät ainoastaan aito-
ja eteerisiä öljyjä – ei siis hajusteita!

Myös yrtit esimerkiksi isossa, vanhas-
sa kattilassa tai teekannussa kiukaalla 
vaikuttavat rentouttavasti ja hoitavasti. 
Koivun lehdistä ja maustekasveista saa 
saunaan hyvät tuoksut.

Ihon kuorinta ja hoitava elvytys

Sauna pehmentää ihoa, ja voimmekin 
siellä poistaa hellävaraisesti vanhaa iho-
kudosta.

Tuoreilla yrteillä tai kuivatuista yrteis-
tä tehdyllä jauheella voi kuoria ihoa seu-
raavasti: otetaan kämmenelle joko tuota 
jauhetta tai puuromaista tuoreyrttimas-
saa ja levitetään sitä pestylle iholle veden 
tai öljyn avulla hieroen. Tee tämä mie-
dossa lämmössä, löylyttelyn ja vihtomi-
sen jälkeen.

Yrttien hoitavat ainesosat vaikuttavat 
myös iholla. Piharatamo-, kehäkukka- ja 

Mitä saunaan 
mukaan?
Turvetta tai savea.
Hunajaa, merisuolaa.
Koivu- tai nokkoshauduketta.
Haapaa, lehmusta ja pihlajaa.
Katajaa!
Ratamomursketta.
Aitoja eteerisiä öljyjä.
Mesiangervoa ja siankärsämöä.
Ruusun ja laventelin tuoksuja.
Vapautumista.

Saunassa on helppo tehdä hiushoito-
ja: hiusnaamioita, päänahan hoitoja ja 
hiusten kasvivärjäystä. On muistettava, 
että saunaan mentäessä hiukset kostu-
tetaan ja päähän pannaan viileä pyyhe 
tai suojaava myssy, jotta tukka ei kärsisi 
kuumuudesta. Kokeile nokkoshauduket-
ta tummille ja ”väsyneille” ja kamomil-
laa vaaleille ja ”kuiville” hiuksille – mut-
ta vasta pesun ja huuhtelun jälkeen. Käy-
tä ruokalusikallinen (1) yrttiä kolmea 
(3) desilitraa kuumaa vettä kohti. Anna 
sekoituksen hautua saunomisesi ajan ja 
vielä jäähtyäkin, ennen kuin lopulta hul-
jutat sen hiuksillesi. Jätä neste hiuksiin.

Saunan  
avaavat höyryt

Saunassa tapahtuu koko 
vartalon ja kasvojen iho-

huokosia avaava, puhdista-

Yrttejä käytetään 
saunassa vihtoina, 

naamioina, 
kylpyinä ja 
valeluina. 
Lämpimiä 
pyyhkeitä 

kolottaville 
polville tai niska-
hartiajännityksiin.
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kamomillamurske hoitavat ihoa yleisesti. Entä yrtit hääsau-
nassa? Esimerkiksi ruusun terälehdillä voidaan helliä mor-
sianta ja laventelilla sulhasta.

Yrttimassojen sijaan voi käyttää helpompiakin kuorin-
tanaamioita, kuten turvetta. Koko vartalon kuorintaan voi 
käyttää karkeaa hunajaa sellaisenaan, tai hunajan/öljyn ja 
hienon merisuolan seosta. Kasvoille suola on liian voima-
kasta. Kuorinta-aineina voi käyttää myös manteli-, papu- 
tai pähkinäjauhetta. Kuorintaa on kuitenkin varottava her-
killä kasvojen ihoalueilla, kuten poskipäillä ja nenänpielissä 
ja varsinkin couperosa-iholla. Rintojen alueilla on samaten 
oltava hellä.

Vartalokuorinnassa voi käyttää myös turvetta tai savea. 
Turve kuivuu nopeasti, joten sitä on hyvä kostuttaa jatku-
vasti sormilla ja samalla hieroa ihoalueita – sydämeen päin, 
lymfan suuntaisesti. Älä unohda käsitellä kyynärpäitä, var-
paita, kantapäitä ja polvia!

Savea käytetään joko sellaisenaan kosteana massana tai 
jauhemaisena. Sormet kastetaan jauhemaiseen saveen, jota 
sitäkin hierotaan pehmein pyörittävin liikkein koko varta-
lolle kastaen sormet välillä myös veteen. Savesta saadaan 
iholle myös mineraalivaikutusta, ja savi on syvältä puhdis-
tavaa! Täytyy muistaa, että savi on sellaisenaan ihoa kui-
vattavaa – pieni öljylisäys saunan jälkeen auttaa tähän. Niin 
savi kuin turvekin vaativat lauteiden, portaiden ja ovenkah-
vojen kunnollisen suojauksen.

Ja lopuksi – saunasta saa ikimuistoisen, kun tekee siel-
lä yksin tai yhdessä löylyseremonian. Löylyä heittäessä voi 
heittää huolensa pois ja antaa ne Korkeimmalle – sille, joka 
pitää huolta kaikesta luonnossa. Ihanien hoitojen ja sere-
monioiden avulla ihminen saunoessaan ikään kuin ripittäy-
tyy ja vapautuu turhasta. Saunomisen voi myös liittää elä-
mänmuutoksiin ja saada siunausta ja uskoa vaikkapa polt-
tareissa, morsiussaunassa, koulun ja opiskelun alkaessa, 
lasten syntyessä tai eläkkeelle siirtyessä. Ihania, parantavia 
löylyjä tulevalle kesälle! ❀

Kirjoittaja on fytoterapeutti, jooga-opettaja sekä Frantsilan luomuyrttitilan luova johtaja.

Kurssimme sopivat kaikille! 

neuroplastisuuteen.

Meiltä löydät workshopeja, 8 viikon MBSR-kurssin,
retriittejä sekä ohjaajakoulutuksen - tule mukaan!

Olemme Suomen kokenein mindfulness-kouluttaja. 

Pohjanamme on Jon Kabat-Zinnin 
yli 40 vuotta sitten kehittämä 
MBSR-menetelmä, joka perustuu 

voimavarasi lisääntyvät

et reagoi, vaan havainnoit

hyväksyt itsesi aidommin

vahvistat stressinhallintaasi

parannat unesi laatua

ajatukset väistyvät ja olet läsnä

saat työkaluja arkeesi

mindfulness.fi 

YLI 90%
OSALLISTUJISTA

SUOSITTELEE
MEITÄ!

MINDFULNESS 
LAADUKKAAT

mindfulness.fi 
info@mindfulness.fi 

-KOULUTUKSET
 

Kuva: Pixabay

Pohjalainen Nainen on tunnematka 

naiseuden syviin kerroksiin. Runot kuljettavat 

kauniiden luontokuvien kehystämänä läpi  

työuran, äitiyden, parisuhteen ja oman 

 minuuden rakentumisen.

Tilaa Eira Viitalan upea esikoisteos:
pohjalainennainen.fi/puoti
prisma.fi / adlibris.com

”Koruttomuudessaan suora, 
rakkaudesta runsas”
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Ville Äikäs

Kaunis maailma

Jalkojemme parhaaksi
Jalkojen hyvinvointi unohdetaan helposti, vaikka 
jalat kirjaimellisesti kannattelevat meitä läpi koko 
elämämme. Anna siis jaloillesi hoivaavia hetkiä. 
Kylvetä, kuori tai raspaa ja lopuksi rasvaa jalka-
si. Kevyt hieronta voidetta levitettäessä ja lopuksi 
pehmeät ja lämpimät villasukat jaloissa kruunaa-

vat kokonaisuuden. Ellet ehdi arjessa kylvetellä, 
voit pari kertaa kuukaudessa – ihon ollessa peh-
meä suihkun tai saunan jälkeen – kevyesti raspata 
ja muutaman kerran viikossa rasvata jalat. Näin 
toimien pötkii jo pitkälle.  ❀

Weleda  
– Foot balm
Tämä jalkavoide raikastaa ja 
kosteuttaa, sillä sen sisältä-
mä laadukas oliiviöljy imey-
tyy nopeasti vahvistaen ihoa 
ja tehden siitä joustavan. Voi-
de ennaltaehkäisee rakkoja ja 
jalkasientä, voimakasta hien-
muodostumista, kovettumia ja 
halkeamia. Tehokkaan ja moni-
puolisen voiteen raikas sitrus-
tuoksu on peräisin aidoista etee-
risistä öljyistä.
75 ml / 15,95 €

Nurme  
– Foot Scrub 
Soap Bar
Kuivaa ja kuollutta 
ihosolukkoa sekä 
kovettumia ja li-
kaa saa poistettua 
jaloista tehokkaasti ja hellävarai-
sesti tällä maahohkakiveä ja man-
telinkuorijauhetta sisältävällä 
vegaanisella, kuorivalla palasaip-
pualla. Päivittäiseen käyttöön so-
veltuvaa kuorintapalaa hierotaan 
kosteisiin jalkoihin ja huuhdellaan 
pois. Viimeistellään jalkavoiteella.
110 g / 10,50 €

Kaurilan sauna  
– Jalkakylpytabletit
Kotimaisen Kaurilan saunan jalkakylpytable-
tit antavat hellää hoivaa väsyneille ja rasit-
tuneille jaloille. Jalat ja sielu kiittävät. Virkis-
täviä, rentouttavia, rauhoittavia ja hoitavia 
vaihtoehtoja löytyy useita. On teepuuöljyä, 
fenkolia, piparminttua, appelsiinia, lavente-
lia ja montaa muuta. Myös hajusteeton vaih-
toehto.
100 g / 15,95 €

Urtekram  
– Revitalizing 
Foot Cream 
Aloe Vera
Urtekramin Aloe Vera 
-jalkavoide ylläpitää jal-
kojen kosteustasapainoa 
ja terveyttä muun muas-
sa hyaluronihapon ja dig-
lyseriinin avulla. Samalla 
voiteen sheavoi suojaa, hoitaa ja kosteut-
taa ihoa. Ecocert-sertifioitu voide sisäl-
tää hoitavien aineiden lisäksi myös viilen-
tävää mentholia, joka antaa raikkaan tun-
teen pitkäksi aikaa.
100 ml / 4,90 €

Frantsila  
– Jalkasuihke
Frantsilan Jalkasuihke rai-
kastaa ja virkistää jalkoja 
luonnollisesti, tehokkaas-
ti ja turvallisesti. Suihke 
ennaltaehkäisee ja hoitaa 
hajuhaittoja, virkistää vä-
syneitä jalkoja, elvyttää ve-
renkiertoa ja tuhoaa haitallisia mikrobeja. 
Vegaaninen suihke sisältää muun muas-
sa kehäkukkaa, salviaa, teepuuöljyä ja 
laventelia. Suihketta voi jalkojen lisäksi 
suihkaista myös kenkiin.
50 ml / 10,10 €
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Olipa kerran pieni Pömpiäinen. Se asui pe-
sässään satumetsän siimeksessä keijujen, 
peikkojen, maahisten ja muiden eriskum-
mallisten olentojen kanssa. Pömpiäisen 
pesä oli pikkuinen, mutta ahh niin kovin ko-
dikas, juuri Pömpiäisen oloinen.

Karpalovelli oli Pömpiäisen suurinta 
herkkua, ja aineksia siihen sai liki kotikolon 
ovelta, sillä lähellä oli suloinen suo. Tarjol-
la oli runsain mitoin myös käpyjä, siemeniä, 
silmuja sun muuta arkisempiakin keitoksia 
varten.

Pömpiäisen peti oli mukavan pehmoinen, 
sillä suopursut kukkivat valtoimenaan, ja 
niistä sai patja-ainesta. Peitoksi löytyi sani-
aisen lehtiä ja pielukseksi sammalta.

Tekemistä riitti, aika ei käynyt pitkäksi, 
mutta ei ollut ylenmäärin hoppukaan. Kivel-
tä kivelle hyppely, lastuilla lautailu, havun-
neulasten keräily ja muut Pömpiäiselle sopi-
vat aktiviteetit pitivät pikkuolennon kunnos-
ta huolta.

Ilmanala oli turvallinen, sillä metsässä ei 
ollut koskaan ollut maanjäristyksiä, tulvia, 
tornadoja tahi muita luonnonmullistuksia. 
Joskus jokin puronen laajeni sateella kum-
man suureksi, mutta kutistui sitten oikeisiin 
uomiinsa. Välistä oli hippasen kuuma, mutta 
ei tukahduttavan tulinen keli koskaan.

Elo oli sopuisaa naapureiden kanssa, eikä 
sotia satumetsässä sodittu. Pari peikkopoi-
kaa ja kaunis keiju olivat Pömpiäisen sydä-
nystäviä. Se koki metsän kodikseen eikä 
muualle kaivannut, mutta silti sitä ahdisti.

Se nimittäin koki olevansa Erilainen ja 
Peloissaan. ”Kukaan muu ei ole juuri kaltai-
seni”, pohti Pömpiäinen ja pelkäsi. Pelkäsi 
niin kovin, että joku sittenkin on. Pelkäsi olla 
erilainen ja samalla pelkäsi olevansa sitten-
kin tavallinen. Toivoi kohtaavansa toisen sa-
manmoisen ja pelkäsi sitä samalla.

Mitä muuta se pelkäsi? Sillähän oli kaik-
ki hyvin. Pesäkolo, jossa asustaa, ravintoa 
saatavilla ja karpalovelliäkin siemailtavaksi. 

Kirsi ja Ari Lambert

Tarinan taikaa

Pelokas Pömpiäinen
Sillä oli ystäviä, pehmoinen peti nukkumista 
varten ja rauha satumetsässä.

Se pelkäsi pelkoaan. Se pelkäsi, että hal-
la vie karpalosadon, että kaatosade mä-
dännyttää sammalet ja puhaltaa suopur-
sut taivaan tuuliin. Se pelkäsi, että tulee 
metsäpalo, eikä kaatosade saavukaan sitä 
sammuttamaan. Se pelkäsi, että tulee sota 
eikä metsäpalo, jota kaatosade ei sammu-
ta. Se pelkäsi, että muunmetsäläiset saa-
puvat ihmeellisillä aluksillaan, eikä tulekaan 
sota, metsäpalo tai kaatosade. Se pelkäsi, 
että tulee satumetsän loppu, eikä muun-
metsäläiset, sota, metsäpalo tai kaatosa-
de. Se pelkäsi, että ei tule mitään, vaan kaik-
ki jatkuu ennallaan. Se pelkäsi, että kaikki ei 
jatkukaan  ennallaan, mutta että ei mitään 
tulekaan. Se pelkäsi olemista ja se pelkäsi 
olemassa olemattomuutta. Se pelkäsi, että 
keiju ei haluakaan olla sen ystävä ja se pel-
käsi, että keiju haluaa olla sen ystävä, mutta 
Pömpiäinen ei itse osaakaan olla tarpeeksi 
hyvä vastaystävä. Se pelkäsi, että peikkopo-
jat hakevat sitä pomppelehtimaan kanssaan 
ja leikkimään kuuruspiiloa, ja että se silloin 

pomppelehtii huonosti tai ei löydä piiloja. Se 
pelkäsi, että ne eivät haekaan sitä toveriksi 
touhuilemaan, sillä sehän tarkoittaisi silloin 
sitä, etteivät ne enää halua olla sen ystäviä.

Se pelkäsi mennä ulos, sillä sittenhän se 
näkisi, mitä siellä odottaa. Se näkisi, jos jo-
kin luonnonkatastrofi lähestyisi ja se näkisi, 
jos kaikki olisi jo kadonnut. Tai se näkisi, että 
kaikki onkin ennallaan, mikä tarkoittaisi sitä, 
että kaikki muu on vasta tulossa. Kaikki se, 
mitä vielä ei ole tapahtunut.

Ja kaikista eniten se pelkäsi sitä, että vä-
syy pelkäämään. Silloinhan se väsyisi myös 
olemaan, sillä pelko hallitsi sen olemista. Se 
pelkäsi pelkäämättömyyttä, sillä se tarkoit-
taisi olemattomuutta.

Pömpiäinen tunsi olevansa murheineen 
niin kovin yksin. Kun ei ollut ketään toista 
samanmoista, pömpiäistä tai pömpiäisen-
oloista.

Yhtenä ihan tavallisena satumetsän päi-
vänä se tuijotteli kuvajaistaan suolammen 
pinnasta, aivan ajatuksissaan, perin pelois-
saan.
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Ja sitten se vasta säikähtikin, sillä sen 
kuvajaisella näytti olevan vallan merkillinen 
varjo. Samanlainen ja samalla ihan erilainen. 
Pömpiäisen pieni sydän hakkasi hurjasti, ja 
sen pieni pää meinasi vallan haljeta pelosta. 
Se sulki silmänsä, pidätteli hengitystään ja 
toivoi heräävänsä tästä kamalan pelottavas-
ta unesta hirmuisen pian.

Mutta sitten Pömpiäinen kuuli äänen, niin 
kovin kirkkaan ja kauniin, tutun mutta vie-
raan. Se ymmärsi äänen puhuvan täsmäl-
leen pömpiäisten kieltä, ei satumetsän yleis-
kieltä. Se ylitti itsensä, rohkeni raottaa sil-
miään ja salavihkaa vilkaista, sillä tällä ker-
taa uteliaisuus voitti pelon.

Se, mitä se näki, oli ihmeellistä, henkeä-
salpaavaa ja käsittämätöntä. Se näki toisen 
pömpiäisen, mutta tämän turkki oli säke-
nöivän kiiltävä ja takuton, sen pienet lättä-
jalat olivat niin kovin somat ja silmät sädeh-
tivät kilpaa satumetsän auringon kanssa. 
Sen hengitys tuoksui maailman makeimmal-
ta karpalovelliltä ja sen nauru helkytteli kuin 
luojan lintusten laulu. Se katsoi Pömpiäistä 
niin suunnattoman lempeästi, että Pömpiäi-
seltä pääsi poru.

Se ei voinut uskoa suurimman pelkonsa ja 
samalla suurimman salaisen toiveensa to-
teutuneen – se kohtasi toisen pömpiäisen, 
joka oli tuttu mutta samalla niin hirmuisen 
erilainen.

Se kysyi toiselta, jotta miten tämän turk-
ki oli niin ihmeen ihana ja ääni kuin enkelten 
kuisketta? Miten sen jalat olivat niin sievät ja 
miten se tuoksui niin hyvältä?

Toinen sanoi: ”Olin aikanaan aivan kuin 
sinä. Pelkäsin sitä mikä oli, sitä mikä voisi 
olla ja tulla ja sitä mikä jäisi olematta tai tu-
lematta. Sitten tapahtui jotain, mitä en ollut 
osannut pelätä – jotain ihan kokonaan mer-
killistä ja sellaista, jonka olemassaoloa en 
ollut edes tiennyt.” Sitten se heläytti helsky-
vän naurun ja jatkoi: ”Ymmärsin, että olin ku-
luttanut suuren osan pömpiäisen elämästä-
ni ja energiastani pelkäämiseen. Makoisinkin 
karpalovelli oli nielaistu maaruun edes kä-
sittämättä sen ihanaa makua. Kaikki ihana 
oli mennyt ohi ja huomaamatta, kun olin niin 
keskittynyt pelkooni.”

Pömpiäinen kysyi silmät ymmyrkäisinä, 
jotta oliko tämä toinen sitten tosiaan ollut 
kuin hän? Toinen vastasi: ”Kyllä, juuri kuin 
sinä. Ja olen edelleenkin kuin sinä. Uskalsin 
nyt vasta lähteä metsästäni katselemaan, 
mitä sen ulkopuolella on. Ja vain parin aske-
leen päästä meidän metsämme rajalta löysin 
tämän Satumetsän. Mutta samalla tuolla ly-
hyellä matkalla ennätti sattua yhtä sun tois-
ta.” Toinen alkoi kertoa kaikesta siitä, mitä oli 
sattunut, ja Pömpiäinen keskittyi kuulemaan 
niin, että unohti pelätä.

Sitten sen tuli jano ja se kumartui otta-
maan käpälällisen vettä suolammen suojis-
ta. Ja hämmästyi suuresti. Sillä sieltä kur-
kistikin kaksi pömpiäistä, samanlaista. Sa-
manlaiset kauniit turkit, somat lättäjalat ja 
sädehtivät silmät. Toinen katsoi sitä lem-
peästi ja sanoi: ”Näetkös, turha pelko ku-
luttaa ja tekee elämästä rumaa. Kun lak-
kaa pelkäämästä kaikkea, muuttuu kaikki. 
Vaikka ei kaikki konkreettisesti, niin sinun 
itsesi sisällä. Karpalovelli maistuu parem-
malta, ja turkkisi kiiltää. Et kumminkaan voi 
koskaan onnistua pelkäämään kaikkea, sillä 
aina löytyy jotain, jota et osaa pelätä, kos-
ka et tiedä siitä tai jota unohdat pelätä. Jos 
pelkäät pelkäämistä tai pelkäämättömyyt-
tä, jos pelkäät olemista tai olemattomuutta, 
saat pelätä aina ja oikeasti lakkaat olemas-
ta, vaikka pömpiäisen sydämesi vielä sykki-
sikin. Lakkaat olemasta sielultasi. Ja vaikka 
onnistuisit pelkäämisessä kiitettävän hyvin, 
ei se silti mitään auta. Ei se estä asioita ta-
pahtumasta. Mutta jos lakkaat pelkäämäs-
tä kaikkea, ennalta ja turhaan, saa se asioita 
tapahtumaan.”

Pömpiäinen huokaisi syvään ja sanoi: ”Va-
litsen kauneuden. Ja valitsen olemisen.” Sit-
ten se halasi toista, ja ne palasivat omiin pe-
siinsä ja sopivat tapaavansa taas huomenna.

Sinä iltana Pömpiäisen pielus oli harvinai-
sen pehmoinen, saniaispeitto tuoksui huu-
maavan ihanalta ja iltapalaksi syöty karpa-
lovelli maistui mukavasti suussa. Se henkäi-
si syvään ja vaipui ihanaan uneen, jossa se 
ei enää ollutkaan niin kovin Erilainen, vaan 
aikalailla Samanmoinen, sillä oli kuin olikin 
joku, joka ymmärsi sitä ja oli kokenut samoja. 
Eikä se enää pelännyt turhaan ja ennalta.  ❀
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Astrokooppi
Astrologi: Johanna Karpov

Merkurius 
Liike 24° - 16° kaksosia

Olemme kollektiivitasolla ikään kuin jääneet luo-
kalle, jolla jokainen planeettaopettaja muistuttaa 
meitä oman aihealueensa asioista. Merkurius on 
puhetaidon, kaupankäynnin ja liikkumisen opet-
taja. Näissä tilanteissa saattaa Merkuriuksen 
perääntyessä esiintyä ongelmia; ostopalautukset 
lisääntyvät, viestitys takkuilee ja varsinkin kau-
pankäynnissä saa olla tarkkana, millaiseen kaup-
pakirjaan laittaa nimensä alle.

Merkurius peruuttaa kaksosten merkissä, aika-
välillä 29.5. - 21.6. saaden meidät tarkistelemaan 
toukokuussa lukkoon lyötyjä suunnitelmia.

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 persoonallisiin 

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

yhteiskunnallisistakin muutoksista.

Kesä näyttää olevan monien tar-
kistusten aikaa. Joudumme kol-
lektiivitasolla palaamaan mennee-
seen ja katsomaan ja tutkimaan, 
mitä jäi huomaamatta. Maasta 
käsin katsottaessa planeetat yksi 
toisensa jälkeen hiljentävät kul-
kuaan ja lopulta pysähtyvät tiet-

"Kesäkooppi"

Jupiter 
Liike 2° kaloja - 22° vesimiestä  

Jupiter on lempeämpi. Lahjat, jotka jäivät antamat-
ta ja käyttämättä jääneet tilaisuudet tulevat nyt 
uudestaan tarjolle. Muistele, millaisia tilaisuuksia 
sinulla on ollut maaliskuun lopusta lähtien tarjolla ja 
ole tarkkana siitä, mitä sinulle tarjotaan kesäkuun 
puoliväliin saakka. Nämä tilaisuudet tulevat uudel-
leen jakoon loppukesästä.

Jupiter peruuttaa 20.6. - 17.10. välisenä aikana 
vesimiehen ja kalojen merkissä. Olet Jupiterin 
suosiossa varsinkin, jos sinulla on jokin henkilökoh-
tainen planeetta 22-29 astetta vesimiestä tai aivan 
kalojen alussa.

Saturnus 
Liike 13° - 6° vesimiestä

Saturnus peruuttaa 23.5. - 10.10. välisenä aika-
na. Saturnus opettaa meitä tiukemmin; läksyt 

on tehtävä ajallaan ja tarkasti! Jos et ole 
toiminut vastuullisesti, saatat kohda-

ta vaikeuksia etenemisessäsi ja 
joudut tarkastelemaan tämän 

vuoden helmi-toukokuun ajan 
teemoja; mitä silloin jäikään 

tekemättä? Kohderyhmänä 
ovat varsinkin 25.1. - 1.2. 

syntyneet vesimiehet.

tyyn asteeseen saaden kyseisessä 
asteessa koetun menneisyyden 
hetken nousemaan tarkastelun 
kohteeksi.

Planeetat alkavat pysähtymisen 
jälkeen perääntyä. Tämän proses-
sin on aloittanut Pluto jo huhtikuun 
lopulla. Mukaan liittyvät toukokuun 

lopulla Merkurius ja Saturnus, joita 
seuraavat kesän kuluessa myös 
Jupiter, Neptunus ja Khiron. Kun 
planeetta peruuttaa, se käy meissä 
läpi asioita, jotka ovat jääneet en-
simmäisellä kerralla huomioimatta 
tai syventää teemoja, jotka vaativat 
uudelleen tarkastelua.
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Tilaa ilmaiseksi oma astrologinen karttasi 
sähköpostiisi osoitteesta www.veneika.fiminä

Olen
ETU!

Mainitse: MinäOlenAstrokooppi/etukoodi
(normaalihinta 2€)

Uudekuun 
pvm

Aste ja merkki

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).

Uranus 
Liike 14° - 10° härkää

Uranus irrottaa meidät Saturnuksen ikeestä! 
Jos olet jo keväästä lähtien halunnut toimia 
toisin ja vapautua elämään omaa elämääsi, 
on loppuvuosi sinulle toiminnan aikaa. Härille 
tämä aika saattaa muodostua raskaaksi, 
mutta pitkällä tähtäimellä erittäin puhdista-
vaksi.

Uranus peruuttaa 19.8.2021 - 17.1.2022 
välisenä aikana ja koskettaa varsinkin 19.4. - 
18.8.2021 välistä aikajaksoa.

Neptunus 
Liike 23° - 20° kaloja

Neptunuksen vaikutus sumentaa elämääm-
me; toisaalla elämme kuin virtauksessa, toi-
saalla taas yritämme suunnistaa kuin sumus-
sa. Mikään ei tunnu onnistuvan yrittämällä, 
ja kummallisia asioita tapahtuu mihinkään 
pyrkimättä. Mihin maailma onkaan menossa?

Neptunus peruuttaa 25.6. - 30.11 välisenä 
aikana. Olet sumulinjalla, jos kartallasi on 
tekijöitä 20-23 asteessa kaloja, kaksosia, 
jousimiestä tai neitsyttä.

Pluto 
Liike 26° - 24° kaurista

Pluto on muovannut rakenteidemme pe-
rusteita jo vuodesta 2009 lähtien. Vielä olisi 
kolme vuotta jäljellä, ennen kuin pääsemme 
vesimiesenergioiden muutokseen. Pluto 
liikkuu hitaasti mutta varmasti ja tuo esille 

heikot kohtamme; mikään ei jää tältä 
opettajalta näkemättä!

Pluto peruuttaa 27.4. - 5.10 välisenä 
aikana nostaen esiin alkuvuoden tunnel-
mat; on kollektiivisen siivouksen aika.

Khiron 
Liike 13° - 8° oinasta

Perääntyessään Khiron aloittaa kollektii-
visen paranemisprosessin. Perääntymi-
nen oinaassa tuo meille voimaantumisen 
tunteen asioissa, joissa olemme olleet 
haavoittuvaisimpia.

Khiron peruuttaa 16.7. - 19.12. välisenä 
aikana. Unet, jotka näet 6. - 9.7. saattavat 
ilmaista sinulle ennalta, millaiseen pro-
sessiin olet loppuvuodeksi lähdössä.

OIKAISU
Lehden numerossa 2/2021 oli virhe  
"Suomen astrologinen rapuaika" -jutun sivulla 63.
Siellä sanotaan, että progressiivinen kuu viihtyy eläinradan merkeissä
kahdesta vuodesta 25 vuoden pituiseen jaksoon. Tämä on
väärin. Oikea jakso on kahdesta vuodesta 2,5 vuoden jaksoon.
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puh. 050 534 4643

 • numerologia

 • TFT-hoidot

 • kurssit ym.

www.valonsydan.�  

Seija Laukkanen

www.seijalaukkanen.fi

Henkinen auttaja                                                                    
Selvänäkötulkinnat - katso soittoajat nettisivultani

Kaukohoito - energianvälitys   
Henkilökohtaiset voimataulut- juuri sinulle maalattu 

Pelko pois ja elämä hallintaan,
tämä on tieni, tule sinäkin!

Koulutuspäivät, kanavoinnit

Pirjo Aurora
Elämänhallinnan kouluttaja

pirjo.a.k.vayrynen@gmail.com M
es

su
pa

ik
ka

 1
16Eeva 0700 98982

Anu Q 0700 98989

2,18€+pvm/min PL 59 Pori

auttajat.kuudesaisti.net

Kokeneet, luotettavat ja läsnäolevat 
selvänäkijät, meediot, energiahoitajat  
ja intuitiiviset korttitulkitsijat

SOITA AUTTAJALLE 
Myös  

kirja
llis

ia 

tulkintoja

Intuitiivisten kykyjen ja omien kokemustensa 
kautta Kuudes Aisti Auttajat voivat auttaa 
myös sinua, kun omat voivat eivät riitä  
tai haluat selvyyttä tulevasta. 

Päivystävien Auttajien puhelinnumerot löydät verkkosivuilta

Luotettavat Auttajamme toimivat palvelussamme omalla nimellään ja kuvallaan. Puh. hinta 2€/min/pvm

Maaelo Oy
Puh. 044-987 3393

Facebook/Puutarhaponi
www.puutarhaponi.fi

*Luennot ja kirjat Kuun vaikutuksesta
*Eettinen Korento-vaatemallisto

*Puutarhaponi-kirjat

facebook.com/minaolenlehti

Löydät meidät  
Facebookista

minä

Olen
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Vastaanottaja 
maksaa posti-

maksun

Minä Olen Keskus Oy

Tunnus 5021389

00003 Vastauslähetysnimi

jakeluosoite

postinumero

postitoimipaikka

puhelin

sähköposti

allekirjoitus

nimi

jakeluosoite

postinumero

postitoimipaikka

puhelin

sähköposti

Tilaa  
minä

Olen lehti
kestotilauksena 6 numeroa 42 €
Lehden tilaukset:  
www.minaolenlehti.fi 

(Tilaus alkaa seuraavasta numerosta)
Ylläolevat hinnat ovat Suomeen tehtyihin tilauksiin. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. 
Muut maat: EU-maihin 45€+postimaksut
*Kestotilaus jatkuu automaattisesti ensimmäisen tilausjakson jälkeen voimassa olevilla kustan-
tajan kestotilaushinnoilla, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksensa. Irtisanominen on tehtävä hyvissä 
ajoin, kuitenkin viimeistään neljätoista (14) päivää ennen uuden jakson alkua.

TILAUKSEN MAKSAJA LAHJATILAUKSEN SAAJA

Tilaan Minä Olen -lehden     itselleni     lahjaksi
	kestotilauksena ( 12 kk 6 nro) 42 € vuosi*
	määräaikaistilauksena (12 kk 6 nro) 45 €
	määräaikaistilauksena (6 kk 3 nro) 23 €

facebook.com/minaolenlehti
www.minaolenlehti.fi

Ilmestyy  
viikolla 36

seuraava
minä

Olen
4/2021

lehti
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Transformer 28-5G!

 Suojaa säteilyltä 33 metrin säteellä

 All-in-one-tuote: T-28-5G-voi lisäksi neutralisoida  
naapurien WIFI-reitittimien säteilyn.  
Mikäli naapurustossasi on yli 10 Wifi-verkkoa,  
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 tasapainoisempia sekä 
että heidän unen laatunsa on parantunut.

 30 päivän rahat takaisin -takuu.

Green8 säteilyn suojalaitteet! 

Tutustu osoitteessa:

Body Harmonizer premium 5G
Energisoitu metallisiru, joka parantaa ja  
voimistaa kehon omaa energiakenttää  
suojaten sinua tehokkaasti ympäröivältä  
sähkömagneettiselta säteilyltä.

Sähkömagneettisen säteilyn  
aiheuttamia ongelmia

Green8.fi

 Energiavaje  
 ja uupumus

 Unihäiriöt
 Päänsärky

 Allergiat
 Hermostuneisuus 

  ja levottomuus

Täydellinen suojaus  4 - 5 G verkkoja vastaan


