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Miten meedio työskentelee? 
Irene Nadén on välittäjä  
tämän todellisuuden ja 
näkymättömän maailman 
välillä. 20

Fengshui-konsultti Sari Weckström valmistelee puutarhansa 
talvilevolle. Viimeisiä töitä tehdään kevät jo mielessä.

10
On tullut aika juhlia ja kiittää. Emma 
Takko kertoo vuodenkierron vanhoista 
siirtymärituaaleista Kekri ja Samhain. 
Entä – kuka pelkää noitia?

Ystävykset Sanni Nevalainen ja Katja Frange loivat yhdessä 
kortit, joiden väreissä kuplii ilo ja sanoissa viisaus. Miten 
kortit syntyivätkään?
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O
n syyskuisen Aila-myrskyn iltapäivä 
Helsingissä, meren äärellä. Katson ik-
kunasta ja kuuntelen Beethovenin 5. 
pianokonserttia. Sydämeni on pakahtua 

sen kauneudesta. Harmaat, repaleiset pilvet kii-
tävät taivaalla 16 metrin tuntivauhtia ja kymme-
niä pääskyjä lentää villisti puuskia päin kovassa 
tuulessa. Miten niin pienissä otuksissa voi olla 
niin paljon voimaa? Ja vielä aurinkokin tulee yht-
äkkiä näkyville. Oooh!

Istun kirjoittamaan tarot-korteista. Ensimmäi-
nen pakkani on vuodelta 1987; perinteinen 78 kor-
tin The Mythic Tarot, jonka vertaukset ovat Krei-
kan jumaltarustosta. Toinen pakkani on Oshon 
luentoja ja opetuksia sisältävä Neo-Tarot ja kol-
mas Medicine Cards, Amerikan intiaanien voi-
maeläintarinoiden pakka. On ollut kausia, jolloin 
en ole moniin kuukausiin katsonut niitä. Jokin 
myös pidättelee minua etsimästä elämäni kysy-
myksiin vastauksia kortteja ”ahmimalla”. Voisiko 
siinä tapahtua korttien taian heikkenemistä? Pa-
kenemistakin? Todelliseen tarpeeseen – kyllä kii-
tos, kortti. En myöskään anna muiden nostaa mi-
nulle kortteja. Olen tiukkis.

Tietysti minä rakastan korttejani. Oletko kos-
kaan ihmetellyt, että miten ne oikein toimivat? 
Mikä ja missä onkaan se taajuus, jolla sekä ihmi-
sen tajunta että korttien energiat liikkuvat yhdes-
sä? Jokin kvanttitodellisuus? Kun vähän hiljennyt, 
sekoitat kysymys mielessäsi pakkaa ja annat sille 
kaiken huomiosi, niin oikea vastaus tulee... aina.

Kuten eilen viimeksi. Olin naputellut läppäriä 
tuntikaupalla. Oli lähdettävä ulos. Puin tunnol-
lisesti ylleni rämävaatteet, tungin kassiin syys-
lannoitetta ja sitten lähtisinkin viljelypalstalle! 
Epäilys hiipi mielen nurkkaan... kuinkas sattui-
kaan. Mikä ihme siellä nyt kolkutti: ”Otapa tuos-
ta Meri Mortin uudesta pakasta kortti!” Yksi voisi 
sanoa, että henkimaailma puhui, toinen, että kor-
keampi minä huomautti ja kolmas, että terve jär-
ki pysäytti älyttömän autopilotilla kaahaamisen. 
Whatever, otin kortin. Nousi SAMMAL: ”Lepää. 
Jätä tekeminen. Rakasta itseäsi olemalla. Uppoa 

pehmeyteeni. Saat 
nauttia. Todista hal-
tiain leikkiä vierellä-
si.” Huokaisin syvään. 
Miksi ihmeessä ryn-
nätä yhdestä työstä 
heti toiseen? Tunsin 
olevani näännyksis-
sä. Jokin tiesi kaoot-
tista mieltäni parem-
min.

Kortit eivät ”ennustaneet” mitään. Kortti avasi 
tajuntani näkemään ja käsittelemään asiaa, jon-
ka jotkut puolet olivat siihen saakka olleet minul-
ta piilossa. Kortit voivat näyttää jonkin tulevai-
suuteen kurottavan vaikutuksen, mutta mehän 
elämme koko ajan – nyt, nyt ja nyt – nykyhetkes-
sä. Ja nyt. Oivallamme asioita korttien avulla ja 
toimimme miten parhaaksi näemme. Korteissa 
on taikaa!

Kysymys on synkronisaatiosta, joka tapahtuu 
läsnäolon tilassa. Silloin minä ja kortit, tai minä, 
Beethoven ja nuo  pääskytkin koemme yhdessä ja 
tulkitsemme ja luemme toinen toisiamme. Ja sil-
loin toimii SE, mitä ei loppujen lopuksi sanoin voi 
kuvata. Minun valmiuteni ja vastaanottavaisuute-
ni ratkaisee, mitä kuulen ja kuinka osaan sen tul-
kita. Sitä kannattaakin treenata.

Ja mikä olikaan lopputulos? Vaelsin voima-
paikalleni, silittelin sammalia ja halailin hiljaa ja 
antaumuksella kahdeksaa mäntyä. Luon-
nontutkija ja mystikko Esko Jalkasen 
(1921-2007) mukaan se palauttaa 
voimat. Kiitos. Ja joo, muutaman 
tatin kyllä poimin. Pitäähän sitä 
ihmisen syödä!

Anna Tosha Einiö
toimituspäällikkö
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Hyvä kiertoon

Adult Gorilla puhuu!

”Mikset eläisi elämääsi niin kuin aikuinen go-
rilla?”

Näin vastasi Mexicossa moderni munk-
ki Maharishi Krishnananda Ishaya suoras-
sa radiohaastattelussa toimittajalle, joka 
oli suhtautunut tämän opettamaan Ascen-
sio-meditaatioon ylimielisesti ja pitkästy-
neesti. Haastattelun lopussa toimittaja oli 
nimittäin ti-
vannut 
edes 
yhtä hy-
vää syy-
tä siihen, 
miksi ih-
meessä 
hänen pi-
täisi me-
ditoida.

Kom-
mentti ai-
kuisesta 
gorillasta 
sai radiokana-
van puhelinlinjat täyttymään innokkaista ih-
misistä, jotka halusivat kuulla lisää siitä, mi-
ten oikeasti voisivat elää elämäänsä kuten 
aikuinen gorilla. Myös lähistöllä pidettävän 
Ascensio-meditaatiotapahtuman liput myy-
tiin hetkessä loppuun.

– Kuulin tämän tarinan Espanjassa, kun 
olin mukana Ascensio-meditaation retrii-
tissä, kertoo lehtemme sarjakuvataiteilija 
Nora Fleming.

– Saimme tilata myös kotitehtäviä sisäl-
tävän uutiskirjeen. Niissä paneuduttiin eri-
laisiin elämänviisauksiin ja teemoihin, jotka 
ohjaavat ihmisiä läsnäoloon ja päästämään 
irti asioista. Kotitehtäviä luovaan tiimiin 
kuului loistava englantilainen kirjailija, life 
coach ja meditaatio-opettaja Arjuna Ishaya. 
Hän osasi tiivistää asiat ihastuttavaan lu-
ettavaan muotoon. Itselläni heräsi ajatus, 
että voisin ottaa lainauksia hänen vastauk-
sistaan ja kuvittaa näitä ajatuksia aikuisen 
gorillan kera sarjakuvan muotoon, kertoo 
Nora.

vä ajatus. Kuvan ja tekstin suhde on mahdol-
lisimman yksinkertainen ja puhdas. Kuvat 
ovat tyyliltään naivistisia ja osin myös sym-
bolisia.

Nora piirtää kuvat ja hänen 
yhtiökumppaninsa, espanja-
lainen Lola Stalenhoef värit-
tää ne. Joillekin korttien suurin 
juttu voi olla yksinkertaisesti 
vain niiden värit tai itse kuva, 
mutta hahmojen mietteet tuo-
vat korteille syvempää merki-
tystä. Kortit ovat ajattomia ja 
keskittyvät tähän hetkeen. Nii-
den käyttäjä voi oman elämän-
sä kautta luoda niistä oman 
tarinansa.

– Tavoitteeni on kehittää Ai-
kuis Gorilla -sarjakuvaa mah-
dollisimman pitkälle. Haluan 
tutkia tätä hahmoani kuvina ja kuvasarjoina 
ja tavoitteeni on luoda myös erilaisia Aikuis 
Gorilla -kuoseja, Nora innokkaana kertoo.

Voimme löytää aikuisgorillan myös No-
ran ja Lolan Instagram-projektista #break-
fastwithanadultgorilla. Siellä Nora ja Lola 
kutsuvat meitä mukaan julkaisemaan omia 
kuviamme aamupalatuokioista gorillan mie-
telauseen parissa. Ja kuka tahansa voi liit-

tyä mukaan. Tähän mennessä hauskaan 
kuvaprojektiin on liittynyt henkilöitä ainakin 
Kanadasta, Espanjasta ja Englannista! Aktii-
visin heistä on 13-vuotias Manuela Espanjas-
ta, ja ikähaitarin toisesta päästä löydämme 

Kanadassa saarella asu-
van 77-vuotiaan Sonjan.

– Instagram-projek-
tissa on kyse osallistavan 
yhteisön rakentamises-
ta visuaalisen muotoilun 
keinoin. Pystyn sen avul-
la myös tutkimaan, mi-
ten sarjakuva elää ja mikä 
kortti on suosittu. On ar-
vokasta ja inspiroivaa saa-
da välitöntä ja suoraa pa-
lautetta, Nora kertoo. – Ja 
lähitulevaisuudessa pak-
koja on tulossa vielä kak-

si lisää.

Oman korttipakan voi toistaiseksi hankkia 
vain yhdysvaltalaisesta nettikaupasta, mutta 
suunnitteilla on Adult Gorillan oma nettikaup-
pa, joten tulevaisuudessa kortteja ja ehkä 
muitakin ”gorillatuotteita” voi hankkia Atlan-
tin valtameren tältäkin puolelta. Ollaan siis 
kuulolla!

 TEKSTI: Teppo Ahomäki

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

Niin alkuperäisessä sarjakuvassa kuin 
Adult Gorilla -korteissakin kolahtaa ajatus 
gorillan leppoisasta elämästä ja sen sym-
paattisesta olemuksesta. Noran gorilla on 
inhimillinen, sukupuolineutraali hahmo. 
Se edustaa viattomuutta, lähestyy elä-
mää avoimin mielin ja rohkaisee tekemään 
omia valintoja. Puhekuplassa on miete-
lause tai jokin filosofinen, elämään liitty-

Näin sai alkunsa Aikuis Gorilla -sarjakuva. 
Lehtemme lukijat ovat saaneet nauttia ai-
kuisgorillan viisauksista jo jonkin aikaa. Nyt 
Nora on luonut pakan hauskoja ja opettavai-
sia Adult Gorilla -kortteja. Koska Nora toimii 
kansainvälisesti, ovat kortitkin toistaiseksi 
englanninkieliset. Innokkaimmille on jo tar-
jolla ensimmäinen 36 kortin pakka, jonka 
yksittäinen kortti saattaa olla osa sarjaku-
vasta.

”On 
arvokasta ja 
inspiroivaa 

saada 
välitöntä 
ja suoraa 

palautetta.”
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Hyvä kiertoon

Standing Rockin naiset 
Dokumenttielokuva kamppailusta puhtaan veden puolesta

Keväällä 2016 maailma käänsi hetkeksi kat-
seensa kohti Yhdysvaltojen Pohjois-Dakotaa 
ja Standing Rock -reservaattia. Pieni joukko 
siellä asuvia Sioux-kansan jäseniä oli noussut 
vastustamaan monikansallista öljy-yhtiötä, 
joka suunnitteli kaivavansa raakaöljyä kuljet-
tavan öljyputken reservaatin maiden kautta 
ja Missouri-joen alta sen yläjuoksulla. Siou-
xien mielestä olisi vain ajan kysymys, milloin 
putki vuotaisi ja reservaatin 8200 asukkaan 
vesivarannot myrkyttyisivät. Sen lisäksi putki 
oli suunniteltu kaivettavaksi reservaatin py-
hien paikkojen ja hautausmaiden lävitse.

Öljyputki on musta käärme eli ”the black 
snake”, josta Yhdysvaltain alkuperäiskansat 
olivat varoittaneet jo pitkään. Keväällä 2016 
he päättivät, että tämä käärme olisi pysäy-
tettävä. Pienestä paikallisesta protestista 
kasvoi yksi 2010-luvun merkittävimmistä il-
miöistä, jota saapui tukemaan alkuperäiskan-

dysvaltoja, kertoo Ehrnrooth.
– Kring oli turhautunut siitä, että hänellä 

oli loistavat yhteydet Standing Rockin alku-
peräisväestöön, mutta ei resursseja kuvaa-
miselle. Tilanne oli paikan päällä kärjistynyt 
ja tulenarka. Valtamedia ei uutisoinut asias-
ta. Keskustelumme oli lyhyt ja päätös nopea 
ja intuitiivinen: ”Teemmekö tämän? Kyllä!” 
Sovimme, että maksan Kringin ja kuvaajan 
lentoliput ja mietimme sitten myöhemmin, 
miten edetään. Seuraava askel oli hankkia 
dokumentille laaja joukkorahoitus.

Saavuttuaan Standing Rockin mielen-
osoitusleiriin, Kring kiinnitti huomiota pro-
testin ”Water is Life” – eli veden puolusta-
jien – ytimessä oleviin naisiin, jotka olivat 
liikkeen kantava voima. Naiset kertoivat 
ohjaajalle rakenteellisesta rasismista, ko-
lonialismin rumista jäljistä ja päihdeongel-
mien arpeuttamista sukupolvista. Toisaal-
ta näissä samoissa naisissa kipinöi vahva 
tahto ja päättäväisyys – he olivat saaneet 
tarpeekseen ja kutsuivat muita rinnalleen! 
Oli aika nousta puolustamaan omaa maa-
ta, puhdasta vettä ja elämäntapaa. Naiset 

myös pitivät miesten rinnalla huolta päivittäi-
sistä rukoushetkistä ja pyhän tulen ylläpitämi-
sestä, mikä on alkuperäiskansojen perinteinen 
tapa vaikeinakin aikoina – ja ehkä vahvimmin 
juuri silloin.

Ehrnrooth kertoo dokumentin piirtävän 
Amerikan alkuperäiskansojen naisten näkö-
kulmasta ja heidän kokemuksiinsa perustuen 
myös laajemman kaaren maan valloitushisto-
riaan.

– Elokuvassa on monta yhtymäkohtaa ny-
kymaailman polttaviin kysymyksiin: energi-
antuotanto vastaan ekologisuus ja luonnon 
suojeleminen yhdistettynä alkuperäisväestön 
tahtoon ja oikeuteen suojella maitaan, elineh-
tojaan ja olemassaoloaan. Tämä on ja tulee 
meillä Suomessakin olemaan ajankohtainen 
aihe pohjoisen kaivosteollisuuden leviämisen 
myötä.

”END OF THE LINE: The Women of Standing 
Rock” saa ensi-iltansa YLE:llä alkutalvesta 
2021. Hyvä lähtee – jälleen kerran – kiertoon!

TEKSTI: Laura Kangasniemi ja Anna Tosha Einiö

”Näissä naisissa kipinöi vahva tahto ja päättäväisyys. 
Oli aika nousta puolustamaan  

omaa maata, puhdasta vettä ja elämäntapaa.”

Kuvien  copyright End of the Line: The Women of Standing Rock

sojen ja myös valtaväestön edustajia ympäri 
maailman. Siitä tuli suurin alkuperäiskanso-
jen kokoontuminen Yhdysvalloissa yli sataan 
vuoteen.

Standing Rockin kansanliikkeestä on nyt 
tulossa suomalais-amerikkalaisella yhteis-
työllä valmistunut, kokopitkä dokument-
tielokuva ”END OF THE LINE: The Women of 
Standing Rock”. Yhteistyössä ovat mukana 
Red Queen Media, Playart Productions, Suo-
men elokuvasäätiö, YLE ja Solar Films. Oh-
jaaja Shannon Kring oli yksi ensimmäisistä 
kuvaajista, joka saapui Standing Rockin re-
servaattiin protestien alkaessa. Hänen mat-
kansa rahoitti suomalainen Sophia Ehrn- 
rooth Playart Productions -tuotantoyhtiös-
tä.

– Amerikkalainen ohjaajaystäväni Kring 
soitti minulle eräänä keskiviikkoiltana elo-
kuussa 2016. Hän kertoi, että Standing 
Rockin reservaatissa oli noustu vastusta-
maan tätä kiistanalaista öljyputkea. Kuu-
lin häneltä, että vaikka viranomaiset olivat 
katkaisseet tiet reservaatille, niin sinne valui 
silti jatkuvasti väkeä kaikkialta ympäri Yh-
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Ilon kortit 
syntyivät ystävien yhteistyöllä

TEKSTI: Teppo Ahomäki

KUVAT: Ville Juurikkala

Kaksi iloista ystävystä istuutuu porvoolaiseen kahvilaan ihastelemaan 
yhteistyönsä uusinta hedelmää. Toinen pirskahtelee ja nauraa 
kuin kupliva shampanja, toinen iloitsee hymyillen, tyynempänä ja 
tyytyväisyydestä huokaillen. Ilon energia näyttäytyy eri tavoin ja täyttää 
koko kahvilan.
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– Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
näen kortit valmiina. Ihanaa, Ilon kort-
tien kirjoittaja Katja Frange kiittelee yh-
teistyökumppaniaan Sanni Nevalaista, 
kun tämä ojentaa hänelle uunituoreen 
pakan. Sannilla on ollut kortit käytös-
sään hetken aikaa, mutta hän pääsi vasta 
nyt antamaan ne myös Katjalle.

Eri tapoja käyttää kortteja
Pakka avataan ja toki kaikille seurueessa 
nostetaan heti kortit. Molemmat naiset 
käyttävät erilaisia kortteja aktiivisesti.

– Käytän niitä sisimpäni peilaukseen, 
herättelemään intuitiota ja ajatuksia. Jos 
jokin asia esimerkiksi mietityttää, nostan 
sille ohjaukseksi kortin. Käytämme kort-
teja paljon myös ystävien kanssa, koska 

niiden myötä syntyy hyviä keskusteluja, 
Katja kertoo suhteistaan kortteihin.

Samalla Sanni nostaa pöydälle hei-
dän yhteistyönsä hedelmänä aiemmin il-
mestyneet Intuitito-kortit. Molemmissa 
korttipakoissa on 44 korttia ja niitä voi 
hyvin käyttää myös yhdessä.

– Käytän kortteja joka päivä moneen 
kertaan. Nämä kortit ovat suosikkityöka-
lujani ja nimenomaan yhdessä käytettyi-
nä. Olen jo kurssilaisiakin ohjannut siten, 
että molemmista pakoista voi nostaa kor-
tin. Näin saa esittämäänsä kysymykseen 
kaksi näkökulmaa tai yhden laajemman 
näkökulman, Sanni valaisee.

Kortteja voi pitää kahdessa pakassa ja 
nostaa molemmista kortin erikseen tai 
sitten sekoittaa pakat yhdeksi ja nostaa 
sieltä kortin tai useammankin. Molempi 
parempi. 

– Leikin korteilla ja nautin niistä pit-
kin päivää. Ne ovat esillä, enkä säilytä 
niitä vain pakassa. Yleensä nostan kor-
tit heti aamusta, että saisin ajatuksia sil-
le päivälle. Tai nostan ne jollekin minua 
askarruttavalle ajatukselle tai kysymyk-
selle. Minulla on myös aarrekarttoja, 
ja saatan nostaa kortin sellaisen päälle 
energisoimaan sitä. Joskus saatan nos-
taa kortin myös yöpöydälle, jos tuntuu 
siltä, että tarvitsen jotain energiaa yöksi 
tai että haluan nukahtaa tiettyyn ajatuk-
seen, Sanni jatkaa antaen lukijalle muka-
via vinkkejä korttien käytöstä.

Sanat ja kuvat  
toimivat yhdessä

Ilon kortit ovat syntyneet ilon ja kevey-
den kautta. Vähän vastapainona vanhal-
le, välillä kovin vakavalle henkisyydelle. 
Korttien tekstit ovat viisaita, kiehtovia ja 
ajatuksia herättäviä. Mukana tuleva oh-
jekirja sisältää laajemmat selitykset kort-
tien mietelauseille. Mutta kuvat näytte-
levät niissä myös tärkeää roolia. Katjalle 
on tärkeää, että kortit on kuvitettu San-
nin maalauksilla, sillä hän kokee saavan-
sa niistä positiivista, parantavaa ja pu-
huttelevaa energiaa.

– Korttien kuvia voi pitää energiatyö-
kaluina ja ne ovat yhtä lailla avaavia ja 
energisoivia kuin sanatkin, Katja kertoo.

– Ne ovat maalauksia ja ne välittävät 
energiaa, kun pysähdyt kuvan äärelle ais-
timaan, mitä se sinussa avaa. Ja silloin 
aktivoit jotain muuta itsessäsi, esimer-
kiksi intuitiota ja aivojen oikeaa puolta. 
Voit katsoa pelkkää kuvaa ja antaa sen 
nostaa mieleesi ajatuksia. Kysy, mitä tun-
teita kuva sinussa herättää ja lue vasta 
sen jälkeen tekstit, Sanni ohjeistaa. 

Ilon korteissa on käytetty paljon tur-
koosia, pinkkiä sekä keltaista väriä, joita 
tällä hetkellä tunnutaan tarvitsevan. 

– Näen turkoosin ja keltaisen olevan 
tällä hetkellä tärkeitä ihmisille. Ne ovat 
ilon ja viisauden värejä. Kun keltainen 
kultaantuu, se ikään kuin kohoaa väräh-

KATJASSA kiehtoo viisaus ja syvyys. Hän on huikea ja ihana ihmi-
nen ja erittäin taitava sanavirtuoosi. Katja on minulle loistava ys-
tävä, erittäin empaattinen ja monipuolinen. Hän on myös loistava 
omalla alallaan. Minä ihailen Katjan sanankäyttöä ja olen iloinen sii-
tä, että olen pystynyt tekemään hänen kanssaan töitä ja siitä, että 
hän on sanoittanut minun maalauksiani. Yhteistyökumppaneina 
me täydennämme toisiamme ja meillä on hauskaa. Jaamme muita-

kin asioita, kipeitäkin, mutta osaamme yhdessä myös kirkastaa ne. Moniulotteisuutta 
ja laajuutta, sitä tällainen yhteistyö on, Sanni kertoo yhteistyökumppanistaan.

Sanni on minulle erittäin tärkeä henkilö. Hän avaa erilaisuudellaan 
minusta puolia, joita hänessä on. Esimerkiksi elämän juhlistami-
nen – sen olen häneltä oppinut, kun Sannilla on elämässään sellai-
nen kuplivuus. Me nostamme maljaa pienille asioille, käymme kyl-
pylässä nauttimassa ja suunnittelemassa. Sanni muistuttaa minua 
elämän keveydestä. Sanni on avannut minulle iloa ja valoa omalla 
upealla tavallaan; keveydellä, enkelimäisyydellä ja parantavalla ot-

teellaan. Onhan hän ainutlaatuinen ja upea omassa jutussaan, Katja kertoo yhteistyö-
kumppanistaan.
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Hyvinvointia, joogaa, metsäilyä,  
hiljentymisen taitoa, runojoogaa, kädentaitoja

Karjalohja // katjatanner@icloud.com 
Facebook: myfeel // voimaannuttavametsäkävely 

myfeelblogi.blogspot.com 

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
telyltään ja niin siitä tulee viisaus. Pinkki ja turkoosi ovat 
yhdessä tasapainottavia, toisiaan täydentäviä ja syvempää 
viisautta avaavia värejä - feminiini ja maskuliini yhdessä, 
Sanni jatkaa. 

Se, että ihmiset pysähtyisivät hetkesi vain katsomaan 
kuvia ja tutkimaan, mitä tunteita tai ajatuksia ne herättä-
vät, auttaisi heitä ystävysten mukaan herkistämään itseään 
eri energioille. Voisi esimerkiksi kysyä, miten kaksi eri vä-
riä resonoi keskenään.

– Olisi hienoa, jos ihmiset edes pysähtyisivät kysymään 
tällaisen kysymyksen itseltään. Kyllä vastaukset tulevat, 
kun löydät kysymykset, Sanni muistuttaa.

Ensitapaaminen Neljän Tuulen leirillä

Naiset tapasivat ensimmäistä kertaa Lohjan Rausjärvellä, 
vuonna 2016 järjestetyssä Neljän Tuulen kesätapahtumas-
sa, missä Sanni oli esiintymässä. Yhteinen ystävä oli esitel-
lyt heidät toisilleen, mutta juttu ei heti lähtenyt viriämään.

– Universumi heitti meidät sitten yhä uudelleen toistem-
me lähelle, esimerkiksi ruokajonoon peräkkäin ja vesisere-
moniaan istumaan vierekkäin ja sellaista, Katja muistelee.

Siitä alkoi yhteydenpito, joka on siis johtanut jo kahden 
korttipakan tekemiseen. Elämme aikaa, jolloin yhdessä 
luominen ja tekeminen on yhä tärkeämpää, joten Katjan ja 
Sannin yhteistyötä voi hyvin kutsua uuden ajan yhteistyök-
si, yhdessä tekemisen ja jakamisen viestin eteenpäin viemi-
seksi. Se on vaativaa, koska se vaatii egon sivuun asettamis-
ta, omassa voimassa olemista ja mahdollisuutta sekä lait-
taa peliin omat lahjansa ja panoksensa, että myös vastaan-
ottaa toisten panoksen.

Ystävykset kokevat myös molemmat tuottaneensa kortit 
johdatuksessa. Ennen Intuitio-kortteja Sanni oli meditoi-
dessaan saanut viestin, että hänen pitäisi tehdä kortit yh-
dessä Katjan kanssa. Soitto uudelle ystävälle vahvisti asian.

– Olin juuri tulossa kustantajalta, jossa minulle tarjot-
tiin sopimusta korttien teosta. Sannin saama viesti oli vah-
vistus asialle, Katja kertoo.

Katja lähti tutustumaan tarkemmin Sannin tauluihin ja 
uuden ajan yhteistyö lähti siitä hetkestä käyntiin.

– Emme olleet puhuneet silloin vielä yhteistyöstä, vaan 
ehkä enemminkin vähän ystävystytty. Oli itsellenikin hir-
veä järkytys, kun olin ajatellut tehdä kortit kokonaan itse, 
mutta henkimaailma kertoi, että ”teet kortit yhteistyössä 
ja maalaat vain kuvat”. Koen muutenkin nykyään, että yh-
dessä tekeminen on ja luo uutta energiaa. Ego voi astua 
vanhassa energiassa esiin, eli se oli merkityksellistä, etten 
tehnyt kortteja itse. Tämä on hyvä osoitus siitä, että sinulla 
voi olla kuvitelmia tai suunnitelmia ja mielikuvia siitä, mil-
tä asiat tuntuvat, mutta olennaista on oletko valmis luopu-
maan niistä ja muuttamaan suunnitelmiasi. Meillä on va-
lintatilanteita koko ajan. Ja olen kiitollinen tästä, Sanni va-
laisee tuntemuksiaan.

– Kuvaan tällaista uuden ajan yhteistyötä siten, että 
olemme tasavertaisena yhteisen maljan äärellä. Jokainen 
lisää maljaan omastaan, jolloin siihen syntyy ainutlaatui-
nen ”keitos”, josta sitten myös jokainen vastaanottaa. Eli 
jokaisella pitää olla oma voima ja vastuu. Silloin yhteis-
työ soljuu. Ei ole varsinaista päämäärää, vaan katsotaan 
mitä syntyy. Se on yhdessä luomista. On myös mielettö-

män kiehtovaa huomata, mitä kaikkea 
voikaan saada aikaiseksi. Vaikka teen 
paljon yksin, niin myös yhdessä on iha-
na työskennellä, kun ei tarkkaan tiedä, 
mitä sen seurauksena syntyy, Katja sa-
noittaa näkemyksiään.

Voimaa ystävyydestä

Katjan ja Sannin yhteistyössä on tilaa 
myös luoville hetkille sekä projektien juh- 
listamiselle. Ilon kortit-projektin päätty-
mistä juhlistettiin purjehtimalla Viroon 
ja viettämällä päivä paikallisessa kylpy-
lässä kahden muun ystävän kanssa.

– Ilo oli korkeimmillaan ja nauroim-
me päivällisellä sydämestämme jopa niin 
voimakkaasti, että meitä pyydettiin hil-
litsemään itseämme, Sanni naurahtaa.

Kylpylä sopi oivasti Ilon korttien juh-
lapaikaksi, sillä ne saivat myös alkunsa 
ystävien pistäytyessä Långvikin kylpy-
lässä.

– Projekti kulki aluksi nimellä ”voi-
makortit”, mutta kun minulta ilmes-
tyi hetkeä ennen se Naisen Voimapak-

ka, niin tämän nimi muuttui. Olimme 
porealtaassa, kun meille alkoi selkiytyä 
se, että ilon kortit todella syntyvät ja se, 
mitä teemoja niihin tulee. Aloimme hei-
tellä yhdessä ideoita, haimme muistiin-
panovälineitä ja poreissa yritimme rus-
tata eri ajatuksia paperille. Siitä ne läh-
tivät kehkeytymään helposti, kun energia 
avautui, Katja muistelee.

Työkavereina naiset ovat toisilleen täy-
sin avoimia ja rehellisyys toimii heidän 
välillään helposti. Molemmat arvostavat 
toisiaan, egot on jätetty syrjään ja erilais-
ten näkemysten jakamisesta ei loukkaan-

nuta. Toiselle voi sanoa suoraan asioita 
ja asioista, mikä pitää energiat puhtaa-
na. Tietysti molemmilla on myös omat 
tärkeät ja selkeät alueensa, joista vasta-
taan.

Ilon ihanuus ja syvyys

Lehtemme kannen kuvauspäivä oli täyn-
nä naurua ja iloisuutta. Ilo ja iloiset asiat 
yhdistävät ystävyksiä toden teolla. Mut-
ta se tulee myös esiin heissä eri tavoin eri 
tilanteissa. Katja on tekstejä kirjoittaes-
saan pohtinut iloa todella syvällisesti. 

”Me olemme ystäviä ja 
yhteistyökumppaneita.  

Ehkä vähän niin kuin sisaruksia. 
Yhteistyössämme on paljon huumoria, 
kaikkia elämän värejä, kaikki tasot.”

Markkinoija: www.adesso.fi
puh. 040 7057948

DT KUUSENPIHKAVOIDE 20% 
Haavavoide

Tuote on antiseptinen ja suunniteltu hoitamaan
haavaumia, naarmuntunutta ja halkeilevaa ihoa.

Voidetta levitetään ohut kerros hoidettavalle 
ihoalueelle 1-2 kertaa päivässä.

GRANKÅDSSALVA, 20 %
Sårsalva

Salvan är antiseptisk och lämplig vid småsår, skrapsår 
och torrsprickor. Gnid in ett tunt lager salva på huden 

som ska behandlas, 1-2 gånger dagligen.

SPRUCE RESIN BALM 20 %
Balm for scratches and small wounds

The balm is antiseptic to use for small wounds, 
scratches and skin fissures. Put a thin layer of balm 

on the skin you want to treat, 1-2 times daily.

Lihaskipuihin,  
nivelkipuihin:  
nivelrikkoon ja  
kulumiin,  
reumakipuihin, 
fibromyalgiaan,  
tulehduskipuihin.

INKIVÄÄRI-MSM-HOITOVOIDE

Vahva  
antioksidantti,  
hidastaa ihon  
hapettumista,  
kuivalle iholle,  
psoriasikseen, 
atooppiselle 
iholle,  
suonikohjuihin,  
kasvovoiteeksi.

PAKURIVOIDE

Valmistettu 100% luonnon raaka-aineista.

Donna Taponero
Heikolantie 1, 21490 Marttila, puh 040 960 1144

donnataponero.com

DT KUUSENPIHKAVOIDE 20%
Haavavoide

Tuote on antiseptinen ja suunniteltu hoitamaan  
haavaumia, naarmuuntunutta ja halkeilevaa ihoa.  

Voidetta levitetään ohut kerros hoidettavalle  
ihoalueelle 1–2 kertaa päivässä.



16 Minä Olen 5 • 2020  Minä Olen 5 • 2020 17

Iloista syksyä
Leena Siitonen

Hyvissä viboissa

Arjen pyörityksessä tuppaa joskus unohtumaan, 
että ilo on ihmiselle se kaikkein luonnollisin oloti-
la. Mieli kehittää kovin helposti ilolle esteitä. Me 
stressaamme, kiirehdimme, hermostumme ja 

kiukustumme milloin mistäkin. Tunnemme riittämättö-
myyttä, murehdimme mennyttä tai tulevaa. Näinä aikoina 
soppaan voi vielä lisätä pelon, epävarmuuden ja huolen 
maailman tilanteesta. Huokaus.

Siksi nyt on tärkeämpää kuin 
koskaan virittäytyä säännölli-
sesti ilon taajuuksille: avautua 
ilolle, antaa sille lupa tulla luok-
semme. Sillä siitähän käytän-
nössä on kyse.

Saatamme alitajuisesti us-
koa, että iloon pitää olla jokin 
erityinen syy: pitkään hingutun 
tavoitteen toteutuminen, suuri 
saavutus, mahtava onnistumi-
nen, uusi työpaikka, unelmien 
asunto tai vihdoinkin parisuhde. 
Vasta sitten on lupa riemuita, 
mutta muuten jurnutetaan naama peruslukemilla.

Todellisuudessa ilo on vaivaton olotila eikä vaadi mitään 
erityisolosuhteita. Jokaisesta arkipäivästä löytyy pieniä 
ilon ja hyvän mielen hetkiä, kun vain otamme ne vastaan.

Sieluina olemme puhdasta iloa, valoa ja rakkautta. Ilo on 
aina olemassa sisällämme, joskus sen virtaus vain syystä 
tai toisesta estyy.

Olen seurannut viime aikoina läheltä erään aurinkoisen 
pikkupojan touhuja. Hän väläyttelee hurmaavia hymyjään, 
hihkuu ja viuhtoo innoissaan käsillään, vaikka ei taatusti 
ole päässyt ensimmäiseenkään tulostavoitteeseen eikä 
neuvotellut yhtäkään onnistunutta diiliä. Hänen tahrainen 
haalarinsa tuskin edustaa trendimalliston kuuminta huip-
pua ja tukkakin sojottaa päässä miten sattuu. Ja maail-
man nykytilanteesta hänellä ei ole harmainta aavistusta.

Hän kuitenkin tietää ilosta jotain olennaista, jonka me-
kin kerran tiesimme: ilo on meidän 
jokaisen perusoikeus eikä sitä tar-
vitse millään tavalla ansaita. Lapset 
hymyilevät ja nauravat paljon, kos-
ka – toisin kuin aikuiset – he osaavat 
elää tyytyväisinä hetkessä kelaile-
matta jatkuvasti jotain turhaa.

Mutta kyllä ilo pulppuaa meidän 
aikuistenkin sisältä luonnostaan, 
jos vain annamme sille luvan teh-
dä niin.

Ilo asuu pienissä hetkissä. Se on 
pikemminkin irti päästämistä kuin 

suorittamista, hyväksymistä kuin pyrkimistä, rentoutu-
mista kuin ikuista säätämistä. Se on sitä, että kesken  
kaiken istahtaa hetkeksi, huokaisee syvään, huomaa  
hetken kauneuden. Muistaa, että kaikki on hyvin tässä ja 
nyt.

Iloista syksyä sinulle!

”Jokaisesta 
arkipäivästä löytyy 
pieniä ilon ja hyvän 

mielen hetkiä,  
kun vain otamme  

ne vastaan.”

Siinä, missä hänen ilonsa voi olla syvän 
rauhan tuntemista ja kiitollisuuta ole-
massaolosta, voi Sanni opettaa hänet 
iloitsemaan ja varsinkin palkitsemaan 
itseään jopa pienistä arkisista asioista.

– Olen kokenut, että ihmisten on 
haastavampaa avautua syvälle, olemas-
saolon ilolle. Sitä ei tunnisteta niin hel-
posti, vaan ilo yhdistetään aina haus-
kuuteen, keveyteen ja nauruun. Mi-
nusta se on paljon monimuotoisempaa. 
Ilossakin on oma syvyys ja pyhyys ja 
rauha, Katja paljastaa ajatuksiaan.

Ilon kortit syntyivät sikäli poikkea-
valla tavalla, että niihin Sanni maala-
si kuvat ensin. Vasta sen jälkeen, kun 
maalaukset olivat pitkälle valmiita, 
Katja kirjoitti tekstit erikseen ja valitsi 
niihin sopivat kuvat.

– Henkimaailma puhui minulle, 
että alat maalaata uutta settiä Intui-
tito-korttien jälkeen, vaikka olin juu-
ri päättänyt pitää vapaata. Mutustelin 

tietysti ensin asiaa, koska meillä kaikil-
la on vapaa tahto, mutta päädyin maa-
laamaan kaikkiaan kolmeksi vuodeksi, 
ennen kuin Ilon korttien kuvat tulivat 
valmiiksi, Sanni kertoo.

Nyt kun kortit ovat valmiit, niiden 
tarkoitus on tuoda ihmisten elämään 
keveyttä ja myönteisyyttä. Ne muistut-
tavat elämän positiivisesta puolesta ja 
siitä, että ilo voi olla syvästi parantavaa 
ja muuttavaa voimaa.

– Mietipä iloa. Sinähän olet silloin 
auki, kun täydestä sielustasi naurat. 
Mieti, kuinka moni lapsi on hiljennetty, 
kun hän on nauranut ja ollut luonnolli-
nen. Moni joutuu tekemään töitä senkin 
eteen, että uskaltaa nauraa vapaasti ja 
olla avoimesti iloinen, Katja huomaut-
taa.

– Ilo on syntymäoikeutesi, Sanni 
päättää haastattelun. ❀

Kauneuden ja hyvän olon lähettiläs

kosmetologiset hoidot
meikkaukset ja meikkiopastukset

luennot ja koulutukset
kosmetiikkakonsultointi

konseptisuunnittelu
sisällöntuotanto

sky-cidesco kosmetologi, eat
meikkaaja-maskeeraaja

kosmetiikkaneuvoja
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Muuttuva  
maisema

Teksti ja kuva: Katja Tanner

O n kuun puoliväli ja katson 
mieleni maisemaa. Katson 
edessäni aukeavaa kuvaa, 
otosta elävästä elämästä. 

Olemme istuttaneet itsemme rantakalliol-
le, jossa päivän paahde vielä hienoisena 
tuntuu. Varpaamme hipovat vesirajaa ja 
olemme jähmettyneet seuraamaan tyyn-
tyvää pintaa. Odotamme kukin mitä-
kin, yksi pomppivia kaloja. Värit kuvassa 
muuttuvat koko ajan. Odotan sinen ja kel-
taisen muuttuvan pastelliksi kuten eilen-
kin. Odotan järven kokoista peiliä.

Päivän viimeiset säteet loittonevat kuin 
nopeutetussa ajassa. Ajattelen jääväni tä-
hän ikiajoiksi, pysäyttäväni ajan kulun. 
Seisauttavani kaiken juurikin näille sijoil-
leen. En tarvitse muuta, vain tämän täy-
dellisen hetken. Kymmenen hassun nä-
köistä vesilintua tupsutukkineen melovat 
edestämme. Ne kartoittavat määrätietoi-
sesti pinnanalusta ja välillä sukeltavat sy-
vyyksiin. Näemme hanhia, kurkia, lok-
keja ja kuulemme kuikan… en millään 
tunnista niitä kaikkia.

Varjot länsirannassa laajenevat. Ne sy-
ventävät ja piirtävät rajojaan näkyväm-
miksi. Hiljaisuus laskeutuu maiseman 
ylle, sen äärelle, vapauttaen mahdollisuu-

den tuntea kaiken paremmin. Kultainen 
reunus loistaa puunlatvojen yllä vielä 
hetken. Ehkä joku jossain liikkuu, mutta 
en kuule sitä enää.

Päivän valo on antautumassa askeleit-
tain varjojen syleilyyn kuin lepoon. Nii-
den liitto on ikiaikainen, yhtä aikaa to-
dellinen ja epätodellinen, saumaton kuin 
veteen piirtyvä viiva. Se tuo mieleeni elä-
män liikkeen; vuosikymmenissä kierty-
neet honkien rungot, järven peilille piir-
tyvät planeetat, aamu-usvan häilyvän 
tanssin, vuoden kierron.

Haluan tallettaa nämä syksyn viimei-
set lämpimät hetket syvälle sisuksiini. 
Hengitän maiseman sisääni, hengitän 
sen jokaisen nikamani väliin, kylkikaa-
rieni alle, kuljetan päälaelta jalkapohjii-
ni asti. Teen mielessäni sovintoa luon-
non kanssa. Aika muuttuu jälleen, ja 
minä olen siinä mukana. Lyhenevä päivä 
riipii selkärankaa. Pimeys pakottaa luo-
vuttaman osan olemisesta itselleen. Ajat-
telen elämän kummallisuutta, suurta ko-
konaisuutta, ihmisen pienuutta. Miten 
hienosti luomakunnan systeemi harjoi-
tuttaa meitä uudelleen ja uudelleen, har-
joituttaa hallinnasta irti päästämistä ja 
elämän virrassa mukana kulkemista.

Alan mielessäni antautua voimistuval-
le hämärälle. Voisin koittaa ottaa pimey-
den syliini ja levätä sitten siinä. Voisin 
sulautua yön mustaan ja olla turvassa. 
Kenties sisäinen tuikkeeni loistaisi het-
kien varjoissa… ja vaikka mitä tapahtui-
si, voisin aina palata tähän paikkaan – 
mieleni maisemaan – ja tuntea kokonai-
sen hengityksen.

Taivaanrannan pastelli nousee tä-
näänkin. ❀

Kirjoittaja on artenomi, hyvinvoinnin ja  
voimaannuttavan metsäkävelyn ohjaaja.
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Salaa kypsynyt meedio
eli Irenen tarina

TEKSTI: Anna Tosha Einiö

Tikkurilan tyttö Irene Nadén välitti parantavaa energiaa jo alle kouluikäisenä puuliiterissä 
villikissan pennuille, eivätkä hänen vanhempansa pitäneet sitä yhtään kummallisena! Nyt 
66-vuotiaalla Irenellä on takanaan yli 30 vuoden taival meediona ja pian myös 8 vuotta 

Suomen Spiritualistisen Seuran puheenjohtajana.

A llekirjoittanut sai marras-
kuussa 2016 arvovaltai-
sen kutsun taltioida Suo-
men Spiritualistisen Seu-

ran 70-vuotisjuhlallisuudet videolle. Pyy-
dämme lukijoita nyt hetkeksi avaamaan 
mielikuvituksen silmänsä ja seuraamaan 
minua helsinkiläisen Hotelli Arthurin 
juhlasalin valtavien kristallikruunujen 
loisteeseen. Näette, kuinka asettelen ka-
meraani jalustalle juhlasalin parvekkeel-
la ja seuraatte hymyilevän, juhlan kevyt-
tä arvokkuutta säteilevän väen saapumis-
ta paikalle. Seuran vanhin jäsen autetaan 
lempeästi salin kunniapaikalle eturivin 
pöytään. Todistatte halailua ja iloisia jäl-
leennäkemisiä. Väkeä on tullut sisaryh-
distyksistä eri puolilta maata. Kenties 
ajattelette yhtä uteliaana kuin minäkin, 
että ovatko nuo kaikki meedioita?

Yhdistyksen puheenjohtaja Irene Na-
dén astuu lavalle. Hänen mustassa pu-
serossaan, tyylikkään nutturansa nau-
hoissa ja koruissaan välkähtelevät helmet 
ja glitterit. Voiko meedio siis olla tuollai-
nenkin? Jostain viime vuosituhannelta 
peräisin oleva käsitykseni harmaasävyi-
sestä, vakavasta meediosta karsiutuu vii-
meistään siinä vaiheessa, kun Irene alkaa 
puhua.

– Onpa täällä ihana puheensorina, 
nauraa Irene. – Otetaanpa taputukset en-
sin kaikille, jotka ovat tuolta lumipyrystä 
tänne selvinneet!

Ja niin juhla jatkuu hienoin ohjelma-
numeroin, puhein ja tervehdyksin. Nyt, 
nelisen vuotta myöhemmin, istun Irenen 
kanssa hänen työhuoneellaan Helsingin 
Kaivopuistossa. Irenen nauru on herkäs-
sä täälläkin.

– Onkohan elämässäni toteutunut jo-
kin ”taikakolmio”? Synnyin tuossa Neit-
sytpolulla, kun Kätilöopisto oli vielä sii-
nä. Työskentelin 80-luvulla Punaisen 
Ristin pääkonttorissa kulman takana 
Tehtaankadulla. Ja nyt työhuoneeni Va-
lon maailma on täällä! Lapsuuden per-
heeni koti oli tosin Tikkurilassa, eli sil-
loisessa Helsingin maalaiskunnassa, ker-
too hän.

– Minulla oli ihanat vanhemmat... 
nyt jo henkimaailmassa. Molemmat oli-
vat mediaalisia, joten ei tämä asia ollut 
meillä mitenkään ihmeellistä. He eivät 
tehneet tätä työkseen, vaikka äiti ystävil-
leen joskus korteista katsoikin. Meillä ei 
käytetty spiritualistisia termejä, vaan pu-
huttiin asioista siten, miten ne nähtiin ja 

koettiin. Meillä oli aina paljon eläimiä, 
ja ne liiterin villikissatkin laskettiin mu-
kaan. Isällä oli tunkiolla variskavereita: 
Paavo-varis tuli, kun sen nimeä huhuil-
tiin! Ja minulla on nyt jo kolmas pelas-
tettu kissa.

 Vaikka henkisyys kulki nuoruudessa 
mukana, ei Irenen eläimiä auttanut hen-
kiparantaminen jatkunut aikuisuuteen 
aivan katkeamattomana. Välillä piti kou-
kata Amerikan kautta.

– Olin hiukan alle kolmekymppinen 
ja Bostonissa töissä suomalaisen firman 
apulaisjohtajana. Kaikki olivat minusta 
ylpeitä, mutta sisälläni jäyti – olin mie-
lestäni nähnyt jo ihan tarpeeksi sitä ulko-
kultaista, mutta sisältä niin tyhjää ame-
rikkalaista elämäntapaa. Kaipasin ko-
tiin.

Parantajan polku aukeaa

Irene palasi takaisin Suomeen. Vaikka 
hän oli jo eronnut ensimmäisestä mie-
hestään, hyvät suhteet anoppiin säilyivät 
läpi tämän koko elämän. Anoppi Eeva 
oli Irenen lailla kiinnostunut henkisis-
tä asioista. Hän toimi puutarhatyönteki-
jänä Honkanummen hautausmaalla, ja 
siellä ystävykset tutustuivat Paul Rautel-
liin, joka oli tuolloin Suomen Spiritualis-
tisen Seuran johtokunnassa.

– Paul kutsui meidät Balderin salille 

seuran yleisömeediotilaisuuteen. Siellä 
totesin, että ”jaahas, täällähän on mel-
kein 300 ihmistä, jotka ajattelevat sa-
malla lailla kuin minä!” Tarjouduin-
kin saman tien seuran vapaaehtoistöihin 
tulkkaamaan, tekemään käännöstöitä ja 
kirjoittamaan puhtaaksi tekstejä. Se oli 
maailmalla hankitun kielitaitoni ansiota. 
Olin minä alta aikayksikön sitten jo sih-
teerikin, nauraa Irene.

– Keväällä 1984 osallistuin seuran 
henkiparannuskurssille, jota ohjasi sil-
loinen puheenjohtajamme Maire Kiira. 
Käytäntönä meillä nimittäin oli ja on 
edelleenkin, että seuran parannustoi-
mintaan mukaan haluavien täytyy käydä 
seuran kurssit! Ryhdyin pikkuhiljaa ”vi-
rallisesti” parantajaksi.

On ehkä kerrottava uusille lukijoil-
le, mistä henkiparannuksessa on kysy-
mys. Spiritualistisen seuran nettisivuilla 
valaistaan asiaa näin: ”Henkiparannuk-
sella tarkoitetaan parannusmuotoa, jos-
sa käytetään henkisistä lähteistä tulevia 
voimia ja energioita, joita kanavoidaan 
henkiparantajan kautta parannettaval-
le.”

Kysyn Ireneltä, kaipasiko hän kurssilta 
jonkinlaista rakennetta ja varmuutta toi-
mintaansa?

– Kurssin jälkeen tiesin, mistä on ky-
symys. Tarkoitus on toimia välittäjänä, 
joka auttaa henkimaailmaa heidän työs-Olen aina uskonut ja tiennyt, että minua autetaan ja rakastetaan.

Kuva: Anna Tosha Einiö

Kuva: Anna Tosha Einiö
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sään. Turvallisuutta sain lähinnä ulko-
maailmaan nähden, sillä sisäisesti olen 
aina luottanut henkioppaisiini ja tunte-
nut oloni turvalliseksi. Olen aina usko-
nut ja tiennyt, että minua autetaan ja ra-
kastetaan. Osallistuin edelleen myös seu-
ran kehityspiireihin, joiden tarkoitus on 
tukea henkisten lahjojen löytämistä ja 
niiden turvallista kehittämistä. Ihastuin 
näihin pyhiin hetkiin rakkauden ener-
giassa.

Salaa kypsynyt meedio

Suomalainen spiritualismi on syntynyt 
kansainvälisten vaikutteiden pohjalta. 
Vuorovaikutus maailman spiritualistien 
kesken on ollut tärkeää tiedon kartutta-
miseksi. Suomalaiset ovat hakeneet oppia 
erityisesti Englannista.

– Minulla on ollut ilo toimia alan kan-
sainvälisissä yhdistyksissä, kuten poh-
joismaisessa Nordisk Spiritualistisk 
Unionissa (NSU), jossa toimin hallituk-
sen jäsenenä 16 vuotta. Kansainvälises-
sä International Spiritualist Federatio-
nin (ISF) toiminnassa olen ollut vuodesta 
1989 – Suomen yhdyshenkilönä 12 vuot-
ta ja johtokunnassakin kahdeksan vuot-

ta. Vuodesta 2002 olen toiminut liiton lä-
hettiläänä. Olen saanut käyttää tuomisia-
ni kansallisen opinto-ohjelmamme suun-
nittelussa ja kurssiohjaajana toimiessani, 
kertoo Irene hymyillen.

Suomalaisille hyvin rakas paikka ja 
opinahjo on Arthur Findlay Spiritualist 
College Englannin Stanstedissa. Suoma-
laiset ovat useina kesinä järjestäneet tuos-
sa upeassa, vanhassa kartanossa semi-
naariviikkoja, joilla pääasiassa brittimee-
diot antavat suomeksi tulkattua opetusta. 

Hyvät muistot aivan tuikkivat Irenen sil-
missä! Hänellä onkin paljon juttuja ker-
rottavanaan.

– Jouduin kerran todella haastavaan 
tilanteeseen, kun toimin Suomi-viikol-
la tulkkina. Ryhmiä ja meedioita mah-
tuu tällaiseen viikkoon monta. Jokaisella 
meediolla on oma tulkkinsa, joka seuraa 
häntä kuin hai laivaa. Yhteinen vapaail-
ta kuuluu viikon ohjelmaan, ja monet oli-
vatkin lähdössä katsomaan Queen-musi-
kaalia. Kuinka ollakaan, ”minun” mee-
dioni jäi pitämään transsi-istuntoa. Vä-
hän harmitti, mutta minkäs teet! Hen-
kimaailmasta ilmaantui tähän istuntoon 
yllättäen kiinalainen, ja meedio puhui 
englantia kiinalaisittain murtaen – kova 
paikka tulkille, kun kaikki r-kirjaimet-
kin ovat l-kirjaimia ja puhetta tulee sol-
kenaan! Mutta kyllä se meni! Spiritualis-
tisella tulkillakin on omat auttajansa, 
nauraa Irene.  

Kaikista jännittävimmän hetken Irene 
koki kuitenkin vuonna 1991, kun piti ot-
taa ratkaiseva askel.

– Olin jälleen kerran Stanstedissa, nyt 
ISF:n kongressiviikolla. Kartanon kappe-
lissa on tapana pitää sunnuntaisin juma-
lanpalveluksia, joihin kuuluu myös medi-
aalinen osa. Minua pyydettiin yllättäen 
sinne meedioksi! En ollut koskaan toimi-
nut tällä nimikkeellä, vaikka ISF:n pu-
heenjohtaja Robin Stevens olikin sano-
nut, että tulen sitä työtä vielä tekemään. 
Olin ajatellut silloin hyvin topakasti, että 
en varmaankaan... älä unta näe!

– Ja nyt tämä samainen Stevens 
kiusoittelee, että ”sinäkö et sinne mee-
dioksi suostu, kyllä sinun pitäisi mennä” 
ja ”kyllä sinä pärjäät”. Kun kerran tuossa 
asemassa oleva ihminen näin sanoo, niin 
kai sitä on sitten mentävä. Paikalla sattui 
olemaan myös suomalainen toimittaja, 
joka kirjoitti jutun Suomen spiritualisti-
sen liikkeen jäsenlehteen maininnalla Sa-
laa kypsynyt meedio. Siitä se lähti liik-
keelle... vaikka en minä nyt niin kauhean 
salaa kypsynyt ollutkaan, muistelee Irene 
sattumuksia meedion taipaleeltaan.

Käytännön työ meediona

Spiritualismin yksi tarkoitus on osoit-
taa, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. 
Meediot toimivat välittäjinä tämän to-
dellisuuden ja näkymättömän maailman 
välillä. Meedio voi esimerkiksi lohduttaa 
surevia omaisia, rohkaista vapautumaan 

peloista ja opastaa vaikeissa elämänti-
lanteissa. Meedio tukee myös henkisessä 
kasvussa. Onko meediolla omia rituaale-
ja? Irene kertoo, miten hän valmistautuu 
asiakkaan tapaamiseen.

– Hiljennän mieleni ja otan pienen py-
hän hetken. Virittäydyn palvelemaan yh-
dessä henkimaailman kanssa. Työskente-
len aina silmät auki, sillä täytyyhän minun 
nähdä, kenelle puhun! Transsitilaisuus 
taas on ihan eri asia, ja siitä asiakkaalla tai 
yleisöllä täytyy olla tieto etukäteen.

Lukijaa varmasti kiinnostaa miten me-
diaalinen kyky ilmenee. Näkeekö, kuu-
leeko vai tunteeko meedio viestinsä?

– Aika pitkälle tämä on selvätietämistä 
ja -tuntemista. Voin tietyllä tapaa ”kuul-
la” niin sanotulla sisäisellä korvallani, 
mutta aika harvoin varsinaisesti kuulen 
mitään fyysisiä ääniä. Nimiä ja sanoja 
saattaa nousta mieleeni. Hyvin vahvaa 
energiaa on yleensä läsnä, ja pystyn sen 
sitten tulkitsemaan. Meedion työskente-

lytavat myös muuttuvat vuosien varrella.
– Välillä näenkin jotain, ikään kuin 

filmin pätkiä. Kerran näin neliapilan, 
ja kuva toi istuntoon asiakkaan mum-
mon: ”Olit pienenä niin hyvä löytämään 
niitä!” Asiakas ihan nauroi, että totta! 
Henkimaailmasta voidaan antaa tällaisia 
tunnistusmerkkejä.

– Voi tulla kirkonkellojen ääntä, me-
ren pauhua, laulua... tai sieltä annetaan 
jokin musiikkikappale, vaikkapa Kir-
kan ”Leijat”. Asiakkaan rakastettu saat-

taa olla jo henkimaailmassa, ja asiakas 
luonnollisesti tunnistaa yhteisen, rak-
kaan laulun. Kyyneleet nousevat silmiin. 
Joskus ilmaantuu lemmikkieläimiä; joku 
eläin voi jopa kiittää, kun sai viimeisinä 
elinpäivinään vielä uudet valjaat. Nämä 
ovat tavallisia, mutta asiakkaalle hyvin 
merkityksellisiä asioita.

– Meedion on harjoiteltava myös kuri-
nalaisuuta ja mielen hallintaa, jota kehi-
tyspiiritoimintamme tukee. Spontaaneja 
kokemuksiahan voi milloin tahansa tul-
la, mutta jos mediaalisen illan ohjelmas-
sa lukee, että Irene Nadén esiintyy, niin 
tällä Nadénilla pitää olla myös se taito 
kommunikoida henkimaailman kanssa 
koko tilaisuuden ajan. Siihen ei pelkkä 
spontaanisuus riitä.

– Usein ihmiset ihmettelevät, että mik-
si henget eivät vastaa kaikkiin kysymyk-
siin? Vastaukset voivat olla myös vertaus-
kuvauksellisia tai ilmaista jotain muuta, 
mikä liittyy kysyjän henkiseen kasvuun. 

”Henkimaailma 
avaa näkökulmia 

ja johdattaa 
vastausten  
äärelle.”

Suomen Spiritualistisen Seuran tunnus.

Kuva: Anna Tosha Einiö
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Henkimaailma avaa näkökulmia ja joh-
dattaa vastausten äärelle. Henget voivat 
nähdä ihmisessä joitain taitoja ja piile-
viä kykyjä ja tuoda istuntoon vaikkapa 
ajatuksen pensselistä: ”Kokeilehan tuota 
kerran!” Asiakas on aluksi ihan että ”Ei, 
en osaa.” Myöhemmin sitten kuulen hä-
neltä, että ”Voi kun olisin aikaisemmin 

ymmärtänyt!” Henkimaailman viesti vei 
asiakkaan uuteen elämänvaiheeseen.

Suojauksen tarve – onko sitä?

Irenen luottamus on suuri. Hän ei käytä 
mitään erityisiä niin sanottuja suojausri-
tuaaleja. Kysyn voiko joistakin raja-alueil- 

la viipyvistä vainajista tulla harmia? Vai-
naja kun ei ole päässyt jatkamaan mat-
kaansa, ei ole ehkä vielä rauhassa... ei ole 
niin sanotusti ”esivanhentunut”? Mitä 
jos tunnet, että viesti ei ole asiakkaalle 
hyväksi?

– Minulle ei tapahdu sellaista, vastaa 
Irene. – Taivaallinen valo ympäröi minua 
työssäni, ja luotan sopimukseeni henki-
maailman kanssa: palvelen rakkauden 
hengessä. Henkioppaani hyväksyvät vain 
niitä asioita, jotka ovat asiakkaalle hy-
väksi. Viestit ovat aina rakentavia, kan-
nustavia ja parantavia. Jokin anteeksi-
pyyntö voi tietysti tulla. Yleensä kuluu 
jonkin aikaa, ennen kuin rajan toiselta 
puolen viestitään.

Irene muistaa erikoisen tapauksen Balderin salin yleisöti-
laisuudesta, ja tämä tapahtui nopeasti!

– Taisi olla vuosi 1984. Puhumassa oli Olavi Mäkinen – 
vahva, asialle omistautunut parantaja. No, hän piti sen esi-
telmänsä henkiparannuksesta ja heti kun oli lopettanut, niin 
niille sijoilleen kuoli. Meedio Gerda Lindroos nousi välittä-
mään Olavin viestin, joka kuului seuraavasti: ”Tämmöinen 
oli nyt tämän illan ohjelma. Tehän olette spiritualisteja, ei 
tämä mitään uutta ole.” Huumorintaju voi siis olla mukana 
traagisissakin yhteyksissä! Meitä spiritualisteja yhdistää kyky 
myös nauraa itsellemme. Emme ole ryppyotsaisia. Kesäsemi-
naareissa meillä on illanviettoja, joissa hassuttelemme kuin 
ketkä tahansa ihmiset – ja syntyy meiltä improvisoituja näy-
telmiäkin! Olen kierrellyt paljon kirppiksillä ja ommellut asu-
ja, joiden perusteella on luotu roolihahmoja. Hauskaa on riit-
tänyt.

Henkisen työn anti

– Olen onnellinen, kun näen ja koen henkimaailman ilon sii-
tä, että he saavat mahdollisuuden koskettaa meitä sielullises-
ti ja avata uutta ajattelutapaa. Saan olla osa tätä suurta rak-
kautta, sanoo Irene lämpimästi.

– Ei tietenkään ole aina helppoa, kun luokseni saapuu su-
revia tai muuten ahdingossa eläviä ihmisiä. He lähtevät luo-
tani yleensä iloisempina tai tyytyväisempinä kotiin – tai jos-
kus jopa vähän hämilläänkin, jos olivat ajatelleet, että tulen-
pahan nyt kokeilemaan tätä huijaria! Minut täyttää kiitolli-
suus, kun olen voinut suoda heille tämän kokemuksen.

– Useasti ajatellaan, että meediollahan on helppo elämä, 
kun saa henkimaailmasta kaikki vastaukset. Koen, että teh-
täväni on muiden palveleminen ja vain harvoin saan itselleni 
viestejä. Mutta kerran sain tosi tarkan ohjeen: olin ajamassa 
mutkaista hiekkatietä ja silloin minulle sanottiin, että ”Jar-
ruta, Irene!” Jos en olisi jarruttanut, olisin ajanut pahan ko-
larin. Mutkan takaa tuli nimittäin auto, joka kääntyi ympäri 
minun puolelleni.

Irene on meedion työssään oma itsensä eikä esitä mitään 
muuta. Hän toteaa, että kaupan kassallakin voi tehdä paljon 
hyvää; voi vaikka pelastaa jonkun päivän ihan tavallisella, 
hyvällä sanalla. Siinä ei kuitenkaan ryhdytä viestejä välit-
tämään.

– Haluan ja saankin olla ihan vaan vaimo ja ihminen, hy-
myilee Irene ja näyttää valokuvaa souturetkeltä miehensä 
kanssa. – Me vähän hassuttelimme. Tuo on äitini hattu ja 
päivänvarjo on tytön tuliainen Kiinasta.

Lopuksi Irene toivottaa lukijat tervetulleiksi tutustumaan 
Suomen Spiritualistisen Seuran monipuoliseen toimintaan. 
Kutsu on lyhyt ja kirkas. – Tervetuloa aistimaan henkimaail-
man läheisyyttä ja iloa! ❀

Jokainen päivä  
voi olla kaunis

Luonnonmukaista hoitoa
Klassinen homeopaatti  

Sirpa Majava
www.sirpamajava.com 

040 354 0107

Me vähän hassuttelimme.

”Taivaallinen valo ympäröi minua 
työssäni, ja luotan sopimukseeni 
henkimaailman kanssa. Palvelen 

rakkauden hengessä.”

Seuran henkiparannustilaisuudet  
tiistaisin 27.10. klo 18 ja 3.11.  

klo 13 Alppitalon sinisessä salissa 
Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki. 

Tervetuloa vastaanottamaan  
rakkauden parantavaa energiaa.

menovinkki

KUVA: Kaj Löfman

- Yleiset juhlapyhät ja 
luontoon liittyvät 
teemapäivät.

- Hyvin tilaa muistiinpanoille 
ja merkinnöille.

- - Kuun neljännekset sekä 
täysikuu ja uusikuu 
astrologisissa merkeissä.

R      P        &  J      Ö  

               2 0 2 1
Viestejä kasveilta

- 12 lumoavaa 
kasvimuotokuvaa 
myöhemmin sisustukseen.

- Parantava viesti jokaisen 
kuun kasvilta.

- Painettu ekologiselle 
paperille. 

ENNAKKOTILAA:  jenniorn@gmail.com

23€
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Varjojen  
kohtaaminen  

kuuluu henkisyyteen
TEKSTI: Suvi Bowellan

Varjotkin kuuluvat ihmisyyteen. Emme voi sysätä niitä syrjään, sillä silloin menetämme myös 
niissä piilevän kasvun siemenen.

H enkisissä piireissä törmää 
toisinaan ilmiöön, jota 
kutsutaan nimellä ”spiri-
tual bypassing” eli hen-

kinen sivuuttaminen. Mitä se tarkoit-
taa? Termin kehitti psykoterapeutti John 
Welwood. Kirjassaan Toward a Psycho-
logy of Awakening (Shambhala Publi-
cations 2002) hän kuvaa ilmiötä taipu-
muksena käyttää henkisiä ideoita ja käy-
täntöjä ratkaisematta olevien henkilö-
kohtaisten ongelmien ja emotionaalisten 
haasteiden sivuuttamiseksi. Pyrkimykse-

nä on pönkittää käsitystä itsestä ja saa-
vuttaa valaistuminen vähättelemällä in-
himillisiä perustarpeita, tunteita ja hen-
kilökohtaisen kasvun haasteita.

Tunnetko vai tukahdutatko?

Henkisen sivuuttamisen käsite perustuu 
välttelyyn ja tukahduttamiseen. Sen si-
jaan, että omat kipupisteet kohdattaisiin 
rohkeasti ja myötätuntoisesti, ne henkis-
ten harjoitteiden avulla sysätäänkin syr-
jään ja vaiennetaan.

Myös toiset ihmiset saattavat usuttaa 
meitä ”katsomaan asiaa korkeammasta 
perspektiivistä”, kuten monesti kuulen 

sanottavan. Trauman kokeneelle se voi 
olla kuin isku vasten kasvoja. Eikö mi-
nulla olekaan lupa tuntea ja olla tarvit-
seva? Korkeampi perspektiivi ja henki-
nen näkökulma ovat toki tärkeitä oival-
taa toipumisen matkalla, mutta sitä en-
nen on oltava lupa olla inhimillinen tun-
teineen ja tarpeineen.

Joillekin ihmisille henkisyys tarjoaa 
keinon paeta traumoja. Silloin voidaan 
olla jopa vaarallisilla vesillä, koska trau-
mojaan pakeneva ihminen on altis mo-
nenlaiselle hyväksikäytölle. Moni trau-
man kokenut ja emotionaalisesti rikki-
näinen ihminen onnistuu kipuamaan 
hengellisenä esikuvana yllättävänkin 
suureen suosioon. Silloin hyväksikäytön 
riski kasvaa.

”Henkisen sivuuttamisen 
käsite perustuu välttelyyn ja 

tukahduttamiseen. Eikö minulla 
olekaan lupa tuntea ja  

olla tarvitseva?”

”Voimme katsoa  
lempeästi varjojamme.”

Kuva: Pixabay
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Onko 
unelmasi 
opettaa 
joogaa? 

 
Tai vahvistaa henkistä 
polkuasi syventämällä 

omaa joogaharjoitusta ja 
meditaatiota? Ovatko ekologiset 

ja eettiset arvot sinulle 
tärkeitä ja haluat edistää niitä 

yhteiskunnassa? Ananda Sevan 
Joogaopettajakoulutuksessa 

yhdistyvät nämä kaikki. 

Kansainvälisen Yoga Alliancen 
rekisteröimä koulutus alkaa 

toukokuussa 2021 ja koostuu 
seitsemästä lähiopetusjaksosta, 

harjoitustunneista, 
kotitehtävistä  

ja lopputyöstä.

“Koulutus on kattava 
ja antaa paljon. Saa 

asanoiden lisäksi 
tietoa ruokavaliosta, 

filosofiasta ja 
meditaatiosta.” 

“Oikeaa joogaa! 
Jooginen, eettinen 

elämäntapa ja parempi 
yhteiskunta. Rakkaus!” 

“Koko juttu on ihana 
TIE! Todella hyvät, 

lempeät ja kannustavat 
opettajat.”   

Ota yhteyttä: Piri Aarnikko 
040 828 8889 

piri.aarnikko@gmail.com

Ananda Seva
Sydämen, tiedon ja hiljentymisen joogaa

www.anandaseva.fi

Alkaa keväällä 2021!

MinaOlen-toukokuu-2021.indd   1 11.5.2020   14.10

Pakeneminen  
tuo rauhan vain hetkeksi
Jos henkisyyttä käytetään paikkaamaan 
itseluottamuksen puutetta, arvottomuu-
den tunteita, emotionaalisia ongelmia ja 
traumoja, jää aito apu usein saamatta. 
Monissa henkisissä tapahtumissa, kurs-
seilla ja retriiteillä koemme hyvän olon 
tunteita ja saavutamme rauhan – mut-
ta vain vähäksi aikaa. Rauha ei pysy, jos 
levottomuuden ja huonon olon taustalla 
vaikuttavia asioita ei hoideta. Emme voi 
sysätä ihmisyyttämme ja sen mukanaan 
tuomia haasteita syrjään ja toivoa, että 
ne taianomaisesti katoavat, kunhan vain 
keskitymme valoon!

Henkisyydelle ja sen harjoittamiselle 
ladatut odotukset saattavat siten tuottaa 
pettymyksen niin kauan kuin pelkääm-
me kohdata kipujamme. Kaikista ikä-
vimmissä tapauksissa apua hakeva voi 
päätyä osaamattoman – tai jopa mani-
pulatiivisen – henkisen ohjaajan käsissä 
traumatisoitumaan vielä lisää.

Olen itsekin osallistunut työpajoihin, 
joissa traumoja ymmärtämätön ohjaa-
ja on ohjannut osallistujia muistelemaan 

Opimme tukahduttamaan jo varhain
Olemme valitettavan usein jo lapsina oppineet, että 
tietyt tunteet tai niiden osoittaminen ei ole sallit-
tua tai turvallista. Painamme tunteet sisimpäämme 
emmekä halua katsoa menneeseen. Sinne ne jää-
vätkin, kun niitä ei voi ilmaista eikä kukaan auta 
niiden läpi menemisessä. Kehitämme monenlaisia 
selviytymismekanismeja terveen tunneilmaisun ti-
lalle.

Yksikään meistä ei selviä elämästä ilman sy-
dänsuruja, pettymyksiä, suuttumusta, katumusta, 
syyllisyyttä tai häpeän kokemuksia. Käsittelemät-
tä jääneet asiat jäävät mielen perukoille painamaan 
ja aiheuttavat ongelmia monilla elämän osa-alueil-
la aina ihmissuhteista fyysiseen terveyteen. Ja jos 
emotionaalinen työ jää tekemättä, niin elämää oh-
jaavatkin lapsena opitut selviytymisen mekanismit 
sen sijaan, että oppisimme reagoimaan eri tilantei-
siin tietoisesti ja suojaamaan itseämme terveillä ta-
voilla.

Menneiden rohkea kohtaaminen

Aidossa ja kestävässä henkisyydessä ja paranemi-
sessa on kyse emotionaalisesta rehellisyydestä ja 
vastuulliseksi aikuiseksi kasvamisesta. Omat tun-
teet ja negatiiviset toimintatavat on kohdattava 
rohkeasti.

Tunteista etenkin viha on sellainen, jota mo-
nen on vaikea sietää. Tuntemansa vihan hyväksy-
minen, tunteen sietämisen opettelu ja sisälle ker-
tyneestä vihasta irti päästäminen tuovat meidät 
jo aimo harppauksen kohti sellaista henkistä hy-
vinvointia, joka on kestävällä pohjalla. Toivonkin, 
että kaikki löytävät tarjolla olevista mahdollisuuk-
sista hyvän ja turvallisen tavan kohdata ja käsitellä 
näitä tunteita.

Henkinen etsintä ja kasvu kirjojen, kurssien, ret-
riittien ja erilaisten harjoitteiden avulla voi lisätä 
valtavasti iloa, merkityksellisyyden tunnetta ja rau-
haa elämässä silloin, kun tavoitteena on lisätä hy-
vää eikä vain paeta ongelmia. Aito paraneminen 
voi alkaa, kun ongelmamme eivät enää ole viholli-
sia, jotka täytyy piilottaa näiden henkisten harjoit-
teiden ja ideologioiden taakse. Ja sen sijaan, että 
yrittäisimme ohittaa tai ylittää inhimillisyytemme, 
voimmekin katsoa lempeästi menneisyyttä ja var-
jojamme.

Omien toimintatapojemme rehellinen tarkastelu 
pyrkii lisääntyneeseen vastuullisuuteen, myötätun-
toon ja itsensä rakastamiseen. Kun selkäreppum-
me vapautuu vanhoista taakoista, koko olemuk-
semme kevenee ja voimme pikkuhiljaa tavoittaa 
monia kauniita, henkisiä hyveitä: olemme kipu-
kohtia työstämällä tehneet tilaa aidolle ilolle, myö-
tätunnolle, rakkaudelle, kiitollisuudelle ja armol-
le. Elämme vahvemmin siinä valossa, mitä olemme 
tähän asti tavoitelleet pimeää väistämällä. Hyvää 
matkaa.

Kirjoittaja on erityisherkkyyden asiantuntija ja tunneterapeutti.

”Omat tunteet 
ja negatiiviset 
toimintatavat 
on kohdattava 

rohkeasti. Etenkin 
vihaa on vaikea 

sietää.”

Transformer 28
Täydellinen suojaus.

Transformer T-28-5G

Neutraloi ja  
suojaa  

tehokkaasti  
sähkömagneettiselta 

säteilyltä!

Green8.fi

Green8.fi

Transformer T-28-5G
Täydellinen suojaus  

3 - 4 - 5 G verkkoja vastaan.

Kuva: Pixabay

elämänsä traumaattisinta kokemusta ja 
muuttamaan sen mielikuviensa avulla toi-
senlaiseksi. Tämäntyyppiset harjoituk-
set toimivat parhaimmillaan tilapäisenä 
laastarina, mutta pahimmillaan ne voivat 
laukaista vanhan trauman hyvin rajulla-
kin tavalla. Mieli ja keho ovat rakentaneet 
suojauskeinoja hyvästä syystä, ja niiden 
turvallinen purkaminen vaatii aikaa ja sy-
vällistä osaamista. Yksi viikonloppukurs-
si voi olla hyvä alku, mutta se ei riitä.
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Pimeyden syliin
TEKSTI: Emma Takko

L uonnossa elämänkierron syk-
li alkaa pimeydestä – kohdusta. 
Pimeys on ääretön kuin maail-
mankaikkeus, kaikki muodotto-

massa muodossaan odottamassa hedel-
möittävää siementä: ajatusta, joka lähtee 
rakentamaan uutta elämää. Pimeydessä 
kelluskellessa on hyvä hoivailla noita uu-

sia siemeniä, jotka sitten pikkuhiljaa kas-
vavat ja löytävät muotonsa.

Vähitellen pimeys alkaa käydä ahtaak-
si, ja aivan kuten lapsikin kohdussa löy-
tää itsensä tilanteesta, jossa ei mahdu 
enää juurikaan pimeyden turvin laajene-
maan, on aika syntyä valoon. Kevään ja 
valon tuoma helpotus ja uuden kasvun 

sykli onkin aina kovin tervetullut pitkän 
pimeyden jälkeen.

Täällä koto-Suomessa pimeyteen las-
keutuminen on valtava siirtymä, eten-
kin jos asuu luonnon keskellä ja kaukana 
keinovaloista. Aurinko on hellinyt meitä 
koko kesän, ja kehomme ja tietoisuutem-
me on virittynyt valoon moneksi kuukau-

Elonkorjuun aika on elämän ja samalla kuoleman juhla. On hyvä kiittää ja laskeutua 
pimeyden aikaan kuin lepoon. Mutta – osaammeko kääntyä 

 sisäänpäin ilman ristiriitaa?

”Pimeyteen siirtymistä on hyvä juhlistaa ja 
todella imeä itseensä kesän lämpö ja valo, 

sekä sydämestään kiittää tuota ihanaa 
ja aktiivista kasvun aikaa. Sen hedelmiä 

saamme nautiskella taas läpi pimeän ajan.”



Kuva: Pixabay
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deksi. Kun pimeys yhtäkkiä tulee, tuntuu 
kuin paksu samettinen huntu laskeutuisi 
kaiken olevaisen päälle. Sitä muistaa ole-
vansa kovin pieni, kun tähtitaivas jälleen 
kaartuu yllämme, ensimmäiset yöpakka-
set kipristävät nenänpäätä ja villasukat 
kaivetaan talvivarastoista. 

Pimeyden saapuminen saattaa aiheut-
taa jopa ahdistusta – mihin katosi valo, 
leikki, elämä? Voi tuntua kuin elämän-
piiri radikaalisti kutistuisi. Energiatasot 
luontaisesti hieman tasoittuvat ja saattaa 
olla, että keho kaipaa enemmän lepoa ja 
unta totutellessaan tähän uuden syklin 
energiaan. Valon väheneminen vaikuttaa 
kehoihimme voimakkaasti ja viestii meil-
le, että nyt on tullut aika nauttia edellisen 
kasvun ja kesän työn hedelmistä. Luonto 
päästää irti, kuolee, painuu maahan. 

Vuodenaikojen kierto

Me täällä pohjoisessa elämme todella eri-
tyisissä olosuhteissa. Luonnollinen ryt-
mimme seuraa vuodenaikojen kiertoa ja 
hidasta 13 kuunkierron elämän, kuole-
man ja uudelleensyntymän sykliä.

Päiväntasaajan seuduilla ihmiset elä-
vät tasaista päivänkiertoa läpi vuoden. 
Heillä valon ja pimeyden vuorotteluryt-
mi seuraa ainoastaan vuorokauden kier-
toa. Pitkä valoisa kesä ja pitkä, pimeä 
kaamos on heille tuntematon kokemus.

Jos elämme vuodenkierron, valon ja 

pimeyden vuorottelun ja luonnon syklien 
kanssa harmoniassa, näyttää elämä huo-
mattavasti erilaiselta kuin miltä moder-
nin suomalaisen työikäisen ihmisen – ja 
siitä syystä myös lastemme – elämä usein 
näyttää. Miksi luulette meidän syksyn 
saapuessa tarvitsevan kirkasvalolamp-
puja, erilaisia kikkoja ja eneneviä määriä 
kahvia jaksaaksemme herätä töihin, kou-
luun ja päiväkotiin?

Kuinka monelle meistä onkaan tut-
tu silmiään hierova ja haukotteleva pik-
kuihminen tai vähän isompikin, joka 
syksyn ensimmäisinä viikkoina jo valit-
taa väsymystään aamiaispöydässä? 

Lempeästi pimeyteen

Luonnon kanssa yhteydessä eläville ihmi-
sille ja monille eläimille kesä on työn ja 
aktiivisen toiminnan aikaa: silloin täytyy 
kasvattaa ja kerätä ravinto koko pitkää 
talvea varten.

Pimeyteen siirtymistä on hyvä juhlis-
taa ja todella imeä itseensä kesän läm-
pö ja valo, sekä sydämestään kiittää tuo-
ta ihanaa ja aktiivista kasvun aikaa. Sen 
hedelmiä saamme nautiskella taas läpi pi-
meän ajan. Äiti Maa on antanut runsain 
kätösin.

Työn tulokset on kerätty varastoon, ja 
tuota yltäkylläisyyden hetkeä ja ansaitun 
levon saapumista sietääkin juhlia! Saam-
me kerääntyä tulien ympärille kertomaan 

tarinoita, laulamaan, tanssimaan, teke-
mään käsitöitä ja taidetta, ideoimaan uu-
sia projekteja ja ammentamaan kosmista 
viisautta – ”otavaista oppimahan” (Kale-
valan ensimmäisestä runosta). 

Talvi on levon aikaa

On hyvä tulla tietoiseksi luonnollisen elä-
mänkierron sykleistä ja siitä, miten luon-
non kanssa harmoniassa elävän ihmi-
sen vuodenkierto täällä pohjoisessa kul-
kee. Moderni kaupunkilaiselämä on ra-
kennettu keinovaloin, supermarketein ja 
palveluin sellaiseksi, että ihminen pys-
tyy periaatteessa talven keskelläkin pai-
namaan hommia pimeyden hidastamat-
ta. Kehomme on kuitenkin erottamaton 
osa luontoa ja muistaa luonnon syklisyy-
den jokaisessa solussaan. Emme voi hui-
jata kehon viisautta ja siksipä se alkaakin 
kertoa meille, mikäli elämäntyylimme ei 
ota tarpeeksi huomioon luonnollisia tar-
peitamme.

Talvi on luonnon kierrossa levon ai-
kaa, mutta modernin ihmisen elämässä 
työn aikaa. Kesä taas on luonnollisesti 
työntäyteistä ja valon energia vähentää 
unen tarvetta sekä auttaa jaksamaan, 
mutta kesällä moderni ihminen lomai-
lee. 

Entäpä jos kaamosmasennus onkin 
luontaista tarvetta kääntyä sisäänpäin, 
luoda sekä levätä, ja masennukseksi tul-
kittavan tilan aiheuttaa ristiriita oman 
luonnon ja modernin elämäntyylin vä-
lillä? Jospa jokasyksyinen influenssa-aal-
to johtuukin stressitasojen noususta, kun 
emme osaa hidastaa tahtiamme?

Viruksia on koko ajan joka puolel-
la ympärillämme. Kun immuunipuolus-
tuksemme on kunnossa, ne eivät vaiku-
ta meihin. Yleiskuntomme laskiessa ne 
pääsevät muistuttamaan meitä levosta. 
Oireet ovat monet, mutta juurisyyt usein 
samat.

Kekri ja Samhain  
– elonkorjuun juhlat

Kekri on ollut perinteisesti Suomessa sa-
donkorjuun juhla, joka on merkannut 
siirtymistä pimeään aikaan. On juhlit-
tu vuodenkierron sykliä: vanhan vuoden 
viimeistä ja uuden satovuoden ensim-
mäistä päivää. Kekrinä muistettiin vai-
najia ja esivanhempia sekä herkuteltiin ja 
kiitettiin maan antimista. Tähän vuoden 
tärkeimpään juhlaan liittyi erilaisia riit- 

Kuva: Emma Takko
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tejä ja loitsuja, joilla varmistettiin tule-
van satovuoden hedelmällisyys. 

Kekrinä herättiin aikaisin, laitettiin 
pöydät notkumaan erilaisia herkkuja ja 
vietiin ruokia myös uhripuulle, uhrikivel-
le tai riihelle. Haltijoita ja luonnonvoimia 
muistettaessa nuo voimat ovat myötäises-
ti vaikuttamassa ihmisten tekemisiin ja 
elämään. Väenuskossa eli suomalaisessa 
vanhassa luonnonuskossa – tai maaus-

kossa – hahmotetaan ihmisten maailman 
yhteys henkimaailman ja luonnossa ole-
vien voimien kanssa.

Samhain on alun perin kelttiläinen tu-
lifestivaali, josta perinne on levinnyt ym-
päri muinaista Eurooppaa ja koko maail-
maa. Samhain on noitien uusivuosi, jon-
ka juhlintaan kuuluu samoja elementtejä 
kuin Kekriinkin.

Samhainin rituaaleihin voi kuulua alt-

tarin rakentaminen esi-isille, haltijoille 
tai uhripaikoille, lahjojen antaminen, yh-
teen tuleminen ja juhliminen, intentioi-
den asettaminen tai kuluneen kierron re-
flektointi. Ja tietenkin isojen kokkotulien 
polttaminen. 

Kuka pelkää noitia?

Mustalakkinen ja kissan kanssa luutaa 
laahaava noita on hyvin kaukana siitä, 
mitä noita todellisuudessa on. Meille on 
noitavainojen jäänteenä luotu patriar-
kaalisen maailmanjärjestyksen tarvitse-
ma mielikuva syylänenäisestä, kiukutte-
levasta ja rumasta akasta, joka touhuaa 
jotain tieteellisesti epäkorrektia mustan 
patansa äärellä. Tällainen ”noita” on lä-
hinnä pilkkaa tekevä karikatyyri, jolla 
feminiinisen viisauden kantajat – noidat 
– on saatu näyttämään naurettavilta ja 
epäuskottavilta satuhahmoilta.

Noidiksi itsensä saattavat lukea ihmi-
set, jotka tuntevat magian eli sen, miten 
voimme omalla toiminnallamme – sanoil-
la, yrteillä, intentioilla ja energiallamme – 
vaikuttaa todellisuuteen. Itsekin kannan 
noidan nimeä ilolla, sillä noituus on aina 
ollut olennainen osa kansanperinnettäm-
me ja luonnonuskoamme. Kaikki noidat 
eivät siis ole wiccalaisia, joka on vain yksi 
perinne muiden joukossa.

Omassa väenuskossamme noita on ol-
lut se, joka osaa kulkea maailmojen välil-
lä ja voimallaan keskustella henkimaail-
man ja todellisuuden kanssa. Hän, joka 
tuntee yrtit ja sienet sekä osaa löytää sai-
rauden juuren ja hoitaa sen. Hän, joka 
osaa luonnollisesti synnyttää ja avustaa 
synnytyksissä. Hän, joka tietää, mitä 
mausteita kannattaa käyttää ruoanlai-
tossa milläkin alueella ja vuodenaikana. 
Ja hän, joka muistaa siirtymäriittien voi-
man elämänkierron ylläpitäjinä. 

Samhain ja Kekri ovat näitä siirtymä-
riittejä, joiden aikana kiitämme ja juh-
limme kuolemaa uuden elämän antaja-
na. On hyvä antaa ajatuksensa levätä sii-
nä, että on suuri ilo ja onni saada olla 
kehossaan tällä puolella verhoa – mutta 
muistaen samalla, että vainajat ja esivan-
hempamme ovat koko ajan mukanamme. 
Elämän kiertokulku on lahja, eikä kuole-
maa tule pelätä. Materia muuttaa muo-
toaan ja henki kulkee. Näin on luonto 
aina kiertänyt ja me sen mukana.

 
Kirjoittaja on kehotietoisuusvalmentaja ja noita. 

Siirtymärituaaleja Kekrin viettoon
– Rakenna kaunis, eri ele-

mentit sisältävä alttari: 
vettä kauniissa astiassa, 
tulta kynttilässä, maata 
vaikkapa kivien tai kristal-
lien muodossa ja  
sulka edustamassa ilmaa. 
Voit lisätä sinulle merki-
tyksellisiä energioita esi-
neiden tai kuvien muo-
dossa. 
Esimerkiksi kasvit, he-
delmät, pähkinät ja kukat 
ovat tärkeitä hedelmälli-
syyden symboleja.

 
– Hiljenny alttarin äärel-

le tutkiskelemaan kulu-
nutta vuodenkiertoa. Voit 
kirjoittaa muistiin sinulle 
merkityksellisiä tapahtu-
mia päättyvältä kierrolta 
– ne ovat keräämäsi ”he-
delmät”!

– Kiitä kaikista lahjoista ja 
kasvusta, mitä kulunut 
vuodenkierto on sinulle 
tuonut.

– Aseta uudet intentiot  
(aikomukset) ja kirjoita 
muutama tavoite alkaval-
le kierrolle: mitä haluaisit 
saavuttaa, minkä haluai-
sit nähdä elämässäsi kas-
vavan?

hedelmät, pähkinät jne. 
ja käy lahjoittamassa ne 
haltijoille ja hengille si-
nulle merkityksellisessä 
paikassa luonnossa. Se 
voi olla ikioma voimapaik-
kasi.

– Ota vastaan pimeä kau-
si ilolla ja lempeydellä. 
Muista kuunnella kehoa-
si ja levätä tarpeeksi so-
peutuessasi uuden syklin 
tuomaan elämänrytmiin.

– Virittäydy kiitollisuuden 
tilaan ja sytytä valitsema-
si suitsuke – kataja, sal-
via, yrteistä ja hartseis-
ta sekoitettu patasuitsu-
ke, suitsuketikku tai muu 
– ja löyhyttele savua ylle-
si. Anna savun puhdistaa 
menneen vuodenkierron 
taakat ja kuljettaa toivee-
si esivanhemmille kuulta-
vaksi.

– Ota alttarillasi siunatut 
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Mindfulness  
tuo valoa

TEKSTI: Leena Pennanen

Traumojen välttely vie valtavasti energiaa. Traumasensitiivinen mindfulness on voimallinen 
työkalu traumojen integroimiseen osaksi itseämme. Mindfulnessin avulla luomme tilaa 

käsitellä vaikeita kokemuksiamme, jotka jäävät arjessa vaille huomiota.

M indfulnessin tär-
keimpiin peruspe-
riaatteisiin kuuluu 
aloittelijan mieli. Se 

tarkoittaa lapsenomaisen uteliasta, tuo-
mitsemattoman avointa suhtautumis-
ta. Kun näemme asiat aloittelijan mielen 
kautta, emme jaottele asioita, tunteita tai 
tapahtumia itsessämme tai maailmas-
sa karkeasti ”hyviin” tai ”huonoihin”. 
Voimme sen sijaan avautua katsomaan, 
mitä meissä tapahtuu ja yksinkertaisesti 
antaa noiden asioiden tapahtua, tuomit-
sematta tai yrittämättä muuttaa niitä.

Kun kohtaamme meitä vaivaavat asiat 
pelkästään kognitiivisen ajattelun kaut-

ta, koetamme etsiä niihin ratkaisuja ana-
lysoimalla. Kun taas kohtaamme asiat 
läsnäolon kautta, annamme asioiden yk-
sinkertaisesti olla ja tapahtua. Silloin ne 
saavat huomiota ja voivat irrota meistä 
omalla painollaan, hyväksyvässä ja sal-
livassa ilmapiirissä. Joskus itse harjoi-
tuskin herättää meissä vastustusta, jota 
emme haluaisi myöntää. Tuo salliminen, 
tuo hyväksyntä, on avain varjojemme va-
pauttamiseen.

Mindfulnessin avulla saamme yhtey-
den omaan voimaamme, jolloin emme 
ole haavojemme armoilla. Traumat toi-
mivat jopa eräänlaisena voimavarana, 
vaikkei siltä aina tunnukaan. Kun nimit-

täin uskallamme kohdata traumojamme, 
vapautamme valtavasti energiaa arkielä-
määmme.

”Kun kohtaamme 
asiat läsnäolon 

kautta, annamme 
asioiden 

yksinkertaisesti 
olla ja tapahtua.”

Kuva: Pixabay
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Valossa on Voimaa! 

Tervetuloa kursseille Espoo-
seen tai nettiin sekä kuukau-
sittaiseen kaukohoitoon! 

* Enkelikurssit ja Enkelihoitaja- 
 koulutus

* Elämäntehtävä ja sielunsuun- 
 nitelma ja minä rakastan minua  
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* intuitiivisen maalaamisen  
 kurssit 

* Reiki- ja Karuna -kurssit 

* Voimapaikkojen suojelija  
 -koulutukset 

* Kuukausittainen kaukohoito 
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ota rohkeasti yhteyttä!

Enkeleiden matkassa, Enkelit arjessa ja Enkelit ystävinä -kirjat sekä ilon kortit

Trauman luonteesta
Trauma on sanana hyvin latautunut. Käytän usein itse sa-
naa haava, sillä termi antaa mielestäni tilaa sille, mitä trau-
ma voi olla. Trauma ei välttämättä aina ole mikään hir-
vittävä kokemus – aivan tavallinen elämäkin tuottaa meille 
traumaattisia kokemuksia. Trauma syntyy, kun emme pysty 
tapahtumahetkellä käsittelemään kokemusta, jolloin se jää 
meihin. Kun trauma on päällä, koemme olevamme jumissa. 
Välttelemme silti tuntemasta traumaattisia kokemuksiam-
me – kipua, hylkäämistä, surua, kauhua.

Monille välttely tarkoittaa pakenemista erilaisiin asioihin, 
joissa meidän ei tarvitse kohdata traumaamme. Tällainen 
asia voi olla melkein mikä tahansa urheilusta liialliseen työn-
tekoon tai addiktioihin. Addiktio ei aina ole näkyvästi ”ne-
gatiivinen”, kuten on liiallinen alkoholin juominen, vaan se 
voi olla vaikkapa tunne siitä, ettei voi elää ilman kahvia tai 
salilla käyntiä. Saatamme vältellä asioiden kohtaamista myös 
niin sanottujen hyvien asioiden kautta, kuten uppoutumalla 
toisten auttamiseen tai liialliseen urheiluun.

Kaikki tämä tapahtuu vain sitä varten, ettemme joutui-

olla todella lyhytkin, sillä koemme alkuperäisen kivun, hyl-
käämisen, vihan tai surun aina vain pieni palanen kerral-
laan. Moni pelkää, että he joutuvat kokemaan alkuperäistä, 
kipeää tunnetta tuntikausia, ennen kuin se vapautuu. Tätä ei 
tarvitse pelätä.

Trauman kohtaaminen on hyvä tehdä tasapainoisesti. On 
hetkiä, jolloin on hyvä kääntyä sitä kohti ja on toisia, jolloin 
ei kannata tehdä niin. Avautuminen ei tee hyvää eikä ole aina 
edes mahdollista, jos emme ensin koe turvaa ja varmuutta. 
Mindfulness kasvattaa tietoisuuttamme siitä, milloin kan-
nattaa avautua ja milloin ei. Siihen ei kannata pyrkiä väkisin.

Läsnäolon tilassa  
hyväksynnän syliin

Olen tutustunut traumasensitiiviseen mindfulnessiin keho-
psykoterapian koulutuksessa jo 25 vuotta sitten. Pääpaino 
on kehon ja mielen rauhoittamisessa. Mindfulnessin avulla 
pystymme yhdistämään kehon ja mielen kokemukset toisiin-
sa. Luomme tilaa, jossa pimennossa olleet asiat voivat tulla 
esiin. Kun tämä tapahtuu tietoisessa läsnäolon tilassa, asiat 
eivät lyö yli eivätkä valtaa ihmisen olemusta – ne tulevat näh-
täviksi eräänlaiseen hyväksynnän syliin.

Hyväksynnän syli on termi, jonka loin kuvaamaan kai-
kissa meissä olevaa kykyä pitää asioita tietoisuudessa. Sydä-
memme on niin laaja, että siihen mahtuvat kaikki vaikeim-
matkin kokemukset. Tämä luo toivoa ja mahdollistaa laaje-
nemisemme. Vaikeimmatkin kokemuksemme voivat vähitel-
len integroitua osaksi itseämme, ilman että traumoihin liit-
tyy enää tunnelatausta.

Traumasensitiivinen mindfulness ei korvaa terapiaa, vaan 
antaa mahdollisuuden tutkia asioita, joita olemme valmiita 
tutkimaan ilman terapeutin läsnäoloa. Mindfulnessin sään-
nöllinen harjoittaminen valjastaa meidät tällä kyvyllä. Kou-
lutetun mindfulness-ohjaajan ja ryhmän läsnäolo luo avau-
tumiselle turvallisen tilan. Asiaan vihkiytynyt ohjaaja myös 
tietää, milloin itse kutakin voi opastaa kohti traumaa ja mil-
loin taas opastaa vielä vähän odottamaan.

Kun tiedät, mitä kaipaat – rakkautta, hyväksyntää, rau-
haa, tilaa, arvostusta – saat hyvän tuntuman sille, mitkä 

”Trauman kohtaaminen on 
hyvä tehdä tasapainoisesti. 

On hetkiä, 
 jolloin on hyvä kääntyä 

kohti ja on toisia,  
jolloin ei kannata  

tehdä niin.”

si kohtaamaan alkuperäistä kipuamme. Meillä saattaa olla 
sellainen tunne, ettemme pysty, osaa tai uskalla kohdata 
traumaa. Saatamme myös pelätä, että ”hukumme” trau-
maan tai sen aiheuttamaan tunnekuohuun, jos uskallam-
me kohdata sen.

Valtaosa meistä on varustettu niin hyvillä suojelumeka-
nismeilla, ettei esille tule kerralla yhtään enempää kipua, 
kuin mitä pystymme käsittelemään. Mindfulness on hyvä 
työkalu, joka tuo tilanteeseen tasapainoa, jonka kautta 
kipu tulee nähdyksi. Silloin emme voi hukkua tunteeseen.

Valo pääsee läpi halkeamista

Leonard Cohenilla on kaunis kappale nimeltä Anthem. 
Kuulin sen Jon Kabat-Zinnin koulutuksissa, ja se kosket-
ti minua todella syvästi. Cohen laulaa: ”There is a crack 
in everything. That´s how the light gets in,” eli ”Kaikissa 
asioissa on halkeama. Näin valo pääsee läpi.”

Kun traumamme tulevat esille vähitellen, ne menettävät 
latauksensa. Silloin energia, joka on kulunut trauman vas-
tustamiseen, vapautuu. Vapautumisen tunne saattaa tulla 
yllättävän nopeasti. Kun traumaan liittynyt kehollinen jän-
nitys pääsee purkautumaan, voimme kokea olomme häm-
mästyttävän energisoituneeksi. Itse tunnekuohun hetki voi 

”Mikä saa sinut tuntemaan 
olosi rakastetuksi, 

arvostetuksi ja 
hyväksytyksi?”

asiat herättävät sinussa vastakkaista tunnetta: esimerkiksi et-
tet ole hyväksytty, arvostettu tai saa olla rauhassa. Pystyt tut-
kimaan noita asioita ajan kanssa aina vaan tarkemmin ja väl-
tät asettamasta itseäsi tilanteisiin, jotka vahvistavat traumaat-
tista tunnetta. Pystyt myös ohjaamaan toimintaasi aitojen ha-
lujesi ja tarpeittesi suuntaan. Mikä saa sinut tuntemaan olosi 
rakastetuksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi?

Tuo valoa varjoihin mindfulnessin avulla ja anna valon levi-
tä sinussa jokaiseen osaan! ❀

Kirjoittaja on mindfulness-pioneeri.
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Keijut ovat  
valoa varjoissakin

TEKSTI: Jenni Örn
KUVAT: Riina Pippuri

K eijut ovat luonnonhenkiä, 
joiden tehtävä on tuoda 
iloa ja taikaa maan pääl-
le. Ne auttavat meitä löy-

tämään sisäisen lapsemme. Keiju voi ku-
rittomasti vähän nipistää sinua ja muis-
tuttaa, että tänä pimenevänä aikana va-
losta löytyy yllättävää kauneutta. Näetkö 
sen, oi ihmismenninkäinen?

Keijut tunnetaan kujeistaan ja erikoi-

sesta huumorintajustaan, mutta on heissä 
paljon muutakin.

Keijut eivät aina näyttäydy meille, 
mutta niiden läsnäolon voi tuntea kuka 
tahansa – on vain avauduttava keijujen 
taajuudelle. Voimme siis muodostaa hen-
kilökohtaisen, kokemusperäisen suhteen 
näihin kirkkaisiin valon olentoihin.

Keijut auttavat meitä haltioitumaan 
luonnon ihmeellisestä kauneudesta. Hei-

dän suuri päämääränsä on saada ihmi-
set huomaamaan kauneus kaikkialla elä-
vässä maailmassa ja myös suojelemaan 
upeaa luontoamme ja sen moninaisuut-
ta. Keijut rohkaisevat meitä tekemään 
päivittäin pieniäkin tekoja luonnon hy-
väksi. Monesti aliarvioimme pienten te-
kojen voimaa, mutta keijut vakuuttavat, 
että kaikissa pienissä asioissa asuu jon-
kin suuren siemen.

Pimeyden valomaailma

Pimeys on saapunut ja tuonut mukanaan 
kokonaan uuden maailman. Se kutsuu 
esiin omat keijunsa.

Toisille juuri tämän vuodenajan keijut 
ovat niitä, joihin kokee yhteyttä voimak-
kaimmin. Jokaisella hetkellä ja ajalla on 
luonnossa oma kauneutensa ja merkityk-
sensä. Keijut haluavat näyttää meille tä-
män monimuotoisen kauneuden ja pyytä-
vät meitä katsomaan sitä arvostelematta, 
vuodenajasta riippumatta.

Hämäryys ja pimeys houkuttelevat 

esiin valoja, joita muulloin emme edes 
näe: pimeässä hohtavat sienirihmastot 
ja kiiltomadot, järven tyynestä pinnasta 
heijastuva tähtitaivas ja kynttilänliekit, 
jotka tanssivat lyhdyissämme iltaisin.

Pimenevä aika korostaa valon merki-
tystä. Valo muuttuu pehmeämmäksi ja 
tulee aina vain matalammalta. Se maa-
laa värit maisemaan jokaisena päivänä 
eri tavoin. Ja mitä vähemmän meillä on 
päivänvaloa, sitä tärkeämpää meidän on 
löytää valoa myös pimeydestä ja ottaa se 
vastaan. On hyvä tehdä välillä tulet tai 
sytyttää kynttilä. On hyvä mennä ulos 
ja katsella yötaivaalla tuikkivia tähtiä ja 
linnunrataa, ja toisinaan myös revontulet 
loimottavat siellä maagista valoaan. Kei-
jut muistuttavat meitä siitä, että kaikkein 
kirkkain valo palaa aina sisällämme. Jos 
näkisimme valon kuten keijut, hämmäs-
tyisimme siitä, kuinka kirkkaita valoa 
hohtavia olentoja olemme itsekin.

Keijujen huolenpitoa

Keijut pitävät huolta luonnosta ja sen 
kasveista myös niiden lepoaikana. Kun 
kasvit kuihtuvat ja menettävät kirkkaat 
värinsä, jäljelle jäävät pehmeät sävyt sekä 
siemenet, jotka hiljaa odottavat uutta ke-
vättä. Voimme löytää arkeemme rytmi-
syyttä ja viisautta yksinkertaisesti vain 
tarkkailemalla mitä luonnossa tapahtuu. 
Keijut muistuttavat meitä myös lepää-
mään, kun on levon aika. On aika hidas-
taa tahtia, kerätä ja säilyttää elinvoimaa. 
On aika nähdä uusia unia, jotka vasta 
odottavat toteutumistaan.

Luonto riisuu vaatteitaan paljastaen 
toisenlaiset sävynsä. Huomaatko, miten 
joidenkin puiden lehdettömät oksat vivah-
tavat violettiin ja toisten taas punaiseen? 
Ja mikä kauneus onkaan oljenvaaleissa 
heinissä huurteisen usvaisena aamuna! 
Huomaatko, miten hiljaisesti siementen 
höytyvät leijailevat tuulen mukana? Joku-
nen keiju saattaa myös matkustaa näiden 
siementen matkassa, ja huomaat sen kyllä, 
jos katsot tarkasti. Keijuilla on sinulle teh-
tävä, jos haluat ottaa sen vastaan.

Kerää ja tutki luonnonkasvien sieme-
niä. Tarkkaile, miten erilaisia siemeniä ja 
siemenkotia kasveista löytyy. Löydätkö 
ne, vai joko ne ovat lähteneet maailmal-
le? Siemenessä on elämän ja kasvun koko 
potentiaali. Suuri puukin oli alussa vain 
pienen pieni siemen. Tutki tätä voimallis-
ta energiaa. Kerää erilaisia siemeniä: rik-

karuohoista, kukista tai mistä niitä sat-
tuu tulemaan vastaan. Pyri olemaan ar-
vostelematta erilaisia kasveja, sillä niillä 
jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä.

Säilytä keräämäsi siemenet talven yli. 
Pidä niitä erityisessä paikassa, vaali niitä 
rakkaudella ja anna niiden levätä ja unek-

sua koko pitkän talven yli. Keväällä voit 
viedä siemenet luontoon ja antaa kasvun 
ihmeen tapahtua. Siemenet ovat pieniä al-
kuja jollekin paljon suuremmalle. ❀

Kirjoittaja on pohjoiskarjalainen yrttien tuntija,  
unennäkijä ja keijujen sanansaattaja.  
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Mitä jooga on?  
osa VIII

KARMAN LAKI
Karman laki liikuttaa meitä elämästä toiseen kokemaan iloja ja suruja. Viisaat joogit 
ovat jo kauan tietäneet, kuinka vapautua karmasta ja jälleensyntymien loputtomalta 

tuntuvasta kierrosta.

Teksti: Piri Aarnikko



K arman lain sanotaan ole-
van maailman oikeuden-
mukaisin laki: mitä kyl-
vämme, sellaista satoa 

myös korjaamme. Mikään fyysinen teko 
tai psyykkinen toiminta ei haihdu maail-
mankaikkeudessa olemattomiin vaan saa 
mieleen aikaan värähtelyn, jonka vaiku-
tus ilmenee tässä tai seuraavissa elämis-
sä..

Tällaista jälkeä kutsutaan joogafiloso-
fiassa nimellä samskara. Kun samskarat 
aikanaan koetaan, puhutaan karman to-
teutumisesta.

Kultaiset ja rautaiset kahleet

Tantran eli intuitiivisen tieteen mukaan 
hyvistä ajatuksista, sanoista ja teoista 
seuraa hyviä hedelmiä ja huonoista huo-
noja. Koska nämä seuraukset on käytävä 
kokemuksen tasolla läpi, ne saavat meidät 
syntymään yhä uudelleen. Huonoja teko-
ja ei voi ”kompensoida” hyvillä teoilla.

Ihmisellä on vapaus valita ajatuksensa, 
sanansa ja tekonsa. Emme kuitenkaan voi 

temme ovat tekojemme ja ajatuksiemme 
luomia. Ne tekevät meistä sen, mitä olem-
me tai luulemme olevamme. Joogit tietävät, 
että todellinen itse löytyy ihmisen sisältä ja 
on vapaa näistä egon vääristymistä. 

Karman kori

Samskaroiden summaa sanotaan ”kar-
man koriksi”. Olemme perineet korimme 
edellisistä elämistä; olemme keränneet 
samskarat oman toimintamme seurauk-
sena ja myös ympäristöstämme. Jälkim-
mäisiä syntyy esimerkiksi kasvatuksen, 
koulutuksen, velvollisuuksien täyttämi-
sen ja kulttuurin vaikutuksista.

Usein ihmetellään, miksi ihminen syn-
tyy olosuhteisiin, joissa tapahtuu jokin 
suurta ihmisjoukkoa koskeva katastrofi? 
Syy tähän voi olla kollektiivinen samska-
ra; alueella voi vaikuttaa yhteinen taak-
ka, joka on painunut kollektiiviseen 
muistiin. Kulttuuri on saattanut joskus 
rappeutua ja aiheuttaa aikanaan suur-
ta vahinkoa, vaikkapa ympäristötuho-
ja. Näihin olosuhteisiin syntyvät ihmiset 

joutuvat nyt kokemaan maanjäristyksiä, 
tulivuorenpurkauksia, myrskyjä, tulvia 
tai epidemioita. Entäpä miksi joku kuin 
ihmeen kaupalla pelastuu tällaisesta ka-
tastrofista? Hän on silloin paikalla muis-
ta syistä – kollektiivinen samskara ei kos-
ke häntä – ja hän pelastuukin jatkamaan 
omaa tehtäväänsä.

Päivittäinen elämämme on samska-
roiden monimutkaista vuorovaikutusta. 
Koemme niitä yleensä sen kummemmin 
tiedostamatta, ja vapaa tahtomme johtaa 
yhä uusiin tekoihin ja niiden vastavaiku-
tuksiin. 

Kun ajattelemme pahaa jostakin hen-
kilöstä, saamme vastaanottaa yhtä suu-
ren määrän kielteistä ajatusvärähtelyä. 
Kun ajattelemme pahaa toisesta ja sitten 
vielä lyömmekin häntä, on vastareaktio-
kin suurempi, koska psyykkiseen väräh-
telyyn lisätään vielä fyysisen kehon ener-
gia. Myös tekojen motiivit vaikuttavat 
samskaran suuruuteen.

Kun ymmärrämme tekojemme vaiku-
tukset, opimme vastuullisuutta. Opimme 
toimimaan tavalla, joka hyödyttää itsem-
me lisäksi jokaista vaikutuspiirissämme 
olevaa olentoa.

Samskaroiden kypsyminen  
ja karman sadonkorjuu

Tietyn kypsymisvaiheen jälkeen samska-
rat voidaan kokea fyysisellä ja psyykki-
sellä tasolla. Kypsyminen nopeutuu esi-

merkiksi syvän meditaatiotilan, tajutto-
muuden tai kuoleman seurauksena. 

Samskarat ovat valmiita poimittaviksi, 
kun palataan niin sanottuun normaaliin 
tajunnan tilaan. Monen henkisellä po-
lulla kulkevan elämä onkin tästä syystä 
täynnä nopeita vaihteluita, ylä- ja alamä-
kiä. Ihminen voi menettää tajuntansa esi-
merkiksi onnettomuuden seurauksena, ja 
kypsyneet samskarat johdattavatkin sit-
ten elämän uuteen suuntaan. Kuoleman 
jälkeisessä tilassa taas mieli etsii seuraa-
vaa elämää varten uuden kehon, joka on 
sopivampi korjaamaan nuo kypsyneet 
samskarat. Vastoinkäymisiin tuleekin 
suhtautua kärsivällisesti ja ymmärryksel-
lä, koska ne karman lain mukaan puhdis-
tavat mieltä entisestä.

Myös muiden pyyteetön auttaminen 
ja palveleminen vapauttavat meitä te-
kojemme seurauksista. Kasvatuksen ja 
ympäristön aiheuttamista samskarois-
ta on mahdollista vapautua älyn avulla; 
ottamalla selvää asioista, opiskelemal-
la ja käyttämällä järkeä. Lasten ja nuor-
ten kasvatuksen tavoitteena tulisikin olla 
mahdollisimman laajan ja suvaitsevaisen 
maailmankuvan synnyttäminen.

Meditaation voima

Meditaation avulla samskarat ilmene-
vät nopeammin kuin muiden prosessien 
kautta, vaikka meditoidessamme emme 
tekisikään tietoisesti työtä jonkun yk-

sittäisen toiveen tai vaikkapa addiktion 
eteen. Eräänä päivänä vaan huomaam-
me, että tietty ongelma tai pelko ei enää 
vaikutakaan elämäämme! Tähän sams-
karaan lukkiutunut energia on vapautu-
nut meditaatioprosessin seurauksena täy-
sin luonnollisella tavalla.

Elämämme muuttuu hienosyisemmäk-
si. Alamme ymmärtää, kuinka mieli toi-
mii ja reagoi tilanteisiin. Huomaamme, 
että olemme vastuussa sekä teoistam-
me että reaktioistamme niiden seurauk-
siin. Silloin haastavillakaan tilanteilla ei 
ole enää valtaa meihin, vaan todistamme 
elämämme tapahtumia kuin seuraisim-
me mielenkiintoista näytelmää. 

Tällä tiellä meitä tukevat meditaation 
lisäksi kaikki muutkin joogisen elämän-
tavan kehoa ja mieltä puhdistavat käy-
tännöt: joogan asanat eli fyysiset harjoi-
tukset, elämää kunnioittava ruokavalio 
ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Uusien samskaroiden syntymistä voi 
estää tiedostamalla elämän syvempi tar-
koitus ja päämäärä ja toimimalla sen saa-
vuttamiseksi. Toimiessamme ikään kuin 
Korkeimman kanavana, välineenä, ei 
samskaroita enää kerry karman koriim-
me, ja kun se kokemisen kautta pikku 
hiljaa tyhjenee, vapaudumme jälleensyn-
tymien kierrosta. Ihminen elää silloin ta-
valla, joka lisää kaikkien elävien olento-
jen hyvinvointia.

valita niiden seurauksia. ”Kultaiset kah-
leet” eli hyvät teot sitovat meidät ”rau-
taisten kahleiden” eli huonojen tekojen 
lailla jälleensyntymien kiertoon. Ihmisen 
päämääränä pidetään karman päättymis-
tä, lopullista vapautumista; mokshaa. 

Persoonallisuutemme muodostuu sams-
karoiden summasta. Kaikki käsityksemme, 
ennakkoluulomme, uskomuksemme, luon-
teenpiirteemme, kompleksimme ja vahvuu-

”Ihmisellä on 
vapaus valita 
ajatuksensa, 

sanansa ja tekonsa. 
Emme kuitenkaan 
voi valita niiden 

seurauksia.”

”Kun ymmärrämme tekojemme 
vaikutukset, opimme vastuullisuutta.”

Kuva: Pixabay
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Jälleensyntymä  
ja vapautuminen

Joogisen maailmankäsityksen mukaan ihminen ohjautuu 
jälleensyntymässään kehoon ja olosuhteisiin, jotka ovat yh-
teensopivia edellisten elämien aikana syntyneiden samska-
roiden ja halujen kanssa. 

Mielen hallitseva taipumus määrittelee itse kunkin ih-
misen kehittymisen suunnan. Jos hän haluaa esimerkiksi 
urheilijaksi, pitää uudella keholla olla siihen sopivat omi-
naisuudet. Toisella voi taas olla syvä syyllisyyden tunne 
jostain menneisyyden pahasta teosta. Hän syntyy olosuh-
teisiin, jotka suovat mahdollisuuden kokea tuon teon seu-
raukset; hän joutuu ehkä elämään köyhyydessä, kokemaan 
nälkää ja jopa nöyryytystä. Samskarat ilmentyvät mie-
len sokkeloista ja häviävät. Tekojen seurauksia koettaes-
sa kaikki on mahdollista – myös katkeroituminen, taantu-
minen ja uusien samskaroiden kerääminen karman koriin. 

Voiko ihmismieli vaikuttaa tulevaan inkarnaatioonsa? 
Tantran mukaan siihen ei ole tarvetta, koska jälleensynty-
mä on systemaattinen prosessi. Se ohjaa kunkin kehityksel-
le otollisimpiin olosuhteisiin. Vaivumme kuoleman jälkeen 
yleensä unitilaan ja uneksimme samskaroidemme tuotta-
mia unia, mutta kehittyneempi mieli voi pysyä tietoisena ja 
halutessaan kieltäytyä jostakin tapahtumasta uudessa elä-
mässään. Osa myös jatkaa valokehoina korkeammilla ta-
soilla, ja nämä olennot voivat löytää itselleen sopivan il-
maisutavan vaikkapa rakkaudestaan musiikkiin. Jälleen-
syntymä kattaa siis fyysisen tason lisäksi myös hienosyisiä 
maailmoja. 

Kuoleman hetkellä mieli liikkuu suuntaan, johon se on 
eniten samaistunut. Jos mieli ei meditaation myötä ole enää 
kiinnittynyt materiaalisiin haluihin, Korkein ikään kuin 
”tarttuu” mieleen ja vetää sen pois samskaroiden virras-
ta. Mieli voi jatkaa kehitystään hienosyisemmillä tasoilla, 
mutta vapautuakseen lopullisesti palaa vielä kerran ihmis-
kehoon auttamaan luotuja olentoja. 

Kun tietoisuus on puhdas eikä enää kiinnittynyt fyysiseen 
muotoon ja sen haluihin, se saavuttaa kuoleman hetkellä lo-
pullisen valaistumisen eli mokshan. Tällöin ihmisen tietoi-
suus sulautuu Kosmiseen Tietoisuuteen – äärettömään täy-
dellisen rauhan, tasapainon ja autuuden tilaan. ❀

Kirjoittaja on meditaatio- ja joogaopettaja.

Lähteet:
Joogan viisautta tantratieteen valossa, koonnut Liisa Kannisto, Ananda Seva ry 2015
Close Your Eyes & Open Your Mind, Dada Nabhanilananda, Innerworld Publications 2012

”Jälleensyntymä on 
systemaattinen prosessi.  

Se ohjaa kunkin  
kehitykselle otollisimpiin 

olosuhteisiin.”

Terve.
Terve.

Ja näin jälleen kerrataan. Mitä se terveys on? Eikö ole suuren-
moista, kun mieli on yhä vapaampi? Se on terveyttä. Eikä sillä ole 
merkitystä, jos välillä joskus on jotain. Merkitystä on vain sillä, että 
on tahto ja halu mielen vapaudelle. Saanko minä auttaa sinua löytä-
mään mielen vapauden?

Kyllä. Kiitos. Mielellään.
Aloita vaan. Sinulle ei tarvitse perustella, mitä se tarkoittaa.
Ei tarvitse. Kiitän tuosta otsikosta – sillä jo heti antaa itselleen 

armon. Nyt pintaan nousseet asiat ovat vähän hämmentäneet mi-
nua. Mutta samalla on se tieto, että eiväthän ne ole kuin menneitä 
kokemuksia, jotka vapautuvat.

Täsmälleen.
Puhun eräästä asiakkaasta. Hän soitti muutama päivä sitten ja 

kertoi, että hänen isänsä on tehnyt itsemurhan. Ja olen itse kiitol-
linen siitä, että minulla on koko ajan rauha mukana ja että sinä olet 
siinä mukana. Mutta vaikka minä pystyn olemaan rauhassa, niin 
sieltä kuitenkin nousee minun omia kokemuksiani, jotka herkisti-
vät siihen, mitä eilen illalla tapahtui. Tyttäreni on ennenkin sano-
nut, että tappaa itsensä, mutta varmaan se kolahti nyt enemmän. 
Ajattelin, että mistä sen tietää vaikka hän tekisi niin kuin asiakkaa-
ni isäkin. Se minut varmaan sai eilen hätään, vaikka keskustelinkin 
asiakkaani kanssa ja sanoin, että ei ole mitään hätää. Me jätetään 
keho, ja kukin jättää sen silloin kun jättää, eikä sitä tarvitse katsoa 
pelolla. Voi katsoa toisinkin.

Eihän siinä ole mikään muu, kuin syyllisyys: ”Olisinko voinut teh-
dä jotain, että näin ei olisi tapahtunut?”

Aivan. Sitä asiakkaani on käynyt eri näkökulmista läpi suhtees-
saan isäänsä.

Jo pitkään. Syyllisyys omasta tuomitsemisesta – siitä, kun isä 
oli niin vaikea. Mutta tarvitseeko niin olla, silloinhan puuttuu toisen 
päätökseen? Näin sinä voit käydä hänen kanssaan sitä läpi, että hy-
väksyisitkö sinä, jos joku puuttuisi sinun päätökseesi?

Aivan. Juuri näin minä olen hänen kanssaan puhunutkin.
Täsmälleen.
Minä kiitän tästä. Saan vahvistuksen, että en koe syyllisyyttä 

jos koen puhuneeni hänelle ”väärin”.

Onko itsemurha sen kummempi kuin autokolari?
Ei ole.
Ei niillä ole mitään eroa. Vain siellä ”aika-paikassa” eli maailmassa se 

itsemurha on paha juttu. Se on paha juttu sen vuoksi, että on niin vaikea 
käsittää omassa syyllisyydessään, että olisinko voinut toimia toisin. 
Kuoleman muodolla sinänsä ei ole mitään merkitystä. Ei ole merkitystä 
sillä, että putoaako katolta vai sattuuko tapaturma. Vain vanhat koke-
mukset asiakkaallasi nousivat; hänhän auttoi silloin, kun niitä nuoria 
ammuttiin.

Ahaa. Ne nousi sieltä.
Juuri niin. Ja siksi tätä kuolemaa on pitänyt kauheana tapahtumana. 

Kukaan ei voi ajatella toisen ajatuksia, eikä kukaan voi päättää toisen 
puolesta, ja siksi armeliaisuus ja lempeys on kaiken A ja O. Ei tarvitse 
selitellä, ei mitätöidä, ei puolustella. Vain lempeä läsnäolo, jossa aja-
tukset kaikkien osalta siintävät vapautta kohti. Silloin hänellekin tulee 
ymmärrystä, että isä halusi vapautta. Kuolemaa ei ole.

Ja näin myös sinun kohdallasi. Ei tyttäresi sitä todella tarkoita, ei 
hän siitä tosissaan puhu. Se joka puhuu, ei milloinkaan sitä tee, pääsit-
kö perille?

Joo. Niinkö se menee? No, eikö tämä asiakkaan isä vihjaillut siitä  
aikaisemmin, vai onko tämä vain minun kuvitelmani?

Olihan se hänen kohdallaan, väsymystään hän kertoi. Niinkuin jokai-
nen, joka on väsynyt kipuihin.

Aivan. Me olimme useasti jo puhuneetkin asiakkaani kanssa tästä 
ja kerroin hänelle, että isäsihän on sanonut, että hän on väsynyt ja ha-
luaa pois täältä.

Juuri näin. Ja onko oikeutta puuttua siihen valintaan?
Ei todellakaan.
Ja kun tyttäresi seuraavan kerran sanoo, että tappaa itsensä, niin 

kysy häneltä perustelut: ”Mitä se tarkoittaa?” Keskustelkaa siitä. Koska 
elämä siellä ajassa, puutteen ja pelon maailmassa tuo esteitä ja vai-
keuksia, niin että ei heti ensimmäisestä vaikeudesta lähtisi kokemaan 
totaalista epäonnistumista. Näin sinä autat häntä katsomaan maail-
maa ja itseään uudelleen.

KIITOS.

Jokaisella on kuolemansa
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.

minä

Olen
lehti

Lehden  
tilaukset:  
www.minaolen.fi 
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Luovuuden lähteillä

Meri Mort

Villin voimakorttipakan syntytarina

Palstamme tämänkertainen kirjoittaja ja luovuutemme innoittaja Meri Mort on kuvittaja, kirjailija 
ja joogaopettaja, joka nauttii valon ja varjon leikistä. Kuun valo edustaa hänelle luovuuden virtaa. 
Hän ohjaa Vanda Scaravellista inspiroitunutta Vapauden joogaa, Mustaa joogaa ja naisten piirejä 
sekä joogaopettajakoulutuksia ja täysikuumeditaatioita.

M aailmani järjestyk-
sessä kuu johtaa, 
unet tietävät, puut 
puhuvat ja ihmisellä 

on synnynnäinen yhteys luontoon. Kun 
sielumme matkaa äitimme kohtuun, he-
rää meissä villi elämän voima. Olem-
me erottamaton osa luonnon syklisyyt-
tä, elon jatkuvaa ihmettä ja tietoisuuden 
kasvamista.

Kun tyttäreni potki kaksi vuotta sit-
ten vatsassani, valvoin hereillä kaikki 
yöt. Paistattelin kuun viileässä, viistos-
sa valossa ja seikkailin kivun, unien ja 
välitilojen maailmassa. Tunsin niin pal-
jon erilaisia tunteita; ihmetystä, pelkoa, 
laajentuvaa rakkautta, epätoivoa ja sy-
vää onnea. Pyysin Äiti Kuulta voimaa 
ja ryhdyin kirjoittamaan sanoiksi sitä, 
mikä tuntui kurkottavan minua kohti – 
eli luonnosta nousevaa yhteyttä.

Ensin luulin kirjoittavani runokirjaa. 
Mutta kuten aiemminkin, kun alan te-
kemään jotain, niin luova virta vie men-
nessään ja syntyykin jotain muuta. Voi 
yllättyä kuten kuvataiteilija, joka maalaa 
näyttelyä varten: minkä piti olla kymme-
nen järkevän kokoista öljyvärimaalaus-
ta, onkin lopulta ottanut seinämuraalin, 
kuuden veistoksen, videoteoksen ja tila-
tun performanssin muodon. Runokirja-
kin näkee päivänvalon, kun sen aika on. 

Korttipakkaa luodessani kirjoitin 
siitä, mitä luonnon rohdos (medicine, 
luonnon lääke, mahti, väki) on. Jokin 
kirjoitusasussa ei toiminut. Formaatti ei 
voinut olla samanlainen kuin monissa 
muissa minulle niin rakkaissa korttipa-
koissa. Projekti jäi muutamaksi kuukau-

deksi lepäämään talven syvänteeseen. 
Kun sitten muutimme metsän viereen ja 
pääsin hengittämään kevääseen herää-
vän luonnon kanssa, nojaamaan van-
hoihin kelopuihin ja silittelemään sam-
malia, alkoi metsä ja ympäröivä luonto 
kuiskia viestejänsä selkeämmällä äänel-
lään. Minussa eli jälleen – ensimmäistä 
kertaa ehkä lapsuuden jälkeen – puiden 
viisaus, kallioiden kuiske ja korpin raa-
kunta.

Eräänä aamuna lehtopöllö istui ma-
kuuhuoneen ikkunamme ulkopuolella, 
korkeassa vanhassa koivussa. Uskalsin 
taas kirjoittaa henkien todellisuutta nä-
kyväksi. Metsän äänet kurkottivat mi-
nua kohti ja rohdokset alkoivat puhua 
omilla äänillään, joten sellaisina ne pää-
tyivät kortteihinkin. Nämä kertojanää-
net kaikuvat, mörisevät, viheltelevät ja 
kuiskailevat korteissa yhdessä kuunva-
loisten kuvitusten kanssa. 

Rohdokset ovat kansat ja kulttuurit lä-
vistävää ihmiskunnan kollektiivista ta-
juntaa. Me tunnemme rohdokset omas-
sa dna:ssamme. Ne ovat meille tuttuja, ne 
ovat olemassa ajan tuolla puolen. Kort-
tipakkani on taiteellinen tulkinta täs-
tä meille kaikille yhteisestä asiasta. Vielä 
ennen painatusta kierrätin kortit noita- 
ja tietäjäystävilläni, eivätkä hekään löy-
täneet teksteistä mitään, mikä olisi hei-
dän maailmankäsitystään vastaan. Olin 
helpottunut. Sain vahvistuksen, jollaista 
moni kaipaa yksinäisen luovan työn lop-
pumetreillä. Muutaman kortin kanssa vai-
heilin: Helistin vai Pikari? Keijut vai Maan 
väki? Marjat vai Kesäyö? Luonto tarjoaa 
loputtomasti maagisia kiinnittymiskohtia.

”Kertojanäänet 
kaikuvat, 
mörisevät, 

viheltelevät ja 
kuiskailevat 
korteissa„

Kuva: Nina Salokangas
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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

Sanat ja visuaalisuus ovat toistensa limittäisiä. En oi-
kein osaa toista ilman toista. Kirjani ”Lumoava nainen 
– Tunne villi voimasi” (Otava 2018) syntyi kuun syklien 
piirtelystä. Ja sitten kuvat tarvitsivatkin tekstiä ympä-
rilleen. Prosessi vei mukanaan ja puolessa vuodessa olin 
öisin kirjoittanut kirjan, joka nyt lukiessa tuntuu lähes 
vieraan kirjoittamalta.

Olen tutkinut villiä voimaa usean vuoden ajan eri nä-
kökulmista. Lumoava nainen -kirjaan kirjoitin muun 
muassa näin:

”Villi voima on puhdasta elämän voimaa, joka kum-
puaa sisältäsi ja kaikkialta ympäröivästä luonnosta. 
Villeys ei ole konsepti eikä yhteen kirjaan painettuja sa-
noja. Villeys on yhtälailla ujossa ja äänekkäässä, nuo-
ressa ja vanhassa, sillä ei ole tiettyä ulkomuotoa. Vil-
leys on sitä kun luotat vaistoihisi, intuitioosi ja sydä-
mesi ääneen.”

Villi voima -kortit antavat maadottuneen kurkistus-
aukon tähän aikaan, jossa perusrakenteitamme horjute-
taan. Kallio on allamme, pihapuussa marjaloisto, korp-
pi liitää edelleen korkealla taivaankannella ja loitsut 
odottavat lausujaansa. Korttien ulkoasu on tummasä-
vyinen, mutta ei synkkä. Joku kuvaili pakan kotiin saa-
tuaan niitä instagramissa näin: ”Korteissa on mustikan 
kaikki sävyt”. En olisi itse osannut sanoa paremmin.

Omistan kokonaisen hyllyrivillisen erilaisia kortti-
pakkoja. Voisi siis sanoa, että kortit ovat minulle mer-
kittäviä työkaluja. En juuri käytä klassista tarot-pak-
kaa, vaan niin sanottuja oraakkeli- tai voimakortteja, 
joissa teemoilla on vahva läsnäolo ja kuvat tuovat vi-
suaaliselle ihmiselle tärkeää informaatiota ja inspiraa-
tiota.  

Halusin myös tehdä korttipakan omakustanteena, 
kuten aiemmin Lasten eläinjooga -korttipakankin. Pi-
dän siitä, että olen vastuussa prosessista alusta loppuun: 
sen ensimmäisestä ideasta, luovasta työvaiheesta, ma-
teriaalien valinnasta ja jopa nettikaupan ja sosiaalisen 
median kautta kommunikoinnista. Jotkin luovat työt ei-
vät kaipaa ulkopuolisia raameja. Toki tällainen rajaton 
työskentely on myös ajoittain ahdistavaa, kun vaihtoeh-
toja on niin monta. Mutta lopulta reitti vie perille.

Ja nyt, voit nostaa kortit – ja aivan mistä tahansa pa-
kasta – joko omalla tyylilläsi tai edellisen aukeaman eh-
dotuksen mukaan kysymyksin. Muistathan myös aina 
puhdistaa pakan käytön jälkeen esimerkiksi savulla tai 
kopauttamalla kortit pöytään kiitoksen kera. ❀ 

”Pyysin Äiti Kuulta 
voimaa ja ryhdyin 
kirjoittamaan.”

K PAREMMAN MIELEN PUOTI K
hidastaelamaa.fi/puoti

IHANAT

Hidasta elämää 

-uutuuskirjat

”Jotta kasvamme 
lapsesta mieheksi, 

tarvitsemme rakkautta, 
huolenpitoa, läsnäoloa 
ja turvaa, mutta myös 
opetusta, haastamista, 
roolimalleja ja eläviä 

esimerkkejä.”
– TEEMU SYRJÄLÄ

”Kun valaiset 
jokaisen kokemuksesi 

kohdan itsessäsi 
lempeällä valolla, alat 
loistaa. Sinua ei ole 

luotu pysymään 
pimeässä!”

– REIJA KÖNÖNEN &
SANNA WIKSTRÖM

mies ja tunteetmies ja tunteet

myötätuntomyötätunto

ylikiltteysylikiltteys

Koodilla MO10 kaikki kirjat -10%
kaikki kirjat -10% 

31.10.2020 saakka HE -puodista

(ale koskee normaalihintaisia kirjoja)

”Kun joutuu 
aina 

kävelemään 
varpaillaan, kiltti 

kätkee omat tunteet 
ja tarpeet, jottei 

ärsyttäisi ketään.”
– SUVI BOWELLAN
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Terveiset homeopaatilta

Sirpa Majava



Mieli ja tunteet  
sairauksien taustalla

Tiedämme, että virukset ja bakteerit aiheuttavat sairauksia. Mutta mikä on mielen yhteys 
kehoon? Entäpä tunteiden vaikutus? Kokonaisvaltaisissa hoitomuodoissa nämä tekijät  

otetaan huomioon.

K eho on viisas ja muistaa 
kaiken, mitä meille on 
tapahtunut. Vaikkemme 
aina tiedosta ajatuksiam-

me tai ymmärrä tunteitamme, vaikutta-
vat ne silti kehomme toimintaan. Kun 
tunnemme vihaa, pelkoa tai surua, rea-
goi kehokin niihin monin eri tavoin. Tun-
teiden tukahduttaminen ei poista näitä 
reaktioita, vaan saattaa päinvastoin pit-
kittää niitä..

Homeopaatti Peter Chappell on tut-
kinut paljon sairauksien psykofyysisiä 
yhteyksiä omassa työssään. Kirjassaan 
Emotional Healing with Homeopathy 
hän kertoo sairauksien syntyyn vaikut-
tavista tekijöistä. ”Jotta voisimme paran-
tua, meidän täytyy tunnistaa sairauksiin 
johtavat emotionaaliset syyt”, hän kir-
joittaa.

Homeopaatin vastaanotolla haastatte-
lu kestää pitkään – yleensä tunnin, kak-
sikin – koska siinä pyritään etsimään vai-
van perimmäistä syytä tai sitä tunnetta, 
joka on oireet laukaissut. Tämä auttaa 
oikean lääkeaineen valinnassa.

Tukahdutetut tunteet  
vievät energiaa

Tunteet kuuluvat elämään. Tunteiden he-
räämiseen on aina jokin syy. Usein ne 
kertovat asioista, jotka kaipaavat huo-
miota.

Esimerkiksi pelko, viha ja suru kos-
kettavat meitä kaikkia. Joskus tunne on 
niin voimakas, ettei sitä pysty käsittele-
mään. Silloin mieli sulkee tunteen pois. 
Nämä tukahdutetut ja käsittelemättömät 
tunteet jäävät kuitenkin kehon muistiin 
ja nousevat tietoisuuteen mahdollises-
ti vasta sitten, kun mieli on valmis kä-
sittelemään niitä. Jos elinvoima ei pää-
se vapaasti virtaamaan eikä tasapainot-
tamaan kehon ja mielen toimintoja, voi 
syntyä energiatukoksia.

tuhkarokkoa), täytyy kysyä, mitä hänen 
elämässään tapahtui ennen sairastumis-
ta – vuotta, viikkoa tai minuuttia aiem-
min.  Esimerkiksi jos läheisemme kuolee 
yllättäen emmekä pysty itkemään tai su-
remaan tapahtunutta, tunteet kasautu-
vat kehoomme. Jos myöhemmin kärsim-
me heinänuhasta, migreenistä tai krooni-
sesta väsymyksestä, emme osaa yhdistää 
näitä oireita tukahdutettuun suruun”, 
kirjoittaa Chappell.

Lapsuudessa koetut traumat voivat 
vaikuttaa käyttäytymiseemme ja ter-
veyteemme aikuisenakin. Jos omia tun-
teitaan on joutunut peittämään kauan, 
voi niiden tunnistaminen olla haastavaa. 
Oma olotila voi tuntua epämääräiseltä ja 
ahdistavalta möykyltä, josta ei saa otetta.

Vanhempi on myös tiedostamattaan 
voinut siirtää oman trauman lapseensa. 
Olen työssäni havainnut, että asiakkaan 
masennuksen ja ahdistuksen taustalla 
ovat usein lapsuudessa koetut, vaikeat 
tunteet. Lapsi ei ole niitä ymmärtänyt ja 
on joutunut selviytymään niiden kanssa 
yksin.

Itkeminen on tärkeä ja positiivinen 
tapa vapautua tunteista. Sureminen ja 
tunteiden näyttäminen voi aikuisena olla 
vaikeaa, jos on oppinut jo lapsena, ettei 
itkeminen ole hyvä asia. Jos esimerkiksi 
surun tai vihan tunteita on joutunut pi-
tämään sisälleen koteloituina jo pitkään, 
voivat ne myöhemmin ilmetä monin eri 

Kuva: Shutterstock

”Itkeminen 
on tärkeä ja 
positiivinen 

tapa vapautua 
tunteista.”

Chappellin mukaan kaikki toimin-
tahäiriöt juontavat viime kädessä trau-
maattisista muistoista tai tunteista, joi-
ta emme ole pystyneet käsittelemään sil-
loin, kun ne tapahtuivat – tai myöhem-
minkään.

”Aina kun ihminen sairastuu (lukuun 
ottamatta ilmeisiä tartuntatauteja, kuten 

tavoin; riittämättömyyden tai arvotto-
muuden tunne, epävarmuus, itsesyytök-
set, syyllisyys tai masennus ovat tyypilli-
siä esimerkkejä.

Käsittelemätön tunne voi ilmetä ke-
hossa myös fyysisenä kipuna. Koska 
kipu siirtää huomion kehoon, se toimii 
mielen puolustusmekanismina ja auttaa 
torjumaan vaikeita tunteita.

Negatiiviset ajatukset  
ovat myrkyllisiä

Myös negatiiviset ajatukset voivat altis-
taa sairauksille. Esimerkiksi pitkään jat-
kuneet viha ja katkeruus kuluttavat pal-
jon energiaa ja voivat siten heikentää 
vastustuskykyä. On myös esitetty, että 
negatiivinen asenne voi lyhentää elinikää 
sekä altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. 
Negatiivisuus vaikuttaa myös stressiin ja 
masennukseen.
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”Käsittelemätön 
tunne voi ilmetä 

kehossa myös 
fyysisenä kipuna. 
Koska kipu siirtää 
huomion kehoon, 
se toimii mielen 

puolustus- 
mekanismina ja 

auttaa torjumaan 
vaikeita tunteita.”
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”Pinttynyt kauna lisää todennäköisyyttä sairau-
den kehittymiseen, koska kielteisen pakkomielteen 
energiaseuraamus on voimattomuus. Energia on voi-
maa, ja energian kohdistaminen menneisyyteen ta-
kertumalla taakse jääneisiin ikäviin asioihin kulut-
taa voimia kehosta ja voi johtaa sairauteen”, kirjoit-
taa Caroline Myss Hengen anatomia -kirjassaan.

Mustasukkaisuus, itsensä aliarvostaminen, syylli-
syys ja kateus ovat kaikki esimerkkejä tunteista, joi-
ta voi itse muuttaa. Tuhoisten ajatusten tiedostami-
nen ja hyväksyminen helpottavat niistä irtipääsemis-
tä. Anteeksi antaminen vapauttaa.

Myönteisessä ajattelussa ajatukset keskitetään 
huonojen sijasta hyviin asioihin ja uhkien sijasta eri-
laisten tilanteiden tuomiin mahdollisuuksiin. Posi-
tiivinen asenne kohentaa mielialaa ja laskee kehon 
stressitilaa. Ajattelemalla myönteisesti näkee ne asiat, 
jotka ovat hyvin ja joista voi olla kiitollinen. Kiitolli-
suus tuo enemmän sisältöä elämään.

Keho ja mieli ovat kokonaisuus,  
jolla on kyky hoitaa itseään

Olen havainnut, että homeopaattisessa hoidossa ih-
minen vapautuu traumoistaan ja peloistaan usein hy-
vin lempeästi. Hoito ikään kuin muistuttaa asiak-
kaan mieltä siitä, mikä on huonosti ja antaa tunteille 
mahdollisuuden tulla esiin. Tällöin mieli pystyy kä-
sittelemään niitä, ja tämä voi usein tapahtua myös 
hienovaraisesti unessa. Kun alitajunta tuo tukahdu-
tetut tunteet tietoiseen mieleen käsiteltäviksi, koko-
naisvaltainen tervehtyminen on mahdollista.

Sairastuminen on aina kriisi, joka on samalla myös 
mahdollisuus. Sairastuminen antaa mahdollisuuden 
vapautua vanhoista tukahdutetuista tunteista, emo-
tionaalisista traumoista tai negatiivisesta ajattelusta.  
Asiakkaani ovatkin usein sanoneet hoidon edetessä, 
että heistä tuntuu kuin he olisivat vapautuneet ras-
kaasta taakasta ja että se vanha vapaa oma itse, jon-
ka kadotti kauan sitten, on tullut esiin.

Sairastuminen voi näin tuoda ihmisen oman voi-
mansa äärelle. Itsensä rakastaminen ja hyväksymi-
nen kaikkine tunteineen sekä itsensä katsominen 
lempein silmin ovat tärkeitä vaiheita paranemisen 
tiellä. Ihminen voi alkaa nähdä elämänsä toisin. Mit-
kä asiat vaativat muutosta? Millaisista ajatusmalleis-
ta olisi hyvä luopua? Sen sijaan, että tuntisi olevansa 
olosuhteiden vanki, voikin alkaa toimia aktiivisesti 
oman terveytensä hyväksi. Oman voiman löytämi-
nen on parantumiselle elintärkeää. ❀

Kirjoittaja on klassinen homeopaatti.

Lähteet:
Peter Chappell: ”Emotional Healing with Homeopathy”
Caroline Myss: ”Hengen anatomia”
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Syksyinen  
fengshui-puutarha  

valmistautuu lepoon
TEKSTI: Sari Weckström

Fengshuin periaatteita voi noudattaa myös 
pihassa ja puutarhassa: luonnon ja kuun rytmien 
seuraamisen lisäksi tutkitaan myös ilmansuuntien 
vaikutuksia ja kiinnitetään erityistä huomiota 
siisteyteen ja ekologisuuteen. Jos sinulla on oma 
piha tai puutarha, voit hyötyä näistä vinkeistä.

”Fengshui-puutarhassa 
kasvatetaan aina jotain 

syötäväksi.”



Kuvat: Shutterstock
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S yksyn energisoiva pensaiden 
ja puiden syysväritys on kuin 
luonnon juhla-asu. Siitä kan-
nattaa ehdottomasti nauttia 

ja imeä varastoon ruskan vahvoja värejä. 
Etenkin aurinkoisina päivinä värit ovat 
vahvimmillaan, ja silloin on ihan huikeaa 
lähteä kävelylle niitä ihastelemaan.

Samaa syysväri-
en loistoa on myös 
fengshui-puutarhas-
sa, kun se on hyvin 
suunniteltu. Värei-
nä voi olla vahvan 
punainen, keltainen 
tai oranssi. Ja joilla-
kin kasveilla löytyvät 
kaikki nämä värit yh-
dessä! Parhaimpaan 
värien aikaan on jän-
nää pitää pihalla 
syysjuhla. Illan hä-
märtyessä saa erilai-
silla valoilla tuotua väritystä ja kasvien 
muotoja esiin. Puutarhassa leijailee myös 

ihana syksyinen tuoksu ja hieno sadon-
korjuun tunnelma.

Sadonkorjuuta talven varalle, 
maanparannusta kevääseen

Fengshui-puutarhassa kasvatetaan aina 
jotain syötäväksi. Joillakin se voi olla 

vain pienen yrttiruukun 
verran, ja jotkut ovat lä-
hes omavaraisia. Tärkeää 
on se, että puutarhas-
ta löytyy syötävää myö-
häiseen syksyyn asti. Vii-
meistä sadonkorjuuta teh-
dään niin kauan, kun maa 
on sula tai kunnes kasvit 
paleltuvat. Jos talvi on 
leuto, niin etelässä sadon-
korjuu jatkuu läpi talven.

On huikea ja hyvin 
maanläheinen kokemus 
hakea syötävää omalta 

pihalta pitkin vuotta. Se voi olla erittäin 
terapeuttista ja maadoittavaa, etenkin 

jos päivät viettää sisätiloissa. Viimeiset 
syötävät voivat olla yrttejä, maa-artisok-
kaa ja lehtikaalia.

Koska puutarhan hoito kuuluu osana 
puutarhan fengshuihin, sadonkorjuus-
ta vapautunut kasvimaa tai lavakaulus 
valmistellaan jo syksyllä kevättä varten. 
Siten multa tekeytyy talven aikana val-
miiksi kevään kylvöihin. Tällöin kasvi-
maa ei myöskään jää huonoa fengshuita 
heijastavaksi rikkaruohomaaksi. Ja kun 
mullan valmistelun on tehnyt syksyllä, 
keväällä pääsee aina helpommalla.

Kukkasipuleita kevääksi

Puutarhanhoidossa usein siis ennakoi-
daan tulevaa ja suunnitellaan hyvinkin 
paljon etukäteen eri töitä. Yksi tällai-
nen syystyö, jota ei fengshui-puutarhas-
sakaan kannata unohtaa, on kukkasipu-
lien istutus. Se tehdään yleensä näin lo-
kakuussa ja tietysti istuttaminen ajoite-
taan kuun mukaan, kuten kaikki puutar-
hatyöt.

Esimerkiksi erilaisilla tulppaaneilla, 

narsisseilla, krookuksilla ja kevättähdil-
lä saa väriä ja aikaista kevään kukintaa 
puutarhaan. Ensimmäiset kukkivat ete-
lässä jo maaliskuussa sekä viimeisimmät 
tulppaanit ja laukat kesäkuun puoleen 
väliin asti. Aivan kuten syysväritysten-
kin kanssa, kannattaa sipulikukkien-
kin värit valita huolella. Ja tietysti nii-
den paikat, jotta piha näyttää kauniilta 
myös silloin, kun lehdet alkavat vähitel-
len lakastua.

Fengshui-puutarhan suunnittelussa 
otetaan aina huomioon ilmansuunnat ja 
perinteisen fengshui-kompassin osoitta-
mat tiedot. Siksipä esimerkiksi punaiset 
tulppaanit tai punainen syysväritys eivät 
sovi samaan ilmansuuntaan kaikilla pi-
hoilla. Jokainen piha on aina yksilö, ai-
van kuten on sen hoitajakin. Hyvä lop-
putulos saadaan, kun kummatkin huo-
mioidaan.

Kasvit siirtyvät talvilepoon

Kun kukkasipulit on istutettu ja puiden 
lehdet putoavat maahan, kasvit alkavat 

”On huikea 
ja hyvin 

maanläheinen 
kokemus hakea 
syötävää omalta 

pihalta.”
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siirtyä talvilepoon. Osa on siirtynyt jo ai-
kaisemmin. Kasvit ovat siis edelleen elos-
sa, vaikka kukkapenkin lehdet ja kuk-
kavarret ovat lakastuneet tai pensaat ja 
puut ovat lehdettömiä. Myös maan sisäl-
lä on elämää, kun kasveille tärkeät mi-
krobit ja muu maan pieneliötoiminta on 
edelleen käynnissä. Samoin juuret voivat 
vielä kasvaa, mutta hitaammin.

Puutarhan siirtyessä talvilepoon myös 
puutarhan hoitaja siirtyy eräänlaiseen 
talvilepoon – tai ainakin hidastaa tah-
tia. Fengshuissa talviaika on nimittäin  
levon, latautumisen ja pohdiskelun ai-
kaa. Samalla kerätään voimia ja intoa ke-
vääseen.

Ja kun helmikuu koittaa, alkaa puu-
tarhassa kevään lähestyminen. Me ihmi-
set emme sitä vielä huomaa, mutta feng-
shuin ja luonnon rytmien mukaan kevät 
alkaa todellakin jo helmikuussa!

Puutarhan fengshui  
lehdettömänä aikana

Suomessa on noin kuusi kuukautta lehde-
töntä aikaa, jolloin puissa ja pensaissa ei 

Tietty siisteys ja ekologisuus kuuluvat 
myös aina fengshuihin. Kun kompostit 
on sijoitettu ja tehty fengshuin mukaan, 
ne ovat kuin kultakaivoksia – eivät siis 
roinaenergiaa, kuten tunkiot. Niissä on 
huikean iso ero.

Nyt onkin hyvä aika tutkia pihaa ja 
sitä, miltä se lehdettömänä aikana näyt-
tää. Silloin kiinnitetään huomiota auto-
tallin seinustoihin ja muihin roinaa ke-
rääviin paikkoihin. Kaikenlaisen ylimää-
räisen ehtii vielä hyvin siivota pois.

Entäpä miltä näyttää sisääntulo ka-
dulta katsottuna? Onko se lehdettömä-
näkin aikana kaunis ja toivottaa tulijat 
tervetulleiksi? Ja ellei ole, niin onneksi 
on koko talvi aikaa suunnitella sitä kau-
niimmaksi. Hyvin suunniteltu on puo-
liksi tehty, joten keväällä on sitten help-
po toteuttaa kaikki pihan muutokset. 
Hyvää syksyä! ❀

Kirjoittaja on hortonomi ja fengshui-konsultti.

ole lehtiä. Moni pihanharrastaja unohtaa 
tämän. Fengshui-puutarhat on suunnitel-
tu niin, että ne ovat kauniita myös tuol-
loin. Ja on aina hyvä huomioida se mah-
dollisuus, että tuleekin lumeton talvi. 
Fengshuin kannalta on iso merkitys sillä, 
miltä puutarha ja piha talvella näyttävät.

”Nyt onkin hyvä 
aika tutkia pihaa 
ja sitä, miltä se 
lehdettömänä 

aikana näyttää. 
Kaikenlaisen 

ylimääräisen ehtii 
vielä hyvin siivota 

pois.”

Sarjakuva

Teksti: Arjuna Ishaya
Suomenkielinen käännös:  Teppo Ahomäki





Ketodieetti  
osa II

Miten ylläpitää  
ketoruokavaliota?

Ketoilua on helpompi noudattaa, kun varautuu kiperiin tilanteisiin etukäteen. Silloin tietää, mitä 
haasteita voi olla odotettavissa ja ennen kaikkea osaa taklata nämä haasteet. Miten arkipäivän 

ketoilua voisi helpottaa parhaiten ja tehdä sen mahdollisimman sujuvaksi?

TEKSTI: Elviira Krebber

V aikka ketoruokavalion 
hyödyt olisivatkin var-
sin tuntuvia ja keto-
ruokavalio hyvin ener-

gisoiva, voi ”ketoelämäntyylin” noudat-
taminen uhata kaatua kiireeseen, tietä-
mättömyyteen tai jopa saamattomuu-
teen. Nykyelämä on yhä useammalla 
kiireistäkin kiireisempää, eikä syömisiä 
ehdi aina ajatella ja suunnitella. Kun näl-
kä iskee tai perhe pyytää ruokaa, on toi-
mittava nopeasti.

Avainsana on suunnittelu. Kannat-
taa suunnitella ainakin viikko tai kaksi 
– miksei useampikin – etukäteen. Näin 
ketoilun polulla on helpompi pysyä eikä 
tule epävarmuutta siitä, mitä milloinkin 
pitäisi laittaa suuhunsa.

Netti on onneksi pullollaan ketoresep-
tejä, nykyään jo suomeksikin. Ketoaihei-
sia kirjoja alkaa olla saatavilla ja netti-
kurssejakin löytyy. Kaikista näistä voi 
etsiä itseään miellyttäviä reseptejä, tal-
lettaa niitä ja kaivaa esiin tarpeen tullen.
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Listoja, suunnittelua  
ja merkintöjä

Voit tehdä listoja juuri sinun makusi mu-
kaisista, ketoruokavalioon sopivista aa-
miaisista, pääruoista, lisukkeista, väli-
paloista ja jälkkäreistä. Näiden listojen 
perusteella on helppo luoda ateriasuun-
nitelmia, jotka sopivat omiin tarpeisiisi. 
Poimit vain listalta itseäsi miellyttävät 
reseptit ja asettelet ne viikon eri päiville.

Suunnitelmissa kannattaa huomioida 
ainakin aamiainen, lounas ja päivällinen 
– ja myös välipalat, jos niitä sattuisi tar-
vitsemaan. Päiväkohtaisen ateriasuun-
nitelman ansiosta ei samaa ateriaa tule 
syötyä päivä- tai viikkokaupalla, vaan 
syömisiin saa helposti vaihtelua.

Joka päivälle ei toki tarvitse laittaa 
eri aterioita, sillä ruoan jämiä voi hyvin 
hyödyntää toisenakin päivänä – tai sit-
ten ne voi pakastaa myöhempää käyttöä 
varten.

Pakkaseen voi valmistaa ketoruokia 
vaikkapa annoksittain. Niitä voi kiireen 
hetkellä sulattaa koko perheelle tai vain 
itselleen. Vuokaruoat, keitot, piiraat, ke-
toleivät, muffinit ja muut sellaiset ovat 
oivia pakastettavia. Kun näitä on aina 
pakkasessa, ei tule niin helposti sorrut-
tua ei-ketoon vaihtoehtoon.

Jääkaapissa voi pitää valmiina tuorei-
ta tai kypsennettyjä vähähiilihydraatti-
sia vihanneksia, keitettyjä kananmunia, 
juustoja tai kypsennettyä lihaa. Näistä 
voi hetkessä loihtia täyttävän aterian so-
pivan rasvalisän – vaikkapa oliiviöljyn – 
kera.

Netistä voi houkuttavat reseptit tal-
lentaa kuvakaappauksina, kirjanmerk-
keinä tai Pinterest-linkkeinä. Ne voi 
myös kopioida pilvitiedostoon, jolloin 
niihin pääsee käsiksi toiseltakin laitteel-
ta.

Ketoreseptejä voi jakaa ystävienkin 
kanssa, mutta netistä reseptin bonga-
tessasi jaa mieluummin linkki: 
reseptin kehittäjä on teh-
nyt kovan työn sitä kehit-
täessään ja hän todella-
kin ansaitsee vähintään 
klikkauksen netti- tai blo-
gisivuilleen. Ostamalla kirjo-
ja ja nettikursseja tuet samalla arvo-
kasta työtä ketoruokavalion tunnetuk-
si tekemiseksi ja laadukkaiden reseptien 
kehittämiseksi.

Painettuja keittokirjoja silmäillessä 
lempireseptit kannattaa merkata vaikka-
pa pienin Post-it-lappusin. Erityyppisille 
resepteille voi käyttää värikoodeja: aami- 
aisille, pääruoille, jälkiruoille ja välipa-
loille kullekin omansa. Näin reseptit on 
helppo löytää!

Jos ketoruokavalio on vielä suhteelli-
sen uusi asia eikä keittotaitokaan ole ihan 
mestarikokkitasoa, kannattaa reseptit pi-
tää yksinkertaisina. Liian monimutkaiset 
reseptit nimittäin tekevät kokkauksesta 
luotaantyöntävän taakan. Ja jos kokkaa-
minen alkaa tuntua vain ikävältä aska-
reelta, on helppo sortua huonoihin ateri-
avaihtoehtoihin.

Ateriasuunnittelun etuja

Ateriasuunnittelu on oiva apu myös niil-
le, jotka haluavat laskea makroja: ras-
van, proteiinin ja hiilihydraattien määrää 
ruokavaliossa. Suunnitellessa voi helpos-
ti valita omia makrotarpeita vastaavat re-
septit. Ja jos aamiaisella nauttii vaikka-
pa enemmän hiilareita, voi lounaalle ja 
päivälliselle valita todella vähähiilarisen 
vaihtoehdon – tai toisin päin.

Ateriasuunnittelu auttaa myös kaup-
pareissuilla. Hyvin suunniteltu ostoslis-
ta vähentää sortumista heräteostoksiin. 
Myös ruokahävikkiä syntyy vähemmän, 
kun aineksia hankitaan ja kulutetaan 
suunnitelman mukaan.

Jos ateriasuunnittelu on kuitenkin jää-
nyt tekemättä eikä jääkaapissa tunnu ole-

van yhtään mitään ketoruokavalioon so-
pivaa, voi kaupasta napata nopeasti val-
miin salaattisekoituksen ja lisätä siihen 
proteiiniksi kananmunan, juustoa, kalaa 
tai muita meren- tai järveneläviä, kanaa 
tai lihaa aina maun mukaan. Pirskaus 
sitruunamehua tai omenasiiderietikkaa 
ja kunnon loraus laadukasta ekstra-neit-
sytoliiviöljyä toimivat mainiosti kastik-
keena. Tuoreita tai kuivattuja yrttejä voi 
sirotella päälle näön, maun ja ravintoai-
neiden vuoksi. Samoin siemenistä ja päh-
kinöistä saa silmäniloa, maukasta rous-
ketta ja roppakaupalla ravintoaineita. 
Myös valmiit vokkivihannessekoitukset 
toimivat oivana alustana nopealle ketoa-
terialle.

Valmisaterioista ei tähän mennessä 
juurikaan ole löytynyt ketoruokavalioon 
sopivia, mutta nyt niitä vihdoinkin al-
kaa saada. Olen kehittänyt Ketokamun 
tuotemerkille vegaaniset keitot Kukkik- 
sen ja Parsiksen. Ne sopivat mihin tahan-

”Ateriasuunnittelu 
auttaa. Voit tehdä 
listoja, tallentaa 

reseptejä ja 
valmistaa ketoruokia 

pakkaseen.”

Kuva
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sa puhtaaseen ja ravinteikkaaseen ruo-
kavalioon – myös ketoiluun. Näitä kan-
nattaa kysellä hyvin varustetuista ruoka-
kaupoista. Yksi 300 gramman keitto on 
täydellinen ja hyvää tekevä ateria, jolla 
nälkä pysyy poissa tuntikausia. Ja lisää-
kin valmisaterioita on tulossa juuri sinun 
arkipäivääsi helpottamaan – olitpa sitten 
ketoruokavaliolla tai et!

Miten välttää  
yleisimmät kompastuskivet

Ketoilun yleisimpiä kompastuskiviä lie-
nevät herkkutarjoilut, kiire, ympäristön 
painostus ja matkailu. Kiirettä jo käsitte-
limmekin, mutta käydäänpä läpi vinkke-
jä näiden muidenkin taltuttamiseen.

Ketoilijan karttamia sokerisia ja viljai-
sia herkkuja tarjotaan monissa paikoissa. 
Työpaikan kahvipöytään eksyy pullaa ja 
kakkua, juhlissa tarjotaan hiilariherkku-
ja ... täytyykö ketoilijan kieltäytyä kai-
kista kielen vievistä mutta ahh, niin kou-
kuttavista ja haitallisista herkuista?

Yksi parhaimpia keinoja tukalien ti-
lanteiden taklaamiseen on tietoisuus so-
keri- ja viljaherkkujen haitallisuudesta 
sekä siitä, ettei valita herkkuja ostosko-

riin automaattisesti eikä tarkoitushakui-
sesti: normaalisti voisi mukaan nimittäin 
”tarttua” vaikkapa sipsipussi tai suklaa-
patukka. Ollessasi tietoinen tästä – ja 
kun olet tehnyt ateriasuunnittelusi – on 

Mitä sitten, jos kuitenkin sortuu?

Tietoisuus liittyy läheisesti myös sortumisiin. Kannat-
taa olla tietoinen herkkupalan syömisen seurauksista: 
ketoositila nimittäin katkeaa hyvinkin helposti, jos hii-
lareita tulee syötyä enemmän. Muita seurauksia ovat 
esimerkiksi huono olo, turvotus, vatsakipu, nivelkivut, 
päänsärky, mielialaongelmat tai sydämentykytys – ja 
myös muut oireet varsinkin silloin, jos ketoruokavaliota 
on käyttänyt tiettyjen oireiden ja sairauksien kurissa pi-
tämiseen. Voi kestää kauankin, ennen kuin oppii kiertä-
mään koukutusherkut kaukaa.

Terveellä ihmisellä seuraukset eivät välttämättä ole 
kovinkaan vakavia. Mutta mitä hankalampia terveys-
ongelmia ketoruokavaliolla yritetään taklata, sitä hai-
tallisempia ovat myös sortumiset. Vakavia oireita hoi-
dettaessa sortumiset saattavat olla jopa hengenvaaral-
lisia.

Oma osansa on myös sillä, kuinka hyvin itse kukin 
on sopeutunut ketoruokavalioon. Jos ketoilu on vasta 
alussa, sortuminen on pahempi juttu kuin sellaisella, 
joka on jo kuukausia tai jopa vuosia noudattanut keto-
ruokavaliota. Tällöin keho ja mieli ovat sopeutuneet sii-
hen hyvin, eikä ketoosiin pääseminen ole niin hankalaa, 
pitkäkestoista ja vaivalloista kuin aloittelijalla.

On laskettu, että jos ketoositila sunnuntaina katkeaa, 
kestää suurin piirtein seuraavaan torstaihin, ennen kuin 
pääsee jälleen ketoosiin. Tämän vuoksi viikonlopun hii-
laritankkaus ei ole puolusteltua, ja tällaisesta ”sahaami-
sesta” on elimistölle pelkkää haittaa. Kannattaa siis olla 
tarkkana. 

Seuraavassa numerossa puhumme siitä, miten ketoilu 
on turvallista lopettaa. ❀

Kirjoittaja on diplomiravintoneuvoja,  
Suomen ensimmäinen sertifioitu Keto Coach, kirjailija ja bloggaaja.

”Ketoilun 
yleisimpiä 

kompastuskiviä 
lienevät 

herkkutarjoilut, 
kiire, ympäristön 

painostus ja 
matkailu.”

helpompi olla nappaamatta mukaan mi-
tään ylimääräistä.

Jos kahvilan barista kysyy, haluatko 
kahvin tai teen kanssa jotain syötävää, 
osaat tietoisesti kieltäytyä. Ainakaan vie-
lä ei monestakaan kahvilasta saa ketoyh-
teensopivia herkkuja, tosin iloisia poik-
keuksiakin alkaa jo olla. Kahviloista voi 
myös löytyä todella tummaa suklaata, 
jos palanpainiketta välttämättä haluaa.

Tietoisuus tarkoittaa myös sitä, ettei 
ehdoin tahdoin etsi haitallisia houkutuk-
sia ja tilaisuuksia poiketa ruokavaliosta. 
Ei siis kannata suunnata työpaikan kah-
vihuoneeseen perjantaipullan toivossa! 
Lenkille ei kannata lähteä siksi, että voi-
si hakea kioskilta suklaalevyn. Tällainen 
tarkoitushakuisuus ei pääty koskaan hy-
vin.

Kun joku seuraavan kerran tarjoaa si-
nulle hiilari- tai viljaherkkuja, voit kuvi-
tella hänen tarjoavan tupakkaa tai huu-
meita – ja kieltäytyä kunnialla kuten 
kieltäytyisit niistäkin. On nimittäin niin, 
että roskaruoka ja hiilariherkut aktivoi-
vat aivojen MRI-kuvausten mukaan sa-
moja hermoratoja kuin kokaiini!

Myös matkailu tuo haasteita ketoruo-
kavalion noudattamiselle. Tällöin auttaa, 
kun pakkaa mukaan hyvin säilyvää ke-
tosyötävää sekä ottaa selville matkalla 
ja määränpäässä saatavilla olevat keto-
yhteensopivat ruoat. Ketoyhteensopivien 
matkaeväiden listaaminen auttaa myös: 
voit mennä kauppaan ja katsoa listastasi, 
mitä ketoisaa sieltä löytyy mukaan otet-
tavaksi. Matkailua ja ketoilua käsittelen 
enemmän kirjassani Järkevä ketoruoka-
valio (Otava).

”Ei kannata suunnata  
työpaikan kahvihuoneeseen 

perjantaipullan toivossa.  
Ketoositila katkeaa hyvin helposti.”



Pieni ketosanasto
Ketoosi
Kehon aineenvaihdunnan 
tila, jossa keho käyttää ener-
giaksi rasvaa ja ketoaineita 
glukoosin sijaan.

Ketoaine
Ravinnon hiilihydraatteja ra-
joitettaessa lähinnä maksas-
sa ja munuaisissa syntyviä 
yhdisteitä, joita jotkin elimet, 
kuten aivot, lihakset ja sy-
dän, voivat käyttää energia-
naan. Ketoaineilla (erityisesti 
betahydroksibutyraatilla) on 
katsottu olevan lukuisia ter-
veyshyötyjä.

Ketoilija
Henkilö, joka on ketoruoka-
valiolla.

Keto
Yleensä lyhennys ketoruo-
kavaliosta, myös kaikki keto-
ruokavalioon liittyvä.

Hiilari
Hiilihydraatti puhekieles-
sämme.

Monokulttuuri
Maanviljelyn muoto, jossa 
suurella alueella viljellään 
vain yhtä lajia (esim. viljat).

Aminohapot
Proteiinin rakennusosasia.

voimavarasi lisääntyvät

et reagoi, vaan havainnoit

hyväksyt itsesi aidommin

vahvistat stressinhallintaa

parannat unesi laatua

saat työkaluja arkeesi

ajatukset väistyvät ja olet läsnä

MYÖNTEISIÄ VOIMAVAROJA
JA MIELEN TASAPAINOA

LAADUKKAIDEN MINDFULNESS-
KOULUTUSTEMME ANTIA:

 

mindfulness.fi mindfulness.fi 

040 735 9177 

Olemme Suomen kokenein mindfulness-kouluttaja.  
Syksyn koulutuksemme sopivat kaikille, aloittelijasta
pidempään harjoittaneille. 
 
Kutsuuko sinua tiivis vkl-kurssi, 
tutkitusti tehokas 8 viikon MBSR vai 
Mindfulness CFM® -peruskoulutus, 
joka on osa ohjaajakoulutusta?
 
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

Mindfulness App - Leena Pennanen

YLI 90%
OSALLISTUJISTA

SUOSITTELEE
MEITÄ!
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Reseptit

Timjami-persiljapesto
2 dl karkeasti silputtua tuoretta persiljaa
1 dl karkeasti silputtua tuoretta timjamia
1 dl  raastettua mustaleimaista emmentalia
1 dl  macadamiapähkinöitä
1 dl  ekstra-neitsytoliiviöljyä
    2  valkosipulinkynttä
(puhdistamatonta merisuolaa tai himalajan-

suolaa maun mukaan)

1. Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen.
2. Sekoita tasaiseksi tahnaksi.
3. Nauti!

Avokadoranskikset
2        isoa hieman raakaa avokadoa  

 tai 4 pientä
3 dl  mantelijauhoja
1 rkl  suolatonta cajunmaustetta
1 tl  (tai maun mukaan) puhdistamatonta  

 merisuolaa tai himalajansuolaa
1 dl  makeuttamatonta mantelimaitoa

1. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.
2. Päällystä leivinpelti leivinpaperilla.
3. Kuori avokadot, poista kivet ja viipaloi he-

delmäliha pitkittäin niin, että saat 8 suika-
letta per avokado.

4. Sekoita hyvin mantelijauhot, cajunmauste 
sekä suola pienessä kulhossa.

5. Laita mantelimaito toiseen pieneen kul-
hoon.

6. Kasta avokadoviipale ensin mantelimai-
dossa ja sitten jauhoseoksessa. Laita vii-
pale leivinpellille. Tee jäljellä oleville avoka-
doviipaleille samoin. Tarkista, että avoka-
doviipaleet ovat pellillä vierekkäin niin, että 
niiden väliin jää ainakin 1 cm tilaa.

Vadelma-macadamiasuklaakeot

100 g  tuoreita vadelmia
1 dl  macadamiapähkinöitä
100 g  todella tummaa suklaata (kaakaota  

 vähintään 85 %)
1 rkl  kookosöljyä

1. Laita vadelmat ja macadamiat pieneen 
kulhoon.

2. Sulata suklaa ja kookosöljy vesihauteessa 
tai mikroaaltouunissa. Kaada vadelmien 
ja pähkinöiden joukkoon. Sekoita varo-
vasti mutta hyvin.

3. Jaa 16 keoksi leivinpaperin päälle tai pie-
niin muffinimuotteihin. Jäähdytä jääkaa-
pissa, kunnes keot ovat kiinteitä. Jos si-
nulla ei ole muotteja, voit antaa massan 
hiukan kiinteytyä huoneenlämmössä en-
nen kekojen tekemistä.

4. Säilytä keot jääkaapissa ja nautiskele kun 
mieli tekee!

Keto Café con Naranja
1 mukillinen  kylmää tai kuumaa kahvia  

 (kofeiinin kanssa tai ilman)
2  tippaa eteeristä appelsiiniöljyä
2 rkl  ghee-voita, kookosöljyä tai  

 MCT-öljyä
1/4 tl  ceyloninkanelia
steviaa tai erytritolia maun mukaan
tarjoiluun kermavaahtoa tai kookoskerma-
vaahtoa

1. Laita kaikki ainekset (paitsi tarjoiluun tar-
koitettu kerma) tehosekoittimeen. Sekoi-
ta, kunnes ainekset ovat hyvin sekoittu-
neet. Voit käyttää myös sauvasekoitinta.

2. Koristele halutessasi kermavaahdolla tai 
kookoskermavaahdolla. Ripottele hiukan 
ceyloninkanelia myös koristeeksi.

3. Nautiskele heti.

Kuvat: Elviira Krebber kuva-arkisto

Maidottomat vohvelit
1 dl  kookosjauhoja
0,5 dl  maustamatonta tai vaniljalla maustet-

tua riisiproteiinia
1 rkl  jauhettuja chiansiemeniä
1 tl  leivinjauhetta
ripaus puhdistamatonta merisuolaa tai hi-
malajansuolaa
5  luomumunaa
1 dl  makeuttamatonta mantelimaitoa
steviaa tai erytritolia maun mukaan
1/2 tl vaniljauutetta (jos käytit  
 maustamatonta riisiproteiinia)

1. Laita vohvelirauta kuumenemaan keski-
lämmölle.

2. Yhdistä kuivat ainekset keskenään ja  
sekoita hyvin.

3. Lisää munat kuiva-aineseokseen ja  
sekoita tasaiseksi lusikalla tai vispilällä.

4. Lisää mantelimaito sekä makeutteet (ja 
vaniljauute, jos käytät sitä). Sekoita  
tasaiseksi taikinaksi.

5. Paista taikinasta vohveleita vohveliraudal-
la raudan ohjeiden mukaan. Voit paistaa 
taikinasta myös lettuja paistinpannulla.

7. Paista avokadoranskiksia uunissa, kunnes 
ne ovat kullanruskeita, noin 25—30 mi-
nuuttia. Älä anna niiden palaa.

8. Tarjoile esimerkiksi maustetun keto-ve-
gaanisen majoneesin tai normaalin majo-
neesin kera.

”Pakkaseen voi valmistaa ketoruokia 
vaikkapa annoksittain.  

Niitä voi kiireen hetkellä sulattaa  
koko perheelle tai vain itselleen. ”
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Ville Äikäs

Kaunis maailma

Pohjoista ayurvedaa

A yurveda auttaa ymmär- 
tämään elintapojen, ihon- 
hoidon ja ruokavalion 
vaikutuksia omaan hy-

vään oloon. Pohjolan olosuhteet eroavat 
hyvin paljon ayurvedan synnyinseudus-
ta Intiasta, mutta Pohjoista ayurvedaa 
-kirja auttaa tämän hyvinvointifiloso-
fian mukauttamisessa meille, sillä siinä 
on huomioitu Suomen luonnon ja vuo-
denaikojen erityispiirteet.

Kirjan ovat kirjoittaneet Mandip 
Kaur, Jaana Pokka, Pardaman Sharma 
ja Rosi Sotkasiira. Kirja kertoo, kuin-
ka ayurvediset opit saa otettua osaksi 
omaa hyvinvointia lempeästi ja luon-
nollisesti. Monipuolinen teos kertoo 
perusteista alkaen mitä ayurveda on. 
Kirjassa käydään läpi ayurvedan kol-
me erilaista kehotyyppiä eli doshaa, 
jotka ovat vata, pitta ja kapha. Kirja 
neuvoo, miten oman doshansa ja eri-
laiset epätasapainon aiheuttajat voi 
tunnistaa. Koska kirja on perusteelli-
nen, siinä käydään läpi myös ruokai-
lutottumuksia ja annetaan ruokava-
liosuosituksia kullekin kolmelle keho-
tyypille. Oma osionsa löytyy muillekin 
elintavoille kuten unelle, liikunnalle ja 
oikeanlaiselle hengitykselle.

Ayurvedassa myös ihotyypit jae-
taan näihin kolmeen doshaan sekä 
niiden yhdistelmiin. Siinä missä ayur-
vedinen kehotyyppi pysyy samana 
koko eliniän, oma ihotyyppi kuiten-
kin muuttuu johtuen muun muassa 
ympäristötekijöistä, ikääntymisestä 
ja hormonitoiminnasta. Tärkein te-
kijä ihonhoidossa on ihon yksilöllis-
ten tarpeiden huomioiminen. Kirjasta 
löytyy pieni testi, jonka avulla oman 
ayurvedisen ihotyyppinsä saa selville 
sekä ohjeita oman ayurvedisen kau-
neuden ylläpitämiseksi. ❀

Vata
Ihotyypin tunnusmerkkejä:
• kuiva, hilseilevä ja kiristävä iho
• pienet ihohuokoset
• ohut rakenne
• tuntuu viileältä koskettaessa

Hoito-ohjeita vatalle:
• Juo vähintään kaksi litraa lämmintä vettä 

päivässä kostuttaaksesi ihoasi sisäisesti.
• Käytä sisäisesti monipuolisesti rasvoja.
• Kostuta kasvosi kasvo- tai kukkaisvedellä 

ennen ihoöljyn levittämistä. Kasvovesi aut-
taa öljyä imeytymään paremmin ja sitomaan 
kosteutta ihoon.

Pitta
Ihotyypin tunnusmerkkejä:
• herkkä sekaiho
• tuntuu lämpimältä koskettaessa
• palaa helposti auringossa
• kärsii usein tulehduksellisista ihosairauksis-

ta, kuten rosaceasta eli ruusufinnistä
• reagoi helposti ulkoisiin ärsykkeisiin ja 

stressaaviin tilanteisiin punoittamalla

Hoito-ohjeita pitalle:
• Vältä tulisia ja voimakkaita mausteita ruu-

anlaitossa varsinkin, jos ihosi on ärtynyt tai 
muuten herkkänä.

• Käytä hyvin hellävaraisia ihonhoitotuottei-
ta. Rauhoita ihoa, älä ärsytä sitä esimerkiksi 
voimakkailla kuorinnoilla.

• Hyvää viilennystä ja kosteutusta pitta-iho 
saa ruusuvedestä, jota kannattaa suihkutel-
la kasvoille aina kun siltä tuntuu.

Kapha
Ihotyypin tunnusmerkkejä:
• rasvainen iho
• laajentuneet ihohuokoset
• vahva ja paksu rakenne
• epäpuhtauksia tulee helposti
• ei juurikaan reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin

Hoito-ohjeita kaphalle:
• Suosi ihonhoidossa talineritystä hillitse-

viä jojoba- ja arganöljyjä.
• Harrasta hikiliikuntaa, sillä hikoilu edistää 

kuona-aineiden poistumista elimistöstä. 
Muista pestä kasvot huolellisesti hikoilun 
jälkeen.

• Syö runsaasti kasviksia ja suosi ruokava-
liossa puhtaita raaka-aineita.

Ayurveda on tuhansia vuosia vanha intialainen elämäntapa sekä 
terveydenhoito- ja hyvinvointifilosofia, jonka avulla on mahdollista löytää 
tasapainoinen elämä oman itsensä ja ympäristön kanssa. 

minaolen.fi
TUTUSTU JA  
REKISTERÖIDY osoitteessa:

Mielenkiintoisia  
Live-lähetyksiä Tietoa messuista,  

lehden artikkeleita, blogeja, 
haastatteluja, tarjouksia.

minaolen.fi 
–henkinen hyvinvointisivusto  

osoitteessa 
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Astrokooppi
Astrologi: Johanna Karpov

Venus 
Liike 15° neitsyttä - 23° skorpionia
Kun Venus liikkuu syksyisin neitsyen, vaa’an ja skorpionin 
merkkien läpi, emme tiedä olisimmeko mieluummin ”ma-
donna” vai ”femme fatale”. Tasapaino löytyy vaa’an mer-
kistä, jossa Venus liikkuu 28.10. - 21.11. välisen ajan. Jos 
syntymäpäiväsi osuu tälle aikajaksolle, saat vaakaenergi-
an värittämään ihmissuhteitasi koko vuodeksi. Kollektiivi-
sella tasolla Venus yrittää saada aikaan rauhanomaisen 
ratkaisun Merkuriuksen ja Marsin vääntäessä kättä totuu-
desta. Nähtäväksi jää, kuka voittaa syksyn taiston!

Tilaa ilmaiseksi oma astrologinen karttasi 
sähköpostiisi osoitteesta www.veneika.fiminä

Olen
ETU!

Mainitse: MinäOlenAstrokooppi/etukoodi
(normaalihinta 2€)

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

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

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

nallisiin planeettoihimme, on elämämme muutoksessa.  
Astrokoopin tarkoituksena on luoda kuvaa juuri sinun henkilö-

kohtaista karttaasi koskettavista muutoksista.

Uudenkuun pvm Aste ja merkki

Lokakuu 16.10. 24° vaakaa

Marraskuu 15.11. 23° skorpionia

Joulukuu 14.12. 23° jousimiestä

Merkurius 
Liike 11° skorpionia - 13° jousimiestä
Merkuriuksen sijainti skorpionissa saa ihmiset käänty-
mään syvällisten asioiden pariin. Skorpionin merkki on jo 
itsessään paikallaan pysyvä, ja peruuttaessaan Merkurius 
saattaa jumittua ”siihen yhteen sanaan, joka epähuomios-
sa sanottiin vailla sen syvempää analyysiä”. Jokin asia voi 
siis jäädä kaivelemaan osuessaan hermoon. Skorpionin 
periksiantamattomuus ryömii salakavalasti ihmisten mieliin, 

ja asiat halutaan tutkia nyt perinpohjaisesti. Siirtyessään 
28.10 - 2.11. vielä muutamaksi päiväksi vaa’an merk-

kiin myös suhteilla tehdyt kaupat alkavat paljastua. 
Varsinainen puhdistus tapahtuu vasta marras-

kuun puolen välin jälkeen, jolloin Merkurius jo 
etenee. Vapaus koittaa vasta kun Merkurius 
joulukuun ensimmäisenä päivänä siirtyy 
jousimiehen merkkiin. On tullut suoraan 
puhumisen ja totuuden aika!

Tällä hetkellä taivaalla ollaan kuin 
kiukunpuuskassa; kolme nopeaa 
planeettaa – Merkurius, Mars ja 
Venus – ovat kaikki itselleen eri-
koisissa energioissa; Merkurius ja 
Mars peruuttavassa liikkeessä ja 
Venus alennusmerkissään. Van-
hat asiat voivat nyt pulpahdella 
pintaan ja saada aikaan myrskyjä 
vesilasissa!

Erittäin mielenkiintoiseksi muo-
dostuu ajanjakso 14.10. – 2.11. 
Tällöin sekä Mars että Merkurius 
ovat tutkimassa menneisyyden 
haamuja. Tämä kaksikko kaivaa 
ylös kivet ja kannot saadakseen 
tietää totuuden. Varsinkin uuden-
kuun aikana 16.10. alkavat ener-
giat pakkaantua jopa räjähdyspis-
teeseen asti.

Suomi on siirtymässä uuteen 
vaiheeseen, kollektiivi-
seen kasvuai-
kaan.  
 

Tämä siirtymä voi näkyä voimak-
kaana muutoksena juuri lokakuun 
puolen välin tietämissä. Myös 
Jupiter, Saturnus ja Pluto seik-
kailevat kaikki kauriin merkissä, 
kymmenen asteen sisällä toisis-
taan. Ne sijoittuvat Suomen astro-
logisessa kartassa keskitaivaalle, 
jonka seurauksena maamme julki-
suuskuva ja työllisyystilanne ovat 
todella vahvojen muutosenergioi-
den paineessa. Saatamme nähdä 
rakenteiden tuhoutumista mutta 
samalla myös uuden, toimivam-
man perustan rakentamista. Myös 

asuminen ja kollektiivisen men-
neisyyden tutkiminen kiinnos-
tavat meitä suomalaisia entistä 
enemmän. Mistä olemme tulleet? 
Sotatraumat ja perhesuhteet 
nousevat julkisestikin tarkastelun 
kohteeksi.

Jos henkilökohtaisella kartal-
lasi on planeettoja tai akseleita 
19 – 29 asteessa oinasta, rapua, 
vaakaa tai kaurista, elämäsi on 
todennäköisesti aivan pyörre-
myrskyn silmässä.

Mars 
Liike 20° oinasta - 19° oinasta
Mars on peruuttanut jo syyskuusta saakka omassa 
merkissään oinaassa. Tämä tuo toimintaan uutta 
pontta; kaikki keskeneräiset asiat saatetaan lop-
puun ja laatu korvataan oinasmaisesti vauhdilla ja 
voimalla. Vasta kääntyessään etenevään liikkee-
seen marraskuun puolessa välissä Mars rauhoittuu 
ja kykenee keskittymään olennaiseen. Varsinkin 
kuukauden 6. - 16. päivinä syntyneet oinaat, ravut, 
vaa’at ja kauriit ovat Mars-energian polttopisteessä; 
asiat on saatettava loppuun keinolla millä hyvänsä!  

Suomen 
syntymäpäivä 
vuonna 2020 
määräytyy 
astrologisesti 
7. päivälle 
joulukuuta. 
Kauriissa 
sijaitseva 
planeettarypäs 
vaikuttaa 
niin maamme 
julkisuuskuvaan 
kuin työllisyys-
tilanteeseenkin.
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Näin unta, että kävelin hautausmaalla ystä-
väni kanssa, joka oli haudankaivaja.

Oli yö, ja tähdet pyyhkivät kaukaisella va-
lollaan milloin suurempia ja milloin pienem-
piä hautakiviä, jotka siisteinä riveinä peitti-
vät tämän laajan, puistomaisen ja paksulla 
kivimuurilla rajatun alueen.

Puitten varjot sekoittuivat omiin varjoi-
himme, ja maa oli miellyttävä kävellä. Pieni 
tornipöllö seurasi uteliaana kulkuamme ja 
huhuili ja huokaili toisinaan kuin haluten se-
kin osallistua keskusteluumme.

Panin merkille, että haudat näyttivät jo-
tenkin hylätyiltä aivan kuin kukaan ei olisi 
käynyt täällä; niillä ei ollut kukkia, hautalyh-
dyistä puhumattakaan. Silti kaikki näytti hy-
vin hoidetulta; käytävät oli haravoitu ja hie-
koitettu, ja kaikkialla oli siistiä, rauhallista ja 
... jotenkin kuollutta.

– Tällaista täällä vähän on, sanoi ystäväni. 
– Eipä täällä juuri kukaan käy, mutta yritän 
pitää paikat kunnossa.

Ystäväni vei minut juuri kaivamansa kuo-
pan reunalle. Se näytti todella pieneltä ja 
epäilin voisiko minkään kokoinen ihminen 
mahtua sinne. Samassa kuulimme tuskai-
sen parahduksen, joka tuntui kantautuvan 
piharakennuksesta. Ystäväni katsoi minuun 
rauhoittavasti.

– Siellä tehdään vain kuolemaa. Ei se 
enää kauan kestä ... on jaksanut valittaa jo 
pari päivää. Sitkeä on, sitkeä on tämä ta-
paus! No, onneksi hauta on jo valmiiksi kai-
vettu.

Kauhistunut ilmeeni varmaan sai hänet 
jatkamaan.

– Niin, jotkut näet tahtovat tulla tänne vä-
hän kuin terminaaliin tai saattohoitoon. Toi-
sista se on mukavampaa kuin nuo niin yleiset 
äkkilähdöt ja yksinkuolemiset nykyään.

Taas kuului surkeaa ulinaa, ja ulinaa seu-
rasi tukahtunut korahdus. Sitten tuli hiljais-
ta.

– No niin, valmista tuli, totesi ystäväni.

Minusta tuollainen tuntui karmivalta ja 
epäinhimilliseltä, ja mainitsinkin siitä ystä-
välleni.

– Niinhän se on, olet aivan oikeassa, vas-
tasi hän. – Mutta minkäs teet. Sellaista elä-
mä on!

Pöllö huuteli taas kuin varjoihin hukku-
neena, unohdettuna kuten hautausmaan 
vainajatkin. Luin hautakivien kirjoituksia. 
Näillä vainajilla oli todella erikoisia nimiä 
tai sitten ei ollut nimiä ollenkaan, vain kuin 
eräänlaisia määritelmiä. Tämä teki vainajista 
jotenkin epäpersoonallisia ja vieläkin enem-
män unohdettuja. Tunsin suurta sääliä heitä 
kohtaan.

Hautakivissä luki: ”Oma Lapsi, Maailman 
Kaunein Nainen, Rikas ja Komea Mies, Lää-
käri, Kirjailija”. Joissakin luki vain ”Äiti” ... tai 
”Isä”. Olin todella järkyttynyt.

Sitten tulimme hautariville, jossa vainajil-
la oli nimet, mutta ne olivat todella outoja ni-

miä! Yhdessä luki ”Ranta Huvila” ja toisessa 
”Maa Tila”. Peräti omituinen oli ”Oma Koti”.

En ollut koskaan kuullut tällaisia nimiä 
enkä edes tiennyt, että sellaisia sai antaa.

Voi unohdettuja vainajaparkoja. Ja heitä 
näytti olevan todella paljon!

– Niin, niin, sanoi ystäväni. – Kuolleita ovat 
ja kuopattuja. Poissa silmistä, poissa mie-
lestä, tiedäthän. Joitakin on vaalittu huolella 
ja hartaudella pitkiäkin aikoja ja sitten vaan 
ykskaks luovuttu heistä. Sanoisin suoras-
taan, että tapettu ... ellei peräti murhattu! 
Jotkut taas ryömivät miten jaksoivat tänne 
kuolemaan.

– Minulla on aina joitakin kuoppia valmiina 
odottamassa, suurempia ja pienempiä, tar-
peen mukaan. Joskus tapahtuu kokonaisia 
joukkokuolemia, ja silloin tulee kiire! Taidan-
pa lähteä tästä katsomaan uutta vainajaa 
ja ottamaan hänestä mitat. Eipä taida kum-
moinen olla, kuulosti ihan poikaselta vielä. 
Mutta täytyy sanoa, että sitkeästi taisteli 
loppuun asti!

Minusta tällainen puhe kuulosti pyhäinhä-
väistykseltä, ja ihmettelin ystäväni tunteet-
tomuutta. Ennen kuin ehdin sanoa mitään, 
näin erään haudan äärellä seisovan naisen. 
Tällä haudalla oli tuoreita kukkia, kieloja ja 
hyasintteja. Kaunis lyhtykin siellä loisti.

– Jotkut eivät sitten millään osaa pääs-
tää irti, sanoi ystäväni. – Palvovat vainajiaan 
vuodesta toiseen. Tässä on yksi sellainen ta-
paus, harvinainen tosin.

– Onko siinä sitten mitään pahaa? kysyin 

vähän loukkaantuneena naisen puolesta.
– Pahaa? Enpä tiedä. Sattuuhan niitä ih-

meitäkin, vastasi ystäväni.
– Minkälaisia ihmeitä täällä nyt voisi sat-

tua, kysyin.  – Vai odotetaanko tässä nyt jo-
tain ylösnousemusta?

– Mene ja tiedä, sanoi ystäväni ja poistui 
piharakennuksen suuntaan jonkinlainen mit-
tanauha kädessään.

Nainen haudalla näytti yksinäiseltä ja 
murheelliselta. Hän varmaan suri aidosti 
vainajaa. Hänellä oli päässään musta huivi. 
Ajattelin, että hän oli leski. Hän näytti hau-
raalta ja hennolta ja herätti minussa voimak-
kaan suojeluhalun. Menin varovaisesti hänen 
lähelleen. Hän nosti kyyneleiset kasvonsa ja 
katsoi minuun. Muuta ei tarvittu ... olin täy-
dellisesti hänen lumoissaan. Unohdin kai-
ken. Unohdin senkin, että hän oli leski, sillä 
hautakivessä luki: ”Ihana Mies”.

Tartuin hänen käteensä samalla hetkellä, 
kun hän ojensi omansa. Kuulin pöllön huu-
tavan hämmästyneenä oksaltaan. Me itse 
emme olleet juurikaan hämmästyneitä, vaan 
kaikki tuntui aivan luonnolliselta. Aivan kuin 
unelmat olisivat heränneet henkiin, ja niin ne 
heräsivätkin! Ne nousivat kuolleista – aina-
kin meidän unelmamme – vaikka en tiennyt 
omaani edes haudanneeni.

Pelkäsin oman unelmani kituneen termi-
naalissa todella pitkään. Pelkäsin sen levän-
neen yksinäisenä ja hyljättynä jonkin hauta-
paaden alla minun ollenkaan muistamatta 
sen olemassaoloa.

Ritva Haapaniemi

Tarinan taikaa:

Hautausmaa

Kun toisiimme nojaten kävelimme hiljaa 
kohti hautausmaan porttia, kuulin takaani 
syvän huokauksen, helpottuneenkin; pieni 
tornipöllö se ponkaisi oksaltaan ylös tähti-
selle taivaalle ja suuntasi jonnekin onnelli-
semmille pöllömaille.

Portin yllä luki: ”Hautausmaa Haudatut 
Unelmat”. Ja kun katsoimme taaksemme, 
näimme haudankaivajaystäväni kiikutta-
van pienen pientä arkkua kohti kaivamaansa 
kuoppaa. ❀
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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.minaolen.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.minaolen.fi

Ilmestyy 11.12.2020

seuraava
minä

Olen
6/2020

lehti

Värityskuva
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puh. 050 534 4643

 • numerologia

 • TFT-hoidot

 • kurssit ym.

www.valonsydan.�  

Ilmestymispäivät 
vuonna 2020

minä

Olen
lehti

nro 1/2020  31.1.2020
nro 2/2020 3.4.2020
nro 3/2020 5.6.2020
nro 4/2020 4.9.2020
nro 5/2020 16.10.2020
nro 6/2020 11.12.2020

pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lehden tilaukset:  
www.minaolen.fi 

Seija Laukkanen

www.seijalaukkanen.fi

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

facebook.com/minaolenlehti

Löydät meidät  
Facebookista

minä

Olen

UUSI HENKISEN KASVUN  
VERKKOKAUPPA

Pirjo VäyrynenPirjo Väyrynen
045 311 6665

• Elämänhallinnan kouluttaja
• Enkelten Valtakunnan avain
• koulutuspäivät, kanavioinnit

www.evakoulutus.com

Uusi Transformer 28-5G!

 Suunniteltu 4G- ja 5G-teknologioita vastaan

 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  
nyt Suomessa! 

Tutustu osoitteessa:

5G-verkon laajentuessa sähkömagneettista säteilyä tulee esiintymään ympärillämme merkittävästi enemmän.

Tehokas suojautuminen on siksi tärkeämpää kuin koskaan. Uusi BAUER BIOTEC TRANSFORMER 28-5G voi  
neutraloida ja yhdenmukaistaa 4G ja 5G:n korkeataajuussäteilyn ja varmistaa pysyvän, sinua hyödyttävän ja  
positiivisen energianlaadun omassa asunnossasi. 
Meillä on asiakkaita, jotka vannovat tuotteiden helpottavan heidän kokemiaan sähkömagneettisen säteilyn  
haittavaikutuksia.

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

Green8.fi
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www.minaolenmessut.fi

13.-14.2.2021 
FINLANDIA-TALO

messut

KEHO  MIELI  HENKI

MYÖS 
VERKOSSA


