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Pääkirjoitus 5/2021

Sisään- ja ulospäin

M
iksi meditoimme? Vastauksia on monia. Yksi sanoo, että lievittääkseen 
stressiä. Toinen hakee itsetuntemusta. Kolmas haluaa poistaa ajatusten 
pilvet. Neljäs haluaa vain rauhoittua. Viides etsii sisäistä voimaa. Kuudes, 
seitsemäs... kymmenes ehkä haluaa jopa valaistua, lopettaa elämien kier-

ron ja sulautua tyhjyyteen.

En yritä olla sen oikeammassa kuin kukaan muukaan, mutta olen kuullut, että ha-
luaminen ja pyrkiminen ei ole se "juttu". Jos – siis jos – meditaation tarkoitus on tyh-
jentää mieli, niin kuka siellä edelleenkin yrittää, haluaa ja pyrkii? Henkinen egomme? 
Siitäkö pohjimmiltaan on kyse?

Olen todella laiska perinteisillä tavoilla meditoiva. Rakkain tekniikkani on tans-
si. Koen suuria tunteita, löydän oivalluksia ja joskus jopa hiljaisuuttakin liikkeessä. 
Tunnen olevani elossa ytimiäni myöten. Harrastan yllätyksellisiä pysähtymisen het-
kiä, joita voisi kutsua STOP-meditaatioksi. Kesken arkisen aherruksen pysähdyn ja 
käännän huomioni sisäänpäin. Ajatukseton hetki. Kuka tiskaa, kuka kääntää maata, 
kuka tässä kirjoittaa läppärillä? Kuka pysähtyi? Who is in? Kuka on sisällä, vai onko 
siellä ketään? Hyviä kysymyksiä.

Mikä tai kuka minä olen siis mitään neuvomaan? En olekaan. Olen shamanis-
tis-sufilais-buddhalais-taolais-osholainen tantrinen ja animistinen täyssotku pie-
nellä ripauksella kristillistä mystiikkaa. Ja kun nyt uhkaan vajota itsekritiikkiin, voi-
sikin olla hyvä noudattaa suositusta lausua ihan kaikki tunteet – ne vaikeimmatkin 
– tervetulleiksi ja olla kokematta niitä meditaationi esteenä. Voin päästää irti itseni 
tuomitsemisesta ja antaa kaiken lempeästi sulaa pois.

Monet tämän numeromme jutuista käsittelevät elämän suuria kysymyksiä, aina 
korkeimmasta rakkaudesta ja ilosta tuhon ja kuoleman läsnäoloon. Jutuista käy 
monin tavoin ilmi kuinka ne lopulta kuuluvat mystisellä tavalla kaikki yhteen. Ja mi-
ten me elämän runsaudelle avautumalla voimme antaa maailmaan myös takaisin, ja 
olla pyhällä tavalla aktivisteja.

Anna Tosha Einiö
toimituspäällikkö
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Hyvä kiertoon

Zen Peacemakers ja Auschwitzin retriitti

Mikko Ijäs kertoi meille 
edellisen numeromme 
Luovuus-palstalla omasta 
taiteellisesta työstään. Saimme 
tietää, että hän on osallistuvan 
buddhalaisuuden ryhmän 
Peacemakers Finlandin 
perustajajäsen. Hän kertoi 
olleensa vuodesta 2017 töissä 
järjestön retriiteillä Auschwitzin 
museoidulla keskitysleirillä. Se 
veti allekirjoittaneen hiljaiseksi.

Kun aikoinaan itse matkustelin Puolassa, en 
tahtonut nähdä Auschwitzia. Olin lukenut 
keskitysleireistä aivan tarpeeksi ja nähnyt 
elokuvia ja tv-sarjoja. Kammotti. Kun kävin 
Ghanassa ja vierailin orjakauppiaiden van-
hoissa merenrantalinnoissa, kieltäydyin as-
tumasta kellareihin, joissa afrikkalaisia orjia 
oli pidetty ennen lastaamista laivojen ruu-
maan ja Atlantin yli. Kammoksuin niitäkin 
tyrmiä. Mutta nämä zeniläiset, henkiset ak-
tivistit vievätkin meditaationsa suoraan ta-
pahtumapaikoille! Huh. Pyysin Mikko Ijästä 
kertomaan, mitä esimerkiksi Auschwitzis-
sa oikein tehdään? Mikä on koko jutun tar-
koitus?

– Kaikki lähtee siitä periaatteesta, että 
henkinen harjoitus ei ole vain minua itseäni 
varten. Osallistuvassa buddhalaisuudessa 
etsitään myös tapoja palvella maailmaa, sa-
noo Mikko. Hän kertoo ensin siitä, miten löy-
si tiensä tämän toiminnan pariin.

– Olin harjoittanut zeniläistä meditaatio-
ta mieleni luonnetta lempeästi tarkastellen 
jo muutaman vuoden, kun törmäsin ame-
rikkalaiseen Zen-mestariin nimeltä Bernie 
Glassman (1939-2018) ja luin hänen kirjansa 
The Dude and the Zen-Master. Se on julkais-
tu suomeksikin nimellä Dude ja zenmestari 
(LIKE). Dude eli "hemmo" on näyttelijä Jeff 
Bridges ja kirjassa käydään  vapaamuotoista 

keskustelua buddhalaisesta harjoituksesta 
ja elämästä yleensä.

– Löysin tästä ajatusmaailmasta sielun-
kumppanuuden, kertoo Mikko. – Zen ei ole 
vain rituaaleissa ja kaavoissa, vaan se toteu-
tuu omassa kokemuksessa ja elämän virras-

sa. Bernie ja hänen vaimonsa Jishu Holmes 
perustivat näistä lähtökohdista Zen Peace-
makers -rauhanjärjestön vuonna 1996. Heille 
oli tärkeätä, että henkisestä harjoituksesta 
nousisi myös tarve tehdä hyvää maailmas-
sa. Bernie oli perustanut asuinalueelleen 

Birkenau. Mikko Ijäksen taidetta.
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New Yorkin Yonkersiin leipomon, jonka toi-
mintaan kuului asunnottomuuden ja siihen 
liittyvien ongelmien helpottaminen. Siitä tuli 
menestys.

Kolme zen-periaatetta  
ja Auschwitzin retriitit
Mikko kertoo, että Zen Peacemakers -järjes-
töllä on kolme perusperiaatetta, joiden mu-
kaisesti sen retriiteilläkin toimitaan ja harjoi-
tetaan meditaatiota.

– Ensimmäinen on ei-tietäminen eli 
not-knowing. Luovumme ennakkokäsityk-
sistä, koska mikään tässä elämässä ei ole 
varmaa. Miksi siis juuttua mihinkään?  
Olkaamme kuin tyhjä astia. Toinen periaate 
on syväkuunteleva huomioiminen eli bearing 
witness. Annamme ulkomaailman vaikuttaa 
meihin ja suhtaudumme kaikkeen siinä ilme-
nevään uteliaasti ja myötätuntoisesti. Py-
symme rehellisinä sisäisen kokemuksen ai-
nutlaatuisuudelle. Ja kolmas on toimintaan 
ryhtyminen eli taking action. Se nousee kah-
desta edellisestä, eikä sitä voi oikein enna-
koida. Intentiona siinä on kuitenkin se, että 
toiminta on luonteeltaan muista välittävää ja 
palvelevaa, kuvailee Mikko ja jatkaa:

– Ei meillä Auschwitzin retriiteilläkään ole 
mitään fiksattua ajatusta niiden lopputule-
masta, tyyliin että "nyt me hyvät ihmiset me-
ditoimme tänne sovituksen ja anteeksiannon 
ja puhdistetaan tää trauma" ...tai jotain vas-
taavaa. Emme me voi edeltä käsin päättää, 
mitä se tuottaa. Mutta kyllä retriiteillä vaiku-
tusta on, se on varma. Opimme ainakin ym-
märtämään, mitä me ihmiset voimme toinen 
toisillemme tehdä. Ja onhan siinä paikassa 
valtava lataus, kun se on yksi maailman suu-
rimmista hautausmaista, ellei jopa suurin – 
yli miljoona ihmistä on sinne haudattu, pää-
asiassa tuhkana.

– Bernie Glassmanin ajatus oli kutsua mu-
kaan ihmisiä mahdollisimman monista eri 
uskonnollisista yhteisöistä ja kulttuureista, 
ja näin onkin tapahtunut. Mitään vastaavaa 
ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty! En-
simmäinen retriitti oli vuonna 1996 ja siitä 

lähtien siellä on oltu, korona-aikaa lukuun 
ottamatta, joka vuosi.

Museokäynti, valintalaiturin 
meditaatio ja nimien lukeminen
On kiinnostavaa kuulla tarkemmin retriitti-
päivien kulusta. Mikko maalaa eteeni noin 
sadan ihmisen kokemuksen alusta loppuun – 
yhteensä viisi päivää.

– Ensin käymme museossa. Se on kai-
kin puolin rankkaa, koska näemme doku-
menttielokuvan jonka venäläiset kuvasivat 
Auschwitzin vapauttamisen päivänä vuonna 
1945. Voimme vain kuvitella, mitä he kohta-
sivat. Näemme myös kidutusvälineitä, te-

loitusseiniä ja sellaista. Museossa kulkeva 
ihminen riisuutuu siinä täysin omista kuvi-
telmistaan – siitäkin, mitä hyvyys ja pahuus 
hänelle tarkoittavat.

– Toisena päivän mennään Birkenauhun, 
joka oli Auschwitzissa se varsinainen tu-
hoamisleiri. Päivästä noin puolet vietetään 
hiljaisuudessa meditoiden valintalaiturilla – 
siihen junat ajoivat ja siinä vangit jaettiin eri 
paikkoihin; pakkotyöhön, lääketieteellisiin 
ihmiskokeisiin tai suoraan kaasutettaviksi. 
Retriitissä istutaan hiljaa ja tunnustellaan 
mitä itsessä tapahtuu, kun on nämä kaikki 
asiat nähnyt... ja kun tietää, mitä juuri tässä 
laiturilla on tapahtunut.

– Neljä ihmistä asettuu eri puolille suurta 
piiriä ja lukee ääneen saksalaisilta löydetyis-
tä listoista vankien nimiä. Se on vähän kuin 
lausuntakuoro. Vankeja ei ole ehkä koskaan 
ääneen muisteltu; he olivat pääasiassa juu-
talaisia, mutta myös sotavankeja, vastarin-
taliikkeen jäseniä, romaneja, homoseksuaa-
leja, prostituoituja ja niin edespäin. Sitten 
lukija kumartaa ja laittaa listan punaiseen 
astiaan, joka toimii siellä muistomerkkinä. 
Ihmiset tuovat siihen kukkia.

Kokemusten jakaminen,  
sapatti ja klovneria
Mikko kertoo edelleen, että jokainen päi-
vä alkaa jakamispiirillä. Osallistujat istuvat 
pienryhmissä, ja jokainen saa aivan spon-
taanisti kertoa miltä tuntuu. Muut kuuntele-
vat kommentoimatta. Mikko on itse aina yksi 
pienryhmien ohjaajista.

– Retriittimme kestää perjantai-iltaan 
asti, jolloin päätämme sen sapatti-illalliseen 

Osallistuvassa buddhalaisuudessa etsitään tapoja 
palvella maailmaa.

No-Self. Mikko Ijäksen taidetta.

Zen toteutuu omassa kokemuksessa. 
Mitä itsessä tapahtuu? 

Mitä hyvyys ja pahuus minulle 
tarkoittavat?
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ja juhlaan – seuraa talentti-ilta ja avoin mikrofoni! Olen jo muuta-
mana vuonna johtanut näitä iltoja klovni I-Smilena (lausutaan Ish-
mail). Bernie oli klovnerian harras ystävä ja ajatteli, että ellei hen-
kinen harjoitus kestä huumoria, niin ei se kyllä ole mistään kotoi-
sin. Tämä periaate pätee myös rankassa Auschwitzissa, ja ehkä 
parhaiten juuri siellä. Nauru purkaa vakavuuden, eikä se miten-
kään vähennä kunnioitustamme leirin uhreja kohtaan.

Olen utelias retriittien koostumuksen suhteen. Ketkä niille  
oikein tulevat?

– Auschwitzin retriitin henki on ekumeeninen ja monikansalli-
nen, mutta aivan alussa mukana oli paljon leireiltä selviytyneitä 
ja heidän jälkeläisiään. Saksan ja Amerikan juutalaisia, ja tietysti 
israelilaisia ja puolalaisia. Vuodet ovat vierineet, eikä osallistujil-
la ole enää niin selkeätä omaa suhdetta paikkaan, mutta he ovat 
kiinnostuneita tällaisesta harjoituksesta. Noin kolmasosa on kui-
tenkin aina saksalaisia. Heille se on aika rankka kokemus, kun 
tämä on ollut heidän toimintaansa ja historiaansa.

Retriittejä ja tapahtumia Suomessakin
Mikko kertoo, että Peacemakers Finland on järjestänyt vastaa-
vanlaisia retriittejä Suomessakin.

– Olemme seuranneet vuoden 1918 sisällissodan jälkiä ja me-
ditoineet esimerkiksi Suomenlinnassa, Tammisaaressa ja Hen-
nalassa, joissa on sijainnut keskitysleirejä. Meillähän ei ole tehty 
näitä paikkoja museoiksi, joiden avulla voisimme asioita muistaa ja 
käsitellä. Suomenlinnastakin on kaikki jäljet hävitetty pientä muis-
tomerkkiä lukuun ottamatta. Sisällissodan traumalle avautuminen 
tekisi meille kansakuntana todella hyvää. Ihmiset voisivat kysyä 
itseltään, miten tämä taakkasiirtymä näkyy ja tuntuu juuri minun 
elämässäni? Koska se tekee sitä, se elää meidän kollektiivisessa 
alitajunnassamme. Ei sitä voi maton alle lakaista, sanoo Mikko.

– Ja sitten meillä on aika ajoin näitä Zen Peacemakers-katuret-
riittejä, jolloin elämme ilman kännyköitä, rahaa ja turvapaikkaa ja 
luotamme vain järjestöihin, jotka auttavat asunnottomia ihan joka 
päivä. Ensimmäisessä katuretriitissä meitä oli noin 17, ja ryhmä oli 
hyvin kansainvälinen – muualta Euroopasta tultiin mukaan. An-
noimme retriitistä sitten jälkeenpäin rahalahjoituksen asunnotto-
mien tukijärjestöille. Seuraava katuretriitti on syyskuussa 2022.

Mikon kanssa keskusteltuani minusta tuntuu, että voisin ehkä 
liittyä mukaan ja sittenkin käydä kammoksumassani Auschwitzis-
sa juuri näissä merkeissä. Voisin istua muiden lailla meditoiden 
Birkenaun valintalaiturilla ja huomioida, mitä olen asiassa tähän 
asti vältellyt. Ja miksi?

Arvostukseni Zen Peacemakers -järjestöä ja sen zeniläistä pe-
rimyslinjaa – sellaiseenkin se nimittäin liittyy – kohtaan vain kas-
vaa. Näen heidän palvelevan ihmiskuntaa omalla, kokemiselle 
avoimella tavallaan. Kokemus tulee, se on ja se menee. Kirjoitan, 
suljen läppärin ja sitten tätä kokemusta ei enää ole. Kiitos sinulle, 
Mikko Rakushin Ijäs.

.
TEKSTI: Anna Tosha Einiö 
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Pehmeä eläin Leena Siitonen

Hyvissä viboissa

Valittelimme naisporukassa muutamaa kiloa, joita 
tuntuu jotenkin kummallisesti tähän vuodenai-
kaan kertyvän yhdelle jos toisellekin. Maalta ko-
toisin oleva mieheni lohdutti ohimennessään, 

että jokainen fiksu eläin kerää tähän aikaan vuodesta vä-
hän vararavintoa talveksi. Kaikkia hymyilytti; ajatus oli kai-
kessa yksinkertaisuudessaan riemastuttava. Järkevä se-
litys luonnolliselle asialle.

Me nykyajan urbaanit eläjät 
saatamme olla aika vieraantunei-
ta kehostamme. Emme tule aja-
telleeksi, että kehoa ei ole luotu 
elämänrytmiin, jossa on oltava 
jatkuvasti iskussa – eikä sitä var-
sinkaan ole luotu noudattamaan 
mielivaltaisia, jatkuvasti muut-
tuvia ulkonäkövaatimuksia ja 
kauneusihanteita. Keho on sie-
lun koti, arvokas ja kaunis sellai-
senaan, ja haluaa meille pelkkää 
hyvää.

Samaa ei voi sanoa meistä sen 
asukeista. Sen sijaan, että kuuntelisimme kehoamme, yri-
tämme usein pakottaa sitä sopeutumaan hektiseen aika-
tauluumme ja suunnitelmiimme. Juoksemaan paikasta 
toiseen, jaksamaan vaikka väsyttää, pärjäämään syksyn 
viimassa ilman mitä milloinkin epäterveelliseksi luokitel-
tua.

Unohdamme, että keholla on syynsä toimia juuri sillä 
tavalla, kuten se toimii. Jos väsyttää, on syytä levätä; jos 
on nälkä, kannattaa syödä; jos sairastuu, täytyy hiljentää 
vauhtia. Helpommin sanottu kuin tehty, tiedän. Olen jopa 
suomentanut kehon kuuntelemisesta 387-sivuisen kir-
jan, joten luulisi viestin menneen perille. Mutta ei. Kehon 
viisauteen on joskus vaikea luottaa.

Mary Oliverin runossa sanotaan 
aika ihanasti: ”You only have to let the 
soft animal of your body love what it 
loves” eli suomeksi: ”Anna vaan kehosi 
pehmeän eläimen rakastaa sitä, mitä 
se rakastaa”.

Kehon vertaaminen pehmeään eläi-
meen kuulostaa melkein sopimattomal-
ta – puhumattakaan siitä, että antaisi 
sen rauhassa tehdä, mitä se haluaa.  
Eikös se vaan porsastelisi, söisi koko-
naisen suklaarasian kerralla, nukkui-
si päivät pitkät, köllöttelisi kylpylässä, 
tuijottaisi elokuvia sängyssä? Totuuden 
nimessä juuri nyt niin saattaisi käydä-

kin, mutta tuskin sitä kauan kestäisi.
Keho haluaa voida hyvin. Kyllä se lopulta nousisi sän-

gystä, venyttelisi ja lähtisi kävelylle metsään. Tähän ai-
kaan vuodesta näillä leveysasteilla on pimeää. Täällä sa-
taa. Täällä tuulee. Täällä on kylmä.

Otetaan me pehmeät eläimet ihan iisisti.

 
”Keho on sielun 

koti, arvokas 
ja kaunis 

sellaisenaan, ja 
haluaa meille 

pelkkää hyvää. ”
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Miltä tuntuu olla todella elossa? 
Kulkea polullaan kohti syvää ja 
ominta minuutta? Ja vihdoin, 
tuntea oma ainutlaatuinen 
aitoutensa ja tulla sen 
kanssa rohkeasti näkyväksi? 
Jenni Kallio ja Julia Silverio 
ajattelevat itsetuntemuksen 
kasvavan kehollisten ja luovien 
menetelmien kautta.

MATKA IHMISYYTEEN
– oppaina afrokuubalaiset arkkityypit 

Teksti: Anna Tosha Einiö
Kuvat: Ville Juurikkala

Jenni Kallio on ihmisyyden moninai-
suudesta inspiroituva kouluttaja, työn-
ohjaaja, väitöskirjatutkija ja inhimilli-
sen kasvun valmentaja. 

Jennin työskentelyn keskiössä ovat luovat 
keho- ja taideterapeuttiset menetelmät. Hä-
nen mukaansa ihmisen kokemus omasta al-
kuperäisestä ja todellisesta aitoudestaan on 
avain itsen ja toisten ymmärtämiseen ja ar-
vostavaan vuorovaikutukseen.

Suomalais-kuubalainen Julia Silverio on 
tanssija ja tanssinopettaja. Hän on myös ih-
misoikeuksien kandidaatti ja sukupuolentut-
kimuksen opiskelija. Hän kuvaa matkaansa 
kahden kulttuurin lapsena ja rodullistettuna 
suomalaisena naisena monisävyiseksi. Hän 
kertoo, kuinka hänelle ovat erilaiset retrii-
tin kaltaiset, turvalliset tilat mahdollistaneet 
omaan voimaan astumisen sekä omien oi-
keuksien ja vapauksien tunnistamisen.

Ystävyksiä yhdistää utelias ja vilpitön suh-
tautuminen elämään ja kunnioitus monin eri 
tavoin ilmentyvää ihmisyyttä kohtaan. Mo-
lemmat puhuvat intohimoisesti siitä, miten 
tärkeätä aivan meille kaikille on tulla näky-
väksi aitona omana itsenään. He ovat luo-
neet kanssakulkijoilleen itsensä kohtaamisen 
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ja näkyväksi tulemisen menetelmiä ja ti-
loja – retriittejä ja kursseja, joiden hedel-
miä jokainen osallistuja voi soveltaa elä-
määnsä tahtomillaan tavoilla ja tuntea 
olevansa todella elossa!

Arkkityyppisinä oppaina heidän kurs-
seillaan toimivat afrokuubalaisen San-
tería-perinteen Orishat, jotka antavat 
inspiraatiota uusille löydöille ja ulottu-
vuuksille itsessä ja nykyhetkessä. Näiden 
arkkityyppien avulla lähestytään elämää 
ja ihmisenä olemista. Jenni ja Julia kerto-
vat, että villi, rohkea, autenttinen ja jos-
kus raakakin ilmaisu on heidän työsken-
telyssään oleellista, samoin kuin turval-
lisen ja sallivan tilan luominen tälle kai-
kelle. Molempia tarvitaan, jotta kokonai-
suus toimii.

Santeríasta lyhyesti

Alkuperäisessä traditiossa Orishat – jot-
ka siis ovat henkiä ja eräänlaisia puoliju-
malia – liittyvät Länsi-Afrikan henkiseen 
perinteeseen, joka kulki Atlantin yli orja-
kaupan mukana. Perinne asettui eri puo-

lille latinalaista ja eteläistä Amerikkaa ja 
sai tietysti myös uusia, paikallisia ilmene-
mismuotoja. Kuubalainen versio Santería 
on tapa elää, laulaa ja tanssia. Se on yhä 
edelleenkin kuubalaisen identiteetin pe-
ruspilareita.

Orishat edustavat maailmankaikkeu-
den luojaa ja ovat pyhiä neuvonantajia 
Luojan ja ihmisten välillä. He ovat ih-
misen kaltaisia olentoja vahvoine per-
soonallisuuksineen, ja heillä on myös 
omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Oris-
hat edustavat muun muassa syntymää ja 

kuolemaa, terveyttä ja sairautta, sadetta 
ja kuivuutta sekä neljää luonnon element-
tiä tulta, vettä, maata ja ilmaa. Ihminen 
voi myös tanssimalla ilmentää seitsemää 
Orishaa, jotka ovat nimeltään Elegua, 
Ogun, Ochun, Chango, Yemaya, Oya ja 
Obatala.

Matka ihmisyyden viidakkoon 
alkaa sisäisestä lapsesta

Jenni ja Julia kertovat, että itsetunte-
muksen matka alkaa heidän ohjaukses-
saan elämänkaarityöskentelystä, jos-
sa pohditaan osallistujan oman elämän 
polkua tähän asti. Oman sisäisen lap-
sen kokemuksille annetaan tilaa. Sisäi-
seen lapseen tutustuminen on arkki-
tyyppi Eleguan herättelyä: rohkean si-
säisen tutkijan ja tietäjän äärellä olemis-
ta. Mistä tulen, millaisessa kasvuym-
päristössä olen varttunut? Onko jotain 
oleellista päässyt unohtumaan? Mille 
olen utelias, ja mitä sisäisen lapseni puo-
lia haluan herätellä ja elämässäni vielä 
vahvistaa?

On tärkeätä tulla 
näkyväksi aitona 
omana itsenään 

ja tuntea olevansa 
elossa!
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Elegua edustaa siis lapsenkaltaisuutta, 
uteliaisuutta ja hetkessä elämistä, ja myös 
erilaisten mahdollisuuksien tunnistamis-
ta. Joidenkin tarinoiden mukaan hän on 
viestinviejä. Hänellä on tieto menneisyy-
destä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. 
Hän tuntee kaikki elämän polut. Hänen 
värinsä ovat musta ja punainen.

Esivanhempien  
perintö ja viisaus

Sisäisen lapsen integroimisen jälkeen Jenni 
ja Julia kannattelevat matkaajia kohti laa-
jempaa kontekstia; jokaisen omaa perhet-
tä ja sukua. Työskentelyn keskiöön nouse-
vat kysymykset: "Mitä kannan sukuni vii-
saasta perinnöstä, ja mikä tästä perinnös-
tä ei enää minussa jatku? Mitä siitä ha-
luan viedä eteenpäin ja antaa muille?"

– Obatala ohjaa matkaajaa katsomaan 
kohti omaa sukuaan sekä esivanhempien-
sa perintöä ja viisautta. Hän inspiroi mei-
tä pysähtymään hetkeen ja tutkimaan, 
mitä oikeudenmukaisuus meille merkit-
see, kertoo Julia ja jatkaa:

– Obatala onkin taivaiden, oikeuden-
mukaisuuden ja rauhan kantajan arkki-
tyyppi, yksi Santerían vanhimpia. Hänen 
kerrotaan olleen mukana maailman luo-
misprosessissa ja hänen nähdään kanta-
van suurta tietoisuuden valoa.

Myös Yemaya edustaa viisauden pe-
rintöä, jota kannamme eteenpäin tule-
ville sukupolville. Hänen kanssaan tut-
kimme vanhemmuutta, opettamista ja 
tukemista. Hän on mystinen, vakava 
ja viisas äitihahmo, joka pitää huolta 
lapsista. Mitä me annamme eteenpäin 
ja opetamme lapsillemme – omille ja 
muille? Mitkä ovat meidän lahjamme 
maailmalle? Yemayaa ilmentävät meri 

ja kuu, ja hänen värinsä on tumman si-
ninen.

Ihana, kamala vai pyhä arki?

On aika siirtää katse ikiomaan arkeen. 
Arki liitetään usein haastaviin tunteisiin, 
tekemisen ylikorostumiseen ja suoritta-
miseen, koska työ on nykyajassa vahvasti 
identiteettimme keskiössä.

– Me itsekin olemme koko ajan samo-
jen teemojen äärellä – lisää itsestä ja elä-
mästä oppien, sanovat Jenni ja Julia kuin 
yhteen ääneen.

He toteavat, että jotkut hyvän arjen 
reseptit tukevat meitä tänään, mutta ei-
vät ehkä enää huomenna. Valmista on 
siis turha tavoitella. On kuitenkin hyvä 
nähdä, mitkä asiat ovat itselle pyhiä ja 
nautinnollisia, koska juuri niistä löytyvät 
keinot rentoutua olemisen tilaan.

Tällä löytöretkellä meitä inspiroi met-
sässä asuva, maan elementtiä edustava 
arkkityyppi Ogun. Hän on käsityöläi-
nen ja rakentamisen mestari, vaitelias ja 
harvojen kanssa läheinen. Hän on hyvin 

Mistä tulen, mitä 
kannan mukanani 
ja mitä voin antaa 

muille?



14 Minä Olen 5 • 2021

maskuliinisen voiman arkkityyppi. Hän 
kertoo meille suhteestamme työhön ja 
kyvystämme oppia jatkuvasti uutta, kun 
luomme omaa maallista todellisuuttam-
me. Hän voi myös varoittaa meitä ylisuo-
rittamisen riskistä ja työn merkityksen 
ylikorostamisesta.

Voimaa ja luovuutta  
seksuaalienergiasta

Elämän virtaavuuteen liittyy oleellisesti 
myös seksuaalisuus. Se on elämän ener-
gian tunnistamista ja sen potentiaalin ke-
räämistä, kannattelua sekä suuntaamis-
ta. Seksuaalisuus ilmenee luovuutena ja 
intohimona, mutta myös terveenä agg- 
ressiona. Aggressio tarkoittaa tässä us-
kallusta tunnistaa omat rajansa ja tar-
vittaessa puolustaa niitä. Ystävykset liit-
tävät feminiinisen seksuaalisuuden mys-
tiikkaan – syvään ja hurmioituneeseen 
yhteyteen luonnon, toisten ihmisten ja 
pyhän kanssa. Intohimoa, seksuaaliener-
giaa ja mystiikkaa edustavat afrokuuba-
laisista arkkityyppeistä Chango ja Oya.

Mystinen ja voimakas soturinainen 

Oya on pukeutunut kaikkiin sateenkaa-
ren väreihin. Hänellä on kyky olla yhtey-
dessä kuolleisiin ja jopa herättää kuol-
leista! Oyan tunnuksia ovat tuuli, voi-
makkaat myrskyt ja salamointi. Hänet 
on kautta aikojen nähty rohkeana nais-
hahmona ja suojelijana.

Toinen seksuaalisuuden ja soturivoi-
man kantaja Chango taas on maskuliini-
nen arkkityyppi. Chango esitetään tans-
si- ja kuvataiteessa usein hyvin raavaan 
miehen hahmossa, ja häntä pidetään ag-
gressiivisena ja itsepäisenä. Mielenkiin-
toista on, että hänen kerrotaan menes-
tyvän taisteluissaan Oyan mystisten voi-
mien tuella. Changon väri on punainen ja 
myös hänen tunnuksensa on salama.

Rohkea, raaka ja vapaa!

Jenni ja Julia johdattelevat matkaajat lo-
pulta tutkimaan itsessään elämän rakas-
tajan, iloitsijan ja nautiskelijan arkki-
tyyppiä Ochunia, joka on keltaiseen pu-
keutunut naispuolinen kaunotar. Ochun 
ilmentää luonnon kesäistä kukintaa, he-
delmällisyyttä, rakkautta ja kauneutta. 

Hänen tunnuksiaan ovat pienet, virtaa-
vat ja kirkkaat purot. Hän nauraa tans-
siessaan ja iloitsee maallisista nautinnois-
ta täysin rinnoin. Ochun nähdään juhli-
en kuningattarena ja taiteen muusana.

Ja nauttiminen on helpompaa, 
kun on riisuttu ja elossa!

Jenni ja Julia nauravat paljon. Rohkeus 
elää omannäköistä elämää voi tarkoittaa 
monille haastavaa traumatyöskentelyä ja 
joskus jopa kurttuotsaistakin itsensä ke-
hittämistä, mutta ennen kaikkea muuta 
sen tulisi sisältää kykyä iloita elämästä 
ja sen lukuisista eri sävyistä! Voimmekin 
Ochunin arkkityyppiä juhlistaen heittäy-
tyä nauttimaan siitä, että olemme elossa. 
Jenni ja Julia haluavat antaa paljon tilaa 
tanssille ja juhlalle.

– Elämästä saa todellakin nauttia, ja se 
on helpompaa kun on riisuttu ja elossa, 
sanovat Jenni ja Julia lopuksi. ❀ 
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Green8.fi
Green8 säteilyn suojalaitteet nyt Suomessa! 

Tutustu osoitteessa:

Body Harmonizer premium 5G

Sähkömagneettisen säteilyn  
aiheuttamia ongelmia
 Energiavaje ja uupumus
 Unihäiriöt
 Päänsärky
 Allergiat
 Hermostuneisuus ja 
 levottomuus

Energisoitu metallisiru,  
joka parantaa ja voimistaakehon 

omaa energiakenttää  
suojaten sinua tehokkaasti 

ympäröivältä  
sähkömagneettiselta  

säteilyltä.
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Elämänpuu   
osa III

Metsäkellijäystävämme kirjoittaa artikkelisarjansa kolmannessa ja viimeisessä osassa Elämänpuun rungosta. Viime numeroissa 
olemme antaneet kätemme Maaäidin ja Taivaanisän enkeleiden käsiin. Essealaisten rauhanevankeliumissa* kerrotaan Elämän-
puusta ja sen enkeleistä.

Elämänpuun  
runkoa etsimässä

Teksti: Mirja Nylander

P äivään herätessäni ja illal-
la nukkumaan käydessäni 
kiitän Taivaanisää lainak-
si saamastani ajasta tääl-

lä Maaäidin helmassa. Kiitän ajasta, joka 
mahdollistaa kasvuni ja päämääräni saa-
vuttamisen. Kiitän sielussani syttyneestä 
kaipuusta pyhään kotiin. Kiitän kaipuus-
ta tuntea itseni ja tuntea Hänet – Pyhän 
kolminaisuuden – enkeleineen. Kiitän kai-
puusta tuntea Maaäiti enkeleineen. Kii-
tän, koska kaipuu on Elämänpuuhun tu-
tustumisen perusta. Tahdon solmia liiton 
Taivaanisän enkelten kanssa.

Elämänpuun juuria ovat vuorokauden 
päiväpuolta hallitsevat Maaäidin enkelit, 
jotka johdattavat meitä näkemään ja tun-
temaan luonnossa ja luonnon ihmeissä 
taivaallisen valtakunnan salaisuuksia. Il-
lan tullen Maaäidin enkelit opastavat mei-
tä kohti Elämänpuun latvusta Taivaan- 
isän enkeleiden huomaan. Heidän kans-
saan opimme näkemään näkymätöntä, 
kuulemaan äänetöntä ja puhumaan lau-
sumatonta. Opimme näkemään mahdin 
auringonsäteiden takana ja tuntemaan 
aaltojen laulun säveltäjän.

Meidän, sinun ja minun, on tarkoitus 
kasvaa Elämänpuun rungoksi. Itsestäm-
me on paljolti kiinni se, kasvaako run-
ko täyteen mittaansa vai haaroittuuko se 
pensaaksi... vai peräti kuolee ennen vart-
tumistaan. Metsäpuun runko vahvistuu 
vain, jos sen juurista virtaa kivennäispi-
toista vettä kohti latvusta ja sieltä, leh-
distä tai neulasista, kulkeutuu viherhiuk-
kasten yhteyttämistuotteita sen raken-
nusaineiksi. Näin on myös Elämänpuus-
sa. Sen runko kasvaa ja vahvistuu juurten 
ja latvuksen antimilla.

Ottakaamme siis vastaan Maaäidin ja 
Taivaanisän enkeleiden opastus nöyrin sy-
dämin ja syventykäämme kärsivällisesti 
opetuksiin. Jotta kykenemme tämän te-
kemään, meidän on tunnettava sielumme.

Elämänpuun runko sisällämme

Olen hahmotellut karmeliittanunna Ávi-
lan Teresan kirjan Sisäinen Linna in-

noittamana ihmisen sielua, ikuisuus- 
ulottuvuutta sisällämme. Yksi tapa tu-
tustua siihen on verrata sitä puun raken-
teeseen. Ulommaisena on Elämänpuus-
sakin "kaarna", joka päästää lävitseen 
mieltämme kiusaavia ajatuksia sekä it-
sekkäistä mielihaluista syntyviä tunteita. 
Tuohon kaarnaan ei vielä ylety rungon 
ytimestä loistava valo eivätkä välttämät-
tä sisäiset kutsutkaan.

Kaarnan jälkeen löytyy Elämänpuun 
rungosta eri kerroksia aivan kuin taval-
lisesta männystäkin: nila, jälsi, pintapuu, 
sydänpuu, nuorpuu ja ydin. Kaikissa ker-
roksissa on omat kasvunpaikkansa, omat 
mahdollisuutensa ja oma loistokkuuten-
sa.

Kaarna-, nila- ja jälsikerroksiin kuulu-
vat itsetuntemuksen, elämän kohtuullis-
tamisen ja selkiyttämisen teemojen lisäk-
si rakkaudellisiin tekoihin harjaantumi-
nen. Vasta pintapuussa alkavat avautua 
sielun voimat, kuten ymmärrys ja tahto. 
Rauhallisuus ja levollisuus saavat sijaa, ja 
kutsu sisäisyyteen vahvistuu entisestään. 
Täällä ovat kuitenkin ylimielisyys, lais-
kuus, turhamaisuus ja kokemusten keräi-
lemisen mieliala vielä suuria vaaroja.

Sydänpuun kerroksessa alkavat aistit 
ja sielunkyvyt raueta. Oma mielikuvitus, 
ajattelu ja mietiskely tai päivätajunta ei-
vät enää tänne yllä. Vähennämme itses-
tämme itserakkautta, omahyväisyyttä ja 
muiden tuomitsemista. Keskitymme sie-
lun hyveistä erityisesti kauneuteen, hy-
vyyteen, totuuteen, kunnioitukseen, vii-

Kuva: Mirja Nylanderin kuva-arkisto
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sauteen, pyhyyteen ja rakkauteen. Sy-
dänpuussa rakkaus yhdistyy rakkauteen 
ajassa, jossa on läsnä vuosimiljoonien ta-
kainen ja tuleva.

Nuorpuussa ollaan jo niin lähellä ydin-
tä, että Luojamme läsnäolo on voimalli-
sen kutsuva. Sielu saattaa kuulla puhutte-
lua ja saada näkyjä, jolloin välähdyksen-
omaisesti ymmärretään enemmän kuin 
tuhansia kirjoja lukemalla. Nuorpuussa 
on myös läsnä pyhä ilo ja joillakin täydel-
linen sisäisen katselemisen tila.

Ytimessä ovat poistuneet kaikki kehol-
lisen elämän ja maailman vaikutukset. 
Täällä asuu suurin valo. Ydin on liikku-
maton iäisyys, pyhä avaruus. Rakkaus on 
vallannut sielumme, ja tätä rakkautta vä-
litämme ulospäin. Emme enää etsi mieli-
hyvää tai henkisiä tuntemuksia.    

Elämänpuun rungon elävä 
yhteys juuriin ja latvukseen

Tervehdimme Maaäidin enkeleitä aamui-
sin. Pyhitämme itsemme kulkemaan hei-
dän kanssaan, ettemme eksyisi äärettö-
myyden metsään ja itsekkäisiin huvituk-
siimme. Maaäidin enkeleiden opastuk-
sella tutkimme luomakunnan ihmeelli-
syyksiä ja opimme luonnon kielen, joka 
paljastaa meille kaikki elämän ja maail-
mankaikkeuksien lait.

Taivaanisän enkeleille avaudumme illan 
hiljentymisen jälkeen. Annamme sielumme 
kylpeä ikuisen elämän meren valossa, sil-
lä muuten vajoamme huolettomaan tylsyy-
teen emmekä toimi niin kuin valon lapset.

Kun opimme kuuntelemaan näitä en-
keleitä, puhumaan heidän kanssaan ja 

antamaan kätemme heidän käsiinsä, syt-
tyy sieluissamme ja sydämissämme pala-
maan tietämys Luojamme järjestyksestä.

Kaunista minusta on se, että essea-
laisten rauhanevankeliumissa juuri Jee-
sus opettaa työskentelemistä näiden en-
keleiden kanssa. Evankeliumia on myös 
kutsuttu ekologiseksi manifestiksi. Kun 
ensimmäisen kerran törmäsin näihin kir-
joituksiin, minua sykähdytti seuraava 
lause: ”Minä puhun sinulle metsän pui-
den kautta”. Oi, miten toivonkaan tämän 
lauseen sykähdyttävän myös sinun sielua-
si! Puhukoot puut ja löytyköön Elämän-
puu sinulle, joka sitä etsit. ❀

Kirjoittaja on tietokirjailija ja metsämystikko.

* Essealaiset olivat ajanlaskumme alun molemmin puolin elänyt 
uskonnollinen ryhmä. Kuolleenmeren kääröjä pidetään 
essealaisten kirjoittamina.

Kuva: Pixabay

”Meidän, sinun ja 
minun, on tarkoitus 
kasvaa Elämänpuun 

rungoksi.”
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Meditaatio  
on kultaa

Taavi Kassila aloitti meditaation harjoittamisen lähes  
50 vuotta sitten. Tänä kesänä hän on vetänyt päivittäistä 

meditaatiomaratonia Helsingin keskustassa.  
Hänen uusin teoksensa "Meditaation kultainen kirja"  

on juuri ilmestynyt.

Teksti: Katariina Vänttinen

T aavi Kassila istuu Helsingin 
keskuskirjasto Oodin kah-
vilassa, missä hän odottaa 
ihmisiä saapuvaksi iltakuu-

den meditaatioon. Taavi hymyilee mi-
nulle iloisesti ja kertoo, että Oodin kir-
jasto on sallinut heidän meditoida yleisöl-
le avoimissa tiloissaan päivittäin. Kesän 
lämpiminä iltoina he tapasivat istua hil-
jaisuuteen vaipuneina Oodin nurmikolla, 
mutta ilmojen viiletessä he ovat siirtyneet 
harjoittamaan hiljentymistä kirjaston si-
sätiloihin. Ryhmämeditaatio oli tätä kir-
joitettaessa jatkunut jo yli sadan päivän 
ajan katkeamatta. Viikonloppuisin he 
ovat tosin mietiskelleet Joogakoulu Shan-
tin tiloissa. Olen utelias kuulemaan mitä 
Taavilla on sanottavana meditaatiosta. 
Mikä sai hänet aloittamaan meditaation 
nuoruudessaan?

Oma äiti ja intialaiset  
mestarit opettajina
– Opin joogan jalon taidon äidiltäni, 
näyttelijätär Aino Mantsakselta 10–11 
vuoden iässä. Hän taas oli oppinut sen 
intialaiselta naisjoogilta, joka opetti Suo-
messa 60-luvun alussa. Äitini kotonam-
me pitämistä joogatunneista alkoi elä-
mänpituinen joogaharrastukseni. Medi-
taatiota – johon jooga tähtää – äitini ei 
osannut harjoittaa, kertoo Taavi.

– Päästyäni 18 vuoden iässä Rudolf 
Steiner -koulusta luin J. Krishnamur-
tin teoksen Ajatuksen tuolle puolen. Sii-
nä tämä kuuluisa intialainen julistaja sa-
noo, että totuutta ei voi ymmärtää aja-
tusten avulla. Mielen tulee hiljentyä, jot-
ta totuus voidaan kokea. Niinpä minussa 
voimistui halu oppia meditoimaan. Muu-
tama kuukausi myöhemmin, elokuussa 

1972, tapasin intialaisen joogin Acharya 
Karunananda Avadhutan Kööpenhami-
nassa ja sain häneltä mantra-dikshan – 
mantravihkimyksen – ja opin harjoitta-
maan meditaatiota. Siitä alkoi rakkaus-
suhteeni meditaatioon.

Mielenkiintoni vain kasvaa! Kysynkin 

Kuva: Sashvat Stevens

”Totuutta ei voi ymmärtää ajatusten 
avulla. Mielen tulee hiljentyä, jotta 

totuus voidaan kokea.”
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seuraavaksi Taavilta, mihin mantramedi-
taation harjoittaminen perustuu?

– Meditaatiolle vastakkainen mielen-
tila on keskittymätön, ajatuksia täyn-
nä oleva mieli. Se voidaan hiljentää kes-
kittymällä yhteen ajatukseen – mant-
raan. Mestarini sanoo, että me kutsum-

me metsäksi paikkaa, missä on paljon 
puita, mutta vain yhtä puuta me emme 
metsäksi kutsu. Mieli on paikka, missä 
on paljon ajatuksia; yhtä ajatusta emme 
kutsu mieleksi. Tämä yksi ajatus on Ju-
malaa koskeva ajatus, eli mantra. Tois-
tamme sitä hiljaa mielessämme hengi-

tyksen tahdissa. Näin mieli alkaa keskit-
tyä, jolloin muiden ajatusten määrä al-
kaa vähentyä. Lopulta mielessämme on 
vain tuo mantra. Tällöin mieli hiljenee. 
Lopulta mantrakin putoaa pois ja saam-
me nauttia puhtaan tietoisuuden autuu-
desta ja rauhasta.

Taavi Kassila meditoi katolla Intiassa.
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Mitä puhtaalla tietoisuudella 
tarkoitetaan?
Taavi kertoo minulle, että joogan mu-
kaan meillä ihmisillä on kolme olemus-
puolta: deha eli keho, citta eli mieli ja 
kolmantena atman – puhdas tietoisuus. 
Hän selventää eroa joogan ja meditaa- 
tion välillä seuraavasti.

– Puhdas tietoisuus on todellinen ole-
muksemme. Harjoitamme joogan ve-
nytysliikkeitä tehdäksemme lihaksis-
tamme notkeita ja kehostamme terveen. 
Meditaatiota taas harjoitamme tun-
teaksemme todellisen olemuksemme.

– Tietoisuutemme aurinko on ajatus-
ten ja tunteiden pilvien peittämä. Joilla-
kin nuo sisäiset pilvet ovat tummanpu-
huvia ja hyvin kielteisiä. Toisilla ne taas 
ovat läpikuultavia, jolloin tietoisuuden 
aurinko pääsee heissä kirkkaammin 
loistamaan. Meditaation tarkoituksena 
on poistaa nuo pilvet, jotta tietoisuuden 

aurinko pääsisi paistamaan meissä es-
teettömästi.

Kysyn, mitä iloa meillä voi olla puh-

taasta tietoisuudesta? Mieleeni tulee 
ihan vain tavallisten ihmisten tavallinen 
arkipäivä. Taavi kuvailee minulle, miten 
kielteisyydestä vapaa mieli ilmentää rak-
kautta.

– Puhtaan tietoisuuden ominaislaatua 
kuvataan Intian filosofiassa käsitteellä 
sat-chit-ananda. Sat tarkoittaa puhdasta 
olemisen tilaa – hieman samanlaista, jos-
sa vastasyntynyt vauva on. Siinä tilassa 
mikään ei tahraa tabula rasaa eli "tyhjää 
taulua", kuten psykologit sitä kuvaavat. 
Joogien mukaan edellisten elämien kiel-
teiset ominaisuudet ovat vastasyntynees-
sä kuin itämättömät rikkaruohonsieme-
net, jotka alkavat versoa lapsen kasva-
essa. Chit puolestaan tarkoittaa puhdas-
ta tietoisuutta, joka on vapaa kaikenlai-
sista kielteisistä tunteista ja ajatuksista. 
Tällöin mieli on vapaa seitsemästä kuo-
lemansynnistä – tai kuudesta mielen-
myrkystä – niin kuin joogafilosofiassa ja 
buddhalaisuudessa sanotaan. Ja ananda 
tarkoittaa rajoittamatonta autuuden ti-
laa. Kun mielemme on vapaa kielteisyy-
den tunteista ja ajatuksista, silloin tietoi-
suutemme loistaa puhdasta autuutta ja 
pyyteetöntä rakkautta. Tämän tilan ko-
keminen lahjoittaa meille ihmiselämän 
korkeimman täyttymyksen, jota itämai-
sissa perinteissä kutsutaan valaistumi-
seksi. Vastaava termi kristinuskon piiris-
sä lienee kirkastuminen.

Mietin, että valaistuminen kuulos-
taa tavallisesta ihmisestä varmasti kovin 
kaukaiselta. Taavi myöntää näin olevan, 
mutta meditaation harjoittaminen tekee 
silti päivästämme paremman!

– Moni on kysynyt, miten olen jaksa-
nut harjoittaa meditaatiota näin kauan 
– nyt jo 49 vuotta päivittäin? Se johtuu 
siitä, että ilman meditaatiota päivästä-
ni tulee huonompi ja kielteiset tunneti-
lat saavat minussa helpommin vallan. 
Kun aloitan päiväni meditaatiolla, olen 
rauhallisempi, iloisempi ja luovempi. Sen 
tähden meditoin säännöllisesti. Ja hyvät 
uutiset ovat meille kaikille tietysti myös 
siinä, että jokainen meditaatiokerta vie 
meitä lähemmäksi päämäärää – lopullis-
ta rauhan ja onnen saavuttamista.

Meditaation tarkastelua  
uudessa kirjassa

Taavi kertoo, että uudessa kirjassaan hän 
tarkastelee meditaatiota tieteellisten tut-
kimusten ja pyhien kirjoitusten valossa.

kuva: Taavi Kassilan kuva-arkisto

Taavi Kassila ja hänen ystävänsä Dada Bhavarottananda meditoivat Oodin nurmella.

Mantravihkimys.
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”Puhdas tietoisuus on todellinen 
olemuksemme.”
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– Sain vuonna 1978 tilaisuuden haas-
tatella Maharishi Mahesh Yogia, Beat-
les-yhtyeen gurunakin tunnettua TM-me-
ditaation kehittäjää. Samalla haastatte-
lin myös hänen yliopistonsa tiedemiehiä, 
professori Lawrence Domashia sekä psy-
kiatrian tutkija Byron Rigbyä, joka toi-
mi Maharishin maailmanhallituksen ter-
veysministerinä. Haastattelin televisioon 
myös psykologian apulaisprofessori Lau-
ri Rauhalaa, joka harjoitti meditaatiota 
aina 102 vuoden ikään asti, jolloin hän 
siirtyi taivasmaailmaan. Meditaation tut-
kimus on noista ajoista lisääntynyt hui-
keasti, ja tänä päivänä asiasta tehdään-
kin yli viittäsataa tieteellistä tutkimusta 
eri puolilla maailmaa.

Mitä nämä tieteelliset tutkimukset 
mahtavatkaan sitten paljastaa meille me-
ditaatiosta ja sen vaikutuksista? Taavilla 
on näistä paljon mielenkiintoista kerrot-
tavaa, mutta seuraavassa vain lyhyesti:

– Keräämieni tietojen mukaan ne 
osoittavat meditaation parantavan ter-
veyttämme, alentavan stressitasojamme 

”Meditaatio 
alentaa stressitasoja 

ja nuorentaa 
aivojamme.”

ja nuorentavan jopa aivojamme. Paljon 
meditaatiota harrastaneiden ihmisten ai-
vojen kerrotaan vastaavan 10-15 vuotta 
nuorempien aivoja! Meditaatio voi siis 
hidastaa ikääntymisen haitallisia vaiku-
tuksia. Meditaatio myös lisää luovuutta 
ja sallii meidän käyttää lahjojamme pa-
remmin omaksi ja toistemme iloksi. Ma-
harishi tapasikin sanoa, että lääkäristä 
tulee parempi lääkäri ja teknikosta pa-
rempi teknikko, mikäli nämä harrastavat 
meditaatiota.

Entäpä pyhät kirjat, joihin Taavi niin 
usein viittaa. Mitä ne sanovat meditaa-
tiosta ja sen vaikutuksista?

– Intialaisten pyhät teokset Patanjalin 

jooga-ajatelmat ja Bhagavad-Gita sekä 
buddhalaisten Dhammapada sanovat, 
että meditaation harjoittaminen lahjoit-
taa meille syvenevää rauhaa ja autuut-
ta. Korkeimmassa vaiheessa me vakiin-
numme Bhagavad-Gitan mukaan pysy-
vään rauhan ja autuuden tilaan: ”Juma-
laa mietiskellen hän saavuttaa ikuisen 
autuuden.”

Sanottuaan tämän Taavi hymyilee iloi-
sena – myös siksi, että on tullut aika läh-
teä meditoimaan yhdessä toisten Oodiin 
kokoontuneiden kanssa. Lopuksi hän vie-
lä siteeraa Äiti Ammaa sanoen, että yh-
den heikon lampun alla emme näe kun-
nolla lukea, mutta kun kytkemme useita 
lamppuja sarjaan, näemme oikein hyvin! 
Ja aivan samalla tavoin yhdessä meditoi-
minen voimistaa kaikkien siihen osallis-
tuvien omaa meditaatioharjoitusta.

Uudessa kirjassaan Taavi paitsi kertoo 
meditaatiosta, myös kutsuu mukaan ja 
opastaa lukijaa askel askeleelta sen har-
joittamisessa. Olisitko valmis lähtemään 
tällaiselle sisäiselle seikkailumatkalle? ❀
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Vienon hyvissä käsissä
Kirologia on vanha kädestä lukemisen taito, josta Vieno Puustjärvellä on yli 30 vuoden 
kokemus. Käsistä näkyy ihmisen koko elämä. Eikä nykypäivän kirologialla ole mitään  

tekemistä povauksen kanssa!

Teksti: Mira Aalto

A stun aamulla sisään Ha-
kaniemen hallin väis-
tötiloihin Helsingissä. 
On työpäiväni alku. Kä-

sinmaalattujen puukorujen lomassa, 
myymälän takaosassa, istuu 76-vuoti-
as Vieno Puustjärvi jo tutkimassa ai-
kaisen asiakkaan kättä. Aistin lämpi-
män tunnelman.

Olen Vienon pitkäaikainen assis-
tentti. Vieno on tietoisesti vähän väl-
tellyt työntekijöidensä käsien tulkitse-
mista, mutta tänään minulla on vih-
doinkin mahdollisuus avata hänelle 
käteni tulkittaviksi ja kysyä häneltä 
mielessäni pitkään itäneitä kysymyk-
siä. Ihan ensiksi kysyn, mitä tämä ki-
rologia oikein on?

– Kirologia on universaali koodijär-
jestelmä, joka kertoo ihmisen elämäs-
tä. Harva ymmärtää, kuinka paljon 
kädestä voikaan lukea! Jo pelkästään 
käsien asento kertoo kirologille paljon 
siitä, miten hänen edessään istuva ih-
minen elämäänsä ja maailmaan suh-
tautuu, vastaa Vieno.

Vieno painottaa sitä, että kirologia 
ei kuitenkaan rajaa ihmistä mihinkään 
kehikkoon. Universaali ihmiskäsitys 
hyväksyy aivan kaikki kosmoksen luo-
mukset! Kirologia voi antaa ihmiselle 
syvemmän ymmärryksen hänen omas-
ta itsestään, sanoo Vieno ja jatkaa:

– Kätesi rakenne – sen koko ja muo-
to, mutta myös sen lämpö – kertoo mi-
nulle persoonallisuudestasi. Käsissä 
tuntuvat myös halusi ja päämääräsi. 
Kädet ovat tavallaan kuin aivojesi nä-
kyvä osa – ne tallentavat elämäsi tari-
naa.

– Kirologia voi siten ohjata sinua 
ymmärtämään ja rakastamaan paitsi 
itseäsi, myös muita. Koska kätesi kuu-
luu vain sinulle, niin omassa tunne-

”Tulevaisuus ei ole ennalta 
määrätty. Se on sarja 

mahdollisuuksia.”
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herkkyydessään ja liikunnassaan se vas-
taa myös myötäelämisesi kykyä. Ja sitä 
sinä voit aina kehittää.

Näkeekö kirologi  
tulevaisuuteen?

Vieno uskoo, että ihminen luo kohta-
lonsa omalla mielenlaadullaan, joka pe-
ritään usein omilta vanhemmilta. Kiro-
logi luo käsiä lukemalla kokonaiskuvan 
asiakkaansa tunne-elämästä ja elämän-
tilanteesta. Tulkinta voi Vienon mukaan 
toimia terapeuttisena keinona ja johtaa 
parempaan ymmärrykseen omasta itses-
tä, ja sillä tavoin tulkinta voi tietysti vai-
kuttaa asiakkaan tulevaisuuteenkin.

Valmiin, tulevaisuutta koskevan kysy-
myslistan kanssa kirologille ei siis kanna-
ta tulla. Kirologian mukaan tulevaisuus ei 
ole sarja kovia ja nopeita, ennalta määrät-
tyjä tapahtumia, vaan löyhästi määritelty 
sarja erilaisia mahdollisuuksia. Nämä tu-
levat ajankohtaisiksi, kun ihminen reagoi 
ympäristöönsä ja tekee va-
lintoja. Tulevaisuus ei siis 
ole ennalta määrätty.

– Kirologinen tulkin-
ta voi auttaa sinua valin-
noissasi; mitä enemmän si-
nulla on tietoa siitä, miten 
menneisyytesi kokemukset 
ovat sinuun vaikuttaneet, 
sitä suuremmat ovat mah-
dollisuutesi omalla vapaal-
la tahdollasi ja ponnistuk-
sillasi määrätä tulevaisuu-
destasi, Vieno toteaa.

Ammattitaitoinen ki-
rologi ei esimerkiksi kos-
kaan puutu ihmisen elin- 
ikään. Sen sijaan hän pystyy varoitta-
maan niistä seikoista, jotka voivat johtaa 
esimerkiksi terveysongelmiin.

Järki vai tunteet?

Jo pelkästään se auttaa, että tiedämme 
hallitseeko meitä järki vai tunteet. Va-
semmasta kädestä näkyy esimerkiksi 
tunteiden hallitsevuus. Oikeasta kädestä 
taas näkyy, mikäli järki on vuosien var-
rella tullut hallitsevammaksi. Traumat ja 
tunnekokemukset... kaikesta jää jälki.

Vieno on nähnyt, miten paljon me ih-
miset pelkäämme epäonnistumisia ja 
tunne-elämän pettymyksiä. Omalta osal-

taan hän kertoo, kuinka kaikki elämäs-
sä kohdatut vaikeudet ovat olleet tilantei-
ta, joissa hän on kasvanut eniten. Vieno 
puhuu elämänkokemuksestaan hyvin vii-
saasti.

– Kirologia on kehittänyt minua ihmi-
senä ja ohjannut syvempään rakkauteen 
ja anteeksiantoon niin itseäni kuin mui-
takin kohtaan. Harvat ehkä näkevät ki-
rologiaa keinona kasvattaa henkistä kau-
neutta, mutta se todellakin antaa meille 
loistavan mahdollisuuden ymmärtää it-
seämme ja kehittää itsetuntemustamme.

Ja sekin on Vienon mukaan tärkeätä 
nähdä, että elämässä ei välttämättä tar-
vitse aina onnistua. Riittää, että tekee 
parhaansa!

Kiinnostus alkoi  
Vienon omasta herkkyydestä

Pitkäjänteinen alan opiskelu ja vuosikym-
menten kokemus takaavat Vienon van-
kan ammattitaidon, jollaista onkin ihan 

kenen tahansa vaikea 
saavuttaa. Mutta mis-
tä kaikki alkoi? Miksi 
Vieno lähti opiskele-
maan kirologiaa?

– Olen lapsesta asti 
ollut kiinnostunut ih-
misistä. Olen koko 
elämäni ajan myös 
elänyt puhtaasti tun-
teella. Ja tämä kaik-
ki on todellakin luet-
tavissa myös käsis-
täni. Kunpa olisin jo 
nuorempana löytä-
nyt jonkun, joka olisi 
osannut selittää miksi 

tunsin niin paljon voimakkaammin kuin 
monet muut.

Vuonna 1991 Vieno osallistui ensim-
mäiselle kirologian kurssilleen, jonka 
järjesti Axelsons instituutti Ruotsissa. 
Vieno kertoo haluaneensa selvittää, onko 
hän hyvä ihminen!

– Ensimmäisen, viikon kestäneen kurs-
sin aikana kaikki tunnelukkoni avautui-
vat ja kyyneleet vain valuivat. Alitajunta-
ni oli niin auki, että pystyin ehkä sisäis-
tämään kurssin oppeja syvällisemmin 
kuin moni muu vastaavassa tilanteessa, 
Vieno muistelee.

– Opettajani Justin Pomeroy sanoi mi-
nulle kerran: "Vieno, sinusta tulee hyvä 

”Kädet 
tallentavat 

elämäsi tarinaa. 
Kaikesta jää 

jälki.”
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kirologi. Jos haluat kehittyä, tulee sinun jo varhaisessa vai-
heessa lukea käsiä mahdollisimman paljon." Ja näin teinkin; 
aloin tehdä tätä työtä Helsingin kauppatorin iltatorilla. Näin 
urani alkoi.

– Onkin suuri ero siinä, että vain tietää asiasta jotain ver-
rattuna siihen, että oikeasti soveltaa tietoa käytännössä, Vieno 
napakasti huomauttaa.

Vihdoin tulkittavana!

Kysymysten jälkeen pääsen vihdoin itse tulkintaan. Pakko 
myöntää, että nyt kyllä vähän jännittää!

Asetan käteni Vienon eteen pöydälle, kämmenpuoli ylös-
päin. Vieno naurahtaa ja kääntää käteni toisinpäin. Hän ker-
too, että valtaosa asiakkaista tekee aivan saman. Ihmiset toi-
vovat saavansa tietää kaiken heti; tuleeko rahaa, näkyykö tiel-
läni rakkautta, menestynkö?

– Toivoisin sydämestäni voivani täyttää ihmisten toiveet ja 
odotukset, mutta en ole joulupukki, Vieno hymyilee.

Kun tulkinta etenee, Vieno tietysti kääntää käteni myös 
kämmenpuoli ylöspäin. Hän ottaa ne omiin lämpimiin ja ener-
gisiin käsiinsä, joissa näkyy vuosikymmenien uurastus myös 
käsityöläisenä. Hän sanoo, että ihmiset uskovat jostain syystä 
kylmien käsien tarkoittavan lämmintä sydäntä, mutta kirolo-
giassa ei tulkita asiaa näin yksioikoisesti.

– Olet ehdottomasti tunneihminen, Vieno toteaa hymyillen. 
– Mutta fyysinen lämpö ja avoimuus saisi olla sinussa voimak-
kaampaa. Hän kertoo paljon muutakin.

Etenemme kämmenessä pikku hiljaa pään viivaan. Se puo-
lestaan näyttää, ajatteleeko ihminen rationaalisesti vai onko 
tämä luova. Vieno tutkii suurennuslasillaan tuota pään viivaa-
ni ja kertoo, että se osoittaa herkkyyttä ja luovuutta.

– Sisäinen alitajuntasi maailma on voimakas. Herkkien ih-
misten tulisi käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan positii-
visella tavalla, sillä muutoin tulee helposti "mörköjä sängyn 
alle", sanoo hän.

Vieno silittää kättäni ja painelee samalla kämmeneni sydä-
men viivaa, joka määrä pitkälti tunteitamme. Se kertoo hänel-
le ulospäinsuuntautuneesta ja idealistisesta tunne-elämästäni. 
Hän huomauttaa lisäksi, että kämmeneni Venuksen kukkula – 
peukalon juurelta alkava lihastyyny – voisi olla hieman kehit-
tyneempi. Se kertoo hänelle jotain tunne-elämäni aktiivisuu-
desta. Kaikki on kovin mielenkiintoista, mutta ajastin soi tul-
kinnan loppumisen merkiksi. Minusta tuntuu, että tulkinnalle 
varaamani aika oli riittämätön.

Vieno suosittelee minua varaamaan pidemmän ajan, jotta 
saisin kädestäni perusteellisemman tulkinnan. Lyhyehkössä 
ajassa ei ehdi käydä kaikkea läpi niin tyhjentävästi kuin ha-
luaisin – ymmärrän sen hyvin. Mutta tunnen joka tapauksessa 
saaneeni hyviä eväitä elämälleni tästä eteenpäin. Sinäkin ha-
luat ehkä tietää, mikä kämmenesi neljästä pääviivasta – sydä-
men, elämän, pään vai kohtalon viiva – on kaikkein vahvin? Ja 
mitä sormesi sinusta sanovatkaan? Piipahda siis Hakaniemen 
hallilla Vienon luona ottamassa selvää! Ja onhan siellä muu-
tenkin niin ihanaa käydä. ❀

Kirjoittaja on HuK,  
Vienon pitkäaikainen työntekijä ja assistentti.

Kurssimme sopivat kaikille! 
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Minun rumpuni  
Lehtemme viime numerossa aloitimme uuden Minun rumpuni -vakiopalstan. 
Tällä kertaa rumpunsa tarinan kertoo Isoäiti Mirja .

Valon ja voiman rumpu

V uoden 1997 keväällä mat-
kustin kaukaisilta Havaiji-
saarilta Helsinkiin, ja siel-
tä suoraan Lapin Äkäslom-

pololle. Lapin sää tuntui hyvin kylmältä 
Havaijin jälkeen, mutta yhtä taianomai-
nen ja vahva oli täälläkin luonnon mah-
ti! Sain tanssia revontulten alla samalla 

kun täysikuu ja Hale-Boppin komeetta 
valaisivat yhdessä Lapin taivaan avaruut-
ta. Tuon komeetan olin saanut nähdä jo 
Havaijilla, kuten myös edellisenä kevää-
nä Hyakutaken komeetan valtavine pyrs-
töineen sen ylittäessä Tyynen Valtameren 
saaret. Tulisin piirtämään nämä kaksi 
pyrstötähteä rumpuni kalvolle.

Lapin matkallani päätin osallistua Ta-
pani Hietalahden (1952–2018) pitämäl-
le rummunrakennuskurssille Katajamäen 
ekoyhteisössä Vilppulassa, paikassa, jos-
sa oli aikoinaan sijainnut Edvard Lybe-
ckin (1864–1919) 1900-luvun alussa pe-
rustama Elämänmäen luonnonparanto-
la.

Teksti: Mirja Noland

”Rumpuni 
tarvitsee tulen 
lämmittävää 

hehkua soidakseen 
hyvin.”

Kuvat: Mirja Nolandin kuva-arkisto
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Tapani Hietalahti taas oli perinnera-
kentaja ja taiteilija, jonka kädenjälkiä on 
muun muassa Pauanteen kuuluisa talo 
Puhkionkallion laella Kaustisilla. Tapa-
nilla oli jo tuolloin – ja kauan ennen ny-
kyistä "rumpubuumia" – pitkä kokemus 
rumpujen rakentamisessa. Koska sha-
maanirumpuihin suhtauduttiin 90-lu-
vulla vielä varovaisella kunnioituksella, 
mietin minäkin ensin perusteellisesti tätä 
päätöstäni. Oliko minulla oikeutta omis-
taa sellainen, ja mihin sitä lopulta käyt-
täisin?

Rumpu rakentuu  
luonnon antimista

Kurssilla oli useita osallistujia, ja rumpu-
ja rakennettiin monen päivän ajan. Tapa-
ni oli valmistanut erimuotoisia ja -kokoi-
sia, petäjäisiä rummunkehien aihioita. 
Näistä saimme jokainen valita omamme. 
Valitsin itselleni isokokoisen ja pyöreän. 
Mitä tästä syntyisikään?

Ensin tervasimme kehät huolellisesti. 
Sitten kuumensimme niitä ulkona avotu-
lella, ja vieläpä tähtien valossa! Kehiä piti 
vielä taivuttaa ja kiinnittää niiden päät 
limittäin puutapeilla yhteen. Rummun 
sisäkehä – jolle poronnahka venyttämäl-
lä ja taitavasti punomalla kiinnitettäisiin 
– taivuteltiin pihlajan oksista.

Rummun kädensija on kuusen oksa, 
josta on hyvä pitää kiinni. Löysin sen 
Elämänmäeltä, Katajamäen ihanasta 
metsästä. Kaarnan alle olivat kaarnakuo-
riaiset merkinneet omat tarinansa.

Haimme kaikki tarvittavat eri osat 
luonnosta. Rumpupalikkani varsi on ka-
tajaa ja sen pää Tapanilta saatua pehme-
ää villaa, johon huovutin valkoisen kot-
kan.

Rumpuni kalvoksi valitsin poronnahan. 
Nahassa oli paljon mäkäräisten tekemiä, 
pikkuriikkisiä reikiä, joista syntyi myö-
hemmin tähtiä, jotka koristavat rumpuni 
kalvoa muiden piirtämieni kuvien kanssa. 
Kaikki nämä kuvat syntyivät vasta muu-
tama vuosi rummun valmistumisen jäl-
keen. Rumpua koristavat nuo kaksi pyrs-
tötähteä, jotka olin saanut nähdä. Siinä 
on myös kultainen kotka, josta sain näyn 

ensimmäisessä suomalaisen Neljä Tuulta 
-yhdistyksen tapahtumassa vuonna 1996. 
Sillä hyppelehtivät delfiinit, joiden kans-
sa olen saanut uida Havaijin lämpimis-
sä vesissä. Kuvasin siihen myös kallio- 
piirustuksia, unia ja näkyjä. Moni on sa-
nonut, että se on kaunein rumpu minkä he 
ovat koskaan nähneet. 

Rummun nimi

Ymmärsin heti, että rumpuni on Valon 
rumpu. Se on nykyään alkanut viestiä 
myös toista tehtäväänsä, voimaa; kutsun 
sitä siis Valon ja voiman rummuksi. Se 
on saanut olla monessa mukana näiden 
kuluneiden 24 vuoden aikana! Sillä on 

rummutettu rauhaa ja luonnon harmo-
niaa.

Rumpuni tarvitsee tulen lämmittä-
vää hehkua virittäytyäkseen ja soidak-
seen hyvin, poronnahka kun on niin al-
tis kosteudelle ja erilaisille sääolosuhteil-
le. Soitan sitä siksi mieluiten nuotion ää-
rellä. Se lähtee mukaani enää vain silloin, 
kun joku hakee ja tuo minut kotiin autol-
la, sillä sen verran painava tämä ainut-
laatuinen rumpuni minun isoäidinkäsis-
säni jo on. 

Olen kiitollinen, että uskoin itseeni ja 
rakensin tämän rummun. Sen mukana 
kulkee monta tarinaa ja paljon rakkaita 
muistoja. ❀

Mirja Noland on eläkeläinen, lähihoitaja ja ITE-taiteilija.

Rumpuni mun
Rumpuni ääni liikkuu ajasta aikaan
Sen kalvon pintaan piirretty universumin tähtitaivas

tärkeät tapahtumat, unet ja visiot

Tulien loimussa tähtitaivaan alla olen sitä soittanut
Soittanut rauhaa, laulanut luonnon kauneuden ylistyslauluja

soittanut uutta tulevaa paljon parempaa maailmaa

Rumpu soikoon sydämeni rytmin tahdissa

– Mirja Noland

Kuvat: Mirja Nolandin kuva-arkisto
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Hurjan itsemyötätunnon 
voima

Usein ajattelemme, että itsemyötätunto on lempeää ja huolehtivaa – mutta se voi olla myös 
aktiivista. Se voi olla jopa hurjaa, sillä joskus itseä kohtaan tarvitaan rajua myötätuntoa.  

Mitä tarvitsen juuri nyt?

I tsemyötätunnon tutkimuksen 
professori Kristen Neff sanoo, 
että tätä myötätunnon lajia 
on kahdenlaista. Hän käyttää 

vertausta itsemyötätunnon yin ja yang. 
Yin on sen lempeämpi puoli ja yang sen 
hurjempi puoli. Hurjassa itsemyötätun-
nossa on vahvuutta, toimijuutta ja teke-
misen voimaa. Se on periksiantamatonta 
ja horjumatonta.

Itsemyötätunto on radikaali, uusi tapa 
suhtautua itseemme. Neffin tutkimukset 
osoittavat, että mitä enemmän me eri ta-
voin harjoitamme ystävällisyyttä ja myö-
tätuntoa itseämme kohtaan, sitä enem-
män se myös voimistaa tätä kykyä. Olen 
kursseillani huomannut, miten ankaria 
voimme itsellemme olla ja miten vaikea-
ta onkaan olla itseään kohtaan myötä-
tuntoinen. Tällainen ankaruus ei ole kos-
kaan lisännyt hyvinvointiamme.

Kolme ensiaskelta

Itsemyötätunnon harjoittamiseen on ole-
massa muutamia vinkkejä, joita niin vas-
ta-alkajan kuin kokeneenkin harjoittajan 
on tärkeätä pitää mielessä.

Itsemyötätunto on hyvän tahdon ele it-
seämme kohtaan. Alussa pelkkä ele riit-
tää, koska emme yritä tuottaa hyviä tun-
teita välittömästi. Harjoitamme itsemyö-
tätuntoa, koska meistä tuntuu pahalta, 
emme siksi, että juuri nyt pitäisi heti tun-
tua hyvältä. Vaikka ystävällinen, itseäm-

Samalla luomme suotuisat olosuhteet 
kasvulle ja muutokselle.

Mitä tarvitsen juuri nyt?

Tämä on olennainen kysymys, ja sitä 
voi vielä tarkentaa: "Mitä tarvitsen hel-
pottaakseni kärsimystäni? Ja sitä kaut-
ta myös muiden kärsimystä?" Vastaus 
muuttuu tietenkin aina olosuhteiden mu-
kaan. Joskus se on itsemme hyväksymis-
tä kaikessa inhimillisessä epätäydellisyy-
dessämme. Se on kykyämme rakastaa 
itseämme sellaisena kuin tällä hetkellä 
olemme – mutta se ei tarkoita sitä, että 
haluamme välttämättä pysyä sellaisina.

Kuten Kristen Neff sanoo: "Jos karja-
lauma juoksee sinua kohti, sinulla ei ole 
aika miettiä itsesi hyväksymistä, vaan si-
nun pitää osata toimia. Ihmiset usein ku-
vittelevat, että itsemyötätunto on jotain 
pehmeää ja lempeää, mutta se voi olla ja 
sen kuuluukin olla välillä hellää ja hur-
jaa samanaikaisesti." Miten se tapahtuu?

Lempeään itsemyötätuntoon kuuluu 
hyväksyvä oleminen itsemme kanssa; 
osaan lohduttaa itseäni ja olla tuskas-
sani läsnä itselleni. Hurja itsemyötätun-
to taas on kykymme toimia maailmassa 
kärsimyksen lievittämiseksi. Siihen kuu-
luu yleensä itsemme suojaaminen, itses-
tämme huolehtiminen ja itsemme moti-
voiminen. Ja joskus meidän täytyy olla 
vakaita ja sanoa ei. On osattava vetää ra-
joja tai taistella epäoikeudenmukaisuut-

me kannatteleva asenne tähtääkin kär-
simyksen lievittämiseen, emme voi aina 
hallita sitä, miten asiat todellisuudessa 
ovat. Jos käytämme itsemyötätuntoa tu-
kahduttamaan tuskaamme – tai taiste-
lemme tuskaamme vastaan – asiat toden-
näköisesti vain pahenevat.

Itsemyötätunnon hyvän tahdon ele 
koostuu kolmesta osasta.

1) Me myötätuntoisesti tunnistam-
me ja hyväksymme sen, että tämä 
hetki on tuskallinen. Tämä on se 
hetki, jossa käytämme mindful-
ness-kykyämme.

2) Pitelemme itseämme ystävälli-
sesti tässä hyväksynnän sylissä.

3) Muistamme, että emme ole yksin. 
Muutkin ihmiset voivat kokea näin, 
ja tämä on osa yhteistä, inhimillis-
tä kokemusta.

Yllä olevia askeleita noudattaen pys-
tymme antamaan itsellemme rakkautta 
ja tunnemme, että emme ole yksin. An-
namme itsellemme tukea ja lohtua, jota 
tarvitsemme kärsimyksen kohtaamiseen. 

Teksti: Leena Pennanen
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ta vastaan.
Hurjaa on myös se, että on ehkä sanot-

tava kyllä itselle voidakseen tehdä sitä, 
mitä tarvitsee ollakseen onnellinen. Kyllä 
siis itselle sen sijaan, että asettaisi muiden 
tarpeet omiensa edelle. Tämä on tärkeä-
tä. Ja jos olemme jumissa jossain huonos-
sa tilanteessa tai piintyneissä, haitallisissa 
tottumuksissa, on itsemyötätunto tällöin 
kaikkea muuta kuin pehmeää. Hurjuus 
on tällöin merkki siitä, että välitämme 
itsestämme ja teemme jotain muutoksen 
eteen. Se ei ole pään laittamista pensaa-
seen ja voivottelua kurjuudessa.

Hurja karhuemo

Lempeä itsemyötätunto on vertauskuval-
lisesti kuin äiti tai isä, joka rauhoittaa it-
kevää lastaan. Hurja itsemyötätunto on 
kuin karhuemo, joka raivokkaasti suoje-
lee pentujaan uhan edessä, etsii ruokaa pi-
tääkseen pennut hengissä tai vie pesueen-
sa sinne, missä on paremmat oltavat.

Hellyydellä me vaalimme itseämme 
ja huolehdimme itsestämme, ja karhu- 
emon energialla me puolustamme itseäm-
me. Olennaista on se, että yinin ja yan-
gin tavoin nämä kaksi puolta ovat tasa-
painossa ja integroituneet, jotta voisimme 
olla kokonaisia. Kun molemmat itsemyö-
tätunnon puolet ovat läsnä, ne luovat huo-
lehtivan voiman, jota käytämme muutta-
maan itseämme ja ympäröivää maailmaa. 
Voimme kaikki tällöin paremmin. ❀

Kirjoittaja on itsemyötätunnon ohjaaja  
ja mindfulness-kouluttaja.

”On sanottava 
kyllä itselle.”
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Myötätunnolla
voi koskettaa toisen sydäntä

Teksti: Katja Frange

”Myötätunto 
on kykyä 

asettua toisen 
asemaan.”
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Dalai Laman kuuluisa sanonta on, että rakkaus ja myötätunto ovat 
välttämättömyyksiä, eivät luksusta. Ilman niitä ihmiskunta ei selviä. Tämä on tullut 

yhä selvemmäksi ajassa, jota elämme.

M yötätunto on edelly-
tys itsensä ja toisten 
kohtaamiselle. Se su-
lattaa kärsimyksen, 

epäinhimillisen täydellisyyden ja turhat 
muurit. Myötätunto yhdistää vastapuo-
lia ja parantaa erillisyyden kokemusta. 
Myötätunto on välittämistä, arvostusta, 
läsnäoloa ja tekoja toisen hyväksi – ter-
veiden rajojen sisällä. Kokiessamme myö-
tätuntoa saamme vahvistuksen sille, että 
emme ole yksin ja että jaamme elämän 
yhdessä. Voimme valita myötätunnon 
ohjaavaksi tekijäksi arjessamme.

Myötätunto on kykyä samaistua, ym-
märtää toisen tunteita ja näkökulmia. Se 
on kykyä asettua toisen asemaan, erilai-
suudestakin huolimatta. Myötätunto luo 
yhteyttä. Se lisää hyvinvointia, toiminta-
kykyä ja antaa voimaa kaikille osallisille.

Myötätunto  
itseä kohtaan on avain

Vaikka ihmisen onkin helpompi tuntea 
myötätuntoa toista kuin itseä kohtaan, 
avautuu syvä myötätunto juuri itsemyö-
tätunnon kautta. Se on edellytys myö-
tätunnolle muita kohtaan. Kuvittele äi-
din pyyteetön rakkaus lastansa kohtaan. 
Ajattele hetki rakasta ystävääsi ja sitä, 
miten tukisit häntä haastavassa hetkessä. 
Samaa myötätuntoa voimme osoittaa it-
sellemme.      

Ihminen, joka on kohdannut omaa ki-
pua, omia virheitä ja varjoja, pelkoja, hä-
peää ja haavoittuvuutta, pystyy ymmär-
tämään myös toisen kipua. Hän pystyy 
jakamaan näitä tunteita toisen ihmisen 
kanssa. Emme voi olla aidosti läsnä ja 
kannatella toista, mikäli emme ole ope-
telleet tuntemaan haastavia tunteita ja 
kannattelemaan itseämme epätietoisuu-

den ja kärsimyksen keskellä. Toisen ihmi-
sen kärsimys voi herättää itsessä tunteita, 
joita ei kykene käsittelemään – eikä sen 
vuoksi kykene myöskään antamaan toi-
selle tämän tarvitsemaa tukea. Vasta kun 
tulee tietoiseksi omista tunnereaktiois-
taan, voi avautua ja luoda rauhaa myös 
toisen kohtaamiseen.

Tarvitsemme myötätuntoon myös sy-
vää ymmärrystä elämän väliaikaisuudes-
ta ja muuttuvaisuudesta – siitä, että jo-
kainen ihminen on kuolevainen. Jokai-
nen ihminen kärsii. Tämä yhteinen ko-
kemus tekee meistä myötätuntoisia toisil-
lemme. Tässä on myös suurta kauneutta. 
Syvästä elämän kohtaamisesta ja ihmisen 
elämään kuuluvan kärsimyksen hyväksy-
misestä nousee ihmisyyden lahja, myö-
tätunto. Jokainen ansaitsee tulla kohda-
tuksi myötätunnolla.

to haastaa meitä avautumaan omalle ih-
misyydellemme – siis myös herkkyydelle, 
pienuudelle ja haavoittuvaisuudelle – ja 
se saattaa pelottaa. Myötätunto kosket-
taa meissä jotain hyvin perustavanlaa-
tuista, koska se avautuu sydämen kautta. 
Voimme kyllä mielemme kautta ymmär-
tää toista ihmistä, mutta samaistuminen 
tapahtuu vasta sydämessä.

Kärsimyksen voi kohdata ilman, että 
se vie syvälle uhriutumiseen. Myötätun-
toon kuuluu olennaisesti myös rajojen 
tunnistaminen. Meidän ei tarvitse sen ni-
missä hyväksyä kaikkea, esimerkiksi toi-
sen satuttamista. Voimme antaa anteek-
si sen, että jotain on tapahtunut – mutta 
on myös asetettava rajat sille, mikä on oi-
kein ja mikä ei.

Myötätuntoon ei kuulu toisen kärsi-
myksen kantaminen itsessämme. Em-
paattiselle tämä on yleensä harjoituksen 
paikka, koska toisen ihmisen tunnetila 
tarttuu helposti myös häneen itseensä. 
On kuitenkin mahdollista kohdata toi-
nen ilman, että tämän kärsimys vie mu-
kanaan. Mieli voi hätääntyä ja tunteet 
voivat viedä mennessään, mutta voim-
me oppia kohtaamaan elämän sellaisena 
kuin se kussakin tilanteessa ilmenee. Sen 
voi tunnistaa selkeydestä ja rauhasta.

Myötätunto on myös tekoja

Myötätuntoa tarvitaan myös tilanteissa, 
joihin ei ole välttämättä helppo samais-
tua. Tällaiset tilanteet eivät kosketa suo-
raan omaa elämää tai tapahtuvat ”tuol-
la jossain”. Myötätunto vaatiikin meiltä 
hereillä olemista ja sitä tarvitaan erityi-
sesti sellaisissa hetkissä, joissa on haasta-
vaa asettua toisen asemaan: ajattelemme 
toisin, oma maailmankuvamme on täy-
sin erilainen tai asia ei vaikuta suoraan 

Avaa sydän,  
laske suojat, muista rajat
Sydämen avaaminen myötätunnolle voi 
nostaa esille myös pelkoa. Vaatiikin to-
dellista rohkeutta pudottaa suojat ja olla 
aidosti läsnä. Mutta miksi näin on? Maa-
ilmassa läsnä oleva vastakkainasettelu ja 
siihen liittyvä alkukantainen puolustau-
tuminen ja suojautuminen on juurtu-
nut syvälle ihmisyyteemme. Myötätun-

”Myötätunnon 
nimissä ei 

tarvitse hyväksyä 
kaikkea.”
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omaan elämäämme. Aitoon myötätuntoon ei kuulu tuo-
mitseminen. Ei silloinkaan, kun toisen ajatukset, usko-
mukset, elämäntapa, valinnat tai maailmankuva ovat eri-
laisia kuin omamme.

Myötätunto kuuluu kaikille. On iso henkinen askel 
ymmärtää että se, mikä tapahtuu jollekin toiselle, voi ta-
pahtua myös itselle. Ja jollain tasolla se tapahtuukin. Poh-
jimmiltaan emme ole erillisiä, vaan jokainen on osa yh-
teistä kokonaisuutta.

Myötätunto on myös tekoja. On oleellista, miten tuom-
me myötätunnon osaksi arkeamme ja millaisia valintoja 
teemme. Myötätuntoinen toiminta ja teot kumpuavat ha-
lusta toimia toisen hyväksi ja siten vähentää tuon toisen 
ihmisen tai muun elollisen olennon kärsimystä tai kipua. 
Kukaan meistä ei voi pelastaa koko maailmaa, mutta jo-
kainen meistä voi kohdistaa myötätuntomme siihen, mis-
sä voimme auttaa ja tehdä osamme, vaikka se olisi vain 
pieni teko. Tarjoa auttava kätesi ja tee päivittäin edes yksi 
pieni ystävällinen teko vähentääksesi kärsimystä. Jokai-
nen voi kysyä itseltään, miten minä voin lisätä maailmaan 
kauneutta juuri tänään?

Kohtaaminen  
ja kuunteleminen

Myötätuntoa voi osoittaa toiselle vain olemalla läsnä, il-
man sanoja tai tekoja. Vaikka myötätunto on sisäsyntyis-
tä, sitä voi myös harjoittelemalla vahvistaa. Arjessa voi 
keskittyä huomaamaan muiden tunnetiloja ja antaa niil-
le enemmän tilaa. Voimme kysyä, miten toinen voi – ja 
todella kuunnella vastausta. Kun koemme jonkun teke-
vän väärin, voimme miettiä, miten esitämme asian ilman 
syyttämistä. Jokainen voi opetella ymmärtämään toisen 
näkökulmaa ja kohtaamaan erimielisyyksiä.

Myötätuntoa voi myös herätellä muistamalla, että jo-
kaisessa meissä on sisäinen lapsi, joka hakee huomiota, 
turvaa ja hyväksyntää. Samat inhimilliset tarpeet ohjaa-
vat meitä kaikkia, vaikka katsoisimme asioita täysin eri-
laisista näkökulmista. Myötätunto ohjaa meitä kuule-
maan toisen tarpeen hänen sanojensa ja toimintansa ta-
kana, kun hiljenemme kuuntelemaan hänen todellista 
pelkoaan ja kärsimystään. Meidän on vain uskallettava 
kohdata toinen ihminen ilman vastapuolustusta tai hyök-
käystä, sydän avoimena meitä yhdistävälle ihmisyydelle ja 
inhimilliselle kärsimykselle.

Myötätuntoiset ihmiset ovat tämän maailman timant-
teja. He ovat kohdanneet itsensä, hioutuneet, kirkasta-
neet elämän merkityksellisyyttä ja arvoja – ja siksi kyke-
neviä myös koskettamaan toisen sydäntä. ❀

Kirjoittaja on henkinen valmentaja, kirjailija ja näkijä.

”Myötätuntoiset ihmiset 
ovat tämän maailman 

timantteja.”

Astrologian Astrologian 
LähteilläLähteillä

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

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

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

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

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

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

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

Johanna Karpov Johanna Karpov

292 sivuinen astrologian tietopaketti

35€ + postituskulut 

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

Astrologian oppaasta saatavilla nyt
kauan odotettu, uudistettu ja korjattu painos 

Astrologian Lähteillä
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Terve.
Terve.
Mitäs me kamut... kohtaamme jatkuvasti.
Kyllä. Ja tämä vain vahvistuu koko ajan.
On onnellista olla lapsenkaltaisella mielellä, koska silloin aina 

tavoittaa tämän yhteyden. Pyrskähtää vaan nauruun ja "kappas 
vaan Minttu sekä Ville lähdetäänpäs hippasille"!

Kyllä. Minusta tuntuu, että alan tulla yhä enemmän eläväksi 
enkä ota pelkoa enää niin tosissani.

Miten pelkoa voisi ottaakaan tosissaan, kun se on vain satojen-
tuhansien miljoonien vuosien tottumus! Ja aivan kuin pienet ken-
gät se puristaa, ei se kiinnosta enää – eikös ole leikkimielinen ver-
taus löytää se onnellisuus?

Kyllä. Mutta ei kai se löydy, ellei valitse.
Mahdollisuus siihen valintaan on aivan kaikilla. Kukaan ei ole 

koskaan unohtanut sitä puhdasta, viatonta rakkautta, mutta teh-
dyn maailman pelko koittaa sen torjua. Ja silloin saa puhua niitä 
juttuja pois, sillä yksinään ei uskalla uskoa, että minussa on ikuinen 
rakkaus. Veli tarvitsee veljeä ollakseen veli itselleen, sisko tarvit-
see siskoa ollakseen sisko itselleen.

Ei siellä ajassa kukaan yksinään selviä, vaan veljesi tai sisko-
si on pelastajasi, ja kun näet hänessä viattomuuden, niin silloin se 
on jo sinussakin. Ja muistat sen, että maailman ainoa tarkoitus on 
ihmissuhteiden parantuminen. Kun suhde itseen paranee, niin se 
paranee kaikkiin muihinkin. Ja kuinka suurenmoista onkaan saada 
puhua kipu pois, koska silloin se kipu häviää taivaan tuuliin!

Aivan.
Eikä tarvitse tuomita sitä kipua, vaan sen saa nostaa katsotta-

vaksi – ja silloin se muuttuu usvasta valoksi. Eikö ole ihanaa, kun se 
usva katoaa?

Kyllä.
Todellista arvoaan saa kunnioittaa ja unohtaa sen erehdykset 

ja harmitukset. Ja saa puhua ne pois. Ne sulavat usvasta kirkkau-
teen. Ja minä pyydän – älä siis arvioi itseäsi milloinkaan, älä arvi-
oi itseäsi syylliseksi, älä arvioi itseäsi huonoksi, älä arvioi mitään. 
Se riittää, että Jumala on arvioinut sinut täydelliseksi rakkaudeksi. 
Eikö se riitäkin?

Kyllä riittää.

Sitä sinä olet ja tulet ikuisesti olemaan.
Kiitos, kiitos, kiitos, kun vahvistat.
Minä kiitän sinua, kiitos on yhteinen, etkö nytkin kiitollisuudesta itke?
Kyllä.
Et itke tuskan itkua, vaan kiitollisuuden itkua.
Aivan, ei tämä ole tuskan itkua. Tämä on syvää kiitollisuuden, puh-

distumisen, vapauden ja ilon itkua, kun usvaa katoaa ja valo jää.
Ja huomaat, kuinka ne kiristyvät narut vaan hapertuvat ja putoavat 

pois.
Aivan. Olen äärettömän kiitollinen, että voin tässä puhua ja jakaa... 

olen niin äärettömän kiitollinen.
Silloin olet kotona itsessäsi, siinä rakkauden kodissa.
Aivan, ja hyvä että tuli taas puheeksi. Olen kokenut jo pitkään, että 

vaikka olen Suomessa tai täällä Gambiassa tai lapsuuden kodissani, 
niin jotenkin minusta on tuntunut, että en olisi missään oikein kotona. 
Mutta tiedän, että silloin olen kotonani joka paikassa, kun olen löytänyt 
sen oman vilpittömän rakkauden ja armon itsessäni.

Ja mitään syntiä ei ole tapahtunutkaan, koska se ei ole pysyvää.
Aivan. Ne eivät ole muuta kuin ajatuksia, jotka eivät ole totta.
Ja varjoja siitä alemmuuden ja pettymyksen kokemuksesta, ne ovat 

vaan varjoja, usva häviää, varmasti se häviää pala palalta sekunti ker-
rallaan, ei tarvitse kiirehtiä, riittää, että siihen alkaa pikkuhiljaa tottua, 
että usvaa ei enää ole.

Aivan.
Saa luopua siitä usvasta sillä se ei ole ikuinen totuus.
Ihan totta.
”Se ei ole minun ikuinen ajatukseni”, se on vaan tottumus siellä ajan 

puutteen maailmassa, jossa epävarmuus koittaa kaikkea hallita ja tor-
jua, mutta enää sinä et halua torjua sitä viatonta rakkautta, et ole enää 
pitkään aikaan halunnut sitä torjua.

En ole ja siitä olen kiitollinen, että se rakkauden voima on kasvanut 
vahvemmaksi, eikä ole pientäkään tahtoa pudota enää.

Ja kun sillä putoamisellakaan ei ole merkitystä, merkitys on sillä, 
että sen huomaa ja nousee sieltä eli toistoa, toistoa toiston päälle, mut-
ta silloin aina kun mielesi putoaa, niin voit leikkimielisesti laskea, että 
”aha, tämä oli sadas yhdes kerta ja lisää tulee, kun sen kasvaa, että ei 
tämä olekaan minun aito vilpitön tahtoni, jääköön pois, mikä lie”.

KIITOS.

On suurenmoista saada puhua kipu pois Aira Sahakangas

Keskusteluja Rakkauden kanssa

Aira Sahakangas on Diplomikuuntelija, mielenrauhan ohjaaja, luennoitsija ja kirjailija. Kirjoissaan Valintana mielen-
rauha 1 ja 2 hän keskustelee Rakkauden kanssa. Tällä palstalla Airan ajatukset ovat merkitty tavallisena tekstinä ja 
Rakkauden ajatukset kursiivilla.
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Korkeimman  
Rakkauden nimeen

Teksti: Katja Tasala

”Rakastan sinua.” Sanot nuo kauneim-
mat sanat illalla vielä viimeiseksi hiljaa 
kuiskaten. Sinä olit meistä se, joka uskal-
si niin ensimmäisenä tehdä. Sanoa tun-
teen ääneen, myöntää sen todeksi.

Tunnen sanojesi vaikutuksen kehos-
sani. Kuin pehmeä lämmin aalto ne kul-
kevat ihoni alla. Ne kulkevat solisluitte-
ni kautta, käsivarsista sormiin, sydämen 
alueelta vatsaan, kiertyen selkärankani 
nikamissa, lantiolle, jalkoihin. Tiedät, 
että tunnen samoin, mutta minä en tiedä 
uskallanko sanoa ne samat sanat ääneen 
sinulle. En tiedä voinko paljastaa itseni.

Rakkauden äärellä oleminen ei ole-
kaan ihan niin helppoa, kuin äkkisel-
tään kuvittelisi. Olen luvannut itselle-
ni, että seuraavassa rakkaudessa haluan 
tuntea täydellisen kunnioituksen ja ar-
vostuksen, tasa-arvon, lempeän molem-
minpuolisen kannattelun, huumorin, yh-
dessä olemisen riemun ja tekemisen ilon. 
Olen luvannut itselleni, että saan ja voin 
antautua täysin toiselle, tuntea naiseu-
den ja nauttia siitä, tuntea lempeän mas-
kuliinisen voiman. Tuntea vapauden kas-
vaa henkisenä itsenäni ja antaa vapauden 
toiselle kukoistaa sellaisena kuin hän oi-
keasti on.

Muutama päivä myöhemmin istun kir-
joitusvihkoni äärellä ja suunnittelen hää-
seremonian kulkua. En itselleni, vaan ys-
tävälleni. Huomaan olevani taas rakkau-
den äärellä ja kasvotusten omien tunte-
musteni kanssa. Mitä se oikeasti tarkoit-
taa, kun puhutaan rakkaudesta? Mitä on 
rakkauden tunne? Mitä on olla rakastet-
tu? Mikä ja mitä on suurin rakkaus, mi-
hin se kohdistuu ja mistä se tulee?

Ajattelen, että oikeastaan pitäisi pu-
hua rakkaudesta isolla ja pienellä alku-
kirjaimella. Sillä rakkaudessa on kyse 

niin monitahoisista asioista. En edes pys-
ty tässä yhteydessä ajattelemaan kaikkia 
rakkauden muotoja, kaikkia sen kasvo-
ja ja sen kohteita. Sillä tiedän, että pitäi-
si rakastaa kaikkia, kaikkea, koko luo-
makuntaa, maailmaa kaikessa kummal-
lisuudessaan. Ja tiedän, että me kaikki 
olemme Korkeimman Rakkauden ilmen-
tymiä. Joten on siis ihmisten välistä rak-
kautta, mutta on myös oltava rakkaus 
Korkeinta Rakkautta kohden.

Rakkauden äärellä oleminen onnistuu 
vain täydellisessä rehellisyydessä. Rehel-
lisyydessä itselle, toiselle ja Korkeimmal-
le Olemukselle. Puhtaimman rakkauden 
äärellä voi toisen edessä olla kauneimpa-
na, kokonaisena itsenään, juuri sellaise-
na kuin tässä maailmassa on olemassa. Ja 

samalla antautua rakkaudelle kokonaan 
toisiaan kunnioittaen ja arvostaen – ar-
vostaen elämää.

Me olemme näkyvissä ja olemassa aja-
tusten, sanojen ja tekojen kautta, kehos-
samme, mielessämme ja sielussamme. 
Rakkaudessa ja rakkaudella me luom-
me sekä omaa että koko yhteistä maail-
maamme. Minkälaisen maailman me siis 
luomme? Minkälaisen maailman olem-
me luoneet? Minkälaiset kasvot annam-
me Rakkaudelle?

Hääseremonia alkaa. Juhlavieraista 
ja meistä syntyy ympyrä Kivirannan sa-
lin toiseen huoneeseen. Ilmassa leijailee 
pieni ihmetys siitä, mitä seuraavaksi on 
tapahtumassa. Sanon sanoja rakkaudes-
ta. Te sanotte perässäni omia sanojanne, 
lupauksianne Korkeimman Rakkauden 
nimessä. Haluatte olla toisillenne täysiä 
fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti. Sil-
mäkulmat kostuvat. Seisotte vastatusten 
kädet toistenne käsissä kiinni. Kun kat-
sotte toisianne, näette hänet, joka kulkee 
nyt kanssanne.

Minä näen todeksi silmissänne sen 
kaiken mitä rakkaudesta olen ajatellut. 
Niin lempeitä ja arvostavia katseita jaat-
te toisillenne. Silkkiset nauhat sinetöivät 
rakkautenne ja solmivat yhteen teidät, 
perheenne ja sukunne. Sukunne edustajat 
seisovat rinnallanne ja toivottavat valit-
tunne tervetulleiksi suvun piiriin. Yhdes-
sä me kaikki lupaamme olla tukenanne ja 
auttaa parhaan kykymme mukaan teidän 
yhteisen elämänne onnistumista. Isolla 
alkukirjaimella kirjoitettu Rakkaus on 
läsnä tässä huoneessa ja on koskettanut 
meitä kaikkia läsnäolollaan. ❀

Kirjoittaja on jooga- ja meditaatio-opettaja 
 ja seremoniamestari.
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Rakkauden tie
ei ole vain henkevä teesi.

On kuljettava tuhon portista.

Linnut piirtävät huimia taivaskaaria
vapaudessaan.
Miten ne sen oppivat?

Ne putoavat. Ja pudotessaan
ne saavat siivet.

Jalaluddin Rumi (1207-1273)
Coleman Barksin “Birdsong” -kokoelman

(Maypop 1993) englanninkielisestä versiosta
kääntänyt Anna Tosha Einiö.
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Pohdintoja antautumisesta
Mitä ajatuksia ja tuntemuksia sana "antautuminen” sinussa nostattaa? Merkitseekö se sinulle 
jotain positiivista, negatiivista tai kenties jopa pelottavaa? Millaisissa asioissa olet antautunut 
– tai joutunut antautumaan? Onko eteesi tullut tilanteita, jolloin on ollut lähes pakko nöyrtyä ja 

antautua, hyväksyä?

Teksti: Maija Luomala

O ma elämäni on ollut pit-
kään hyvin kontrolloitua, 
ja antautumisen ajatus on 
tuntunut absurdilta, koska 

se on tarkoittanut kontrollista irrottautu-
mista ja luvan antamista jollekin muulle 
kuin pelolle.

Sinäkin olet ehkä joutunut antautu-
maan elämäsi aikana monin eri tavoin. 
Moni asia tarjoaa meille mahdollisuuksia 
antautumiselle. Kyse on lopulta aina sii-
tä, että antaa periksi, luopuu kontrollis-
ta tai asioiden ohjailemisesta ja uskaltaa 
heittäytyä johonkin, josta ei välttämättä 
ole varmuutta.

Olemme kaikki kulkeneet oman mat-
kamme elämän tuulissa ja ihmissuhteis-
sa. Olemme ehkä olleet terveydellisistä 
syistä operoitavana tai hoidettavana, jol-
loin olemme tavalla tai toisella luottaneet 
itsemme toisen ihmisen käsiin. Usein an-
tautuminen liitetään myös nautintoon, 
jolloin antaudumme sille ja siinäkin toi-
selle ihmiselle. Täysin erilaista antautu-
mista tietysti vaatii, jos joutuu toisen ih-
misen mielivallan alle ilman ulospääsyä, 
niin sanotusti “vääriin käsiin”.

Naisille synnytys on suuri antautu-
misen kokemus, sillä siinä ei mikään ole 
taattua ja mitä tahansa voi tapahtua. Se 
on vain käytävä läpi luottaen ja sille an-
tautuen. Synnyttäminen onkin usein jä-
risyttävän kokonaisvaltainen antautumi-
sen hetki.

Antaumuksellista elämää

Paljon puhutaan myös elämälle antautu-
misesta. Olisiko se esimerkiksi luottamis-
ta siihen, että elämä kantaa? Luotamme 
siihen, että jokin aina kannattelee meitä 
– jokin, jota ei näe tai ei kaikilta osin ihan 
ymmärrä. Tuollainen kokonaisvaltainen 
elämälle antautuminen vaatii ehkä poh-
jalleen suhteellisen suuren prosessin, joka 
on voinut sisältää hyvin paljon erilaista 

irtipäästämistä, kontrollista luopumis-
ta, rakkauteen uskomisen vahvistumis-
ta, pelon väistymistä... no, ainakin näitä. 
Kun ihminen lakkaa pelkäämästä ja siir-
tyy rakkaudellisempaan olemukseen, voi 
antautuminen ja syvä hyväksyntäkin tul-
la luokse, hiljalleen maaperää koetellen.

Tämä vaatii tietysti rohkeutta. Emme 
välttämättä koe uusia asioita turvallisi-
na ja tarraudumme siksi tiukasti kiinni 
vanhoihin mielen rakenteisiin – tiedos-
taen tai tiedostamatta. Olemme voineet 
vakaasti päättää elää elämäämme tietyl-
lä tavalla. Jokaisella meistä on omat mo-
tiivimme ja niille perustuvat valintamme.

Mikäli ei hyväksy itseään, ei kykene 
elämään kaipaamaansa elämää. Kaipaus 
on merkki siitä, että jotain on kesken, 
vajaata. Hyväksyminen sisältää kaiken, 
kunnes tietoisuuteeni nousee jälleen uusi 
kerros käsiteltäväksi. On hyväksyttävä 

Antautuminen tulee 
luokse hiljalleen 

maaperää koetellen.

On hyväksyttävä 
itsensä ja elämä.
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itsensä ja elämä – ei vain jotain sen puo-
lia, ja piilotella tai täystyrmätä loppuja.

Millaista elämää sinä eläisit, jos uskal-
taisit antautua? Luopuisit rohkeasti kont-
rollista ja elämisen tietynlaisesta niuk-
kuudesta, ja avautuisit uusille mahdolli-
suuksille antaen niille tilaa?

Minulle tämä kaikki on tarkoittanut 
näkökulmieni avautumista ja myös tun-
nepuoleni mukaan ottamista. Kun koke-
muksellinen ja elämyksellinen tunnepuoli 
alkaa avautua, voidaan puhua myös an-
tautumisesta. Minä olen elämä. Antau-
tuessani itselleni antaudun elämälle. An-
tautuminen antaa rauhan. ❀

Kirjoittaja on SIELUKIRJOITTAMINEN®-menetelmän kehittäjä, 
mediayrittäjä ja kouluttaja.
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Lahja- ja huolenpitotalous  
elämisen ja ihmisyyden mallina
Käsite "lahjatalous" tuo usein mieleen vain lahjaksi myytävät hyödykkeet ja markkinatalouden. 

Mielikuvissa saattaa pyöriä myös naisellinen uhrautuminen – tuo ikuinen tunne- ja hoivatyö 
muiden hyväksi. Lahjataloudessa ei kuitenkaan ole kyse markkinaehtoisesta vaihdosta vaan 

kokonaisesta maailmankuvasta, jossa talous perustuu henkisille arvoille.

Teksti: Kaarina Kailo

Lahja maalle, vedelle, 
kasville tai eläimelle ylläpitää 

vastavuoroisuuden  
hyvää kehää.
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L änsimaisen mielen on ollut vai-
kea ymmärtää, että talous voisi 
perustua henkisesti vahvoille ar-
voille sen sijaan, että se nähdään 

vain varallisuutta, yksityisomaisuutta ja 
valtaa kartuttavana toimintana. Lahjata-
louden (gift economy) maailmankuvassa 
taloutta ei nähdä henkisyydestä ja arjen 
käytännöistä erillisenä reviirinä. Henki-
syys ilmenee ehkä parhaimmillaan juuri 
arjen tavallisina, hyvinä tekoina – toisten 
auttamisena ja yhteisten lahjojen jakami-
sena. Toki se on paljon muutakin.

Olen vuodesta 2001 lähtien kuulunut 
kansainväliseen, feministiseen lahjatalous- 
verkostoon. Edistämme lahjan kierrä-
tyksen yhteiskunnallista arvomaailmaa, 
jota pidämme tarpeellisena vaihtoehtona 
markkinatalouden koville arvoille ja käy-
tännöille.

Verkostoomme kuuluu lukuisia alku-
peräiskansojen edustajia, joilta me muut 
olemme saaneet arvokasta tietoa ei-pat-
riarkaalisten yhteisöjen rakenteista ja ta-
voista. Niissä ei tunneta sen paremmin 
sosialismia kuin kapitalismiakaan, vaik-
ka valloittajien arvoja on kolonisaation 
seurauksena niihin yritetty väkisin ujut-
taakin. Yhteisöissä vuosittain järjestetyt 
omaisuuden poisantamisen juhlat (pot-
latch) kiellettiin 1800-luvulla Amerikan 
mantereella, koska resurssien tasaami-
seen liittyvä käytäntö ei sopinut valloit-
tajien maailmankuvaan. Lahjataloutta 
pyrittiin kaikin tavoin rapauttamaan.

Lahjatalous  
tutkimuksen valossa

Muinaisten matriarkaalisten yhteiskun-
tien tuntemus on lisääntynyt. Yhä laa-
dukkaampi tieteellinen tutkimus ja ani-
mismin käsitteen uudelleenarviointi tu-
kevat näkemystä entisaikojen leimalli-
sesti nais-sydämisestä maailmankuvasta. 
Elämän uusiutumista ja uudelleensynty-
mistä juhlistaneilla kulttuureilla on ollut 
kestävä elämäntapa ja arvot, ja näitä pe-
rinteitä yhä vaalitaan joidenkin kansojen 
keskuudessa.

Huolenpidon, kiintymyssuhteiden ja 
yhteenkietoutumisen maailmankuvassa 
jokainen on osa suurta kosmista ja eko-
logista helminauhaa, jossa yhden ainoan 
osasen vahingoittuminen haavoittaa 
aina jokaista muuta. Kaikki tapahtumat 
omaavat syvällisiä heijastusvaikutuksia.

Myös suomalaiset ovat eläneet lahja-
talouden hengessä, mikä paljastuu kar-
hu-uskontoa tutkiessamme. Keskinäis-
riippuvuuden ja takaisin antamisen maa-
ilmassa olisi esimerkiksi eläinten kaltoin-
kohtelu nähty ihmiseen itseensä kohdis-
tuvana järjettömyytenä. Kiitoslahjoilla 
ja luontosuhteen säännöillä – esimerkik-
si karhunpeijaisilla – ylläpidettiin vasta-
vuoroista ja positiivista keskinäisen riip-
puvuuden luontosuhdetta. Eläimiä ei ta-
pettu turhaan, ja niihin myös suhtaudut-
tiin kunnioittavasti.

Pyyntikulttuureissa ihmiset uskoivat 
myös, että kaikilla luontokappaleilla on 
henki. Eläinten ja kasvien tiedettiin ym-
märtävän ihmisten puhetta. Eläimiä kut-
suttiin puol-ihmisiksi – kuten karhua 
meillä – tai jopa ihmisiksi! Puita on kut-
suttu yksijalkaisiksi. Muita elollisia olen-
toja ei ole siten nähty ”toisina” kuten ny-
kymaailmassa. 

Kuuluuko huolenpito  
kilteille tytöille?

Kaukaa esihistoriastamme löytyy siis 
viitteitä lahjataloudeksi kutsutusta elä-
mäntavasta, jossa äideillä – klaaniemoil-
la – oli keskeinen elämän uusintamiseen 
ja ylläpitoon kytkeytyvä sosiaalinen ase-
ma. Näiden yhteiskuntamallien arvo-
maailma haastaa nykyisen järjestyksen 
itsestäänselvyyksiä. 

Amerikkalainen filosofi Genevieve 
Vaughan on oivaltanut, kuinka sukupuo-
li ja etnisyys vaikuttavat käsitteisiin, joita 
meillä on "uhraamisesta" tai "lahjasta". 
Hän näkee naisten huolenpidon noudat-
tavan luontaisella tavalla lahjatalouden 

periaatteita – lapsethan kuolisivat, ellei 
heitä hoidettaisi ilman vaihdon ja takai-
sinsaamisen itsekeskeistä logiikkaa!

Vallitseva järjestelmä leimaa huolen-
pidon kuitenkin vain naisten velvollisuu-
deksi tai jopa kutsumukseksi. Sille sopii, 
että löytyy niin sanottuja kilttejä tyttö-
jä, jotka ovat aina valmiita hoivaamaan 
sairaita, vanhuksia ja lapsia mitättömäl-
lä palkalla. Välittäminen on valjastettu 
palvelemaan markkinataloutta. Naistyö 
leimataan usein myös resurssirasitteek-
si eli kalliiksi julkiseksi palveluksi, jota 
heikentämällä kaupallisten – ja yleensä 
miesvaltaisten – alojen kilpailukykyä ha-
lutaan parantaa.

Ranskalainen kirjailija, filosofi ja fe-
ministi Simone de Beauvoir (1908–1986) 
ihmettelikin, miksi ja miten naiset on 
saatu hyväksymään ja sisäistämään alis-
teinen asemansa lähes luonnollisena, 
jopa toivottavana. Yksi syy lienee jo vuo-
sisatoja vallinneessa arvostuksen puut-
teessa, joka on estänyt naisia itseäänkin 
arvostamasta luontaista, antamiseen pe-
rustuvaa "lahjatalouttaan".

Lahja liikkuu yhdeltä toiselle

Alkuperäiskansojen parissa kaikki ovat 
samaistuneet äidilliseen, hoivaavaan ih-
misyyteen. Naisten ja miesten tehtävissä 
on tietysti aina ollut eronsa, mutta rank-
kaa jakoa "naisten hoivaan" ja "miesten 
talouteen" ei ole tunnettu.

Lahjan soljuva liike tähtäsi – ja tähtää 
monissa alkuperäiskansojen yhteisöis-
sä yhä edelleen – ylläpitämään keskinäi-
siä siteitä ja arvomaailmaa, jossa jokai-
nen vuorollaan kantaa toista. Yksittäisen 

Myös suomalaiset ovat eläneet 
lahjatalouden hengessä.

Jokainen kantaa vuorollaan toista. 
Kaikista on pidetty huolta.
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henkilön tarpeisiin vastaaminen ja avun antaminen ei 
siten edellyttänyt vastavuoroisuutta. Lahja on kiertä-
nyt yhdeltä toiselle, ja kaikista on pidetty huolta.

Suomessa on perinteisesti annettu kaikki "ensim-
mäinen" – kuten esimerkiksi sadon hedelmä, viljaa tai 
saunan löyly – rituaalisesti takaisin sen suojalle. Lahja 
maalle, vedelle, kasville tai eläimelle ei ollut taikaus-
koista henkien lepyttämistä vaan luonnollinen, sen 
ajan henkisyyteen kuuluva tapa ylläpitää vastavuoroi-
suuden hyvää kehää. Tiedettiin, että elämän edelly-
tykset jatkuvat kohtelemalla luontoa kunnioittavasti 
ja ymmärrettiin ihmisen ja muun luonnon keskinäi-
nen riippuvuus.

Pohjoisamerikkalaisen Abenaki-heimon tutkija  
Joseph Bruhac on sanonut: ”Pyhällä tavalla antami-
nen on aina ollut keskeinen osa intiaanien kulttuuria. 
Se voi olla keino kiittää, tuoda ihmisiä yhteen, saada 
kunniaa, opettaa ja jakaa aineellisia hyödykkeitä, jot-
ta kaikki voivat selviytyä. Se ylläpitää tasapainoa, jota 
tarvitaan pitämään kansa yhdessä ja yksilö tasapai-
nossa suhteessa itseensä ja yhteisöönsä, joka ei koostu 
vain ihmisistä – vaan myös eläimistä, kasveista, jopa 
kivistä. Kaikki on elollista.”

Lahjatalous mallina  
tulevaisuudelle

On tietysti helpompaa osoitella vallitsevan yhteiskun-
tamallin puutteita ja negatiivisia vaikutuksia kuin luo-
da ja toteuttaa vaihtoehtoinen, reilumpi malli, jonka 
maailma olisi valmis hyväksymään. Nykyisen, kestä-
mättömän talousmallin tilalle tulisi kuitenkin pian ke-
hittää uudenlainen, kokonaisvaltaisempi yhteiskunta- 
tai luomakuntasopimus ja maailmanjärjestys. Lahja-
talouden henkisillä arvoilla voidaan mielestäni luoda 
hyvä pohja yhteisvastuulle, kunnialle ja moraalille. ❀

Kirjoittaja on Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti,  
nais-, kulttuuri- ja globalisaatiotutkija.

Kauneuden ja hyvän olon lähettiläs

kosmetologiset hoidot
meikkaukset ja meikkiopastukset

luennot ja koulutukset
kosmetiikkakonsultointi

konseptisuunnittelu
sisällöntuotanto

sky-cidesco kosmetologi, eat
meikkaaja-maskeeraaja

kosmetiikkaneuvoja

+358 50 329 2820  |  ville@villeaikas.com  |  www.villeaikas.com
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Kuva: Pixabay
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Sarjakuva
Sarjakuva: Nora Fleming ja Lola Stalenhoef
Suomenkielinen käännös:  Teppo Ahomäki
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Luovuuden lähteillä

Teea Aarnio

Laulan, hengitän

Tällä kertaa äänen saa palstallamme taiteilija Teea Aarnio. 
Hän kertoo meille matkastaan musiikin parissa.
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L aulan, hengitän. Olen kaikukop-
pa. Laulut ovat loitsuja, joilla 
nostatan ja tyynnytän luontoani. 
Joskus, kun tarvitsen paksum-

paa hiljaisuutta, maalaan laulut tauluik-
si. Myös maa jalkojeni alla on suuri, reso-
noiva kaikukoppa. Se on läsnä läpi ole-
massaolon – siellä, missä soinnille on ti-
laa.

Luovuuteni nousee luontoyhteydes-
tä; ymmärryksestä, että tämä kaikki on 
yhtä. Luovuus järjestää näkymätöntä, ja 
syntyy uutta. Shamanistinen maailman-
kuva on sykkinyt minussa lapsesta saak-
ka, vaikka syvä luontoyhteys on avautu-
nut hitaasti.

Ääni-instrumentti on ihmeellinen ys-
tävä; se kulkee mukana ruokakaupassa, 
metsässä, metrossa ja jokaisessa puhu-
tussa lauseessa, unissakin. Lauloin, en-
nen kuin osasin puhua. En vielä kävellyt 
kunnolla, kun jo kapusin isovanhempa-
ni pianon ääreen ihmettelemään kosket-
timia. Viulunsoitto kulki mukanani vai-
keat vuodet lapsuudesta nuoruuteen ja 
nuoreen aikuisuuteen.

Muutin vuonna 2009 Helsinkiin aloit-
taakseni musiikin ammatilliset opinnot.

Luovuuden käännekohdassa

Olen muusikon matkallani kulkenut mo-
nia polkuja. Olen työskennellyt Suomessa 
ja ulkomailla. Olen ollut mukana eri yh-
tyeissä, olen hurmioitunut, humaltunut, 
eksynyt ja pettynyt. Seitsemisen vuotta 
sitten olin luovuuden käännekohdassa.

Saavuin pisteeseen, josta aloin matka-
ta tähän hetkeen. Tässä kohdassa kaikki Dollavárri. Teea Aarnion taidetta. 

Kuva: Elvi Keränen
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voimistui. Aloin pelätä enneuniani ja sel-
väaistisuuttani, joka voimistui niin, että 
baareissa esiintyminen ja humaltuneelle 
väkijoukolle laulaminen oli äkisti mah-
dotonta. Henkinen kasvuni teki jänik-
senloikkia. Lähipiirissäni tapahtui silloin 
monia onnettomuuksia, jopa menehtymi-
siä. Joistain näistä tapahtumista näin en-
neunia. Suunnanmuutos oli käynnissä.

Luovuin julkisista esiintymisistä ja 
annoin itselleni luvan sulkea kaikki rei-
tit, jotka olin kutonut alkaviksi. Poistin 
musiikkisivuni internetistä. Muutin pois 
Helsingistä, myin ja annoin pois lähes 
kaiken omaisuuteni.

 Elin kaksi vuotta nomadina tien pääl-
lä; mietin juuriani, identifioitumisia-
ni ja tyhjyyttä, tartuin lapsuuteni trau-
moihin ja puhdistin ne, kutsuin luokse-
ni omaa maailmankuvaani. Mietin yhtei-
söjä, kulttuureja, individualismia. Poh-
din myös idän ja lännen eroja. Muutama 
vuosi aiemmin olin ollut pitkällä mat-
kalla Intiassa, ja sopeutuminen takaisin 
Suomeen oli ollut vaikeaa. Sukelsin sy-
välle suomalaiseen kulttuurihistoriaan ja 
sen kipeimpiin tapahtumiin.

Mietin myös luovuutta. Lauloin ja 
maalasin omaksi ilokseni. Päätin luottaa 
luontooni!

Uusi rakentuu

Mitä on suomalainen kulttuuri, kuka 
minä olen? Huomasin muuttuneet mai-
semat synnyinseutuni Heinolan metsis-
sä. Luin luonnonsuojeluraportteja ja kar-
jalankielistä runoutta. Tutustuin myös 
inkerin kieleen. Uppouduin kulttuurin-
tutkimukseen, suomenkieliseen kansan-
runouteen ja lauluperinteeseen. Luin vä-
hemmistökulttuurien pakkosuomalaista-
misesta. Luin juurikulttuurimme henki-
sen perinteen pukemisesta kristinuskok-
si. Erosin kirkosta. Opin paljosta pois – 
ja yhtä lailla palautin asioita muistiini. 
Tutkin myös Intiasta löytämiäni, non-
dualismia käsitteleviä kirjoja.

Soololevyni alkoi rakentua. Monikult-
tuurisen yhteistyön myötä syntyi albu-
millinen lauluja. Tulevalla levylläni lau-
lan pääosin suomeksi, mutta myös ruot-
siksi ja pohjoissaameksi. Kuljen monisä-
vyisen musiikin siivin elementtien läpi ja 
erilaisissa todellisuuksissa. Ensilevyni on 

valmis, mutta odottaa vielä julkaisuaan. 
Ensilevyni maailmaa avaa kolme musiik-
kivideota, jotka tehtiin yhteistyössä Play-
art Productions tuotantoyhtiön kanssa.

Luonto on verbi

Luonto, tiede, taide, henki, materia, maa, 
ilma, arki, järki, juhla, kirjat... kaik-
ki yhtä, yhteydessä. Luonto on verbi, se 
on luovuuden teonsana. Sanat kantavat 
monia merkityksiä, ja moderni suomen-
kielinen maailmankuva on ollut paikoin 
omille merkityksilleen sokea, eksyksissä.

Luovalle ihmiselle on elämänmittai-
nen haaste tuntea kulttuurinsa ja juu-
rensa, jakaa oma vakaa kädenjälkensä ja 
oma äänensä, ja elävöittää yhteistä jatku-
moa.

Olen nyt – ja kenties aina – uuden alus-
sa. Matka jatkuu. ❀

Teea Aarnion kolme musiikkivideota
https://linktr.ee/teeaaarnio

Kuunteluvinkki:

Kuva: Elvi Keränen

Pihani. Teea Aarnion taidetta.            
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Tyttö ja hänen koiransa
Teksti: Merja Sipiläinen-Kuhlberg

A loittaessani uuden taulun 
maalaamista täydenkuun 
päivänä viime toukokuussa 
minulla ei ollut aavistusta-

kaan siitä, että tämän taulun maalaami-
sesta tulisi jotain aivan erityistä. Se tuli-
si jakamaan aikani jaksoihin, joita voisi 
kuvata sanoilla ennen, nyt ja tästä eteen-
päin.

Taulun maalaamisen tekniikka oli 
alusta alkaen herkkä ja hauras. Maalaus 
tuntui olevan osittain irti taustastaan ja 
muistan pohtineeni, kuinka saisin sen py-
symään kasassa. Tauluun tuli keväisen 
koivumetsän värejä, erilaisia vihreän sä-
vyjä, vaaleutta ja turkoosia. Koivu on fe-
miniininen puu ja Suomen kosminen puu.

Maalauksen nimi, Tyttö ja hänen koi-
ransa, nousi mieleeni heti aloitettuani 
työn. Silloin en vielä tiennyt, kenelle tau-
lu on tarkoitettu, eikä tytöstäkään näky-
nyt muuta kuin kasvojen profiilin viiva.

Taulussa näkyi eri eläimiä – ja koi-
ria siinä oli useita. ”Maalaa tyttö talut-
tamaan koiraa”, mieheni sanoi. ”En voi 
maalata sellaista, mitä siinä ei ole”, vas-
tasin. Jätin taulun esille jatkaakseni maa-
laamista myöhemmin. Taulu kuitenkin 
vain nojasi siinä seinää vasten, eikä vies-
tittänyt mitään. Se jätti odotuttamaan it-
seään.

Suruviesti

Kesäkuun 1. päivänä saan yllättävän ja 
musertavan suruviestin. Rakas ystäväni 
ja veljeni vaimo oli äkillisesti menehty-
nyt... aivan kesken kevään kasvukautta ja 
puutarhan perustamista, täynnä tarmoa 

ja energiaa. Vaikka ajatusmaailmassa-
ni kuolema on osa elämää ja uskon, että 
me olemme yhteydessä nyt ja aina, ja ta-
paamme taas, suru ja ikävä tulevat hyö-
kyaallon lailla. Samalla tulee myös valta-
va kiitollisuus yhteisestä matkastamme, 
ajastamme ja kaikesta siitä, mitä olemme 
tässä elämässä vuosien varrella yhdessä 
tehneet; huikean hienoja ja ainutlaatuisia 

muistoja kokemuksista, keskusteluista ja 
viisaudesta, sekä rohkeudesta olla oma 
itsensä ja tarttua hetkeen.

Tajuan hätkähtäen, että taulu kertoo-
kin tästä ystävästäni. Kaikella on tarkoi-
tuksensa, niin tälläkin. Taulu tulisi ole-
maan silta ja viestintuoja ikuisuudesta 
meille tänne jääneille ja myös täältä sinne.

Kesäkuulle sovittu treffipäivämme ei 

Tajuan hätkähtäen, että taulu ”Tyttö ja hänen koiransa” kertookin ystävästäni.

Kuva: Maria Molin

Kaksi tarinaa luomisprosessista ja kuolemasta.
Sanna Vaara ja Merja Sipiläinen-Kuhlberg ovat molemmat taiteilijoita. Ensimmäinen kirjoittaa ja räppää, toinen välittää intuition oh-
jaamana viestejä, tuntemuksia ja tarinoita maalauksissaan. Kumpikin tulkitsee itselleen ominaisella tavalla näkymätöntä meissä.
Läheisen kuolema on äskettäin koskettanut molempia, ja heidän keskeneräiset työnsä saivat tapahtuneesta uutta, syvää sisältöä.
Merja kirjoittaa meille "Tyttö ja hänen koiransa" -taulun synnystä, ja toisessa jutussa sivulla 46  haastattelemme Sanna Vaaraa hänen 
uudesta kirjastaan "Siskonpeti".
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toteudu. Tulee aivan toisenlainen kohtaaminen, kau-
nis ja koskettava siunaustilaisuus lähimpien kesken.

Tyttö tulee esiin

Tulee heinäkuu, mutta taulun maalaaminen ei vie-
läkään etene. Totean, että työ jatkuu sitten, kun on 
sen aika, ja kun energiat ovat tasoittuneet ja yhteys 
on auki. Vasta viikko ennen ystäväni muistelutilai-
suutta taulu antaa jatkaa maalaamistaan, ja voin vii-
meistellä sen luovutettavaksi veljelleni ja hänen per-
heelleen.

Pikku hiljaa, ilman kiirettä, maalaan tyttöä. Hän 
alkaa tulla esiin luonnosta, koivumetsän keskeltä, ja 
tulee yhä enemmän ja enemmän näkyväksi. Hän is-
tuu levollisena ja katsoo kaukaisuuteen. Viestittää, 
että olen tässä lähellä, mutta vain toisessa ulottu-
vuudessa, toisessa energiamuodossa.

Luontoyhteys ja yhteys eläimiin näkyvät selvästi, 
olihan ystäväni eläinlääkäri. Hän liikkui ja retkeili 
luonnossa ja metsässä lähes päivittäin koiran ja he-
vosten kanssa. Taulussa on myös vahvaa symboliik-
kaa; tytöllä on sulkia hatussaan. Ne ilmestyivät sii-
hen maalatessani. Sulat ovat kiitosten symboleita ys-
täväni monella taholla tekemästä, arvostetusta työs-
tä eläinten auttamiseksi ja aidosta ihmisistä ja per-
heestä välittämisestä.

Maalatessani taulua alkoi myös taulussa alus-
sa näkynyt vanhempi koira muuttua. Esiin tulikin 
pentu, ja se istahti aivan etualalle. Tuleeko uusi koi-
ra vanhan kasvatettavaksi? Joku yhteys sillä joka ta-
pauksessa on vanhaan. Uusi elämä? Elämä jatkuu.

Kotikonnuillani aistin vahvan energian. Sisäi-
sillä korvillani kuulen tutun metsäretkelle kutsu-
van äänen: ”Hopi hopi! Nyt mennään ja eväät mu-
kaan!” ❀

Kirjoittaja on Art Communicator,  
alitajunnan visualisoija, taiteilijanimeltään Meria Q.

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 HoffmeisterTaulun yksityiskohdista:

youtu.be/YpIAQJ-qLTo

Katseluvinkki:
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Päästä irti, lapsikulta!

Kirjailija Sanna Vaara on 
intohimoinen tietoisuuden 
tutkija ja kokija. Hänen 
kirjoissaan mennään syvälle, 
ollaan joskus raadollisenkin 
rehellisiä itseä kohtaan ja 
viljellään runsaasti huumoria. 
Entäpä kun oma sisko 
sairastuu syöpään ja saa 
kuusi kuukautta elinaikaa?

K utsuin Sanna Vaaran 
luokseni kahvikupposen 
äärelle keskustelemaan 
hänen uudesta Siskon-

peti -kirjastaan (Viisas Elämä 2021). En 
ollut vielä tutustunut itse kirjaan. Sanna 
kertoi minulle ajatelleensa kirjoittaa kuo-
lemasta jo kauan ennen siskonsa sairas-
tumista. Mutta miksi juuri kuolemasta? 
Se ei ollut Sannalle ihan päivänselvää, 
mutta asia kiinnosti häntä.

– Elämään kuuluu kaikki, myös kuo-
lema. Se elää meissä syntymästä saakka. 
Äitini kuoli, kun olin 27-vuotias, ja on 

Teksti: Anna Tosha Einiö

minulta lähtenyt tuonilmaisiin muitakin 
läheisiä. Olen myös astrologiselta nousu-
merkiltäni skorpioni, ja juuri skorpparei-
den tiedetään olevan erityisen kiinnostu-
neita näistä suurista teemoista. Siskon-
pedissä kuolema on korostetusti läsnä ja 
pyörii kaiken siinä kuvatun elämän ym-
pärillä ja lomassa. Ja tyylilleni uskolli-
sena käsittelen taas mitä ihmeellisimpiä 
asioita koirista kakkauniin, meditoimi-
sen vaikeuteen ja suvun traumoihin.

– Kun kuulin siskoni diagnoosista ja 
elinaikaennusteesta, olin tietysti shokis-
sa. Pelkäsin vetäneeni kuolemaa puolee-

Elämä on mysteeri, Kuolema on mysteeri, Jumala on mysteeri.
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ni, kun aikeeni oli aika pitkään ollut sii-
tä kirjoittaa... että nyt sitten saisinkin oi-
kein kunnolla sitä tutkia! Tiedäthän nuo 
kaikki armottomat ja helpot totuudet, 
kuten että "vedät puoleesi sitä, mitä ajat-
telet", "luot itse oman elämäsi" ja "sitä 
saa mitä tilaa" ja sitä rataa. Kaikki tuo 
henkinen hässäkkä löi kuin nyrkillä pää-
hän. Noissa väitteissä ei ole kauheasti ti-
laa Suurelle Mysteerille tai edes armolli-
suudelle ja myötätunnolle, sanoo Sanna.

Myös syvälle juurtunut, lapsuusvuo-
sista kumpuava pelko nosti päätään. Sii-
täkin Sanna kirjoittaa, miten lapsi oppii 
kantamaan perheen vastuita ja taakkoja, 
kun aikuiset eivät siihen pysty. Ja miten 
hän päästi niistä sitten lopulta irti.

– Menin sellaiseen hyvin primitiiviseen 
ja pelokkaaseen pienen lapsen mielenti-
laan, missä lapsi luulee olevansa syypää 
kaikkeen ympärillään tapahtuvaan pa-
haan, esimerkiksi vanhempiensa eroon. 
Sisäinen lapseni putosi noihin muistojen 
tunnelmiin, joissa se kuvitteli voivansa 
pitää koko perhettä taas pystyssä. On-
neksi minulle tarjoutui tilaisuuksia itkeä 
ja huutaa ne pois itsestäni. Tärkeintä oli 
se, että pystyin lopulta keskittymään sis-
koni tukemiseen ja rinnalla kulkemiseen.

Päästä irti
Päästä irti, päästä irti lapsikulta
sun isäs, äitis, siskos lopult aina katoo sulta
päästä irti, päästä irti saat kasvoillesi multaa
nahkasäkkisi on hengelle pelkkää katinkultaa

Päästä irti, päästä irti parisuhteessa on kaksi
jos toinen tahtoo omistaa, se muuttuu ongelmaksi
Päästä irti, päästä irti, lasten kuuluu pois lentää
kun aika on, anna mennä, sano et menkää

Päästä irti, päästä irti, älä liikaa rohmuu muilta
sulle kaikki tärkee annettiin ilman takuita
päästä irti, päästä irti kun luulet luonees kaiken
sä olet kyllä mestari luojas kaltainen

Päästä irti, päästä irti kontrollista
mitä oikeasti hallitset se ei oo todellista
päästä irti, päästä irti kelle rakkautesi annat
edes se ei oo sun omasi, sil toisii parannat

Päästä irti päästä irti, anna kaiken virtaa
älä roiku vihas, pahas, anna anteeks ennen iltaa
päästä irti, päästä irti mieles vankilasta
se on sun erämaasi, ei sen maata sade kasta

Päästä irti, päästä irti eilisen taakasta
pe-los-ta, ki-vus-ta, kai-kes-ta pas-kas-ta

Päästä irti, päästä irti, saat kasvoillesi multaa
mitä ikinä olit ja kenenkin kulta
päästä irti päästä irti elämä on unta
ja me unissakävelijöiden seurakunta

Päästä irti, päästä irti, päästä irti päästä 

– Räppäri VAARA

– Kirjassa tulen usein siihen johtopää-
tökseen, että en oikeasti tiedä mitään. 
Elämä on mysteeri, Kuolema on mys-
teeri, Jumala on mysteeri. Jopa sairastu-
minen on usein mysteeri, eikä siinä auta 
vaikka olisit kuinka viisas, terveellinen, 
yhteydessä itseesi tai jopa valaistunut. 
Joka ikinen meistä kuolee. Oikein hu-
vitti tutkiessani miten, mihin ja kuinka 
vanhoina monet tunnetut mystikot oli-
vat kuolleet. Yllättäen tosi moni oli kuol-
lut nuorena, usein jo ennen keski-ikää. Ja 
ihan niihin samoihin sairauksiin ja syi-
hin kuin me kaikki muutkin – syöpiin ja 
sydänkohtauksiin. Tästä myös kirjoitan 
kirjassani. Loppujen lopuksi, kun näistä 
asioista puhutaan, on myötätunto kaik-
kein tärkeintä.

Sannan tapa kirjoittaa on näinkin va-
kavien aiheiden parissa usein humoristi-
nen. Hän on henkisten piirien – mitä ih-

mettä niilläkin sitten tarkoitetaan – hy-
väsydäminen kauhukakara, joka laittaa 
itsensä likoon ja uskaltaa sanoa asiat suo-
raan. Hän ei turhia patsastele, eikä pii-
lottele omia heikkouksiaan.

– On vain oltava oma rehellinen itsen-
sä, sanoo Sanna ja lisää, ettei opeta mi-
tään muuta kuin jokaisen oman koke-
muksen tärkeyttä. Sitä, että on itse löy-
dettävä totuus itsestään.

Irtipäästäminen

Irtipäästäminen on iso teema Siskonpe-
dissä. Se ei aina tapahdu ihan hetkessä, 
joskus se vaatii aikaa ja tunteiden koh-
taamista – ja varsinkin jos on kysymys lä-
heisen vakavasta sairastumisesta ja kuo-
lemasta. Mutta kuolemista voi jokainen 
harjoitella päästämällä irti kontrollista.

Siskonsa elinvoiman hiipuessa Sanna 
heräsi eräänä yönä pimeään suden het-
keen. Hän koki valtavaa surua ja ahdis-
tusta. Ei auttanut muu kuin avata kan-
nettava ja kirjoittaa paha olo ulos. Pian 
Sanna, joka harrastaa lavarunoutta ja on 
myös räppäri, huomasi kirjoittaneensa 
kuin ikiaikaisen loitsun. Taiteen avulla 
voi päästää irti.

Koskaan ei voi 
tietää, mitä elämä 

tuo eteemme.
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– Tässä vaikeassa elämäntilanteessa minä 
myös rukoilin paljon, osallistuin käänteenteke-
välle retriitille ja käytin autohuutoterapiaa.

Siis... mitä ihmeen autohuutoterapiaa? Tuskan 
on hyvä antaa puhua vapaasti, jopa hurjallakin 
tavalla. Ja tämän hän antoikin tapahtua, ajomat-
koillaan! Hän päästi pahaa oloaan ulos huuta-
malla, itkemällä ja kiroilemalla. Sensuroimatta. 
Näin Sanna kirjoittaa:

"Kun ajan työpaikkani parkkipaikalle tai ko-
tipihalle, niistän nenäni vielä viimeisen kerran 
ja pyyhin silmäni kaulahuiviin. Oloni on näiden 
raivosessioiden jälkeen hyvin tyyni. Jopa iloinen. 
Nämä automatkat pitävät minut jonkinlaisessa 
tasapainossa arjen keskellä. Suollan vihani, su-
runi ja pelkoni auton metalliseen kohtuun. Eivät-
kä ne jää sinne vaan haihtuvat, kun avaan oven 
ja astun ulos."

Mietin, että läheskään kaikilla ei ole autoa, 
mutta voihan sitä huutaa vaikka tyynyyn tai 
mennä metsään. Irtipäästäminen voi tapahtua 
monin eri tavoin.

– Kyllä se kummasti helpottaa, kun ei tarvitse 
olla hädän hetkellä "zen". Voi olla ihan tavalli-
nen ihminen vaan, sanoo Sanna.

Kirjoittamisen prosessi

Kirjan kirjoittaminen antoi Sannalle mahdol-
lisuuden viettää vielä hetkinen yhdessä Siskon 
kanssa. Itkeä Itämeren verran kyyneleitä. Toki 
tuli myös naurettua. Tekstin humoristiset piir-
teet ilahduttavat vaikeidenkin asioiden keskellä, 
eikä Siskonpeti vakavasta aiheestaan huolimatta 
ole raskas kirja.

Kun kirja oli valmis, Sanna kertoo tunteneen-
sa olonsa vapautuneeksi ja kiitolliseksi, koska 
hän oli tehnyt mitä pitikin. Kirjan ansiosta hän 
ei jäänyt suruun kiinni.

– Toivon, että kirjani toimisi monelle näis-
sä asioissa vertaistukena, josta voisi saada uut-
ta näkökulmaa ja valoa elämäänsä. Koskaan ei 
voi tietää, mitä elämä tuo eteemme. Kuoleman 
ja surun kanssa voi tälläkin tavalla tulla vähän 
tutummaksi. Jokaisella on ikioma tapansa käsi-
tellä suuria tunteita, mutta aina on hyvä lukea 
muidenkin kokemuksista. Että joku on mennyt 
tämän myrskyn läpi tällä tavalla.

Kirjan lopussa on monta runoa, Räppäri Vaa-
ran tyylillä – se on Sannan taiteilijanimi. Oival-
lan keskustelun päätteeksi, että "sinähän olet 
kuin jonkinlainen modernin itkuvirren esittäjä." 
Toden totta! Itkijätkin sanoittivat suuria tun-
teita, ja tukivat näin yhteisöjään erilaisissa siir-
tymäriiteissä. Sannalle tämä on yhtä luontevaa 
kuin oli heillekin. ❀

Tutustu ja varaa aika: 
www.hyvatvibat.fi 

Kaipaatko lempeää peilausta, viisasta 
ohjausta, tukea ja selkeyttä?

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

Lämpimästi Lämpimästi tervetuloa tulkintaan viihtyisälle 
vastaanotolleni Vallilaan tai etänä sinne, missä olet.
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Huolehdi omasta ja  
perheesi hyvinvoinnista!

l Edullinen  
suurpakkaus.  
Sisältää 80 kpl 
hammastikkuja.

l Ympäristöystävällinen,  
CO2 kompensoitu!
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Tilaukset: 
www.toostik.com

oostik
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Terveiset homeopaatilta

Sirpa Majava

Surun monet kasvot
Suru koskettaa meitä kaikkia ennemmin tai myöhemmin. Se vie syvyyksiin, eikä katoa pitkään 

aikaan. Miten surevaa voidaan tukea homeopatialla?

K un suru tulee yllättäen, 
tuntuu kuin koko maa-
ilma hajoaisi ympäriltä. 
Kaikki muuttuu, eikä mi-

kään palaa ennalleen. Läheisen kuole-
ma, parisuhteen päättyminen tai jonkin 
itselle tärkeän ja rakkaan menettäminen 

aiheuttaa voimakasta emotionaalista ja 
fyysistä kipua.

Suru tuo mukanaan monenlaisia tun-
teita. Alussa, kun tapahtumaa ei tahdo 
uskoa todeksi, voi voimakas vihan tun-
ne yllättää. Se on kuitenkin luonnollis-
ta. Viha nousee usein surussa esiin, kun 

mielen on vaikea hyväksyä tapahtunutta. 
Pian ihminen yleensä ymmärtää, mitä on 
tapahtunut. Tällöin surulle ja suremisel-
le tulee tilaa. Sureminen on tärkeää, sillä 
se auttaa sopeutumaan uuteen elämänti-
lanteeseen.

  Suruvaippa
Siinä sinä olet, rakkaani.
Katson sinua pitkään ja painan mieleeni.
Olet kaunis
ja niin täynnä elämää.
Tämä hetki, siinä kaikki.

Siinä sinä olit. Ihan äskettäin.
Suru täyttää sieluni.
Olen yksin,
vain kaipuu seuranani.
Enää en milloinkaan saa sinua takaisin.

Sisälläni tyhjyys,
itku pysyy piilossa.
Kurkussa kuristava tunne.
Sattuu,
syvällä sattuu.
Kääriydyn suruvaippaan,
enkä halua herätä.

Kaikella,
aivan kaikella,
on tarkoituksensa.

Kuolema, joka käväisi kasvoillasi
kertoi sen.

Suru tuli,
kosketti
ja jätti pysyvän jäljen,
eikä suruvaippa koskaan katoa.

Mutta minä nousen,
jaksan vielä
ja jonakin päivänä
näen valon
ja sinut siinä, rakkaani.

– Sirpa Majava
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Homeopaattinen valmiste voi tuoda apua suruun. Homeopaatin 
antama yksilöllinen rakennehoito auttaa kohtaamaan vanhat  
tapahtumat ja niihin liittyvät vaikeat tunteet.

Ignatia
Ignatia -tilassa oleva henkilö ei voi uskoa menetystään todeksi, on 
syvissä ajatuksissa eikä pysty asiasta puhumaan. Hän haluaa olla 
yksin ja itkeä. Jos itkua ei tule, saattaa kurkussa olla palan tunne. 
Tunne on ikään kuin jumittunut sinne. Hän voi helposti menettää 
malttinsa pienistäkin asioista ja olla hyvin vihainen. Voimakkaat 
tunteet voivat vaihdella nopeastikin. Yhtenä hetkenä hän voi käyt-
täytyä hysteerisesti, kun taas toisena piilottaa tunteensa nopeas-
ti. Huokailu, hiljainen nyyhkytys, jatkuva nieleskeleminen tai pie-
net nykivät liikkeet kasvoissa paljastavat sisäisen tilan.

Olen antanut Ignatiaa asiakkailleni ja läheisilleni surun ensivai-
heissa ja huomannut, miten se palauttaa ihmisen tasapainoon. 
Tunteita ei tarvitse tukahduttaa. Ihmisen on helpompi katsoa sitä, 
mitä on tapahtunut. On aina hämmästyttävää, miten nopeasti 
tämä tapahtuu.

Natrum muriaticum
Tämä homeopaattinen valmiste auttaa, kun menetyksestä on ku-
lunut jo jonkin aikaa. Suru on kroonistunut ja monimutkaistunut. 
Usein Natrum muriaticum -tilassa oleva ihminen on jo lapsuudes-
sa kokenut paljon surullisia asioita. Hänellä on syvällä sisällään 

tunne hylätyksi tulemisesta ja siksi hän on erityisen herkkä rak-
kauden menetykselle. Kun menneisyyden haavoja ei ole koskaan 
käsitelty, nostavat uudet menetykset esiin muiston entisestä tus-
kasta ja menetys tuntuu erityisen vaikealta.

Natrum muriaticum -tilassa oleva henkilö ei kaipaa lohdutusta, 
ja se voi jopa pahentaa hänen oloaan. Hän haluaa olla yksin ja it-
keä. Hän on hyvin herkkä ja haavoittuvainen. Hän kuuntelee surul-
lista musiikkia ja ajattelee jatkuvasti vanhoja, ikäviä tapahtumia. 
Hän on murehtija. Hän saattaa murehtia ja surra jopa läheisten tai 
ystävienkin asioita.

Phosphoric acid
Tämä valmiste sopii ihmiselle, jonka suruun liittyy voimakasta vä-
symystä ja heikkoutta. Tässä tilassa oleva ei välitä mistään, eikä 
jaksa tehdä mitään. Mikään ei kiinnosta. Hän ei halua mennä ulos, 
vaan olla vain kotona. Hänellä ei ole energiaa. Uni ei tule helposti, 
vaikka kuinka väsyttäisi.

Pulsatilla
Pulsatilla voi helpottaa surevaa henkilöä, joka tuntee itsensä hylä-
tyksi. Henkilö kaipaa paljon läheisyyttä ja hellintää. Hän tarvitsee 
paljon tukea. Hän on hyvin itkuinen ja tunteellinen, mutta saat-
taa myös ärsyyntyä pienistä asioista. Hän voi olla vaativa ja mani-
puloiva saadakseen huomiota. Pelkoja on paljon.

Suru on aina yksilöllistä ja jokainen 
suree omalla tavallaan. Ei ole yhtä oi-
keaa tapaa surra. Suru voi nostaa esiin 
syyllisyyttä, epätoivoa ja alakuloa. Pit-
kään jatkuessaan se saattaa johtaa ma-
sennukseen. Surutyötä ei kuitenkaan 
voi suorittaa. Se kestää aikansa, ja voi 
olla, ettei suru koskaan poistu koko-
naan, vaan jättää pysyvän jäljen. Sure-
malla voi menetyksen vähitellen muut-
taa muistoksi.

Homeopaattinen tuki  
surun eri vaiheissa

Homeopaattinen hoito tukee ihmistä su-
run eri vaiheissa. Se tasapainottaa ja aut-
taa palautumisessa. Homeopaattinen 
hoito ei poista surua eikä siirrä sitä si-
vuun, vaan auttaa eheytymisessä ja oman 
voiman löytämisessä, jotta surun voi 
kohdata ja käsitellä paremmin. Suru pi-
tää surra. Tärkeintä surevalle on ilmaista 

tunteensa, sillä tunteiden tukahduttami-
nen voi myöhemmin johtaa masennuk-
seen tai fyysiseen sairastumiseen.

Suru ei kenties koskaan kokonaan ka-
toa, mutta sen voima lievenee. On tär-
keätä, että annamme surulle tilaa tehdä 
meissä työtään, ja ennen pitkää suru on 
vain pieni kaiku syvyyksistä.

Ehkä surun tärkein opetus meille kai-
kille on, että eläisimme hetkessä ja naut-
tisimme elämästämme tässä ja nyt. ❀

Kirjoittaja on klassinen homeopaatti.

Ennustajat.fi

Enkeliviestit - Tarot tulkinnat - Energiahoidot - Laajat tulkinnat
Kiroukset - Parannus - Unet - Rakkaus - Henkinen kasvu

Selvänäkijät ja perinteiset ennustajat 
apunasi ja tukenasi elämän karikoissa, 

käännekohdissa ja muutoksen tiellä.



52 Minä Olen 5 • 2021

Sisälläni asuu pieni 
joogiaktivisti

Hopi-intiaanien sana "koyaanisqatsi" tarkoittaa elämää, joka on poissa tasapainosta. Vaikka 
suuria, rakenteellisia muutoksia maapallolla tarvitaankin, voi jokainen meistä myös omilla 
toimillaan edistää tasapainon ja harmonian palautumista. Henkiset harjoitukset auttavat 

suuntaamaan toimintaa kaikkien elävien olentojen hyväksi.
Teksti ja kuvat: Piri Aarnikko



 Minä Olen 5 • 2021 53

J oogan eettiset periaatteet 
korostavat ulkoisesti koh-
tuullista, mutta sisäises-
ti rikasta ja elämää kun-

nioittavaa elämäntapaa. Meditaatio- ja 
joogaopettajana koen olevani etuoikeu-
tettu, kun voin auttaa ihmisiä kehittä-
mään henkistä olemuspuoltaan.

Henkiset harjoitukset auttavat oival-
tamaan universumin ykseyden; sen, että 
kaikki ihmiset, eläimet, kasvit ja muu 
luonto ovat yhteydessä toisiinsa ja osa 
suurta elämän verkostoa. Ne muutta-
vat ihmistä rakkaudellisempaan ja myö-
tätuntoisempaan suuntaan, mistä saa 
voimaa vaikuttaa ulkoisiinkin asioihin. 
Omalla kohdallani tämä näkyy päivittäi-
sinä toimina ja valintoina, jotka heijastu-
vat ympäröivään maailmaan. 

Tuhlauksesta kiertotalouteen

Voimme esimerkiksi pysähtyä mietti-
mään omaa kulutustamme. Nyt maail-
massa käytetään seitsemässä kuukaudes-
sa kaikki ne luonnonvarat, joiden pitäisi 
riittää koko vuodeksi. Maapallon kanto-
kyky ei kestä tätä.

Nykyinen, lähes 200 vuotta vanha ta-
lomme löytyi Porvoon maaseudulta. Ta-
lon entinen omistaja jätti meille joitakin 
ihania vanhoja huonekaluja, jotka eivät 
mahtuneet hänen uuteen kotiinsa. Siitä 
alkoi innostukseni kierrätyskalusteisiin 
ja omin käsin tekemiseen. Nyt kotim-
me onkin sisustettu kotitalouskoneita lu-
kuun ottamatta persoonallisilla, kierrä-
tetyillä huonekaluilla. Vanhan kunnosta-
minen ja huoltaminen on kaiken lisäksi 
myös hauskaa! Myös taitoni ovat kehit-
tyneet.

tämällä, korjaamalla ja kunnostamalla 
sekä lainaamalla ja vuokraamalla tuot-
teiden elinkaari pitenee huomattavasti. 
Eläköön kirppikset ja kierrätyskeskuk-
set!

Kasvisruokaa ja rescue-kissoja

Eläinten hyvinvointi on aina ollut lähellä 
"jooginsydäntäni". Ensimmäinen askelee-
ni oli siirtyminen kasvissyöjäksi jo vuosia 
sitten. En halunnut ruokavalinnoillani tu-
kea tehotuotantoa, joka käyttää eläimiä 
julmasti hyväksi. Erityistä surua kannan 
lehmien kohtalosta. On suorastaan rikol-
lista erottaa vasikat emoistaan muutaman 
päivän ikäisinä, kuten nyt pääsääntöisesti 
tehdään. Kuluttajien paine on hyvä muu-
toksen vauhdittaja tässäkin asiassa!

Kasvisruoka on ilokseni todettu pait-
si eettiseksi myös terveelliseksi ja ilmas-
toystävälliseksi tavaksi huolehtia hyvin-
voinnistaan. Kotitalousopettajan taus-
tallani oli helppo paneutua täysipainoi-
sen kasvisruokavalion saloihin, ja oma 
elämänmuutokseni innosti järjestämään 

teeman ympärillä kursseja muille vastaa-
vassa tilanteessa oleville. On ollut palkit-
sevaa huomata, miten tärkeää oikea tieto 
ja käytännön harjoitukset ovat ruokava-
lion turvallisessa muuttamisessa.

Meillä ollaan kissaihmisiä! Kaikki 
meille vuosien varrella tulleet ihanat mir-
rit on hankittu löytöeläinkodeista. Ar-
vostankin suuresti eläinsuojeluyhdistys-
ten toimintaa. Ennen kuin löytöeläimet 
luovutetaan uuteen, vastuulliseen kotiin, 
eläinlääkäri tutkii ne ja eläimet saavat 
asianmukaisen hoidon. Kodin antaminen 
hylätylle eläimelle on suuri eettinen teko.”Vanhan 

kunnostaminen 
ja huoltaminen 
on hauskaa.”

 Löytökissa Iines. 

Olemme onneksi aivan maailmanlaa-
juisestikin siirtymässä kiertotalouteen, 
jossa olemassa olevat materiaalit ja tuot-
teet hyödynnetään uudelleen. Kierrät-

”Kodin 
antaminen 
hylätylle 

eläimelle on 
suuri teko.”
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Elävä pihapiiri 
Puutarhasuunnittelija antoi aikoinaan hyviä vinkkejä ta-
lomme umpeen kasvaneen, villiintyneen pihan hoitoon. 
Olen hänelle ikuisesti kiitollinen, sillä hän neuvoi jättä-
mään kymmenen metrin levyisen kaistaleen keijuille, lin-
nuille ja muille olennoille. Näin teimmekin, ja nyt saam-
me iloita tuloksista. Pihamme sammakot, siilit, mehiläi-
set, perhoset, linnut ja oravat rikastuttavat elämäämme 
suunnattomasti. Pyrimme luomaan niille otolliset olosuh-
teet runsaalla ja monipuolisella puustolla, pensailla ja ku-
killa. Tämä on mitä ihaninta ja nautinnollisinta aktivis-
mia!

Linnut saavat nauttia ruokinnasta koko talvikauden ja 
kymmenet pihapöntöt takaavat sen, että siivekkäitä ystä-
viä riittää pihallamme ympäri vuoden. Perhosille ja pör-
riäisille on kesäisin runsaasti houkuttelevia kukkia, ja täs-
tä runsaudesta hyötyvät edelleen myös hedelmäpuut, mar-
japensaat ja muut hyönteispölytteiset viljelyskasvimme.

Haluan viljellä mahdollisimman paljon syötävää omas-
sa puutarhassani. Kasvissyöjän onnenpäivät alkavat jo 
keväällä, kun ensimmäiset villivihannekset pilkistävät 
maasta; nokkoset, vuohenputket, voikukat, maitohors-
mat, siankärsämöt ja monet muut kutsuvat kokeilemaan 
uusia reseptejä. ”Rikkaruohoista” on tullut arvostettua 
herkkua! Kesän edetessä valikoima lisääntyy viljellyillä 
kasviksilla – juureksilla, marjoilla, hedelmillä, yrteillä ja 
syötävillä kukilla. Niillä pärjää pitkälle syksyyn, ja riittää 
vielä säilöttäväksikin.

SAATAVISSA KIRJAKAUPOISTA  
TAI ALE-HINTAAN KIRJAILIJALTA:  

taavi.kassila@gmail.com
 

DOKUMENTTIROMAANI  
SUURESTA FILOSOFISTA! 

shamaani- ja lapinrummut
SUOMALAISTA   KÄSITYÖTÄ - VERKKOKAUPPA  -  99640 TANHUA  -  SAVUKOSKI

RUMPU-UKKO.FI
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Palautetta joka käänteessä
Onneksi lähi- ja luomuruoka on jo pitkään ollut suo-
siossa, ja myös ruokapiirien toiminta. Minäkin kuulun 
sellaiseen. Tilaamme yhdessä suoraan lähituottajilta 
mitä erilaisimpia tuotteita. Saamme taatusti tuoretta, 
ja samalla tuemme pienyrittäjien työtä! Ja sisäinen joo-
giaktivistini hyrisee tyytyväisenä.

Kaupoissa seuraan valikoimia hyvin tarkkaan. Kas-
salla muistan kiittää suureen ääneen uusista, hyvistä 
luomu- ja vegaanituotteista, jotta muutkin jonossa ole-
vat kuulisivat. Nykyään on netin kautta helppo lähettää 
suoraa palautetta yritysten asiakaspalveluun. Varsinkin 
suurten yritysten kohdalla se on tehokkain tapa. Yksi 
”lempipalautteistani” koskee tällä hetkellä palmuöl-
jyä, maailman eniten käytettyä kasviöljyä. Sen käytös-
tä luopuminen on asia, josta jaksan puhua niin kaupan 
tuoteryhmävastaaville kuin ystäville ja tuttavillekin.

Edullisen hintansa ja monikäyttöisyytensä vuok-
si palmuöljyä löytyy lähes kaikista leivonnaisista. Pal-
mujen viljelystä koituu kuitenkin monia ongelmia. Pal-
muöljyn tuottajamaissa on sademetsien hakkaaminen 
plantaasien alta aiheuttanut valtavaa metsäkatoa, mikä 
heikentää uhanalaisten eläinten kuten sarvikuono-
jen, norsujen, tiikerien ja orankien elinoloja. Raivatut 
metsäalueet ovat olleet maapallolle tärkeitä hiilinielu-
ja. Osa paikallisväestöstä on menettänyt kotinsa ja pe-
rinteiset elintapansa. Palmuöljy on kaiken lisäksi myös 
epäterveellistä.

Kysymykset jatkuvat muillakin ostoksilla. Mitä kau-
passa tiedetään jonkin tuotteen valmistusmaasta, työ-
oloista ja raaka-aineista? Annan usein yhteystietoni li-
sätietojen saamiseksi. Voin tehdä oman pienen osuute-
ni, sillä parannettavia epäkohtia löytyy aina. Joogiak-
tivisti nostaakin katseensa omasta navastaan koska hä-
nen tavoitteensa on kaikkien hyvinvoinnin lisääminen!

Opettajani ja ystäväni Virpi Raipala-Cormier on an-
tanut hyvän neuvon, joka kulkee matkassani:

Tee kaikkea hyvää mitä voit,
kaikilla tavoilla millä voit,
kaikille joille voit,
niin kauan kuin voit.

Kirjoittaja on meditaatio- ja joogaopettaja,  
kasvisruokaopettaja ja Visio paremmasta  
maailmasta -yhdistyksen perustajajäsen.

Joogiaktivistin tavoite on 
kaikkien hyvinvoinnin 

lisääminen!

 Kirja modernista 
matriarkaattitutkimuksesta,

 ilmastonmuutoksesta, alkuperäiskansojen 
ekologisesta tiedosta ja lahjan teoriasta

Lisätietoja ja kirjan tilaus: kaarina.kailo@gmail.com
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Elviiran syysherkut
Ketoilijoille ja miksei muillekin 

Lämmin viljaton puuro 
1 annos

1/2 dl kuorittuja hampunsiemeniä 
2 rkl auringonkukansiemeniä 
1 rkl chia-siemeniä 
2 dl vettä 
ripaus luonnonsuolaa

1. Huuhtele siemenet hyvin. Laita runsaa-
seen veteen likoamaan yön yli.

2. Laita siemenet nesteineen kattilaan. 
Kuumenna sekoitellen, kunnes puuro on 
kuumaa ja sakeutunut haluamaasi koos-
tumukseen.

3. Mausta suolalla. Jos haluat sileää puuroa, 
soseuta sauvavatkaimella tai tehosekoit-
timessa.

4. Tarjoile haluamiesi lisukkeiden kanssa.

Ravitseva maidoton pinaattikeitto
2 annosta

150 g pakastepinaattia 
1 tölkki (330 ml) Foodinin kookosmaitoa 
1/2 dl kuorittuja hampunsiemeniä 
2 tl sitruunamehua 
1/2 - 1 tl luonnonsuolaa

1. Laita kaikki ainekset kattilaan.

2. Keitä miedolla lämmöllä 5-10 minuutin 
ajan.

3. Maista. Lisää mausteita maun mukaan.

4. Voit halutessasi soseuttaa keiton sauva-
vatkaimella tai tehosekoittimessa.

Vinkki: Liota hampunsiemeniä yön yli run-
saassa vedessä ja idätä niitä 8—12 tuntia 
huoneenlämmössä. Näin saat parannettua 
niiden sulavuutta ja myös vähennettyä hait-
ta-aineiden (esim. fytaatin) määrää.

Reseptit ja kuvat: Elviira Krebber
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Vegaaniset Ketolla-pasteijat
n. 10 kpl

Taikina: 
3 dl mantelijauhoja 
1/2 dl erytritolia 
1 tl leivinjauhetta 
1/2 tl psylliuminkuorijauhetta 
2 rkl vettä 
2-3 rkl oliiviöljyä

Täyte: 
1/2 dl Ketokamun Ketolla-levitettä 
(saa mm. Ruohonjuuresta tai Ketokamun 
verkkokaupasta)

1. Laita uuni kuumenemaan 150 asteeseen.

2. Laita taikinan ainekset kulhoon. Vaivaa 
käsin jämäkäksi.

3. Jos taikina on liian jämäkkää, lisää oliiviöl-
jyä teelusikallinen kerrallaan, kunnes tai-
kina on joustavaa eikä repeile.

4. Kauli taikina kahden leivinpaperin päällä n. 
0,5 cm paksuksi, tasaiseksi levyksi.

5. Poista päällimmäinen paperi. Ruuduta tai-
kina veitsellä tai taikinapyörällä n. 6 x 6 cm 
ruuduiksi.

6. Laita taikinaneliöt pellille leivinpaperin 
päälle noin 1 cm etäisyyksin toisistaan.

7. Lusikoi n. teelusikallisen verran Ketollaa 
keskelle jokaista neliötä.

8. Sulje neliöt nostamalla toinen kulma täyt-
teen yli ja paina reunat sormenpäillä tii-
viisti yhteen.

9. Paista n. 20 minuuttia, tai kunnes pastei-
jat ovat kypsiä.

10. Ota neliöt uunista, anna jäähtyä haaleiksi  
 ja nauti!

Huom. Erytritoli on hiilariton makeutusaine, 
joka auttaa taikinaa pysymään koossa. Voit 
myös käyttää steviaa tai jättää makeuttami-
sen pois kokonaan. Lisää siinä tapauksessa 
taikinaan vielä 1 tl psylliuminkuorijauhetta.

Vinkki: Voit sulattaa Ketollaa vesihauteessa, 
jotta siitä tulee juoksevaa. Dippaa siihen val-
miita pasteijoita. Namm!
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Teksti ja  reseptit: Petra Hintikainen

H arva mauste herättää yhtä 
paljon intohimoja puo-
leen ja toiseen kuin valko-
sipuli. Ei ole välimuotoa – 

-siihen joko ihastutaan tai vihastutaan. 
Valkosipulin kannattajat hehkuttavat sen 
suurenmoista makua ja terveysvaikutuk-
sia. Vastapuoli vetäisee pöytään "kaamea 
löyhkä" -kortin.

Mikäli valkosipulin hajuvanat vaivaa-

Valkosipulin 
vallassa
vat sinua, kannattaa kokeilla kotimaista, 
luonnonmukaisesti kasvatettua valkosi-
pulia. Jälkituoksukin saattaa jäädä vaa-
timattomammaksi.

Allisiini, josta valkosipulille tunnus-
omainen "bukee" johtuu, on varsinai-
nen ihmeaine. Se tappaa viruksia, sieniä 
ja bakteereita, ja sillä on hoidettu tuleh-
duksia ja haavoja. Ja pitäähän se tunne-
tusti myös vampyyrit loitolla! Allisiini 

tuhoutuu kuumennettaessa, joten kasvin 
terveysvaikutukset ovat suurimmillaan 
raa’assa sipulissa.

Keittiössä valkosipuli rakastaa inki-
vääriä, tomaattia ja tavallista sipulia. 
Aioli ja Tsatsiki – nuo välimerelliset kas-
tikkeet – eivät olisi mitään ilman tätä val-
keaa herkkua, eikä pizza maistu pizzalta 
ilman oreganoa ja valkosipulia. Perheeni 
jääkaapissa on yleensä aina isäni valmis-

Kuva: Petra Hintikainen
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tamaa valkosipulilevitettä, josta on muo-
dostunut suorastaan jo käsite. Sitä voi 
käyttää muutenkin kuin vain leivänpääl-
liseksi. Isä valmisti pyynnöstäni tämän 
jutun inspiraatioksi tuoreen satsin tuota 
kullankeltaista herkkua. Olkaapa hyvät!

Tanen valkosipulilevite
2–3 valkosipulinkynttä
250 g voita
n. 2,5 tl kookosöljyä
vajaa 2 ½ dl oliiviöljyä
2 ½ dl vettä

1. Paloittele voi pienemmiksi paloiksi ja anna 
pehmetä huoneenlämmössä.

2. Kaada kuumankestävään mitta-astiaan 
oliiviöljyä ja kookosöljyä yhteensä 2 ½ dl. 
Kookosöljy saa sulaa juoksevaksi oliiviöl-
jyn sekaan. Laita mitta-astia siis esimer-
kiksi kattilaan, jossa on kuumaa vettä. Li-
sää öljyseos voin sekaan ja sekoita vispi-
lällä. Lisää vielä vesi ja sekoita lisää.

3. Murskaa valkosipulinkynnet joko purista-
malla tai pilkkomalla pieniksi palasiksi. Li-
sää öljyseokseen sekoitusvaiheessa.

4. Laita astia puoleksi tunniksi pakkaseen 
jähmettymään ja säilytä sen jälkeen jää-
kaapissa. Levitteeseen voi lisätä yrttejä 
oman maun mukaan. Esimerkiksi kuivattu 
nokkonen ja ruohosipuli sopivat hyvin.

Ideoita syysruokiin  
á la valkosipuli

Valkosipulilevitteestä ja kesäkurpitsoista 
saa pyöräytettyä käden käänteessä maa-
ilman helpoimmat kesäkurpitsapihvit. 
Kesäkurpitsat pestään, kuivataan ja lei-
kataan noin sentin paksuisiksi siivuik-
si. Siivut paistetaan pannulla keskiläm-
möllä valkosipulilevitteessä pari minuut-
tia molemmin puolin. Lupaan, että tulee 
herkullista!

Uuniperunoiden ystävät voitelevat hal-
kaistut perunat samaisella levitteellä ja 
paistavat perunoita 225 asteessa peru-
noiden koosta riippuen 30-40 minuuttia. 
Vie kielen ja mielen mennessään!

Syksy on myös kaalien kulta-aikaa. 
Lehtikaali, jota ylistetään yhdeksi kaik-
kein ravinnetiheimmistä kasviksista, 
kannattaa yhdistää valkosipulin kanssa 
lehtikaalisipseiksi: pilko tai raasta pie-
nehkö sipulin kynsi pieniksi palasiksi ja 

hyvät, seuraavaksi "ei-enää-niin-salai-
nen-resepti" elinvoiman lisäämiseksi:

Tiibetin munkkien elämäneliksiiri
Tämän reseptin ovat kehittäneet tiibetiläi-
set munkit. Resepti löytyi noin 2000 vuotta 
sitten savitauluun hakattuna. Tämä ihmeel-
linen seos auttaa heidän mukaansa saavut-
tamaan pitkän ja terveen elämän. Parhaan 
vaikutuksen saa nauttimalla sitä aamulla  
ensimmäiseksi tyhjään vatsaan.

300 g luomuvalkosipulia
1 kg luomusitruunoita
1,5 l vettä (mielellään lähdevettä)

1. Hienonna valkosipuli.
2. Kuori ja viipaloi sitruunat.
3. Kiehauta vesi. Lisää veteen sitruunat ja 

valkosipuli ja keitä kannen alla 15 minuut-
tia.

4. Jäähdytä vesi ja laita lasipurkkiin.
5. Nauti seosta 50 ml aamuisin 25 päivän 

ajan. Pidä sen jälkeen 10 päivän tauko ja 
toista prosessi uudestaan. Parhaan tulok-
sen saat nauttimalla yhden tai kaksi kuuria 
vuodessa.

Todelliset hardcore-kynsilaukkaajat te-
kevät saman kuin Puutarhaponimmekin, 
eli syövät kynnet kuorineen tuoreena. Ko-
keilkaa, jos uskallatte!  ❀

sekoita se loraukseen oliiviöljyä. Lisää 
ripaus hyvälaatuista suolaa öljyn jouk-
koon. Riivi pestyistä ja kuivatuista lehti-
kaaleista lehtiruodit irti ja pyörittele siis-
tityt kaalinlehdet öljyssä. Paista 150 as-
teessa noin 20 minuuttia ja kääntele vä-
lillä. On taatusti parempaa ja terveelli-
sempää kuin kaupan sipsit!

Valkosipulin suurenmoiset, elämää 
vahvistavat vaikutukset ovat olleet tie-
dossa tuhansien vuosien ajan. Olkaapa 

”Valkosipulin 
suurenmoiset, 

elämää 
vahvistavat 
vaikutukset 
ovat olleet 
tiedossa 

tuhansien 
vuosien ajan.”

Piirros: Minna Hankanen

Kuva: Petra Hintikainen
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Ville Äikäs

Kaunis maailma

Luonnollisesti ehostaen
Aina ei ehostamisessa tarvita runsasta tuotearse-
naalia tai voimakkaasti korostettuja piirteitä. Hyvin 
valitut tuotteet ja kevyet kädenliikkeet niitä levitet-

täessä antavat kauniin heleän ja raikkaan lopputu-
loksen. Luonnonkosmetiikan kauniilla väripaletilla 
epäonnistuminen on melkeinpä mahdotonta.  ❀

Mádara Na-
tural Brow 
Pomade  
– kulmavaha
Voidemaisella vahalla saa kiinnitettyä 
kurittomat kulmakarvat paikoilleen ja 
myös täytettyä tyhjät kolot niiden välis-
sä. Näin saat pehmeän tyylikkäät ja vii-
meistellyt kulmat. Pitkäkestoisen lop-
putuloksen antavia vahoja on kolme sä-
vyä. Ecocert-sertifioitu.
4 ml / 23 €

Esse  
Probiotic Skincare  
Foundation
Probioottisen ihonhoidon pioneeri Esse 
on lanseerannut ensimmäisen probioot-
tisen meikkivoiteen. Meikkivoide sisältää 
lactobacillus-mikrobeja, jotka kiinnitty-
vät ihosoluihin ja vahvistavat ihon luon-
nollista suojakalvoa stimuloimalla anti-
mikrobisten peptidien tuotantoa. 10 eri 
sävyä, spf-kerroin 30.
30 ml / 66 €

By Raili Beauty  
Essentials Self-Tan 
Water – itseruskettava 
hoitoneste
Syksyn ja talven pimeinä päivinä voi 
iholla kajastava auringon hipaisu ke-
ventää mieltä. By Raili -sarjan itserus-
kettava hoitoneste sävyttää ihoa as-
teittain tummemmaksi käyttömääräs-
tä riippuen. Lopputuloksena hillitty ja 
luonnollinen päivetys. Kosteutta ihol-
le antaa suomalainen puolukkauute ja 
ruusuvesi.
100 ml / 24 €
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Duroy Natura 
-sivellinsetti
Täydellisin lopputulos vaatii joskus myös hy-
vät välineet – kun pelkät sormet eivät riitä! 
Suomalaisen Duroyn Natura-sivellinsetis-
sä on 13 sivellintä, eli täydellinen setti upe-
an ehostuksen luomiseksi. Bambuvartisissa 
siveltimissä on synteettiset karvat ja kaikki 
siveltimet ovat täysin vegaanisia.
13 siveltimen Natura-sivellinsetti 269,90 €

Korento Lip &  
Cheek Tint  
– huuli- ja poskiväri
Näppärää ja monipuolista voidemais-
ta tuotetta voi käyttää antamaan 
utuista sävyä sekä huulille että pos-
kille. Sormin levittäen saa huulille lä-
pikuultavan sävyn ja siveltimellä hie-
man intensiivisemmän. Poskille saa 
parhaan tuloksen sormilla häivyt-
täen. Sävyjä on kuusi, joista kaksi on 
täysin vegaanista.
5 ml / 34 €

12 ASKELTA 
kohti parempaa maailmaa 

Uusi yhteiskuntamalli edistää kaikkien  
hyvinvointia ja tarjoaa ratkaisuja  

nykyisiin ongelmiin

Meillä on mahdollisuus uuden, 
inhimillisemmän ja kaikkien 
hyvinvoinnista huolehtivan 

maailman kehittämiseen niin 
ihmisille, eläimille, kasveille kuin 

muullekin luonnolle. Tarvitaan 
konkreettinen malli, joka antaa 
suuntaviivat kokonaisvaltaiselle 

muutokselle yhteiskunnassa. 

Lataa filosofi P.R. Sarkarin 
yhteiskuntamalli tiivistetyssä,  

12 askeleen muodossa 
osoitteessa:

www.parempaanmaailmaan.fi

Lahja sinulle! 
Lataa ilmainen 

e-julkaisu

MinaOlen-pystyilmoitus.indd   1 30.10.2020   15.06
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Astrokooppi
Astrologi: Johanna Karpov

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

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

ihmisestä individuaalin persoonan.  
Kun taivaalla liikkuvat hitaammat planeetat vaikuttavat persoonallisiin 

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

yhteiskunnallisistakin muutoksista.

Astrologiassa puhutaan planeet-
tojen etenemisestä ja perään-
tymisestä maan näkökulmasta 
tulkiten. Tämän syksyn voimak-
kain kuvio löytyy Plutosta ja Sa-
turnuksesta, jotka molemmat ovat 
lähteneet etenemään pitkän pai-
kallaanolon jälkeen. Pluton syvyys 
yhdistettynä Saturnuksen konk-
reettisuuteen ja rakenteeseen 
muuttivat maailmaa alkuvuodesta 
2020.

Molemmat planeetat ovat olleet 
niin sanotusti pysähdyksissä tou-
kokuusta lähtien, ja kollektiivinen 
ilmapiiri onkin ollut odottavan tus-
kainen; moni on kokenut jämäh-
täneensä paikoilleen, eikä uutta 
suuntaa ole tuntunut löytyvän 
yrityksistä huolimatta. Kun tämä 
parivaljakko pääsee lokakuussa 
vihdoin etenemään, se kyntää 
syvältä ja nostaa erilaisia ajatuk-
sia ja tuntemuksia pintaan. Emme 

Suurpiirteinen syksy
Uudenkuun 
pvm

Aste ja merkki

Marraskuu 4.11. 13° skorpionia

Joulukuu 4.12. 12° jousimiestä

elä helppoa aikaa, mutta maailma 
taatusti puhdistuu.

Pluton ja Saturnuksen joukkoon 
liittyvät lokakuun puolivälissä Mars 
ja Jupiter, ja samaan aikaan myös 
Merkurius lopettaa kolmiviikkoisen 
perääntymisensä; mitä ihmettä 
saammekaan nähdä ja kokea 17.-
23.10 välisenä aikana! Jos vietät 
tuolloin syntymäpäiviäsi, saat 
tämän energian käyttöösi koko 
seuraavalle vuodelle.  

Tuolle samalle lokakuun aikavä-
lille sijoittuu 20.10. myös täysikuu 
vaa’asta oinaaseen.

Tämän täydenkuun energiat 
ovat sekä voimakkaat että pai-
neistetut; yksikin väärä sana voi 
aiheuttaa suuren katastrofin – tai 
toisaalta yksikin oikea ele voi aut-
taa pelastamaan jonkin tilanteen.

Loppusyksy on suosiollista ai-
kaa henkiselle avautumiselle. Jupi-
terin laajentava voima yhdistettynä 

Neptunuksen herkkyyteen avaa 
intuition ovet yhä useamman käyt-
töön tai syventää jo opittua tietoa.

Jos sinulla on jokin henkilökoh-
tainen planeetta (ks. selitys alem-
pana kaaressa) kartallasi minkä 
tahansa merkin 20-22 asteessa, 
olet astumassa uuteen maail-
maan. Ja jos sinulla on aurinko ko. 
asteissa, sinulle avautuu selvä-
tietoisuus. Kuu taas avaa näissä 
asteissa selvätuntoisuuden, Mer-
kurius selvänäköisyyden, Venus 
selväaistillisuuden ja Mars selvä-
toiminnallisuuden. Nämä kaikki 
ovat herkkyyden erilaisia muotoja, 
joiden voimaa sinun tulee opetella 
käyttämään viisaasti.
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Tilaa ilmaiseksi oma astrologinen karttasi 
sähköpostiisi osoitteesta www.veneika.fiminä

Olen
ETU!

Mainitse: MinäOlenAstrokooppi/etukoodi
(normaalihinta 2€)

Mars 
Liike 19° vaakaa - 28° skorpionia

Liikkuessaan vaa’an merkissä Marsin voima-
kas energia muuntuu hienostuneeksi, toiset 
ihmiset huomioonottavaksi taiteellisuudeksi 
– mutta se voi myös muuntua turhautuneeksi, 
tukahduttaen voimakkaat energiapurkauk-
set. Nyt ehkä syytämme vallitsevaa tilannetta 
ennemmin kuin ottaisimme vastuun omasta 
käytöksestämme.

Siirtyessään skorpionin merkkiin 31.10. 
Mars pääsee vihdoin toimimaan itselleen 
ominaisella tavalla; meidän on puristettava 
itsestämme esille se voima, jolla vihdoin ja 
viimein pääsemme liikkeelle.

Jupiter 
Liike 22° - 27° vesimiestä

Pitkän paikallaanolon jälkeen on Jupiter 
vihdoin päässyt etenemään. Tästä onnesta 
saavat nauttia erityisesti 10.-15.2. syntyneet 
vesimiehet, 13.-17.6. syntyneet kaksoset ja 
15.-19.10. syntyneet vaa’at. Ne asiat, jotka 
eivät ole kesän aikana edistyneet juuri ol-
lenkaan, saavat uuden muotonsa nopeasti ja 
helposti. Liikkuessaan ilmamerkissä on Ju-
piterkin kevyt ja mukautuvainen; muutokset 
voivat olla nopeita ja laajoja.

KIEHTOVATKO  
TAROT-KORTIT JA  

NIIDEN LUKEMINEN?
Oletko koskaan miettinyt, mitä kortit 

kertovat? Onko sinua kiehtonut ajatus, 

että osaisit avartaa näkyvän todellisuuden 

rajoja ja saisit yhteyden korkeampaan 

tietoon?

Lue lisää ja tilaa:
www.minaolen.fi/tarot-verkkokurssi

KURSSI SISÄLTÄÄ  
KUUSI INTENSIIVISTÄ LUENTOA  

HINTAAN 79 €

Nyt sinulla on mahdollisuus hypätä  

mukaan Tarot-korttien mystiseen  

maailmaan. Verkkokurssin ohjaa tunnettu 

ja arvostettu Tarot-mestari Tuula Huhtala,  

joka opettaa kädestä pitäen, askel aske- 

leelta työskentelyä Tarot-korttien kanssa.
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Näin unta, että olin pieni metsähiiri ja istuin 
emoni kanssa pellon laidalla jyrsimässä jyviä. 
Päivä oli aurinkoinen, taivas sininen ja täh-
kät yläpuolellamme kahisivat autuaasti aivan 
kuin olisin ollut Hiirien Taivaassa, jonka vie-
lä hyvin muistin. Kaikki täällä maassa oli väl-
jähtänyttä ja väritöntä, ja mainitsinkin tästä 
emolleni, joka pyöritteli jyvää käpälissään ja 
tarkkaili samalla kiinteästi taivasta. Ajatte-
lin sen johtuvan siitä, että hänkin tunsi laillani 
syvää kaipuuta Hiirien Taivaaseen. Emoni vil-
kaisi minuun oudosti.

– Sinä olet kyllä kummallisin lapsi, joka mi-
nulla koskaan on ollut, hän sanoi. – Täällä minä 
keskityn joka hetki pitääkseni sinut elossa ja 
sinä vain höpötät jonninjoutavia, jatkoi emoni.

– Miten niin pitääksesi minut elossa, kysyin 
häneltä ihmeissäni. – Luulin, että elämäni on 
Hiirien Paimenen kädessä!

Emoni lopetti jyvien puputtamisen ja katsoi 
minuun nyt aivan todella huolestuneen näköi-
senä.

– Hyvä lapsi, huudahti hän. – Nytkin meitä 
vaanivat monet vaarat! Taivaalla kaarteleva 
haukka voi syöksyä alas ja napata sinut. Met-
sän laidassa vaaniva kettu voi hiipiä taakse-
si ja pistää sinut poskeensa. Voit jopa joutua 
puimakoneen survomaksi. Rakas lapsi, elämä 
on täynnä vaaroja sellaisille kuin sinä ja minä, 
ja pahin niistä on kissa!

Kauhistuin. Olin kuvitellut, että maa olisi 
yhtä ihana paikka kuin Hiirien Taivas, mutta 
olinko nyt joutunutkin helvettiin? Mistään täl-
laisesta ei kyllä ollut puhetta, kun lähdin tälle 
matkalle.

– Mitä se nappaaminen ja syöminen on, 
kysyin emoltani peloissani.

– Se on sitä, että joku tekee sinulle sa-
maa, mitä me teemme jyville, vastasi emoni 
keskittyen taas jyrsimiseen. Hänen silkkiset 
viiksikarvansa kimaltelivat auringossa.

Lopetin nakertelemisen ja pudotin jyväni 
maahan. Katselin sitä neuvottomana.

– Mutta... mehän vain otamme ne itseem-
me!

– Ja aivan samoin ottavat muutkin eläi-
met meidät itseensä, vastasi emoni.

– Miksi niin pitää olla, eikö sitä voi miten-
kään muuttaa, kysyin.

– Me olemme saaliseläimiä ja sillä siisti, 
vastasi emoni. – Se on yleinen mielipide.

Vaikenin. Emoni tähyili lakkaamatta tai-
vaita ja totesi lopulta, että olisi lähdettävä 
kohti kotikoloa ennen kuin pöllö lähtee liik-
keelle. Kipitimme pitkin ojanviertä turvalli-
seen pesäämme aitan alle. Illan tummetessa 
ja yön outoja ääniä kuunnellessani en kuiten-
kaan saanut unta. Käperryin kerälle ja pai-
noin kuononi hännän juureen. Emon turvalli-
nen selkä lämmitti minua.

Valvotun ja levottoman yön jälkeen olin 
tehnyt päätökseni. Kohtaisin kissan kysyäk-
seni siltä tästä yleisestä mielipiteestä. Jos 
kissa kerran oli meidän suurin vaaramme, 
sillä täytyi olla tietoa tästä salaperäisestä 
asiasta.

Kissa loikoili pihamaalla. Se oli suuri ja rai-
dallinen ja aivan liikkumaton. Rykäisin hil-
jaa kunnioittavan välimatkan päästä. Jonkin 
ajan kuluttua – joka sisälsi melkoisen mää-

rän pienen hiirensydämeni kumisevia lyön-
tejä – kissa nosti päätään ja suuntasi minuun 
puoliavoimet, vihreät silmänsä. Silmäluomien 
raoista näin pilkottavan mustan jyvän. Nousin 
istumaan takakäpälilleni ja nostin tassut rin-
nalleni. Toivoin tämän eleen osoittavan koh-
teliaisuutta, sillä emoni oli aina tähdentänyt 
hyvää käytöstä.

– Kunnioitettava kissa, aloitin rykien. – Lä-
hestyn teitä minua askarruttavan kysymyk-
sen kanssa. Uskon, että voisitte auttaa mi-
nua.

Kissa ei kai olisi voinut näyttää hämmäs-
tyneemmältä, jos se vain olisi osannut. Mut-
ta sen kasvot pysyivät ilmeettöminä. Nyt se 
oli kuitenkin avannut silmänsä apposen auki. 
Sen häntä liikahteli kuin käärme. Rohkaisin 
mieleni ja jatkoin:

– Kysymykseni koskee yleistä mielipidet-
tä, jos suvaitsette. Asia hämmentää minua. 
Pohdiskelin sitä koko viime yön. Kuka tai mikä 
se yleinen mielipide on? Määrääkö se aivan 
kaikesta? Emoni sanoo, että minä olen saali-
seläin ja että se on yleinen mielipide eikä sitä 
voi muuttaa. Ja että te, arvoisa kissa, olet-
te minun suurin viholliseni. Onko tämä totuus 
vai yleinen mielipide, jos saan tiedustella? Vai 
ovatko ne sama asia?

Kissan silmiin syttyi kiinnostunut pilkah-
dus: "Lihapalahan osasi ajatella. Mielenkiin-
toista… "

Se rakasti leikkejä ja arvoituksia. Se ei voi-
nut vastustaa kiusausta vaan nousi hitaas-
ti venytellen istumaan. Se oli kauhistutta-
van suuri – kuin raidallinen, karvainen vuori. 

Ritva Haapaniemi

Tarinan taikaa:

Yleinen mielipide
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Ja vastoin tahtoaan se tunsi itsensä myös 
imarrelluksi hiiren huomiosta. Se katseli pu-
huessaan käpäläänsä, ei minua.

– No jaa, sanoi se suloisella äänellä. – Ne 
voivat olla sama asia... tai sitten ei. Yleinen 
mielipide on liikkuva käsite. Se voi muut-
tua... tai sitten ei. Yleensä se on muuttuva 
tekijä. Joskus. Mutta totuus, se taas ei muu-
tu vaan pysyy. Totuus voi myös joskus olla 
yleinen mielipide ja päinvastoin.

– Tunnetteko te yleisen mielipiteen hyvin, 
kysyin. – Onko se jokin jumala, joka määrää 
kaikesta? Se vaikuttaa kovin ailahteleval-
ta. Onko meidän toimittava sen tahdon mu-
kaan, sinun ja minunkin? Onko minun pakko 
olla saaliseläin ja sinun pakko ottaa minut 
itseesi? Emmekö voi muuttaa asiaa, eikö 
meillä ole vapaa tahto? Onko tällaista hirmu-
hallitsijaa pakko totella?

– Kenen on, kenen ei, kehräsi kissa arvoi-
tuksellisesti. – Tässä tapauksessa yleinen 
mielipide on kyllä minun puolellani. Sinä olet 
saaliseläin ja minä syön sinut. Niin on aina 
ollut.

– Mutta... eikö maailman tulisi muuttua? 
minä jatkoin. – Emmekö voisi muuttaa kai-
ken paremmaksi, uudeksi?

– Kenen kannalta paremmaksi? kysyi kis-
sa katsoen minuun nyt jotenkin vihamieli-
sesti.

– Kaikkien, vastasin tukahtuneesti.  
– Että maailmassa olisi enemmän rakkautta 
ja sillä tavalla. Ja vähemmän pelkoa ja vihaa. 
Eikä kukaan enää tappaisi toistaan eikä ot-
taisi toisen ruumista itseensä vaan maailma 
olisi yhtä ihana paikka kuin Taivas. Minä toi-
von maailman rauhaa ja rakkautta!

Kissa kätki naurahduksensa yskähdyk-
seen.

– Sinä ja minä, se sanoi sitten katsoen 
minuun jotenkin lempeästi. – Sinä ja minä 
emme koskaan voi olla ystäviä. Se on ylei-
nen mielipide.

teinen hiljaisuus oli laskeutunut pihamaan 
ylle.

– Voit kysyä asiasta vaikka ihmiseltä itsel-
tään, hän kyllä tietää kaiken yleisestä mieli-
piteestä.

– Tunnetko sinä jonkun, jolta voisin asiaa 
tiedustella? kysäisin.

– Tunnenpa hyvinkin, naukaisi kissa viek-
kaan ystävällisesti. – Yksi seisoo tuolla kasvi-
maalla, menepä hänen juttusilleen.

Tiesin keskustelumme olevan ohi. Kissa 
katseli päivänkakkaraa kuin ihaillen, pää kal-
lellaan. Se ei enää välittänyt minusta.

Ja samalla hetkellä kun käänsin sille sel-
käni, löi kärpäsen kohtalonhetki. Kissa nap-
pasi sen kynsiinsä ja söi suuhunsa. Selkä-
karvani värisivät inhosta kipittäessäni kasvi-
maalle. Ja toden totta, siellä seisoi ihminen! 
Siellä seisoi suuri ihminen kädet levällään 
aivan kuin suojellen kaikkea kasvavaa. Sen 
vaaterääsyt liehuivat tuulessa ja päässään 
sillä oli jonkinlainen hatunreuhka. Koko ihmi-
nen tuntui heiluvan tuulessa eteen ja taakse, 
ja myös sen valtava varjo heilui ja häälyi puo-
lelta toiselle milloin varjostaen mansikoita, 
milloin viinimarjapensaita. Yksikään elävä 
olento ei tuntunut viihtyvän sen lähellä. Va-
riksetkin näyttivät kauhuissaan sitä pakene-
van. Niin suuri oli sen mahti. Vapisin kuonos-
ta hännänpäähän asti.

– Oi hyvä ja kaikkivaltias ihminen, huusin 
tuuleen koko voimallani. – Minulla olisi sinul-
le vain yksi pyyntö! Etkö sinä, joka kaikkivoi-
paisuudessasi loit yleisen mielipiteen, voisi 
myös lopettaa sen?

Yht´äkkiä tuntui kuin tuuli olisi hetkeksi 
tyyntynyt. Ihminen lopetti huojuntansa puo-
lelta toiselle. Se pysähtyi, kallistui hieman ja 
katsoi suoraan minuun.

Siihen heräsin.  ❀

– Mutta onko se myös totuus? kysyin.
Kissa ryhtyi nyt seuraamaan silmillään lä-

hellä pörräävää kärpästä, jonka surina kuu-
losti sillä hetkellä korvissani aivan ukkosen 
jyrinältä.

– Se on minun totuuteni. Ja myös minun 
mielipiteeni, vastasi kissa irrottamatta sil-
miään kärpäsestä.

– Ja yleinen mielipide, totesin hiljaa itsek-
seni. – Voi, tämä on kamalan vaikeaa! Eihän 
tästä saa mitään selvää! Etkö voisi muuttaa 
mielipidettäsi niin, että yleinen mielipidekin 
muuttuisi?

– Älä minua katso, sanoi kissa. – En minä 
tätä keksinyt. Syytä ihmistä. Hän se keksi 
yleisen mielipiteen. Eikä hän voi sietää sinua, 
koska kuljetat bakteereja kintuissasi hänen 
ruokavarastoihinsa. Sinä olet hyödytön ja va-
hingollinen tuhoeläin. Minäkin olen täällä vain 
töissä ihmiselle.

– Onko yleinen mielipide sitten ihmisten 
jumala? kysyin tuntien olevani perimmäis-
ten kysymysten äärellä. Samalla tunsin itse-
ni tavattoman onnettomaksi ja surullisek-
si. Hiirien Paimen ei puhunut tähän sävyyn, 
pikemminkin niin, että kaikilla on tarkoituk-
sensa ja tehtävänsä maan päällä.

Kärpänen oli tällä välin laskeutunut kissan 
lähellä huojuvaan päivänkakkaraan. Pahaen-
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puh. 050 534 4643

 • numerologia

 • TFT-hoidot

 • kurssit ym.

www.valonsydan.�  

Seija Laukkanen

www.seijalaukkanen.fi

Henkinen auttaja                                                                    
Selvänäkötulkinnat - katso soittoajat nettisivultani

Kaukohoito - energianvälitys   
Henkilökohtaiset voimataulut- juuri sinulle maalattu 

Green8.fi
Älypuhelimet

Tabletit

Soittele huoletta.

Mokkulat

Neutraloi ja suojaa tehokkaasti  
sähkömagneettiselta säteilyltä!

Neutraloi ja suojaa tehokkaasti  
sähkömagneettiselta säteilyltä!

Älypuhelimet
Tabletit
Mokkulat

Älypuhelimet

Tabletit

Soittele huoletta.

Mokkulat

Neutraloi ja suojaa tehokkaasti  
sähkömagneettiselta säteilyltä!

Älypuhelimet

Tabletit

Soittele huoletta.

Mokkulat

Neutraloi ja suojaa tehokkaasti  
sähkömagneettiselta säteilyltä!

auttajat.kuudesaisti.net

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

SOITA AUTTAJALLE 
Myös  

kirja
llis

ia 

tulkintoja

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

Päivystävien Auttajien puhelinnumerot löydät verkkosivuilta

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

Oma elämäsi on tärkein elämä
eheyttää, se tuo ilon ja vapauden

sekä tyytyväisyyden elämään.
Koulutuspäivät, kanavoinnit

Pirjo Aurora 045 311 6665
Elämänhallinnan kouluttaja M
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facebook.com/minaolenlehti

Löydät meidät  
Facebookista

minä

Olen
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Vastaanottaja 
maksaa posti-

maksun

Minä Olen Keskus Oy

Tunnus 5021389

00003 Vastauslähetysnimi

jakeluosoite

postinumero

postitoimipaikka

puhelin

sähköposti

allekirjoitus

nimi

jakeluosoite

postinumero

postitoimipaikka

puhelin

sähköposti

Tilaa  
minä

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

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

TILAUKSEN MAKSAJA LAHJATILAUKSEN SAAJA

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

facebook.com/minaolenlehti
www.minaolenlehti.fi
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Transformer 28-5G!

 Suojaa säteilyltä 33 metrin säteellä

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

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

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

 30 päivän rahat takaisin -takuu.

Green8 säteilyn suojalaitteet! 

Tutustu osoitteessa:

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

Sähkömagneettisen säteilyn  
aiheuttamia ongelmia

Green8.fi

 Energiavaje  
 ja uupumus

 Unihäiriöt
 Päänsärky

 Allergiat
 Hermostuneisuus 

  ja levottomuus

Täydellinen suojaus  4 - 5 G verkkoja vastaan


