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                    ”Kuinka te auttaisitte heitä, joita kiire on ajanut kasvottomiksi aaveiksi? 

                     Mitä sanoisitte heille, jotka pelkäävät ajan hitautta, 

                     vain koska eivät ole kohdanneet itseään.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ajan kulku /Hetken kauneus 

 

Voisiko yksi hetki elämässä poistaa harteillenne kasaantuneet taakat? Voisiko yksi helpotuksen 

luolastoissa hapuileva hetki olla ääretön mahdollisuus myös sellaiselle, jonka elämä on ollut 

kärsimystä? Miksi niin usein ihmiselämä tuntuu silmänräpäykseltä? Mikä oikeastaan on hetki, 

johon meitä vaaditaan pysähtymään? 

  Katsokaa tätä kaunista tiimalasia. Te ihailisitte mielellään ajassa hiipuvaa hiekkaa, joka laskeutuu 

täsmällisesti lasin alaosaan. Mutta vanhimmat teistä huomaavat, ettei kauneinta ole tuo 

täsmällisyys eikä tuo aika, joka kuluu hiekan laskemisesta alempaan osaan tiimalasia. He 

huomaavat nuo pienet hiekanjyvät, joita lasissa on tuhansia. Ja niin te kaikki katsotte ajan kulun 

läpi ja huomaatte, kuinka jokainen hiekanjyvä on ikuisuuden hetki. 

  Katsokaa kuinka monesta hiekanjyvästä, hetkestä rakentuu auringonlasku. 

Katsokaa kuinka monesta hetkestä rakentuu vuosi, entäpä kuusi sellaista. Katsokaa kuinka 

monesta hetkestä rakentuu teidän kaunis elämänne. 

  Juuri ajasta te etsitte oikeudenmukaisuutta. Kysytte, miksi olette joutuneet rämpimään vuosia vain 

päästäksenne jaloillenne? Tai ehkäpä, miksi vuosien työ meni hukkaan varkaiden takia? 

  On ymmärrettävää kohdata turhautumista, on inhimillistä kirota kärsimystä, joka on vienyt vuosia 

niin lyhyestä elämästämme. Silti mestari opettaa oppilaitaan hyväksymään kaiken sen mikä on 

sidottu mielen luomaan aikaan. Ainoastaan melusta tyhjentynyt ja tyyntynyt mieli voi muuttaa 

kärsimyksen opiksi. Ja oppinut ei yritä poistaa menneisyyden tuskaa, eikä vältellä tulevaisuuden 

kipuilua. Oppineen onnelisuus on tyhjiössä, jossa kipu on yhtä kuin mikä tahansa tunne, jossa 

ajatus on yhtä kuin taivaan lintu. Ne ovat olemassa, mutta eivät esteinä onnellisuudelle. Unohtakaa 

elämän rajallisuus. Sen sijaan että etsisitte ikuisuutta, olkaa osa suurta muutosta. Sen sijaan, että 

hapuilisitte pelkojenne orjina taivaallisen pitkää ikää, katsokaa ympärillenne, oletteko te olleet 

vapaita peloistanne? Ainoastaan peloton voi olla vapaus täynnä elämää. 

 

On päiviä jolloin haluaisitte jouduttaa aikaa oman tahtonne mukaan. On päiviä, jolloin tahtoisitte 

pysäyttää tiimalasissa valuvan hiekan. Mutta vasta mielessänne tuo hiekka muuttuu teitä 

hallitsevaksi ajaksi. 

  Sen sijaan, että haluaisitte hallita sellaista mitä ei ole olemassa, etsikää valuvan hiekan seasta 

pieniä kiviä, hetkiä, jotka antavat teidän mahdollisuuden tarttua menneen ja tulevan hioutuneeseen 

voimaan.  



 
 

  Tarttukaa pieniin kiviin vain nähdäksenne kuinka kauniita ne ovat, ja kuinka ne luovat 

kokonaisuuden, jota kutsutte ajaksi. 

  Ja jos te kylvätte katumuksen siemenen menneeseen aikaan, tai sidotte sen peloissanne 

tulevaan, muistakaa, että tiimalasin hiekanjyviä ei voi poistaa rikkomatta lasia. 

  Kun te olette kulkeneet mielessänne riittävän kauas menneeseen, kääntäkää lasi, niin että uusi 

aika saa vapautensa. Kun te taas olette matkanneet tulevaisuuteen ajatuksissanne, kääntäkää 

lasia niin, että tulevaisuus pyyhkiytyy mielestänne jättäen teille vain tämän hetken. 

  Muistakaa, että hiekanjyvien liike on ikuista liikettä, ettekä te voisi pysäyttää sellaista mikä on 

lopulta ajatonta muutosta. 

  Ja se levottomuus mikä asustaa teissä, on luonnon tapa muistuttaa elävästä voimasta. Tuo sama 

saa tähdet loistamaan. Kuinka te voisitte ilman tuota levottomuuden tunnetta elää, niin että saisitte 

valmiiksi päivätyönne tai rakentaisitte talonne. Juuri tuo levottomuus, kun se on hallittavissa niin 

kuin haukka hallitsee rohkeat syöksynsä, on säkenöivä voima, joka ajaa rukoilijat toteuttamaan 

rukouksisaan, kuuntelijat vuorostaan puhumaan ja mestarit vuorostaan oppimaan. Nähkää teissä 

asustava levottomuus kauniina, sen sijaan että sättisitte itseänne. Niin kuin te palkitsette 

rauhallisuutenne, miksi ette palkitsisi levottomuuttanne, jonka olette valjastaneet tahtonne mukaan. 

Ainoastaan ajaton teistä on valmis ymmärtämään kuinka onnellisuus syntyy mahdollisuudesta 

hylätä ajalliset päämäärät ja tavoitteet. Kun te rakennatte itsestänne ajallista tarinaa, te kadotatte 

todellisen elämänne. Silloin kipu, joka kuuluu elämään, pukeutuu kärsimykseksi. Silloin aika, joka 

on ikuisuutta, pukeutuu mitattavaksi kiireeksi. Niin myös teot, jotka ovat lähtöisin sydämestä 

muuttuvat vain pinnallisiksi palveluksiksi.  Eikö ajattomuus ole lopulta sydämenne hartain toive. 

Toteuttakaa tätä toivetta unohtamalla vaativan minänne kaipaukset. Eläkää tätä toivetta kulkemalla 

unelmienne luokse käsikädessä kuolemanpelkonne kanssa. Nauttikaa toiveenne nauramalla 

ystävienne kanssa kaikille vaikeuksille. Sillä ajattomuuden ymmärtäjä tietää mitä tarkoittaa ikuisesti 

väliaikainen. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mitä merkitystä on elämällä, joka tuntuu ikuiselta taistelulta?” 

”Kuinka rikkinäinen voi kasvaa eheäksi?” 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

Eheytymisen voima / Taistelu 

 

Elämä, laita väriseville käsilleni jokainen puhdas ajatus ja pienimmätkin tunteeni. Anna minun olla 

tuo elämän ydin, tuo puunrunko, joka kasvattaa vuosirenkaansa olemisen ympärille. Voitele viillot, 

voitele raastava kokemus puuni kaarnasta hunajaisella tai puun mahlalla. Tee minusta viimein 

hallitsija, oman elämäni keskipiste. Tee minulle vahvat kädet, oksat jotka kestävät tulevat myrskyt. 

Tee minusta jykevin puu maailmassa, tee se ajallasi, ja silti tee se uskoni mukaan. 

  Ehkä tänään olen teille vain mustanharmaa ajatus, kuin väritön lintu puun jykevällä oksalla. 

Huomenna kenties vain himmeä tunne, kuin hiipuva liekki leirinuotiolla. Eilisen aamunkoitossa 

yksinäisyydessäni raastava kokemus, kuin mustan joutsenen haamu sumuisalla lammella. 

  Ehkä teidän kaipuunne on olla sanojeni kaltainen. Te etsitte oman elämänne keskipistettä 

hallitaksenne luonnon ja muutoksen ikuista virtaa. Ja tietäkäätte, niin kuin te ette voisi hallita 

verenne pakenemista sydämestänne, niin te ette voisi myöskään hallita muutoksen voimaa, joka 

saa teidän minuutenne järkkymään.  

  Te jotka ette ole sieluanne kohdanneet, taivaltakaa tätä matkaa yhdessä. 

  Te jotka olette sielunne nähneet, olkaa auttavana kätenä heille, jotka sitä yhä etsivät. 

  Mutta kukaan teistä ei voi sieluanne pakottaa muotoonsa, sillä niin kuin kaarnavene 

lukemattomissa purossa, sielu liikkuu kaikilla poluilla. 

Mutti silti näinä yhteisinä päivinä, me löydämme jotain, mitä ihmiset ympäri maailmaa meiltä 

odottavat.  

  Kun te ihailette vapaudessa elävän tiikerin raitoja, te näette luonnon häikäilemättömän 

kauneuden. Kun te pelkäätte suuren puun varjoa, te näette valon vastapuolen. Niin teidän 

elämännekin koostuu, kauneudesta ja sen vastapuolesta. Niin kuin havaintonne valosta ja varjosta. 

Niin kuin kysymyksenne syntymästä ja kuolemasta. 

Hiljentykää ja kuunnelkaa sydämenne hartain toive. Se kutsuu teidät matkalle mustaan ja 

reunattomaan avaruuteen, jossa saatatte löytää sielunne vaeltavan eksyksissä. Ja juuri tuolla 

pimeydessä ja rajattomuudessa te tunnette tuskaa ja kaipauksen alakuloa, koska olette 

eksyksissä. Avaruudessa ei ole suuntaa nimeltä eteenpäin. Siksi unohtakaa kiirehtiminen. Kaunein 

palkintonne ei ole ajatustenne luomassa lopussa, vaan jokaisessa askeleessanne. 

 

Nauttikaa tuska ja tuo alakulo itsenne rakennusaineina, niin kuin leipuri rakentaa parhaimansa 



 
 

taikinan murskatuista siemenistä ja vehnän jyvistä. 

  Tehkää epäluulostanne, jonka olette mielessänne jo tuhanteen kertaan voittaneet, pahin 

kilpailijanne. Sillä ilman vastusta, teidän taistelunne olisi mitätön. Sillä osan teistä tuo taistelu on 

tuonut tähän päivään kukoistaen rohkeutta ja varmuutta. Osa istuu vielä odottaen vuoroaan. 

Osasta se takoo tulisilla hiilillä lepäävää rautaista miekkaa. Osasta kilpiä, jotka väistämättä 

kolhiintuvat elämän virrassa. 

   Vaikka teidän eteenne laskeutuu päiviä, jolloin te olette hävinneet vastustajallenne, te ette ole 

hävinneet taistelua kuolemaa tai elämän iloa kohtaan.  

  Ja ilman taistelua, te ette saisi vuotavia haavoja, joista teidän myrkyllinen verenne laskeutuu 

tihenevänä vanana. Siksi katsokaa taisteluanne kiitollisin silmin, sillä ilman kärsimystänne ja 

sinnikkyyttänne te olisitte myrkyn täyttämiä tai te syleilisitte viekasta maata muiden vainajien 

kanssa. 

 Ja arpenne ovat muistutuksena siitä, että te olette maailman tuulessa puhdistuneet. 

 Ja te jotka olette mielessänne taistelleet jo ikuisuuden, oppikaatte rakastamaan taistelua, niin kuin 

muurahainen rakastaa omaa ahkeruuttaan ja loputonta työntekoa. Rakastakaa jokaista 

vastoinkäymistä ja menettämistänne. Sillä menettäminen on lopulta saamista. Oppikaa taisteluiden 

toistuvat luonteet, ja kasvakaa maailmaa vahvemmiksi. Älkää sanoko koskaan: ”tänään olen 

saanut tarpeekseni.”, sillä maailma ei laske vaikeuksien määrää. Vaikka te koette 

epäoikeudenmukaisuutta tai kipunne on mielestänne liiallista, te hengitättä jokaisena uutena 

päivänä elämää. Uudesta auringonnoususta kasvaa aina uusi mahdollisuus. Oppikaa luoviksi ja 

voittakaa ongelmanne, tehden niistä ylpeytenne rakennusaineita, sen sijaan että häpeäisitte niitä. 

Sillä te ette ole ainoastaan esimerkki itsellenne, te olette esimerkki koko maailmalle.  

 Niin kuin maasta ponnistavat kasvit keväisin, te rakennutte uudestaan antaaksenne osan 

kauneudestanne maan kulkijoille, kuten kukka antaa mettänsä mehiläisille tai kuten se antaa 

terälehtensä rakastetuille poimittavaksi.  

 

Syksyn sade sataa sisäänne puhdistaen vuotavan haavanne ja ravitsee teidät uudella puhtaalla 

vedellä. Se tuo mukanaan kuulaan auringon ilon ja oivalluksen, jos te olette kärsivällisiä. Ja juuri 

tuo kärsivällisyys on maan hyve.    

  Ja silloin kun te  saavutte taistelutantereen viimeiselle hiekalle. Vastustajanne kysyy, oletteko 

todella taistelleet yksin tänne asti, te muistatte ystävienne kuiskaukset ja kesätuulen hivelevän 

lämmön. 

  Te sanotte: ”Minun taistelu on ollut yksinäistä ja yksinäisyydestä olen tänne tullut, mutta silti 

minun vierelläni on kulkenut sanattomien soihtu, ystävieni puhe ja rakkauden pyyteetön luonto. 

Olen aina uskonut siihen, että koskaan ei saisi antaa periksi. 

  Olen aina uskonut siihen, että jokainen päivä on uudelleen syntymisen arvoinen.” 



 
 

 Ja lopulta te saatte palkintonne: kauniin ja arvokkaan elämän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Minun elämääni varjostaa pelko niin monista asioista.” 

”Kuinka oppisin elämään niin, etteivät vastoinkäymiset tuntuisi ikuisilta ja ylitsepääsemättömiltä?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pelko/Muutos 

 

Tänään auringon laskettua teidän kasvojanne valaisee enää oma pelkonne. Kuinka saattaisitte 

kuulla sanojeni taakse, jonne totuus on asettunut hiljaiseen uomaansa, jos yksi tiikerin huuto 

säikäyttää teidät. Kuinka voisitte pelotta kohdata sielunne, teidän sisäisen voimanne, jos pelkäätte 

tiikerin luonnon värjäämiä raitoja.  

   Olkaatte siis rehellisiä tällä matkalla, jolla saatatte tuntea kipua ja pelkoa.  

 Niin te kohtaatte lopulta levottomuutenne ja ahdistuneisuutenne luonteen, niin kuin linnun poika 

kohtaa maailman vaatimuksen pudottautuessaan pesästään ensimmäistä kertaa. 

  Teidän salaa ahdistunut sielunne on kahlinnut itsensä, vaikka maailmassa olisi niin paljon 

nähtävää. Teidän pelkäävä minänne on rajannut uskalluksenne, jolloin te jäätte aukeamatta niin 

kuin kukka kesäisellä pellolla. Eikä tämä pelko ole samaa pelkoa, jota villieläimet kokevat 

kohdatessaan vastustajansa. Tämä meidän tämänpäiväinen pelkomme on mielemme rakentama 

suoja, jotta se takaisi itselleen koskemattomuuden.  

  Kuinka moni meistä todella tietää mitä elämältään haluaa? Vaikka kyseessä olisi elämän 

kokemuksen tuoma viisaus, ajatusten kasautuma, josta voisi poimia itselleen arvoja ja ohjenuoria, 

silti useimmat meistä kiirehtivät elämässään eteenpäin tullakseen joksikin. Tai sitten he vuorostaan 

pelkäävät sitä etteivät saavuttaneetkaan jotakin ulkoista tavoitetta, kuten rahaa tai valtaa.  

  Ja kun me vapaudumme yhdestä pelosta, me haalimme tilalle toisen. Voiko ihminen vapautua 

kaikista peloista, niin että voisimme täyttää päivämme ilolla ja luottamuksella? Voiko vapautuminen 

peloista tapahtua niin, että pelko ei ainoastaan muuttaisi muotoaan, vaan häviäisi kokonaan?  

  Pelon voittaminen vaatii oivallusta ja tuo oivallus syntyy vastakohtaisuudesta. Kun tänään 

pelkäsitte omaa varjoanne, huomenna te näette että jokapäiväinen valonne on sen synnyttänyt. 

Katsokaa pelkoa kuin kynttilän liekkiä, ilman mahdollisuutta sanoa missä on sen reunat ja sen 

pysyvä muoto. Ainoastaan kehoanne polttava liekki on kahlittavissa kehollanne, ainoastaan 

mieltänne ruokkiva pelko on kahlittavissa mielellänne. 

  Te olette ottaneet surun ja ahdistuken omaksenne, koska teissä asustaa näkymätön, mutta 

kahlitseva pelko. Te olette asettuneet omasta tietämättömästä tahdostanne taloon, jossa ei ole 

ikkunoita. Ja niin tuo alakuloisuus ja voimattomuus saapuu luoksenne illankoiton dyyneiltä, eikä 

pääse pakenemaan talostanne. Tällöin kutsukaa luoksenne mestari, joka rakentaa taloonne suuret 



 
 

ikkunat. Ainoastaan ikkunoista voi tulvia valoa. Valo on vapauden symboli. 

  Kun te pelkäätte, te pelkäätte muutosta. Kuinka oppisitte tunnistamaan tämän itsessänne 

jokapäiväisissä hetkissänne? Kuinka oppisitte elämään niin, ettei pelko hallitisi teidän 

päätöksiänne? Vain he, jotka tunnistavat rakentaneensa itselleen tarinan, joka noudattaa 

säännöllisyyttä, joka noudattaa tuttua ja turvallista, voi ymmärrätää pelosta. Maailma on muutos 

itsessään, siksi pelon rakennelma ulottaa lonkeronsa jokaisen tarinan sisälle. Vain päämäärätön 

tarina voi olla peloton. Siksi unohtakaa tarinanne siitä mitä teidän tulisi olla, mihin teidän tulisi 

pyrkiä tai mitä teidän tulisi saavuttaa.  

  Muistakaa, te ette ole kuin osa suruanne. Te ette ole suru. Te ette ole ahdistus, vaan se on vain 

osa teitä. Älkää kaatuko maahan niin kuin härkä kaatuu hävittyään verestävän taistelun oman 

ylpeytensä takia. 

  Niin myös teidän on voitettava pelkonne, jos tahdotte loistaa kaikissa väreissänne. Ehkä te 

tyydytte elämään keskinkertaisesti, ehkä osa teistä tuntee taistelevansa turhaan, koska ei 

kuitenkaa voisi saavuttaa haluamaansa. 

 

Vaikka te salaa unelmoitte, te ette toteuta unelmianne kuin ajatuksissanne. Osa teistä on tyytynyt 

sellaiseen, osa suree kohtaloansa. 

  Tietäkäätte, että unelmien eteen tehtävä työ on todella yhtä pelottava kuin tiikerin karjaisu. 

  Tietäkäätte, mitä haluatte, sillä sen te elämässänne saatte. 

  Mutta juuri se, mitä haluatte, asustaa vuoren takana, jota kiertää kiiluvasilmäiset haukat. 

Ne kysyvät teiltä vain yhtä asiaa, ja te pelkäätte tietämättänne vastata. 

Ne kysyvät; ”Kulkija, oletko valmis muuttumaan. Teillä on vain yksi elämä, kuinka sen käytätte?” 

Ja niin tuo teidän unelmanne jää kenties vain unelmaksi. Sillä te väistämättä muututte matkalla, te 

muututte niin että ette enää tunnistaisi itseänne, jos samoilisitte pinttyneissä mielikuvissa. Sillä niin 

totisesti teillä on ollut jokin illuusio ja kuva itsestänne. Ehkä olette muodostaneet kuvan omasta 

kyvyttömyydestänne. Alistuneet tuntemattoman yleisön uhriksi, joka mielessänne epäilee 

taitojanne ja kyvykkyyttääne. On turvallista elää omassa lokerossaan. Kävellä aamuisin samaa 

polkua. Nauttia samoista viineistä ja sitoa pysyvyyden kahle omaan jalkaanne. Te vaikeroitte: miksi 

elämä ei antanut minulle sitä mistä unelmoin. 

 Ehkä teidän pahin pelkonne on, että teidän arkenne järkkyisi. Tapahtuisi jotain, joka muuttaisi teitä 

fyysisesti tai henkisesti. Ehkä sellaisessa turvassa teidän mielenne tuleekin elää. Sillä jatkuva 



 
 

pelko ajaisi teidät vain nurkkaan. Mutta muistakaa, että kun poistutte tuolta mielenne turvasta, te 

voitte vasta tavoitella unelmaa, ja kun te tavoittelette unelmaa, te väistämättä muututte, koska 

unelmat asustavat vuorilla, jonne teidän jalkanne eivät vielä tänään kantaisi. Muistakaa silloin 

suurimman voiman, muutoksen, luonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Miksi elämä toteutuessaan tuo mukanaan tuskan siemenet? Miksi tuo kipu yltää kehooni?” 

Kuinka ymmärtäisin ja hyväksyisin tuskallisten kokemusten merkityksen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tuska 

 

Tuska on teidän kapea polkunne todellisuuden rajamaille. Nauttikaa kävelynne pienin annoksin, 

vaikka tuska näyttäytyisi joskus enemmältä kuin koko elämän paino. Vaikka se olisi kosketus 

kuoleman kädelle tai rikkimennyt peili oman kehonne edessä. 

  Ehkä olette eläneet illuusiossa, jossa ikuisuuden virta; muutos ei kosketa teitä. Ehkä olette 

katsoneet, että kuolevaiset lähtevät täältä oikeudenmukaisessa järjestyksessä. Ehkä olette 

kävelleet kipujenne luolta omiin luoliinne. Ehkä olette piilossa auringolta, koska pelkäätte omaa 

varjoanne. Tai olette menettäneet kykynne tehdä arvokasta työtä. 

  Ettekä te silti ole tehneet mitään väärää. 

  Olette yhä kauniita etsiessänne elämän rippeitä, vaikka te etsisitte väärästä paikasta. Olette yhä 

kauniita kysyessänne tietä jumalien temppeliin, vaikka olette jumalanne moneen kertaan 

matkallanne kironneet. Olette yhä kauniita, vaikka olette mennessä polttaneet kynttilää sen 

molemmista päistä. 

Sillä teissä asustaa elämän voima, joka on yhtä taivaalla hohkavan auringon. Korottakoon se 

ensimmäisenä itsensä, joka on elänyt elämänsä täydellisesti.  Sillä täydellisyyteen sisältyy 

kauneutta, kauneuteen virhettä. Niin elämä kohottaa jokaisen, joka rakastaa itseään. 

  Muistakaatte tuskanne ja elämän kaipuun keskeltä, jos olette saaneet liikaa kiviä kantaaksenne, 

te myös matkanne jälkeen saatte voiman, jolla olette kiviänne kantaneet. 

Ja juuri tuo voima teissä on valkeuden valoa, jolla te punotte ihmisyyden juonteet yhteen ja 

matkaatte maailmalle pelastamaan muita. 

  Ja niin tuo tuska, joka oli ikuisuudesta muistuttava niin kuin hiljentynyt tulivuori, ei ole ikuinen. 

Rinnassanne polttava tuska häipyy omiin luoliinsa kun rentoutunut mieli ottaa maailman taas 

omakseen. 

  Kysyt millä lievitämme tuskaamme? 

  Kun tänään tuo tuska taas hiipii luoksenne ja tuo mukanaan toinen toistaan mustempia 

mielikuvia, ottakaa se tällöin palvelijaksenne ja pyytäkää sitä tuomaan mieleenne jotain turvallista 

ja kaunista. Jotain missä mieli saa levätä, ja näin te huomaatte kuinka olette tuskaanne suurempia.  

  Antakaa tuskanne johdattaa teitä helpotuksen lähteille hyvän mielen aikana, niin kuin kuu ja 

tähdet vievät merelläkävijän yöllä turvallisesti satamaan. Silloin te löydätte itsenne ystävienne 

luolta. Silloin te näette kätenne maalaavan taulunne loppuun, joka teiltä jäi joskus kesken, koska 

menetitte kykynne nähdä. Silloin hapuilette muistoja ja unelmianne, mutta muistakaatte että se 



 
 

mikä elää ajatuksissa on myös tuskanne synnyttävää. Luopukaa siis menneestä ja tulevasta ja 

tarttukaa jokaiseen hetkeen uutena ja ihmeellisenä, niin kuin vaeltaja tarttuu soihtuunsa pimeässä 

luolassa vain löytääksen jotakin uutta, ei palatakseen takaisin. 

  Mitä tarkoittaa luopuminen menneestä ja tulevasta, te kysytte.  

  Jos te syntyisitte elämään perhosena, jäisittekö te lyhyenne elämän aikana murehtimaan 

rikkoutunutta koteloanne tai elinaikaanne, vain suunnistaisitteko te näyttämään väriloistoanne 

maailmalle ja nauttimaan auringon kauniista säteistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mitä voisin oppia rakkaudesta?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rakkaus 

Rakkaus on ainoa asia maanpäällä, jota voi kutsua, kuitenkin vain sanattomasti täydelliseksi.  

  Vaikka puhuisin teille tuhat auringonkiertoa rakkaudesta, en koskaan osaisi kuvailla sitä 

täydellisen tarkasti tai erehtymättä. 

  Me voimme ainoastaan puhua sellaisesta, mikä ei ole rakkautta. Vaikkakin silti me yritämme 

pukea sitä ihmisyyden muotoon, vain jakaaksemme sen luomat ilot ja surut. 

 Rakkaus, se on halua toteutua ja halua jatkaa elämää sen kaikissa muodoissaan. 

Silti rakkaus ei omista, eikä vaadi itselleen.   

Todellinen rakkaus elää ainoastaan ajatusten välissä. Muutoin se on vain ihmisyyttä, johon meidän 

sielumme kaipuu meitä ohjaa. Tuossa ihmisyydessä me olemme riippuvaisia läheisyydestä, 

hellyydestä ja monesta muusta täyttymyksen halusta, jota vaalimme rakkailtamme. Ja kun me 

jäämme ilman näitä kaipauksia, me tulemme kenties mustasukkaisiksi ja epäileviksi. 

  Me sanomme: ”rakkaus sitoo ikuisiksi ajoiksi”, vaikka juuri tuo näkymätön ja sanomaton rakkaus 

voi särkeä teidän unelmienne mielikuvat ja erottaa rakastavaiset. Sillä rakkaus ei kysy lupaa 

toteuttaa omaa tahtoaan. Lopulta rakkaus ei ole sitoomus, vaan vapautus. 

Kiinnittäkäätte tänään sydämenne huomio rakkauden muotoon, jossa se on vain halua omistaa. 

Tuollainen rakkaus kahlitsee, eikä vapauta. Ainoastaan toisistanne vapaina, te voitte rakastaa. 

Vaikka te omistautuisitte rakkaallenne, te ette kosketa rakkautta jos ette ole irtautuneet itsestänne.  

  Rakkaus on täyttymyksen malja, josta te saatatte juoda intohimon, kiintymyksen ja ihailun 

hedelmäistä viiniä. Juuri nuo kolme ohjaa teidän kaipuunne päämääriä ja elämän uudelle alulle 

saattamista. Mutta tuntiessanne todellista rakkautta, te voitte kokea sitä vain näkymättömän 

hetken.  

  Ja tuo rakkaus ei kulje määrättyä polkua. Se saattaa näyttäytyä teille syleilynä auringonnousua 

katsellen tai hetkenä jolloin te päätätte kulkea eripolkuja, koska olette läpikäyneet rakkautenne 

luolaston. 

  Ja juuri tuo rakkauden yksi kauneimmmista tarkoituksista, on itsensä löytämisen tarkoitus. Siksi 

rakkaus sisältää luopumisen siemenet. 

 Niin monesti rakkaustarina päättyy sopuisaan tai vieläpä riitaisaan eroon, ja tällöin rakkautta 

kyseenalaistetaan, vaikka juuri tuona hetkenä molemmat tietävät sydämessään, ettei rakkaus juuri 

tuossa kakseudessa voisi toteutua. 



 
 

 Jos tämä teidän kutsumanne rakkaus on syntynyt ei-aidoista syistä, ne se myös pui, kunnes tuo 

ne kuunloisteen näkyville ja puntaroitaviksi: Onko mahdollisuutta jatkaa, se kysyy teiltä. 

Voiko uupunut rakkaus syttyä uudelleen, te kysytte.  

  Tällöin te etsitte rakkauden pohjaa, jolta te voisitte ponnistaa niin kuin korkeushyppääjä ponnistaa 

tasaiselta maalta, ylittääkseen itse asettamansa riman. Jokainen riman ylitys on uuden rakkauden 

alun mahdollisuus. Mutta tällöin rakkaus etsii rehellisyyden ja puntaroi todellisen halun. Jos te 

löydätte rakkauden maata jalkojenne alta ponnistaaksenne ja ylitääksenne itse asettaman 

rimanne, te voitte sitoutua uudelleen rakkauden henkeen. 

Ja tällöin rakastumisen voima vie teidät muutokseen, kuin aalto tuo rantaan purjehtijan. Mutta 

voitteko te uhmata luonnon kulkua, kuin antilooppi joka lakkaisi omasta tahdostaan pelkäämästä 

leijonia? Onko rakkaus lopulta luonnon omaa päämäärätöntä liikettä, joka rikkoo unelmia ja sitoo 

onnen, vain vapauttaakseen, vain toteutuakseen. 

 

Lopulta rakkaus on tahtojen yhteys. Mielen ja sydämen yhdistymistä. 

 

Kuinka saattaisin kuvailla tuota rakkauden pyyteettömyyttä ja näkymätöntä hetkeä teille, muutoin 

kuin näyttämällä teille maata, jolla istutte. Oletteko kuullet kertaakaan maan vaativan teiltä 

vastapalvelusta, vaikka te olette ottaneet sen omaksenne? Oletteko kuulleet maan koskaan 

vaativan teiltä edes huomiotanne, ja silti se tuo teille yhteistyössä viljavat pellot ja jokavuotisen 

vehnän. Oletteko vapaita kävelemään haluaamaanne suuntaan, loukkaamatta maata? 

Ymmärtäkää tälläistä sanomattomasta rakkaudesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Vaikka rajallisuus on elämäämme ympäröivää, meillä on äärettömät mahdollisuudet olla onnellisia. Mutta  

mitä on olla onnellinen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Onnellisuus 

 

Ensimmäiset teistä kysyvät, voiko surullinen olla onnellinen. Tai voisiko sitä olla ahdistunut tai 

ehkäpä ihminen, joka on aina vihainen.  

  Toiset hämmästelevät, onko onni lopulta jaettu tasan. Toiset taas kysyvät, miksi onnellisuus ei 

voisi olla pysyvää. Mitä täytyy tehdä ollakseen onnellinen? Onko siihen salaisuutta tai kaavaa?  

 Ehkäpä tulee päivä jolloin ymmärrätte mitä onnellisuus on, sillä niin kuin suru tai viha eivät omista 

teidän kehoanne, niin te ette voisi kahlita onnellisuutta omaksenne. Sillä onnellisuus elää yksinolon 

hetkissä kuin se elää myös vuorovaikutuksessa yhdessäolossa.  

  Mitä onnellisuus oikeastaan on? Onko onnellisuus pelon ja ahdistuksen poissaoloa? Onko 

onnellisuudella vastakohtaa? 

  Ovatko ahkeroivat hyönteiset onnellisia toteuttassaan luonnon tarkoitusta ja viettämättä vapaa-

aikaansa? 

  Niin onnellisuus on hengen toteutumisen tahto. Kun te askellatte esiin vuoroin pimeästä ja 

vuoroin valosta, te saatatte huomata niiden rajamailla kultaisen hetken, jolloin onnellisuus 

näyttäytyy. Se on loputon vuorovaikutuksen virta, joka etsii teistä juuri sen hetken minänne. Ja tuo 

minänne haluaa toteutua, niin kuin toteutuu muurahaisten ahkeruus jalkojenne alla.  

  Ja kun te toteudutte omaan luontoonne, te omistatte onnellisuuden avaimet. 

  Kun te tunnette onnellisuutta, tuon avoimen vieraan, sanokaa sille: Tulitte vieraakseni, saanen 

nauttia hetken seurastanne ja näyttää kotini. Ja juuri tuona kultaisena hetkenä teidät 

voimavaramme ovat kasvaneet vuorten korkeuteen. 

  Ja niin onnellisuus saapuu vieraaksenne, vain viipyäkseen oman hetkensä, kunnes taas rientää 

etsittäväksi. Ja juuri tästä alkaa seikkailu, jonka innoittamina teidän tulisi kohdata arkipäivän 

vaikeudet ja vapauden, tähtiloisteen ihmeet, vain löytääksenne itsellenne tilaa aueta niin kuin 

kedon kaunein kukka aukeaa poimijoillensa. Tuo tilan etsiminen on ahdistuksenne ja pelkonne 

riisumista, kunnes sydämenne päältä pyyhkiytyvä pöly kuiskaa auringon säteissä liikkuvalle 

onnellisuudelle: tule käymään luonani, nyt sinulle on taas tilaa. 

 

Ehkä osa teistä iloitsee laulamisesta, osa tanssimisesta. Osa on onnellisimmillaan metsän 

siimeksessä. Niin kuin te voitte erottaa yön ja päivän toisistaan, te voitte erottaa iloisuuden ja 

onnellisuuden toisistaan. Iloisuus on hetken tunnetila, kun taas onnellisuus on mielenne laatu. 



 
 

Mutta muistakaatte, että te olette onnellisia vain päästäksenne syvemmälle elämän mysteeriseen 

luolastoon, josta aloitatte taas uuden matkan etsiäksenne uutta valoanne. Ja juuri tuo matka on 

teitä palkitseva ja teitä rankaiseva. 

  Jos te kadotatte itsenne luolastoon opastavan lyhtynne sammuttua, tai teidän voimanne hiipuvat, 

teissä on mahdollisuus oivallukseen: onni on aina lähempänä kuin tiedättekään. Tällöin 

ymmärrätte, onnellisuus ei asu ulkopuolellani, vaan se on sisälläni. Sen sijaan, että etsisitte 

uuvuksissanne kultaa luolan seinämistä, etsikää sydämenne rytmi ja hengityksenne luonne, ja 

laskekaa nuo kaksi sointumaan maailman vaatimusten kanssa.  

  Sen sijaan että kaivautuisitte syvemmälle, nouskaa pintaan.  

  

 Ja vielä te kysytte: ”Miten löydämme takaisin rakkaitemme luokse, kun lyhtymme ovat 

sammuneet?” 

  Muistakaa, että tuo pimeys ympärillänne on vain osa teidän ympärille rakentuvaa maailmaanne.  

Kun te sanotte, minä olen nyt yksin ja masentunut, te luotte itsestänne mielikuvan jota elätätte. 

Kun te sanotte, minä olen onneton, te vieläpä elätte tuota ajatustenne takaa. 

Sanokaa siis, masennus on vain osa minua. Sairaus on vain yksi osa elämääni, niin kuin luolan 

pimeys on vain osa haasteistani. 

  Etsikää voimanne rippeet ja kuiskatkaa pimeälle: ”Niin kuin sinä olet minun pelkoni synnyttäjä, 

sinä etsit myös viimeisen valoni.” Ja tällöin te saatte mahdollisuuden etsiä ystävänne ja 

rakkaimpanne. Kun te kohtaatte pelkonne voittajana, niin kuin pimeyttä pelkäävää alkaakin elää 

pimeästä, tai kuinka aurinkoa vihaavaa alkaakin rakastaa jokaista valoista päivää, te vapaudutte 

kahleestanne. 

 Pukekaa onnellisuus ja sen sisaret yllenne ylpeydellä, mutta muistakaa että tuo ylpeys ei kasva 

arvoonsa kuin vilpittömyydellä ja rehellisyydellä. 

  Ehkä osa teidän vaatteistanne on riekaleisia, niin kuin rahattoman kulkurin. Ehkä osa teidän 

vaatteistanne ja koruistanne kiiltelee hopeasta ja kullasta. Ja niin kuin tämä onnellisuus on vain 

yksi vaatteistanne, se ei ole kaunein tai kallein niistä. Onnellisuus voi olla kylmettyneen jalan 

likainen villasukka, se voi vieläpä olla tahriintuneiden käsien kangaslapanen tai kaulalla riippuva 

kultainen medaljonki. 

Ja ehkä teille näyttäytyy päivä, jolloin te olette yltäpäältä onnellisuuden vaatteissa. 



 
 

  Mutta muistakaa, onnellisuus on täyttymyksenä kuin vaatekerrasto. Vaikka te menettäisitte 

kehonne osan taistelussa, ei onnellisuus ole poistunut teiltä. Vaikka te kadottaisitte kuulonne, te 

kävelette yhä onnellisuuden kengillä. 

  Ja katsokaa silloin peiliin millaiseksi elämä on teidät pukenut ja mistä te voitte olla kiitollisia. Ja 

kun luoksenne saapuu nälkäinen kulkuripoika, ilman vaatteita. Antakaa osa onnestanne hänelle. 

Antakaa hänelle päähine, jota ette itse tarvitse. Tai ehkäpä saapas, koska jalkanne ovat 

kovettuneet ja voisitte kävellä niillä tulisilla hiilillä. 

  Sillä lopulta onnellisuuden kaunein muoto esiintyy vain jaettuna. 

Silti onnellisuus pukeutuu eri asuihin, niin kuin kastemadon onni on vesilammikossa, niin kuin 

seepran onni on  sen raidoissaan. Liikemies näkee suurta vaivaa kerätäkseen rahaa ja voittoa. 

Opettaja ryhtyy työhönsä vaikka hänen palkintonsa olisivat välinpitämättömyyttä ja herjauksia. 

Onnellisuus on aina oivalluksen takana. Ja vain oivaltamalla voi löytää itsensä. 

Te, jotka murehditte jokaisena päivänä elämäänne, ottakaa uusi suunta kompassiinne. 

Naurakaa vaikeuksillenne, naurakaa menetyksillenne, naurakaa ikäville asioille ja teitä piinaville 

taakoille. Naurakaa elämälle ja sen vastoinkäymiselle, sillä mitä muuta on tuo elämä kuin muutosta 

ja sen liikettä.  

  Kävelkää töihin hymyillen, kun ennen teitte sen vakavin ilmein. Naurakaa kivuillenne, joita 

tunnette vanhetessanne jaloissa. Juokaa lääkkenne iloiten, kun eilen teitte sen vielä katkerana 

elämälle. Antakaa periksi taistelussanne ja hymyilkää vastustajallanne vain nähdäksenne että tuo 

teitä ilkkuva ja piinaava tuntematon on myös kadottanut hymynsä. 

  Kävelkää painajaistenne kanssa sillalle vain halataksenne niitä kauniissa auringonlaskussa. 

  Ja näin elämä näyttäytyy teille – kuten sanottua, kaikesta huolimatta - täyteläisenä ja kaikessa 

kauneudessaan.  

   

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Olen ikuisesti kiitollinen ystävistäni.  Kuinka voisin ymmärtää tuota yhteyden voimaa?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ystävällisyys 

 

Mitä voisin kertoa teille ystävyydestä, joka on yksi rakkauden monista muodoista. Voisiko ystävyys 

olla mitään muuta kuin haaste, ilman voittajia tai häviäjiä. Voisiko se olla muuta kuin yhteinen 

pyhiinvaellus ilman yhteistä määränpäätä?  

  Eikö ystävyys ole kuin korvat, jotka kaipaavat musiikkia kuunneltavaksi. Tai ääni, joka kaipaa 

kallioita kaikuakseen.  

Teidän ystävyytenne syntyy vuorovaikutuksessa ja puhdistautuu myös siinä. Ja vaikkapa teidän 

tarkoitusperänne olisivat erit, teidän yhteinen vaellus on ikuinen. Vaikkapa te matkustaisitte eri 

suuntaan, teidän ystävyytenne ei katkea, sillä te kannatte ystävyyttänne muistoissa ja teoissa.  

On päiviä jolloin huomaatta, kuinka osa teidän naurustanne on muisto ystävien ilosta. Osa teidän 

vaatteistanne on ystävienne ihailua. 

  Sillä niin kuin lintu hyötyy ilmavirroista, niin ystävyytenne myös palkitsee teidät. Vuoroin te 

muututte ilmavirraksi, joka kannattelee ystävyyttänne, vuoroin linnuksi, joka nauttii vapaudesta ja 

jaetusta ilosta.  

  Älkää etsikö ystävyyttä vain hyödyksenne. Niin kuin mehiläiset palvelevat kukkia, niin myös 

ystävyytenne tulisi olla jaloa. 

Etsikää päivää jolloin te ette enää pelkää näyttää syvimpiä tuntojanne. Kun te ette enää pelkää 

näyttää haavoittuvaisuutanne, heikkouttanne, ongelmianne.  

  Jakakaa häveliäisyytenne, niin että ystävinä voitte vapautua niistä asioista, joista päivisin 

hiljenette. Jokaisella meillä on taakka kannettavana, mutta jokaisella meistä on myös voima tehdä 

rohkeasti, ja asettaa oma todellinen itsemme esille. 

  Ja jos te ette voi olla ystävyydessänne omia itseänne, te ette voi olla sitä yksinäänkään. Niin juuri 

tuo ystävyys saattaa teidät ikuisen tulen äärelle, vain polttaakseen teidän likaiset vaatteenne. Ja 

kun te olette sielultanne alastomia, verhoutuneina vain kirkkaisiin päivänsäteisiin, te tunnette 

ystävyytenne tärkeimmän asian: te voitte elää ilman naamiotanne, jonka takana olette niin monet 

päivät piilotelleet. 

  



 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ilman työtä olisi luonnon ulkopuolella. Kerro minulle työni tärkeydestä.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Työ 

 

Kun katsotte ympärillenne, te ette voi olla näkemättä asioita, joita teidän työnne ei olisi saanut 

aikaan. Te näette rakennuksia, vaatteita, koristeita, vesialtaita. Kaiken tuon te olette omin käsin ja 

mielin rakentaneet. Avuksi itsellenne, avuksi toisellenne. 

  Pystyttekö erottamaan sellaisen työn, joka olisi rakennettu rakkauden kielin. 

Onko eroa, jos työ tehdään täydellä sydämellä tai pelkästään maallisten palkintojen vuoksi? 

Olkaatte te iloisia, että kykenette työhön. Älkää tuomitko niitä, jotka tekevät mielestänne 

vähemmän. Älkää syyttäkö niitä, joille työ on vain tapa kuluttaa aikaa, ja olla osallisena yhteiseen 

rytmiin. Ainoastaan sillä on merkitystä, miksi te teette työtänne. 

  Ja kun te löydätte syvän ymmärryksen elämästä ja sitä kantavasta kunniasta, te ymmärrätte 

lopulta kulkurien sanat: teidän ei pidä tehä työtä, vaan te voitte tehdä sitä. 

   

Te kaikki teette työtänne sydämellä, vaikka ette sitä tunnista. Työnteko on sointumista maailman ja 

luonnon omaan sävellykseen.  

Teistä jokainen on kasvanut omaan luontoonsa. Toiset teistä ovat pappeja, toiset rakentajia, toiset 

opettajia. 

  Ja jokainen teistä antaa työllensä sen mitä kykenee antamaan. Olkootkin niin, että toiselle 

työnteko on vain rahallisesti tärkeää, toiselle mieltä palkitsevaa. 

  Sillä pyhä tuuli ei arvioi, onko teidän maljanne tehty sydämellä, jos tuo malja ruokkii tuhannet 

kulkurit. Se ainoastaan pyytää teitä luoksena kertomaan: miksi olette mielestänne juuri näissä 

vaatteissanne hyviä. 

  Ja näin teille paljastuu, että kaiken takana on ollut pyyteetön sydän, joka on ihmisyyden symboli. 

 

Ehkä osa teistä on väsyneitä, ehkä osa kyllästyneitä työhönsä. Jos sydän tuntee toisin, kukaan ei 

sano, että heidän tulisi tehdä samaa työtä koko elämänsä. 

  Tärkeintä on, että se malja, jonka käsin rakennatte, on yhtä eheä kuin rakkaus jolla rakastatte 

lähimmäisiä. Ja se aamu johon heräätte, on yhtä toiveikas kuin päivä johon työnne lopetatte. 

  Työ on elämän suurinta juhlaa, silloin kun te menette ja palaatte töistänne hymyillen. Työ kantaa 

teidät iloitein niin kuin aallonharja kantaa purjehtijaa. Tällöin teidän tarkoituksenne on sidottu 

maailman juuriin, ja te rakennatte yhteistä temppeliä, jonne jokainen matkamies voi asettua 



 
 

lepäämään.  

  Vaikka te tunnette mielessänne tekevän työtä itsekkäistä syistä, lopulta jokaisen teidän 

sydämessänne asuu jotain meille kaikille yhteistä. Työ on suurin voima maailmassa, joka yhdistää 

meidät riippumatta äidinkielestämme, synnyinmaastamme tai pinnallisista pyrkimyksistämme. 

Jokaisen kädet ovat sidotut yhteiseen tavoitteeseen, jos työ ohjaa elämisen rytmiä. Me 

rakennamme maailmasta sellaista, joka on harmoniassa sydämemme kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Jos en unelmoisi, en kestäisi kylmiä ja pimeitä talvipäiviä. Ovatko unelmat vain unelmoimista varten?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tahto ja unelmat 

 

Teillä jokaisella on unelmia ja teillä jokaisella on tahdonvoimaa toteuttaa niitä. Osalle riittää varsin 

pieni unelma, toiset taas kurkoittelevat kaukaiseen avaruuteen. 

  Unelmat ovat toteutettuina elämän jalokivikruunu. Ne täyttyvät timantin kovasta tahdonvoimasta, 

joka ei anna periksi vaikka edessä olisi suuria haasteita.  

  Kun te kohtaatte esteen; ehkä joku teistä on menettänyt raajansa, ehkä osa kykynsä juosta 

nopeasti. Tällöin sanokaa itsellenne: ”Aion tehdä sen mistä unelmoin, niin että voitan tunteeni. Aion 

toteuttaa unelmani sen omassa muodossa, enkä salli vaivani haitata minua.” 

  Jotkut teistä ovat unelmoineet vuoren valloittamisesta vain kohdatakseen itsensä huipulla. 

  Jotkut teistä unelmoivat esiintymisesta pienen yleisön edessä vain voittaakseen itseään 

kiusaavan häpeänsä. 

  Osalle unelma on riittävä vain pelkkänä ajatuksena, pakomaailma todellisuudesta. 

  Osalle se on täyttymys vasta kun se on todellisuutta. 

Joillekin teistä unelma on lopulta vain suuntaviitta. Kun te saavutatte unelmanne, te janoatte lisää, 

koska teidän kyltymätön halunne toteuttaa elämää on ikuinen. Älkää siis ihmetelkö maailman 

liikettä, vaikka olette saavuttaneet unelmanne. 

Toisille se on päätepysäkki tai hetken levähdystauko. 

  On vain yksi asia joka teidän tulee muistaa ja ymmärtää matkallanne: te ette ole koskaan 

omistaneet mitään. 

  Ja juuri juoksija, joka on menettänyt terveytensä, syöksyy synkkyyteen, koska luulee, että hän 

olisi omistanut terveytensä tai jalkansa. 

  Teidän on hyväksyttävä se, että unelmienne, ilonne ja nautintojenne takana on mahdollisuus, ei 

tarkoitus. 

  Teidän ei ole tarkoitus juosta, vaan teidän on mahdollista juosta. Teidän ei ole pakko saavuttaa 

menestystä, vaan te voitte saavuttaa sen. Miten oppisitte tuntemaan sisimpänne. Ja jos tuo 

henkenne mahdollisuus häviää, te etsitte uuden tavan toteuttaa itseänne.  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Joskus sieluni janoaa kostoa, vaikkei tiedä ketä syyttäisi. Kerro minulle oikeudenmukaisuudesta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oikeudenmukaisuus 

 

Vaikka jokainen on teistä kaikkeuden lapsi, ovatko kaikki silti vapaita syntyessään? Kysytte, kerro 

meille vapaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Mitä muuta voisin sanoa vapaudesta, kuin että se 

on ainoa asia, joka ravitsee teitä vuoden jokaisena päivänä. Vaikka teidät vangittaisiin, ei kukaan 

voi viedä teiltä mielen vapautta. Siksi etsikää vapautta itsessään, ei vapautta jostakin. Vapaus on 

ainoa asia, joka tulisi ohjata unelmianne. Jos vapaus itsessään on ohjananne, ette jää 

kenellekkään velkaa. 

  Jos te toivotte yhtä lakia, olkoon toiveenne tämän kaltainen: saakoon kuka tahansa tehdä 

vapaasti, kunhan ei estä toisen vapautta. Niin teidät heitetään yhdessä pelikentälle, jota kutsutte 

maailmaksi. Te rakennutte samoista aineista, joista myös avaruutenne tähdet rakentuvat. Te 

hengitätte samaa ilmaa, joka kannattelee kyyhkystä ilmassa. 

  On väistämätöntä, että tuolla matkalla, jota kutsutte elämäksi, jokainen teistä kokee 

epäoikeudenmukaisuutta. Mutta mistä tuollainen tunne on sieluunne rakentunut? Miksi me ihmiset 

koemme epäoikeudenmukaisuutta, kun taas tuo tunne ei näyttäydy eläimillä, jotka elävät niin 

lyhyen ja raadollisen elämän? Voisiko elämän elää niin, ettei epäoikeudenmukaisuus pääsisi 

koskettamaan ilkeällä kädellään? 

  Ehkä osa sairastuu tahtomattaan. Osa menettää rakkaimpansa liian aikaisin. Osan kulkee 

pimeässä jo syntymästään asti. Miten maailma voi olla täynnä tälläistä vääryyttä?  

  Vääryys on ihmismielen tulkinta, joka syntyy rakkauden ja luonnon tarkoituksettomuuden 

ristiriidasta. Luonnolla on halu synnyttää elämää, ja silti se kokemuksiemme mukaan on täynnä 

kuolemaa ja epäonnea. 

  Mutta mitä on tuo oikeudenmukaisuuden tahto, onnen menetys ja hapuileva kulkeminen muuta 

kuin omistamisen harhakuvaa. Niin kuin havupuu ei omista neulasiaan, ei myöskään ihminen 

omista kuin vapauden kohdata oma sydämensä. 

  Jos te mittaatte mennyttä ja tulevaa, te vieläpä kasvatatte epäoikeudenmukaisuuden lakia. Sillä 

oikeudenmukaisuus elää vain ajassa, ja jos te kasvatte ajattomiksi, te näette hetken valon, joka ei 

vaadi teiltä mitään. 

Jos te vertailette mitä toiset ovat saaneet, ja se mitä teiltä puuttuu, te kadotatte otteen omasta 

elämästänne. 

  Älkää murehtiko sitä mitä toiset kantavat käsissään tai mitä he ovat menettäneet, vaan auttakaa 



 
 

heitä saavuttamaan heidän unelmansa. Jokainen yhteinen teko tekee sydämestänne suuremman 

kodin. 

  Älkää murehtiko sitä mitä teillä on joskus ollut, ja mitä olette itse kadottaneet, vaan pyytäkää apua 

tänä hetkenä tavoitellaksanne seuraavaa suurta meren aaltoa.  

Sillä juuri tuo uusi aalto puhdistaa teidän elinvoimanne, niin kuin se vie mukanaan hiekkarannan 

kulmikkaat kivet, jotta te voisitte kävellä paljain jaloin vain tunteaksenne lämpöisän ja rentouttavan 

hiekan allanne. Se vie mukanaan entisen elämänne liat ja puhdistaa arvonne tarjottavaksi kiiltävillä 

hopealautasilla. 

  Sillä oikeudenmukaisuus on maailmassa vain sen takia, että me rakentaisimme yhdessä tikapuut 

pilviin, vain nähdäksemme pyytettömän ja armeliaan auringon. Oikeudenmukaisuus on kuin 

aavikoita pyyhkivä tuuli. Se levittää hiekkaa tasatakseen dyynejä, voidaakseen kulkea 

joutuisammin. 

Silti älkää palvelko toisianne vain oikeudenmukaisuuden hengessä, koska silloin unohdatte 

sydämenne. Palvelkaa ihmisiä niin kuin palvelisitte vieraitanne kodissanne, rakkaudella ja järjellä. 

  Älkää tehkö omaa suoritustanne halvemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on, koska lopulta 

totuus näyttäytyy aina suuremmalla voimalla. 

  Tuo teidän kokemanne oikeudenmukaisuus haluaa tasavertaisuutta, koska te vertailette ja 

kadehtitte: Miksi minä en saavuttanut menestystä, niin kuin toiset. Miksi minä en pysynyt terveenä, 

vaikka liikuin luonnossa joka päivä. Miksi lapseni kokevat vääryyttä, vaikka olen kunnioittanut 

yhteiskuntaa ja lakeja läpi elämäni? 

  Unohtakaa vertailu ja ajatukset toisten onnellisuudesta ja omasta epäonnestanne. Kun 

epäoikeudenmukaisuus astuu luoksenne, edessänne on usein  kuilu tai käännekohta. Tällöin 

teidän on valittava avarasta sydämestänne tärkein tie, kysymällä itseltänne: ”Vaikkei minua kukaan 

tarvitsisi, olenko silti kuolemaa vahvempi?” Ja vaikka te luulisitte vaikeuksienne olevan 

viimeisimpiä, tulette kohtaamaan niitä maailmassa, joka ei mittaa hyvienne tekojen määrää. Teidän 

valinnaksenne jää tunnistaa itsestänne menneiden kipujen tuoma rohkeus ja oma 

esikuvallisuutenne ihmisyydessä. 

  Oikeudenmukaisuus on voima, jos se ajaa teitä omiin unelmiinne, mutta vain jos kannatte 

oikeudenmukaisuutta sydämessänne, niin kuin kenguru kantaa poikasiaan. Sillä sydämestä 

lähtevä oikeudenmukaisuus on järjen ulottumattomissa. Vain vastaanottavassa sydämessä voi 

asustaa todellinen oikeudenmukaisuus. 



 
 

Odottakaa päivää, odottakaa vuotta, kunnes pysähdytte hetkeen ja unohdatte ajan merkityksen. 

Enää menneisyys ei kaduta, enää tulevaisuus ei pelota. Huomaatte että teillä on kaikki mitä 

tarvitsette, vaikkakin olette kärsineet enemmän kuin olisitte koskaan voineet kuvitella. Te 

hymyilette uudelle aamulle ja nauratte seuraavan päivän haasteille. Teistä on tullut maailmaa 

vahvempia, vaikka se on vienyt teiltä rakkaimpanne tai henkisen omaisuutenne. Te ette syyllistä, 

vihaa tai katkeroidu. Ainoastaan ymmärrätte, että te ja maailma olette yhtä. Vaikka te olisitte 

menettäneet kaiken, te kasvatte uudelleen kunnes elämä kannattelee teitä uudella tavalla. Vaikka 

te julistaisitte oikeutta ja kaitsette vääryyttä, tällöin muistakaa, ihmisyys itsessään on sydämenne 

suurin asianajaja. Ainoastaan riidattomasta ja puhtaasta omastatunnosta voi syntyä uutta elämää. 

Tehkää tänään sovinto itsenne kanssa. Paljastakaa haavanne ja repikää irti suojakuorenne.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Miksi minun on vaalittava aikaa harrastuksilleni?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Harrastukset / Vapaa-aika 

 

Kun teidän päivänne täyttyvät työnteolla, te kaipaatte ajalle muutakin kuin ainoastaan leipänne 

eteen tehtävää aherrusta. Te olette antaneet työlle paljon ja paljon olette työltä saaneet. Kuitenkin 

janoinen henki kaipaa raikastavaa ja puhdistavaa vettä voidakseen tulla vahvemmaksi ja tulla 

eheämmäksi. Ja mitä muuta on itseksi tuleminen kuin itsensä toteuttamista työn ja lepäämisen 

välissä. Sellainen pitää teidät kiinni elämän rytmissä, joka etsii käsiinsä innokkaita ja 

pelkäämättömiä kanssakulkijoita. Vasta työn ja lepäämisen välisessä vapaudessa teidän 

luovuutenne pääsee kasvamaan. 

  Harrastuksenne täyttävät yhden osan sydämestänne. Ehkä osa teistä maalaa taulun, osa rientää 

urheilemaan ja joku taas kaipaa sisällensä vain hiljaisuutta. 

  Mitä kaikkea te voittekaan tehdä ja pukea sen harrastuksen asuun. Älkää tyytykö sellaiseen mikä 

teistä on helpointa ja kaikkien saatavilla. Etsikää ovia, joita ette ole uskaltaneet kokeilla. Luokaa ja 

valloittakaa uutta. Sillä teillä on vain yksi elämä, joten älkää tyytykö keskinkertaisuuksiin, vaan 

luodatkaa itsenne, jotta löydätte syvimmän kaipuunne avaimet. 

 

Jokainen teistä toteuttaa sitä mihin hän on ihastunut luonnossa. Toiset ihailevat voimaa toiset taas 

hellyyttävää siveltimen piirtoa. Toiset ihailevat valon ja varjon taistelua, toiset taas ovat 

kiinnostuneita vaeltamisesta. Harrastukset palkitsevat teidät, jos luonto on sydämenne päämäärä. 

Harrastukset uuvuttavat teidät, jos palkinnot ovat luontonne päämäärä. 

  Ja vuoroin teidän on myös levättävä. Nämä kaksi kulkevat läpi elämänne sopusoinnussa, ja kun 

te antaudutte levolle te jaksatte taas ahertaa, ja kun teitä vie harrastukisen väkevä voima, te 

nautitte taas levosta.  

  Sillä mitä muuta on lepo kuin maailmalla tahriintuneen sielun puhdistamista. 

  Käyttäkää vapaa-aikanne inspiroituaksenne töitä ja harrastuksia kohtaan. Sillä mitä muuta on 

vapaus ajasta, kuin ajatuksien ja  ikävien olotilojen jäsentämistä. Se on uudelleen syntymistä, niin 

että jokaisena päivänä ja hetkenä olisi mahdollisuutta johonkin uuteen. 

  Sanokaa itsellenne: Tänään aion laulaa häpeilemättä. Tänään tanssin pelkästä ilosta. 

Älkäätte antako häpeän peittää teidän luontoanne, vaan nauttikaa harrastuksistanne niin kuin 

nauttisitte aamukahvista täydellistä auringonnousua katsellen. Älkää tehkö jokaisesta teostanne 



 
 

suoritusta. Älkää vaatiko jokaisesta hetkestä täydellisyyttä. 

  Naurakaa sille mitä eilen vielä epäilitte. Tehkää sitä mitä eilen vielä häpesitte. 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kiire ajaa minut ihmisten ohitse. Miksi en kestä pysähtymistä?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kiire / pysähtyminen / ihmisten kohtaaminen 

 

Kuinka monesti olette elämässänne pysähtyneet samoin kuin te pysähdyitte ihailemaan kahlittua 

tiikeriä. 

  Kuinka monesti olette käyttäneet kaikkeja aistejanne kuin tuona aamunkoittona, jolloin törmäsitte 

luonnon omaan ihmeeseen. 

Kiire on sieluanne polttava liekki. Lähelle tullessa se voi saada aikaan paljon, mutta siinä 

asustaessa te ette näe ja tunne elämää. Koette vain polttavan tunteen, joka ohjaa käsiänne niin 

kuin olisitte kiireen oma sätkynukke. Tällöin teidän elämänne palvelee heijastuksia rakkaudesta, 

heijastuksia sielunne kaipuusta. Siksi tyhjyytenne etsii yhä täyttymystä. Itseaiheutettu kiire on sitä 

kun ulkopuolinen elämä voittaa sisäisen. 

  Kun te havahdutte omaan kiireeseenne, nostakaa katseenne ja katsokaa vastaankävelijöitä. 

Kuinka moni kulkee kiireen tahdittamana, kuinka moni on oman elämänsä omistaja? Etteikö kaikki 

näyttäisi siltä kuin jokin ulkopuolinen omistaisi heidät kaikki. Niin kuin jokin vetäisi heitä naruillaan 

puoleensa, vain lähettääkseen heidät takaisin. 

Jos kiire omistaa teidät, teidän kätenne ovat sidotut. Kiire voi palvella teitä, jos se on ainoastaan 

rakkauden synnyttämä. Te kiirehditte, jotta teidän ei tarvitsisi kiirehtiä. Kuinka lumoavaa tuo kaikki 

voikaan olla! 

  Tänä päivänä katsokaa vieressä istujaa silmiin, niin ettei kiire vie katsettanne. 

  Tänä iltana nostakaa malja, ja juokaa se janoonne antamatta kiireen ohjata kättänne. Maistakaa 

viinin kaikkia makuja, ja tehkää siitä hetkestä ainutlaatuinen. 

 

  Kuinka monesti olette pysähtyneet ja kohdanneet ihmisen niin, että olisit todella kiinnostunut 

hänen hyvinvoinnistaan ja kuulumisista? 

  Te ihmettelette päivienne tyhjyyttä, mutta ette huomaa, että juuri tuo kiire imee teidät tyhjiin. Kiire 

on täyttymystä vain heille, jotka tilkitsevät laivansa reikiä etsimättä syytä niiden aiheutumiselle. 

   Katsokaa pilvitaivasta ikään kuin se olisi täynnä ihmeellisiä muotoja, ilman että pukisitte kaikki 

pilvet samaan asuun. Kuulkaa heinäsirkkojen sirinää, ikään kuin kuuntelisitte luonnon omaa 

konserttia. Nostakaa kivi maasta, ja tuntekaa sen veden hioma pinta, ilman että ajattelisitte 

pitävänne kädessänne merkityksetöntä muotoa. 



 
 

  Käyttäkää kaikkeja aistejanne ja etsikää uutta niin kuin pieni lapsi tunnustelee maailmaa ja 

kiireenne häviää.  

  Ja iltaruskon saapuessa, kun te katsotte valmista maailmaa, te voitte havahtua kysymään: Minne 

oikein kiirehdin? Tänään voin kävellä töistä kotiin kiireettömänä. Tänään voin pysähtyä ja antaa 

kiireen kävellä minua edelläni. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Onko olemassa suurempaa voimaa, onko olemassa oivallettavaa, jonka takia me olemme 

syntyneet?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uskonnot / Jumala / Pyhyys 

 

Kun te istutte edessäni, jokainen teistä katsoo maailmaa omalla tavallaan, vaikka kaikki me 

synnymme alastomina. Kuinka voisin vastata kysymyksiinne niin, että ne palvelisivat teitä kaikkia 

samalla tavoin. Kuinka luonto voisi luoda tiheän metsän niin, että valoa ja ravintoa riittäisi varjoon 

jääville heiveröisimmillekkin puille, olematta epäoikeudenmukainen. 

  Osalle teistä tämä kokemanne elämä ja kaikkeus on jumalan luomaa, osalle se on luonnon ikuista 

kiertoa, osalle puhdasta voimaa ja energiaa, jossa pyhä tuuli toteuttaa tahtoaan. Miten voisin 

verhota itseni sanoilla, niin että te ette näkisi puhujaa, ainoastaan kuulisitte näkymättömät sanani. 

Sillä totuus asustaa kehojemme välissä. 

  Vaikka te kuulisitte puhettani ja eläisitte sen totuudesta, te ette muutu ennen kuin sanani ovat 

muuttuneet teidän teoiksi. 

  Vaikka te näkisitte minun pelottomuuden, te ette saata tuntea minun syvyyttäni.  

  Miten jakaisimme totuuden, joka on aina sanoja suurempaa? Miten välttäisimme erimielisyydet ja 

voisimme elää yhdessä? 

Jos te uskotte jumalaan, olkoon uskonne tämän kaltainen: rakkauden tulvima pelto, jonne kurjet 

laskeutuvat iltahämärän turvin. Valtatie, jonka jokaisella kaistalla on oma pyyteetön tarkoituksensa. 

Öinen tähtitaivas, joka on ikuisten mysteerien täyttämä. 

  Te, jotka pidätte kiinni totuudestanne, olkaatte tietoisia siitä, että totuus ei palvele pelkääjän 

mieltä. 

  Sillä pelko on naula, joka kiinnittää totuuden seinäänne, jotta te ette hädissänne kadottaisia 

sieluanne. Mutta tuo seinä on kuin pilviverho. Se ei pysy koskaan muuttumattomana.  

  Jokainen joka huutaa omasta luolastaan vastauksia totuudesta, oikeasta ja väärästä, tuomatta 

itseään esille, ei voi nähdä kuin omat pinttyneet tavoitteet johdatella keskustelua. Sen sijaan, että 

veisimme lapsemme omiin luoliimme, tulisi meidän sytyttää pihamaalle suuri nuotio, jonka ääreen 

jokaisen tulisi kokoontua, jonka valoon suuret kysymykset tulisi laskea, vain nähdäkseen ettei 

meitä erota lopulta  mikään uskomusten muuri vaan tapa jolla katsomme sitä. 

  Onko uskonne rakentunut rakkaudelle vai pelolle? Vihalle vai armolle? Selvittäkää tämä 

sydämestänne. Etsikää vastauksia, vain ja ainoastaan esittämällä kysymyksiä. Jokainen päivä on 

uudellen syntymistä. Se on kuolemista tunteille ja ajatuksille. Se on irtipäästämistä ja luopumista. 



 
 

  Siksi totuutta ei voi pysäyttää, sillä se on näkymättömyyttä, kevään purojen solinaa. 

Totuus on sydänten harmoniaa. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Miksi on olemassa yksinäisyyttä? Miksi on olemassa yksinoloa?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Yksinäisyys 

 

Kuka meistä nostaisi ensimmäisenä kätensä, ja voisi sanoa: Yksinäisyys ei ole koskaan 

koskettanut minua. On nähtävä, kuinka yksinäisyys asustaa meissä kaikissa. 

  Onko olemassa hetkeä jolloin yksinäisyys ei ohjaisi kättemme töitä tai kehomme halua kokea 

turvaa? 

  Pimeässä hohtava öjylyhty kerää tuhannet yöperhosensa valonsa turvaan, ja kokee silti 

yksinäisyyttä.  

  Kulkuri kerää öisin tarinoillaan kuulijoita luokseen, ja oivaltaa suurimmat tarinansa juuri päivisin 

yksinäisyydessä vaeltaessaan. 

  Kuinka voisimme olla kokematta yksinäisyyttä, jos me synnymme hellään syleilyyn? Kuinka 

voisimme olla yksinolessamme vapaita, jos me olemme luonnostamme riippuvaisia toisista? 

    

Etteikö yksinäisyys olisi myös hengen voima. Sillä juuri se matka, joka erottaa meidät toisistamme 

on mahdollisuus oivaltamiselle.  

  Meidän on vaellattava, tullaksemme takaisin 

  Meidän on ikävöitävä, voidaksemme taas täyttää sydämen kammiot.  

 Eikö juuri yksinäisyys ole lopulta parhaimmillaan täyttymys. Sillä eikö eksyneen suurin ilo ole juuri 

siinä kun hän löytää takaisin kotiin. 

  Olkaamme toistemme seurassa niin kuin meidät on syntymästä asti tarkoitettu, sillä tuo 

vuorovaikutus on lyhty, joka valaisee eksyksissä olleet ilomme ja onnemme takaisin meidän 

hoivaamme. 

  Antakaamme aikaa sielulle vaeltaa. 

  Antakaamme mielelle rohkeus nähdä uutta. 

  Sillä lopulta yksinäisyyden tunteen voittaminen on rohkeutta. Jotta me voisimme rakastaa, 

meidän täytyy tuntea yksinäisyyden tuska, vaellattava sen juurilta äitiluonnon helmaan. Herättävä 

yksinäisyyden sivaltaviin iskuihini, vaikeroitava kehossa kiermurtelevia käärmeitä, kunnes 

tunnemme pärjäävämme yksin, kunnes yksinäisyys on takonut yksinolosta kestävää ja arvokasta. 

Kunnes keho on ottanut yksinäisyyden omakseen. 

 



 
 

  

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Voinko kutsua luontoa jumalakseni?” 

 

 

 

 

 

 



 
 

Luonto 

 

Kun vaellatte kiireenne helmasta luontoon, te huomaatte juuri luonnon hijlaisuudessa kuinka mieli 

saa tilaisuuden levätä, niin kuin lapsi saa levätä äidin hellässä syleilyssä. Onko myöskään 

olemassa parempaa taidemaalausta kuin luonnossa syntynyt? Onko olemassa puolueettomampaa 

tuomaria kuin luonto. Luonto asettaa meihin kaipauksen, jota me kaupunkiemme kiireisessä 

elämässä tunnemme syvällä sisimmässämme, kuitenkin sitä niin usein laiminlyöden. Niin kuin 

vanha kultakello, myös meidän mielemme ja sielumme vaativat uudelleen virittäytymistä. Kaipuu 

avaruuden tähtien luokse on meihin jokaiseen sivallettu syntymämerkki. Vasta luonnossa 

hiljaisuudessa ja virikeettömyydessä me virittäydymme juoksemaan aikaamme eteenpäin. 

  Miksi juuri luonnossa vaeltaminen ja sen sanaton hiljaisuus saa ihmiset levollisiksi ja rauhallisiksi? 

  Luoto on teille teidän syntymäkotinne, vaikka te olisitte kasvaneet kylien vilskeessä. Se tyynnyttää 

teidän ristiriitaisen mielenne, koska juuri luontoa katsoessanne huomaatte, että se ei sisällä 

ainuttakaan virhettä muuta kuin kauneuden muodossa.  

  Kaikella on tarkoituksensa elämän kiertokulussa, se kuiskaa teidän korvaanne. 

Valtavat perhosen siivet, kirjavat linnut ja mitä ihmeellisemmin käyttäytyvät eläimet ovat vain 

heijastuksia siitä, mikä on luontoäidin halua luoda ja ylläpitää elämää sen kaikissa muodoissaan. 

  Mutta eikö juuri meidän ahneutemme ole saattanut luonnon uhatuksi. Kun me ennen silitimme 

maan hiuksia, nyt kylvämme jätteitä sen helmaan. 

  Me jäämme luonnolle velkaa sen, mitä me siltä otamme. 

  Silti luonto antaa omalla ylpeydellään ravintonsa meille. Me kaikki olemme luonnolle sen lapsia. 

Ei ole syytä miksi se jättäisi ruokkimatta rakkaimpansa. Mutta niin myös luonnolla on rajansa, 

jolloin siltä pyydetään enemmän kuin se voisi antaa. 

  Tuntekaa luonto sydämessänne, nauttikaa sen ravinto mielessänne.  

Kaupunkien ja suurten kylien melske saa teidän ajatuksenne pyörimään vinhatummin, kunnes ette 

enää huomaa milloin teidän mielenne on olemisen tilassa. Te etsitte kaipauksenne lähdettä 

ulkopuolelta; koruista, vaatteista, elämyksistä vaikka juuri suurin tuo kaipaus asuu sisällänne.  

  Ehkä te saatte hetkellistä tyydytystä, niin kuin karhu saa suuresta lohisaaliistaan koskien 

huomassa. 

  Ehkä te koette hetken vapauden ja onnellisuuden tuntoa, niin kuin kotka jylhältä kalliolta 

syöksyessään. 



 
 

Mutta todellinen ja kestävä kaipaus teidän tulisi suunnata sisällenne. Katseenne ja kyltymättömät 

halunne teidän tulisi laskea luonnon hiljaisuuteen. 

Tuo hiljaisuus ei ole äänettömyyttä vaan sanatonta kuiskausta siitä, kuinka meille riittäisi vain 

luonnon läsnäolo tyydyttämään elämän nälkämme. Kuinka me olemme sokaistuneet maailman 

kiireessä etsimään sieltä, missä ei lopulta ole kuin ahneuden ja lyhytkatseisuuden tyhjä kuilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Omistan enemmän kuin jaksan kantaa. Silti koen tyhjyyttä.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Omistaminen 

 

Haluaisin puhua teille yhdestä kauneimmasta ja samalla kovin vaikeasta asiasta. Nähdäksemme 

meidän ihmisten elämässä on paljon tuskaa, paljon surumielisyyttä ja epäoikeudenmukaisuuden 

tunnetta, vaikka eläisimme mielestämme hyvien arvojen mukaisesti. Niin paljon tuo kaiken voi 

nähdä ihmiseloon kuuluvana, mutta niin paljon myös oma onnellisuutemme on meistä itsestämme 

kiinni. Joskus epäonni ja huono sattuma saa meidät varpaillemme. Emme voi hyväksyä sellaista, 

mihin emme itse ole olleet syyllisiä tai osallisia. Kuka meistä kieltää osallisuutensa omaan 

elämään? 

  Ehkä osa on menettänyt kuulonsa, osa puolet terveydestään. Osa kyvyn kävellä, osa taas kyvyn 

nähdä. Osa on menettänyt rakkaimpansa, osa työpaikkansa.  

  Yhdessä heitä kaikkia yhdistää menettäminen. 

  Pyydän teitä katsomaan tänä iltana tähtitaivasta. Niin usein puhun tähdistä, koska niihin 

verhoutuu elämämme suurimmat salaisuudet. Yksinään ne ovat valopilkkuja ja yhdessä osa 

maailman taidetta. Meidän elinikämme ei riitä näkemään kokonaista tähden elämää, mutta silti 

voimme tehdä kauniita havaintoja noista avaruuden ihmeistä. 

  Miksi juuri tähtitaivas on pohjana kertomalleni, joku teistä ihmettelee äänekkäästi. Ehkäpä juuri 

siksi, että tähdet ovat hiljaisuuden pyhättöjä, ja juuri tuollaisessa hiljaisuudessa asustaa elämän 

syvä ymmärrys. 

  Menettäminen, luopuminen. Tahdon teidän kuulevan nämä sanat, sillä juuri ne saavat teidät 

varovaisiksi, koska ne ovat kuin vartaloon iskettyjä tikareita. Verta vuotavasta haavasta syöksyy 

pihalle myrkyttynyttä verta, joka on ohjannut jo liiaksi teidän elämäänne. 

  Ja näiden tähtien alla minä kysyn teiltä: Onko teidän elämässänne kokema 

epäoikeudeunmukaisuuden tunne peräisin mistään muusta kuin siitä, että te olette luulleet 

omistavanne jotakin. Te olette luulleet että omistatte terveytenne, rakkaimpanne, saavutuksenne. 

Mutta juuri mikään näistä ei ole teidän ominaisuutta, niin kuin tähti ei omista alkuaineitaan 

räjähtäessään supernovaksi ja levittäytyessään suureksi näytelmäksi osaksi kaikkeutta. 

  Juuri tuo omistaminen on laittanut teille surun ikeen päällenne. Mitä enemmän te luulette 

omistavanne ja haalivanne omiin suojiinne, sitä enemmän epäoikeudeunmukaisuuden käsi 

koskettaa teidän hyvinvointianne. 



 
 

  Te pelkäätte itseänne kun tietoisuus laskeutuu päällenne. Kun te astutte ensimmäistä kertaa 

elämän näyttämölle, monelle teistä annetaan paljon. Ja niin moni taas teistä selviää alkujaan kovin 

vähällä. 

  Mutta juuri he teistä, jotka omistavat syntymästään asti kaiken, heidän elämä kulkee monesti 

sokeana kunnes he havahtuvat hereille: sain kaiken tämän lainaan, ja nyt olen tuhlannut kaiken 

turhuuteen. 

  Vaikka te olette saaneet kaiken lainaksi, te ette ole velassa kenellekkään. 

Teidän kykynne toimia, tehdä työtä tai nauttia soitinten soittamisesta on luonnon oma tarkoitus 

toteuttaa omaa tarkoituksetonta tahtoaan. Luonto haluaa suojiinsa heinäsirkan sirinää, kuin 

yhtälailla teidän kauniiden käsienne soittamaa rytmikästä melodiaa. Te toteutatte luonnon tahtoa, 

kun te toteutatte omaanne. Ja katsokaa silloin tuota monimuotoisuutta. Katsokaa perhosten 

lukemattomia eri värejä, ja ihmisten tuhansia eri taitoja. Tällöin luonnon näytelmään osallisina, te 

ymmärrätte kuinka kiitollisia te voitte olla siitä mitä teillä vielä on ja siitä mitä teillä on joskus ollut. 

 

  Luonto haluaa teidän tekevän työnne, niin kuin muurahaiset tekevät työnsä joka päivä. Mutta kun 

te olette terveitä ja hyvinvoinia, kun onnellisuus on laskeutunut päällenne, älkää pelätkö muutosta. 

Sillä niin onnellisuus on vain pilvestä satavaa vettä, jota te juotte hetken verran janoonne, jotta 

jaksaisitte taas eteenpäin. Sillä niin teidän elämänne, kuin kaikkien muidenkin, sisältää muutoksen 

ja luopumisen siemenet. Ne on kylvetty teihin jo syntyessänne. 

  Ehkä osa teistä ei ole koskaan saanut mahdollisuutta kävelyyn, ehkä osa on syntynyt sokeus 

silmissään. Ehkä osa ei ole saanut omistettavaksi kuin herkän sielun. 

Älkää vertailko tai hakeko oikeudenmukaisuutta, sillä tärkeintä mitä voitte antaa on ainoastaan 

teidän sydämenne harmonia. 

  Kun te opitte tuntemaan luopumisen tuskan, te ymmärrätte hiljalleen elämää ja sitä, että ainoa 

mitä voitte omistaa, on rakkaus, joka etsii toteutumistaan. 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Onko muutos voimista suurin?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Muutoksen voima 

 

Tänään te olette kävelleet samaa polkua kuin eilenkin. Teidän toivenne olisi kävellä tuota samaa 

polkua joka päivä, koska sisäinen elämänne on sekasortoinen ja vaaditte järjestystä 

ulkopuoleltanne. Juuri tuolla polulla te voitte löytää itsenne, koska muualla te olette kadottaneet 

sielunne. Tuosta polusta on tullut teille niin tärkeä, että te vaaditte päivittäin päästä samalle polulle. 

Te noudatatte samaa kellonaikaa ja samaa rytmiä mahdollisimman tarkasti. Koska juuri tuona 

kellonaikana sielunne näyttäytyy teille. Te sanotte sielullenne: ”Kiitos, että voin vielä löytää sinut.” 

 Ja yhä enemmissä määrin te täytätte päiväänne rutiineilla ja velvollisuuksilla, kunnes olette niiden 

kyllästämiä. Päivänne kuluvat ja juoksevat yhä kiivaammin eteenpäin ja sitä kiivaammin te yritätte 

pitää kiinni pinttyneistä tavoistanne ja mielikuvistanne. 

  Kunnes tulee päivä jolloin havahdutte. 

Mitä enemmän sidon itseäni mielikuviin ja tapoihin, sitä enemmän kahlitsen itseäni. 

  Ja tulee päivä jolloin te sanotte itsellenne: ”Tänään aion muuttaa tapani, eikä tuo muuttuminen 

sisällä lainkaan luopumista.” 

  Te päätätte kävellä eri polkua, ja huomaatte hetken verran kuin tämä muutos ahdistaa teitä, mutta 

palatte halusta tehdä niin yhä useammin. 

  Te rikotte tahallanne kaavaa ja tapojanne, koska olette ymmärtäneet elämän kauneudesta. 

Te olette hakeneet elämäänne niin pitkään järjestystä, vaikka juuri luonnon oma tahto elää 

epäjärjestyksessä. Tähdet eivät kokoonnu, vaan ne purkautuvat ja räjähtävät. Viinilasi ei ajassa 

eheydy vaan rikkoutuu. 

  Tänään te löydätte muutoksen voiman sisältänne. Vaikka tähän mennessä te olette luulleet, että 

rutiininne ja kaavanne on vapauttanne, te huomaatte vapauden olevan muutos. 

  Tehkää tuosta muutoksen voimasta rutiininne. Ja kun te kaipaatte elämäänne jotain vanhaa ja 

perinteikästä, te voitte uudistuneina etsiä niitä nyt vapaasti, ja iloita niistä ilman pakollista tarvetta 

niihin. 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Olen taistellut niin paljon. Milloin on aika luovuttaa?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Periksiantamattomuus 

 

Kuulen hiljaisuudessa niiden kuiskaukset, jotka ovat henkensä rajoilla antamassa periksi. He ovat 

taistelleet niin pitkään pitääkseen kiinni vaivalloisesti elämän syrjästä. Taistelleet niin pitkään, 

vaikka vain osa heidän taakastaan on itsensä aiheuttamia.  

  Mitä sanoisin heille, jotka pitävät kiinni elämästä hentoisin ottein vain sydän ja hengitys 

seuranaan. 

Heille, joiden elämä on väistämättä taistelua vaikka he ovat pyytäneet vain armollisuutta? Heille, 

jotka ovat menettäneet niin paljon, että ovat itkeneet niin monet illat vain luopumisen tuskasta. 

Voisiko uusi päivä tuoda heille janoisille maljan, joka täyttyy viimein itsestään keskipäivän sateesta 

ja aamun kosteudesta. 

Kuinka voisin auttaa heitä pelkillä sanoillani, kun itse heidän on lopulta itseään autettava? 

  Niin kuin aurinko laskee taivaanrantaan myös heidän on välillä hellitettävä ikuisuuden taistelusta, 

vain noustakseen uudelleen. Sillä juuri tuo nouseminen synnyttää uutta ja kestävää.   

Älkäätte antautuko mukavuudenhalulle, vaan sielunne tahdolle pärjätä vähemmälläkin. Älkää 

luovuttako ja päästäkö irti unelmistanne, vaan löysätkää naruanne vain katsoaksenne niitä vuoroin 

etäältä ja vuoroin läheltä. 

  Tehkää hiljaisuudessa niin että uudet päivittäiset rutiininne eivät sisällä luopumista vaan 

ainoastaan pois antamista. 

  On päiviä, jolloin te kävelette elämäänne valmiiksi tallattuja polkuja pitkin. Päiviä jolloin siirrytte 

päivänkoitosta yöhön vain rimaa hipoen. Oppikaatte näistä sanoista tärkeimmäitä: jotta 

saavuttaisitte unelmanne ja onnellisuuden tunteen, teidän päivänne ei saa koostua ainoastaan 

selviytymisestä vaan myös kehittymisestä.  

  Kun tänään menitte luontoon liikkumaan vain sen tähden että selviytyisitte töittenne kiireestä, 

menkää huomenna sinne kuunnellaksenne lintujen laulua ja havisevia lehtiä. 

Kun tänään menitte kirjastoon vain unohtaaksenne kiireen, menkää sinne vuorostaan oppimaan ja 

viisastumaan. 

  Niinä päivinä jolloin maailman luonne näyttäytyy teidän elämän voimaanne väkevämpänä, 

sanokaa itsellenne: tämä on vain yksi päivä tuhansien joukossa. 

  Niinä vuosina, jolloin matkanne tuntuu pidemmältä kuin se on tähän mennessä ollut yhteensä, 

sanokaa itsellenne: tämä vuosi on vain yksi vuosi muiden joukossa. 



 
 

Sillä lopulta luonnon oma voima vie lapsensa muutokseen. Mutta juuri tuo muutos tapahtuu niin 

pieninä asioina, että ne jäävät helposti teiltä huomaamatta. Takertukaa niihin niin kuin takertuisitte 

tikapuiden puoliin kiivetäksenne ylös helpotukseen. Niin kuin kuilun pohjalla kasvava kukka pyrkii 

kasvamaan kohti auringon valoa, niin myös elämä, oikein ohjattuna, pyrkii aina toteutumaan siihen 

suuntaan, jossa sillä olisi lopulta hyvä olla. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

”Miksi vanhuus on kunnioitettavaa? Voiko nuori olla viisas?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vanhuus / Nuoruus 

 

Tänä syyskuisena iltana kun kävelin aurinkoista kadunpuolta, kun näin muuttolintujen lentävän 

kohti etelää, tunsin rinnassani hekumaalista iloa. Mietin mikä saa meidät vanhenemaan ei 

ainoastaan ulkonäöllisesti vaan myös sisimässämme. Onko vanhuus ainoastaan kokemusten 

taakan kantamista? Viisaus, joka on yhtä syvä kuin leveäkin? Onko vanhuus ainoastaan tie yhteen 

suuntaan?  Hidastuva virta, jossa purjehtivat kaarnaveneet ovat kyllästyneitä etsimään uutta ja 

samoilevat kohti vääjäämätöntä, rajaporttia. 

  Vanhuuden saavuttaminen on syvästi kunnioitettavaa, mutta kuinka moni vanhoista ihailee 

nuoruuden voimaa? Niitä päiviä jolloin sydän on kepeä kuin peipposen lento, jolloin huolet ovat 

oven kynnyksen korkuisia ja murheet savukkeen mittaisia.  

  Eikö juuri tuo nuoruuden mieli ole avoin elämälle, vaikka se olisikin mustavalkoinen ja sen särmät 

hiomattomat. Vanhuuden saavuttanut voi tylsistyä ja vaipua synkkyyteen, jos jotain nuoruudesta ei 

ole säilynyt mukana. Se seesteisyys, jonka vanheneminen tuo tullessaan on luonnon tapa 

valmistaa kohtaaminen Rajallakulkijan kanssa. Me haluaisimme vanheta niin, että voisimme itse 

päättää päivän jolloin olisimme kunniakkaasti valmiita kulkemaan toiselle puolen elämän virtaa. 

Niin että voimme sanoa elämälle hyvästit kääntämättä menneelle selkää. 

 Mutta miksi puhun tänään teille juuri vanhuudesta ja nuoruudesta, ikään kuin olisin solminut ne 

elämän liitoksi. Haluaisin sanoa teille, että vanhuus voi olla yhtä elämäniloista kuin nuoruus. Sillä 

useimmalle vanhuus voi olla vain mielen mitta, vaikka jalat eivät enää kantaisikaan, vaikka 

kämmenet olisivat syväuurteiset. 

  Eikö nuori, joka on kokenut suuret surut ja ikuiselta tuntuvan tuskan voi olla yhtä kokenut kuin 

keskivanhan tammen ikäinen ihminen? Ehkä tuo nuori voi sanoa: ”Minä olen kokenut ja nähnyt 

kaiken.”, ja tuntea elämän taakan painavan selässään tuhannen kilon voimalla. Tuo nuori voi 

kokea olevansa iältään moninkerroin vanhempi kuin ikäisensä toverit, vain ja ainoastaan 

raastavien kokemuksiensa pohjalta. Hän voi vaipua synkkyyteen ja asettaa päällensä mustan 

viitan, joka imee itseensä kaiken elämän valon. Tai hän voi nousta viisaudessaan itsensä 

yläpuolelle ja ohjata itseään suuntaan, jossa elämä kantaa itse itseään. 

  Eikö tässä ole juuri opetus, joka meidän jokaisen olisi muistettava. Me voimme vanheta 

kokemuksellisesti kuin myös luonnollisesti. Vanhenemisen ei tarvitse tarkoittaa elämän ilon 



 
 

hiipumista, niin kuin ei rankkojen kokemusten tarvitse sammuttaa elämän janoa.  

  Menkää tänään ja löytäkää itsestänne tuo kokematon nuori, jolle taivas on muutakin kuin 

sinertävää ilmaa. Jolle taivas on mahdollisuus vapauden unelmoimiseen. 

  Menkää ja nauttiikaa tulevista päivistänne unohtaen ikänne ja kokemuksenne. Nuortukaa 

hengitettävästä ilmasta niin kuin humaltuisitte hedelmäisestä viinistä. Tuntekaa elämän virta 

sydämessänne voimakkaampana kuin koskaan ennen. Vaihtakaa vanhat ja pinttyneet tapanne 

johonkin uuteen, tuntekaa seikkailun henki mielessänne. Sillä juuri uudesti syntynyt elämä 

paljastaa teille iän olevan vain mielenne mitta. Niin kuin kaiken kokenut nuori voi sanoa, olen 

nähnyt tarpeekseni, niin voi myös rajapyykin luokse saapunut vanhus todeta, en voi mennä ajassa 

taaksepäin, siksi minun on tyydyttävä seesteisyyteen ja pysähtyneisyyteen. 

  Heitä yhdistää mahdollisuus hylätä vanhat raskaat muistot, tulevaisuuden uhkakuvat ja 

uudistautua. Sillä mitä muuta on elämän ilo kuin vapautusta menneestä ja tulevasta. Se on 

elämistä tässä hetkessä ilman mielikuvaa itsestä. Kuka sanoo ettei vanha voisi olla riemukas, 

iloinen ja utelias, vaikka hänelle riittäisi päivän uutiset ja kahvin tuoksuinen aamu. 

  Kuulen ihmisten sanovan: ”Olen vanha ja kyvytön.”, vaikka he ovat iältään vasta nuoria aikuisia ja 

ainoastaan kokemustensa runtelemia. Näen ihmisten silmissä usein katseen: En jaksa kokea 

uuutta, vaikka he ovat vielä kovin nuoria, edessään niin monia kymmeniä vuosia.  

  He ovat piirtäneet itsestään mielikuvan, jota pitävät yllään niin kuin sirkustaiteilija pitää 

naamariaan viihdyttääkseen muita. Tuo mielikuva estää heitä elämästä vapaasti. He eivät ole 

menettäneet mahdollisuutta elämän iloon ja lapsenomaiseen uteliaisuuteen tulevia päiviä kohtaan, 

ainoastaan ovat uraantuneita ajattelemaan niin. 

   ”Kuinka voisin hypätä pois sakenevasta harmaudesta?”, he kysyvät. 

Aloittakaa luotaamaan itseänne pintapuolisesti. Kysykää itseltänne täydellä rehellisyydellä: olenko 

tyytyväinen elämääni. 

  Tarkastelkaa tällöin mieltänne kuin täyttyvää maljaa: onko maljani todella niin pieni ja täynnä kuin 

olen nähnyt sen mielikuvissani olevan. 

  Punnitkaa sydämenne painoa: niin kuin sydämeni on pinttynyt kokemuksistani, olenko todella sitä 

mieltä että minun uusiutuva vereni ei sitä voisi puhdistaa. 

Ja niin voitte olle matkalla valoisiin päiviin, jolloin kyyhkynen istuu kädellenne, ei lentääkseen taas 

pois vaan ihastellakseen teitä, jotka olette jälleen mieleltänne nuoria ja ikuisen virran mukana 

kulkevia.  



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Haluaisin toteuttaa unelmani. Kuinka pidin kiinni kaikesta tuosta?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tavoitteellisuus 

 

Meissä on sisäisesti jotain sellaista, joka johdattaa meitä sinne minne olemme asettaneet 

tavoitteemme, jos me jaksamme uskoa sydämestä tulviviin ihmeisiin. Mutta kun vuorovesi tuo 

luoksemme tuskan ja vaikeudet, kun sydämen ihmeet ovat poissa, juuri tällöin meidän halu elämää 

kohtaan punnitaan.  

  Mitä olisimme ilman sellaista syvintä tavoitteellisuutta, joka nostaa meidät ylös kun me olemme 

luovuttamassa? Tavoitteellisuutta, joka ohjaa meidät läpi runtelevien myrskyjen ja yllättävien 

elämänkäänteiden,  

  Kuinka moni meistä on sumun keskeltä löytänyt ystävien ja rakkaimpiensa luokse aina uudelleen 

ja uudelleen, vain virttyneet unenomaiset tavoitteet seuranaan. Kun pilviverho hälvenee. Kun 

elämä tulee taas tunnetuksi, meitä ovat ohjanneet satumaiset tavoitteet. Tavoite kokea rakkautta. 

Tavoite kokea iloa. Tavoite olla eloisa, tavoite olla sisukas, tavoite olla täyttynyt itselle asettamista 

haasteista.  

  Kun linnunpoika kasvaa, hänen on tiedettävä että lentäminen on elämän edellytys. Ilman taitoa 

lentää se jäisi pesään odottamaan nälkäisenä, eikä selviäisi ilman ruokkijaa. Sisäinen tavoite ajaa 

hänet rohkaistumaan ja lopulta pudottautumaan pesästä.  

  Mikä on tuo sisäinen hekuma, joka ajaa meitä läpi haaksirikkojen ja myrskyjen, jossa runneltu 

laivamme on vain muutaman hengenvedon päässä menetyksestä? Mikä on tuo sisäinen voima, 

joka saa meidät nousemaan vaikka juuri vasta meidät on isketty maahan, unelmat tallautuneina ja 

elämän halu menetettynä?  

  Kun me asetamme itsellemme tavoitteen, me kohtaamme matkan varrella tuhansia tunteita, 

vieläpä enemmän ajatuksia. Ne ovat usein uhkaavia, epäileviä ja sortavia, kunnes toiseksi ne 

todistamme. On opittava tunnistamaan se mitä tavoittelee aidosti, ei se mitä tavoittelee muiden 

takia. 

  On opittava, että mikään pinnallisuus ei aja meitä tavoitteisiimme, niin kuin puhdas sydän ja 

sisältäpäin syttyvä intohimo tekevät. Jos rakastaa kirjoittamista niin kuin rakastaa puhdistavaa ja 

raikaista ilmaa, on runot syntyvä kuin itsestään. Niin kuin vesiputous vie virtaavan veden lampeen, 

niin rakkaus vie runot sydämestä toisten kuultaviksi. Jos intohimona on laulaminen, maailma 

avautuu kaikkine mahdollisuuksineen ensin sydämen, vasta sitten äänen kautta. Sillä sisäinen 

voima on pysyvyyttä, eikä se murene niin kuin pinnalla olevat asiat murenevat. 



 
 

  Jos meilä on unelma ja tavoite, meidän kehomme on matkalla väistämättä kolhivien kokemusten 

kantaja ja meidän mielemme joskus kovin rikkoutuneen todellisuuden uupunut tulkki. Ainoastaan 

meidän sydämemme tietää mikä on kestävin ja tärkein tie. Vain sydän jaksaa uskoa uuteen 

ihmeeseen ja ihmisten hyvyyteen. 

   Ainoastaan sydän voi ohjata eksyneen ja kompuroivan sielun takaisin juurilleen. 

  Me kaadumme tuhansia kertoja matkalla, kompastumme sokeuksissamme tekemiin virheisiin, 

vain oppiaksemme uutta. Ilman kaatumista ei voi olla kehittymistä. Unelmien toteuttaminen ei ole 

uskoa, vaan raudan lujaa tekemistä uskomusten perään. Useimmat meistä jättävät leikin kesken, 

koska eivät todellisuudessa ole oman intohimonsa ohjaamia. Ehkä heitä ohjaa ahneus, vallanhalu 

tai kuuluisuuden ihannointi. Ne kaikki ovat pinnallisuutta, jotka vievät meidät kyllä parhaimmillaan 

unelmiemme luokse, mutta päästessämme sinne, unelmat eivät täytäkkään meidän sydäntämme, 

ja näin jäämme vain tähdenlennoksi. Jos olemme saavuttaneet menestyksen niin kuin puun 

latvaan nostettu lentotaidoton lintu kyvyyn nousta ylös, me emme pysy pinnalla, koska emme ole 

koskaan opetelleet lentämään. Ja lentämään oppii vain tekemällä virheitä. Erehtymällä. 

Kompuroimalla. 

 

   On rohkeampaa aloittaa alusta, kuin jättää kesken. Kun delfiini kadottaa rakkaimpansa meren 

sakeuteen, ei sillä ole aikaa hätääntyä ja luovuttaa. Sen tulee aloittaa etsiminen yhä uudestaan 

alusta. Jokainen uusi yritys on menneen ja tulevan unohtamista. Se on itsensä korottamista 

haasteiden yläpuolelle. 

  Vain sisäinen voitontahto ajaa meidät tavoitteisiimme, olivat ne sitten palkintojen metsästystä tai 

oman rohkeuden ylittämistä. Niin myös tuo delfiini löytää sisäisen rohkeutensa vain unohtamalla 

itsestään mielikuvan epäonnistujana. Ja näin illankoitossa hän löytää rakkaimpansa ja he uivat 

yhdessä kohti suurempaa tavoitetta, elämän ikuista virtaa. 

  Mikä sitten eroittaa ulkoisen ja sisäisen tahdonvoiman?  

Kun haaksirikkoutunut joutuu kamppailemaan selviytyäkseen meren hyytävästä sylistä, joutuu 

hänen sydämensä punnituksi joka ikinen päivä ja yö. Miten hän jaksaa taistella sadat päivät 

tyhjyydessä vain oma ääni seuranaan? Ei siksi, että hän olisi kiinnostunut jostakin asiasta 

ulkopuolella, kuten lämpimistä vaatteista, kodikkaasta linnasta tai edes maittavasta ruuasta. Hän 

voi ihailla ja haaveilla noita asioita, mutta ne eivät anna hänelle sitä tärkeintä elinvoimaa 

selviytyäkseen. Ainoastaan hänen sisäinen voima, joka löytyy hänen hylätessä jokainen 



 
 

ulkopuolinen asia, auttaa häntä jaksamaan päivästä toiseen tyhjyyden ulapalla.  

  Hänen tavoitteensa on selviytyä, jotta hän voisi jatkaa elämän toteuttamista. Merellä hän on 

kahlittu omaan voimattomuuteensa, sillä meri on aina vieraitaan suurempi. 

  Mikä muu ajaa haaksirikkoutunutta selviytymään niin vaikeissa olosuhteista, jossa ihmismieli 

punnitaan mitä raaimmalla tavalla, kuin sisäinen halu kokea elämää? 

  Ja juuri tuo sisäinen halu on näkymätöntä uskoa, joka ei odota mitään parempaa. Se ei odota 

mitään suurempaa tai edes helpompaa päivää. Se ei kadu menneitä valintoja tai vihaa luopumisen 

tuskaa. Se on uskoa jokaiseen tekoon, jokaisen kehon liikkeen tarpeellisuuteen, jokaiseen 

erehdykseen.  

  Ja vain tekojen kautta usko tulee todelliseksi. 

  Niin kuin sirkustaiteilija on kehittynyt huippuunsa rakastaesaan jokaista kömmähdystä, virhettä ja 

epäonnistumista, niin myös omassa elämässä haaksirikkoutunut selviää mitä vaikeimmista 

tilanteista, vain näkemällä, että todellisuudessa ei ole mitään mitä odottaa, ei mitään mitä tarvitsisi 

tehdä. Ainoastaan sydämensyke ja sisäinen hiljaisuus on riittävä. Sillä jokainen myrsky todentotta 

tuo jäljessään auringonpaisteen, joka lämmittää kylmettyneen ja eksyneen sydämen. 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Joskus etsin itseäni. Hukun tunteisiin ja ajatuksiini. Kuka oikein olen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tunteet ja ajatukset 

 

Osaisiko viisain teistä nimetä tuhat asiaa, jotka ovat näkymättömyyttä, mutta jotka ovat kuitenkin 

rakennusaineita jollekin jota kannatte aina mukananne? Osaisiko heikoin teistä löytää itsestään 

jotain sellaista, jonka avulla voisi olla vuorostaan kaikkein vahvin? 

  Kun hiljaisuus laskeutuu tänä iltana luoksenne, kutsukaa mielenne kotiin vieraaksenne lempeys ja 

turvallisuus. Rakentakaa mielestänne sellainen koti, jonne rakkauden ei tarvitse kysyä lupaa 

tullakseen asettumaan. Vuoratkaa seinät ja sulkekaa ikkunat. Unohtakaa kaikki ulkopuolinen ja se 

mikä aiheuttaa mieleenne melua. Tyynnyttäkää mielenne niin kuin ilta laskostaa pilvet kuun eteen. 

Antakaa rakkauden ohjata itseänne hyväksynnällä ja kiireettömyydellä. 

  Ja kun vieraat saapuvat yön värittömästä luonnosta, pitäkää itseänne kädestä kiinni ja antakaa 

lupa itsellenne kokea kipua, ahdistusta, pelkoa, surua, kiirettä, alakuloisuutta. Aistikaa vuorovesi ja 

sen liike. Nähkää taivaan revontulet ja ottakaa ne kehoonne. Ja te löydätte arvokkaat tunteenne.  

  Ja kun vieraat lähtevät oveltanne, nauttikaa kodinne lämmöstä, koska olette viimein kohdanneet 

kehonne syvimmät tunteet, voimavarat jotka aaltoilevat tuottaen teille energiaa tahtonne 

alaisuudessa. 

  Taivas on kuluvana yönnä täynnä lintuja, niin kuin mielenne on täynnä kumpuilevia ajatuksia. 

Katsokaa niitä näkemättä niitä. Tutkikaa niiden liikkeitä, ennakoimatta niitä. Antakaa niiden 

liihotella ohitsenne, koskematta niitä. Vaikka taivas tuntuisi täyttyvän linnuista, juuri te seisotte 

paikallanne, ettekä te ole hävinneet minnekään. Koskettakaa ohitsenne virtaavaa puroa. Tuntekaa 

sen kylmyys ja levittäkää vettä kasvoillenne.  

  Ehkä osa linnuista on seurannut teitä läpi elämänne. Ehkä osa hämmästyttää teitä ulkonnäöltään. 

Osaa te pelkäätte, osaa te ihailette. 

  Ajatukset lentävät mielessänne kuin linnut taivaalla. Ne laskeutuvat satunnaisesti puuhun, vain 

tarkkailemaan teitä. Ne kirkuvat ja rääkyvät. Ehkä ovat toisena hetkenä täysin hiljaa. 

  Ja kuin kalastaja nostaa likaisten verkkojensa seasta helmisimpukkansa, niin myös te poimitte 

ajatuksistanne tärkeimmät.  

  Oppikaatte nämä kaksi kunniakasta asiaa. Kohdatakaa tunteenne pakenematta niitä. Sillä sydän 

tuottaa niistä jokaisen teidän nähtäväksenne ja arvioitaksenne, koska ainoastaan te omistatte 

silmät joilla nähdä ne. Luodatkaa sisimpänne rakentamatta mastoja. Nähkää ajatuksenne, vain 

katsoaksenne niiden lävitse. Ja olkaatte tarkkaavaisia, niin kuin merikapteeni tutkiessaan 



 
 

tähtitaivasta. Sillä öinen tähtitaivas pitää aarteinaan tuhansia tähtiä, joiden kirkkaus on myös teidän 

ohjananne, jos tarkkaavaisuus ja maankamaraa koskettava läsnäolon kaipuu saa teidät 

varpaillenne yhä uudestaan ja uudestaan. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Kukaan ei ole erityinen, mutta jokainen on ainutlaatuinen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ainutlaatuisuus 

 

Jos me kaikki olisimme saaneet syntymähetkellämme samat solut, samat kasvot ja saman 

sydämen, maailma ei tarvitsisi rakkautta. Erilaisuus synnyttää kuiluja, rakkaus rakentaa siltoja. 

Ainoastaan virtaava vesi voi pyörittää raskasta vesimyllyä. Niin myös ihmisten pyhyys syntyy 

voimasta ja sen vastavoimasta. Ne jotka kykenevät, ne antavat. Voimakkuuta ei olisi olemassa 

ilman heikkoutta. Yötä ei olisi olemassa ilman päivää. Jos me kaikki olisimme saaneet 

matkallemme samat eväät, me emme pystyisi määrittämään itseämme. Juuri eroavaisuudet 

tekevät meistä ainutlaatuisia. Juuri se hetki, jolloin toinen voi antaa omastaan, jolloin toinen voi 

antautua antamiselle tekee meidän vuorovaikutuksestamme pyhää. On oikein, että 

voimakkaammat suojelevat heikompia. On oikein, että elinvoimaisimmat tekevät vähäosaisimpia 

enemmän.  

  Toiset pystyvät antamaan omastaan, toiset pitävät itsestään kaikin ottein kiinni. Me kaikki 

haluaisimme olla jotain hyvää ja silti tuo hyvä on määritelmiemme ulkopuolella. Kuinka arpisen 

sydämen kantaja jaksaisi olla hyvien tekojen tekijä, niin kuin hänen vierellä kulkeva hyväosainen. 

Tarvitseeko hänen? Ei.  

   Ne jotka ymmärtävät, että elämä on yhteisen hyvän rakentamista, eivät tiedä mitä on hyvä. Ne 

jotka tietävät, että yhteinen hyvä on arvokkaan elämän perusta, eivät ymmärrä rakentamisesta. Me 

synnymme erilaisina, me kuolemme erilaisina. Ainoastaan se eroavaisuus, joka näyttäytyy meidän 

ihmisten välillä on ihmisyyttä kehittävää. Me emme voi muuttaa ihmistä, mutta me voimme kävellä 

rajoille, tehdä niistä turvallisia, ja antaa ihmisten itse kulkea niiden lävitse. Lopulta ihmisten välinen 

rajattomuus ei tarkoita ainutlaatuisuuden puuttumista, vaan se on pikemminkin mahdollisuus oman 

ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen. 

  Väkivalloin me yritämme pitää kiinni rajoista, joiden luulemme määrittävämme sen mitä olemme. 

Silti yksikään raja ei ole tae onnellisuudelle. Silti yksikään sota ei ole antanut meille mielen rauhaa. 

Yksikään muuri ei ole tehnyt peloistamme mitättömiä.  

  Vaikka me olemme ainutlaatuisia, silti katsoessamme kanssatoveria me näemme meissä jotain 

samaa. Ja juuri tuo silminnähtävä ihmisyys sitoo meidät toisiimme. Mutta kun peloissamme 

luokittelemme itsemme toisten ulkopuolelle, ja toisen itsemme ulkopuolelle, syntyy ristiriitaisuutta. 

Ristiriitaisuus johtaa vihamielisyyteen ja alamme sotia näin myös itseämme vastaan. 

  Siinä hetkessä kun lakkaamme kunnioittamasta toisen ainutlaatuisuutta, meistä tulee 



 
 

välinpitämättömiä ja ajamme vain omaa etuamme. Niin usein tyydymme toteamaan mielessämme: 

”Sinä olet erilainen, en välitä sinusta.”, kuin että näkisimme vaivaa ymmärtääksemme toista. 

Joskus viha on luontevampaa kuin välittäminen. Se on meissä pelosta syntyvä voima. Silti me 

voimme valita, katsommeko ihmistä, kuin myös itseämme ilman sadeverhon ja sumun hälventävää 

vaikutusta. Siinä missä aurinko on keskipäivän taivaalla, on ihmisessä ainutlaatuisuus yhtä 

kirkkaudessa aistittavaa. 

 

Me olemme ainutkertaisia, ainutlaatuisia.  

Joka ikinen hetki, joka ikinen silmänräpäys. 

Juuri se tekee elämästä elämisen arvoisen. 
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