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Kanssakulkijalle 
Ottaisitko kädestäni kiinni, jos näkisit että 
toinen käteni lepää henkioppaan kädessä? 
Kuuntelisitko puhettani, jos kuulisit miten 

toistan sinulle lähelläsi olevan näkymättömän 
auttajan kuiskimia sanoja? Halaisitko minua, 

vaikka tietäisit osan hengestäni kulkevan 
meren rannalla ja vain osan minusta viihtyvän 

kehossa, jota syleilet?

Asiat eivät aina ole sitä, miltä ne näyttävät. 
Tosiolevaisuus on paljon moniulotteisempi kuin 
mitä silmäsi havainnoivat. Siksi pyydän sinua 
avaamaan sydämesi ennen kuin avaat kirjani. 

Olen tässä. Nämä sanat tuovat minut luok-
sesi. Vain olemalla avoin edessäsi voin todella 
kertoa sinulle, mitä minulle on tapahtunut. Jos 
tahdot tulla lähelleni, huomaat itsesi kuoriutu-
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van samaan avoimuuteen sitä mukaa, kun kul-
jetan sinua hellästi läpi monen näkymättömän 
kerroksen. Jos annat, kosketan sydäntäsi syvältä 
ja kerron sinulle suurimpia salaisuuksiani. Minä 
olen tässä, olethan sinäkin omassa keskuksessa-
si, tietoisuudessasi valppaana, kun avaat kirjan ja 
sen myötä rakkauden opetukset. Pyyteetön rak-
kaus läpivalaisee kaiken, puhuu vain totuuden 
kieltä ja muuttaa asioita alati parempaan suun-
taan. Sinä olet ansainnut juuri tuon rakkauden.

Tämä kirja jatkuu ajallisesti siitä, mihin 
en sim mäi nen Näkijä-kirja loppui. Lennossa

Elämän vahvat käsivarret kaappasivat  
syliinsä lämpimään. Uijui pyörryttää, laske 

jo alas sylistäsi, ei saa kieputtaa niin hurjasti! 
Elämä vain nauroi ja heitti ilmaan yhä 

uudestaan ja uudestaan.  
»Lennä vain maankulkija, lennä niin korkealle 
kuin uskallat! Usko on oleva siipinäsi, tunteet 
suuntanasi ja rakkaus voimanasi! Lennä vain 

yhä korkeammalle!» 

Havahdun unestani. »Lähestymme turbulens-
sialuetta, olkaa hyvät ja kiinnittäkää turvavyön-
ne», kuuluttaa lentokapteeni. Lentokone täri-
see ilmakuoppien läpi. Yhtäkkiä olen todella 
hereillä, näkijän tapaan hereillä. Ymmärrys kul-
kee lävitseni kuin aalto ja kaikki on yksinkertai-
sen selkeää. Paikallistan itseni koneessa, taivas-
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maisemassa ja maailman kartalla. Olen matkalla 
Kanadaan tapaamaan kirja-agenttiani. Olen täs-
sä pyyntöjeni vuoksi, sillä pyysin muun muassa, 
että kirjoittaminen olisi minulle taloudellisesti 
mahdollista. Jälleen kerran pyyntööni vastattiin 
nopeammin kuin olin osannut odottaa. 

Tunnen henkioppaani Violan läsnäolon. Vio-
lan hopeanharmaat pitkät hiukset kehystävät 
hänen lempeitä kasvojaan. Hän kehottaa minua 
vetämään syvään henkeä ja muistuttaa hengit-
tämisen suuresta merkityksestä, siitä miten hen-
gittämisen avulla voi säädellä omaa olotilaansa 
ja hengen paikkaansa. Viola on niin lähellä, että 
vedän syvään henkeä, suljen silmäni ja up poan 
penkin selkänojaan samalla antautuen hetkelle. 
Viola asettuu viereeni. Ihastelen hänen viehät-
tävää tapaansa sulautua osaksi koko ympäröivää 
todellisuutta. 

Henkien kanssa keskustelemiseen vaaditaan 
vahva yhteys omaan henkiääneen, sisäiseen vii-
saaseen. Viola odottaa vaieten, että hiljaisuus 
sisälläni syvenee siihen pisteeseen, jossa kuu-
len täysin hänen ja oman vanhan viisaan ääneni. 
Vasta sitten hän sanoo: 

– Sinä ihmettelet?
Niin minä todellakin ihmettelin. Vähemmäs-

täkin alkaa ihmetellä! Elämäni oli mennyt vuo-
den vaihduttua hurjaksi. Ensin aloin pyörtyillä 
tajuttomaksi, sitten tulehdusarvot nousivat yli 
kahdensadan ja päädyin sairaalaan. Makasin siel-
lä viikon lääkäreiden saamatta selville mistä kor-
keat tulehdusarvot johtuivat. Lääkärit ihmetteli-

vät, ettei minua sattunut mihinkään. Päivittäin he 
kysyivät: »Joko rouvaa koskee johonkin?» Minua 
ei koskenut mihinkään. Odotin vain. Hengitin 
hetkestä toiseen aistien ympäristöäni.

– Sinä pyysit nimenomaan omakohtaista 
kokemusta kuolevien kirjaa varten.

Totta. Toiveeni oli toteutunut, ja sain todella 
pureutua aiheeseen viisaampana. Kotona pyör-
ryin ja havahduin hetkeksi kumppanini sylissä, 
sitten putosin jälleen pimeään ja näin vinkuvan 
filminauhan elämästäni viuhahtavan ohitseni. 
Sain mitä pyysin.

– Sinä pyysit myös kohdunpoistoa.
Niin pyysin. Muistan vieläkin hetken, jona 

keskitin kaiken minussa tuohon pyyntöön. Olin 
juuri saapunut päivän ikäisen tyttäreni kanssa 
kotiin. Tyttö imi ahnaasti rintaa ilonkyynelei-
deni tippuessa hänen tummille hiushaituvilleen. 
Aurinko kultasi seinät ja kylvin pyhyydessä. Pyy-
teetön äidinrakkaus täytti koko tilan. Täynnä kii-
tollisuutta kahdesta ihanasta lapsestani ja täysin 
varmana siitä, etten tee enempää lapsia, pyysin 
henkiä järjestämään minulle jotain hyvälaatuista, 
joka johtaisi kohdunpoistoon. Kohdunpoiston 
jälkeen minut leikannut kirurgi kertoi hyvälaa-
tuisen kasvaimen kohdussani olleen osaksi kuo-
liossa. Se aiheutti korkeat tulehdusarvot.

– Sinä pyysit mahdollisuutta kulkea ihmis-
ten luokse.

Ihmiset matkasivat luokseni joka ilmansuun-
nasta pitkien matkojen takaa, joten halusin vuo-
rostani mennä heidän luokseen. Ensimmäistä 
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päiväryhmää pitäessäni joutsenet osallistuivat 
pyhään hetkeemme ja sain monta varmistusta 
päätökselleni liikkua.

– Sait kaiken mitä toivoit, mutta yhä ihmet-
telet.

– Niin koska en ymmärrä, miten kaikki voi 
tapahtua niin nopeasti. Olen kiitollinen siitä, 
miten yhä uudelleen saan tuntea olevani todella 
siunattu. En vain ymmärrä, kun saan kaiken mitä 
pyydän, mikseivät kaikki pyydä ja saa? Miksei 
kiitollisuus ole osa jokaisen päivää?

Violan hymy saa vieläkin minut tuntemaan 
itseni maailman rakastetuimmaksi pikkutytök-
si. Aina se myös enteilee suurta henkistä seik-
kailua. Hänen rakastava olemuksensa saa minut 
yhä uudelleen keskittymään täysin tosiolevai-
suuden siihen ulottuvuuteen, missä matkataan 
näkymatkoilla, ollaan täysin avoimina läsnä ole-
vassa hetkessä.

– Pyydätkö sinä nyt vastausta kysymyksee-
si? kysyi Viola hymyn viivähtäessä hänen suu-
pielillään. 

– Pyydän, näytä minulle kaiken yksinker-
taisuuden ydin, näytä miksi toiveet toteutuvat 
ja kerro miksi minä ällistyn vieläkin kokiessani 
suuren siunauksen?

– Kaikki vastaukset ovat sinussa. Jos vas-
tauk set eivät nouse esiin kysymystä pohtiessa-
si, on jo kokemiesi tapahtumien ymmärtäminen 
kesken. Tieto uinuu sinussa, kunnes otat aikaa 
tiedostaa arkesi sinulle lahjoittamat viisaudet. 
Tahdot oppia yksinkertaisuuden ytimen, tietää 

miksi toiveesi toteutuvat ja olet siunattu. Mat-
kaa siis jo koettujen kokemustesi äärelle – mene 
aivan liki ja katsele kunnes ymmärrät. Kaikki 
tieto on jo sinussa, sinun tulee tunnistaa sinus-
sa uinuvaa tietoa omassa tahdissasi. Valmiit vas-
taukset eivät tyydytä vanhaa sieluasi, silloin kun 
on kysymys jo olemassa olevasta viisaudestasi. 
On eri asia oppia uutta kuin tiedostaa jo olemas-
sa olevaa viisauttaan. Et voi saada ulkopuolelta 
aitona sitä, mikä asuu sisälläsi. 

Lentomatkaa on vielä jäljellä kahdeksan tun-
tia, joten pyydän Violaa kuljettamaan minua 
ajassa taaksepäin. Tiedän ajan olevan harhaa ja 
ajattomuuden olevan totta. Tiedän ettei aika lii-
ku, vain minä liikuin kokemisen hetkestä toi-
seen. Nykyhetki on aina mukana, sillä se on elä-
mänlanka, joka pitää henkeni minussa. Milloin-
kaan en voi kokea olevani niin elossa kuin silloin 
kun olen täysin hetkessä kiinni. Hetkessä ole-
misen voima. Ei ajan harhan perässä juoksemis-
ta, vaan puhdasta hetken ytimessä olemista. Kas 
siinä pitkän iän salaisuus. 

Liikun jo koettuihin hetkiin. Ajassa matkaa-
minen on kuin tuttuun ja turvalliseen veteen 
sukeltamista. Ensin vettä on kaikkialla, sitten 
näkymä on avaruudellinen, täynnä äärettömyyt-
tä ja tähtiä, lopulta kirkas. Keho on virkeä ja 
nestemäisempi. Tunnen suurta kiusausta jäädä 
veteen, jäädä turvalliseen rytmiin ja unohtaa ajan 
olemassaolon harhan, mutta tiedän ettei minun 
annettaisi enää matkata, ellen pitäisi itseäni tar-
peeksi kiinni materiassa ja tässä ajassa.
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Niin aloitan matkani kuuden vuoden läpi 
hetkeen, jolloin olimme perustaneet perhekodin 
huostaanotetuille lapsille. Olimme juuri muutta-
neet alamökistä ylätaloon, kotiin, jonka olimme 
rakentaneet sydämellä omannäköiseksemme. 

Katto ilmassa 
Olet ikiaikainen, kulkija muinainen. Itse on 
sinun kotisi tehtävä, jotta voit siellä todella 
levätä. Kohdillaan on oltava energioiden, 

muistojen ja nykyisten toimien. Laita kotisi 
näköiseksesi, niin se voimistaa olemuksesi. 

Elämäsi eri alueille kotisi energiat kurottuvat, 
myllertävät ja muuttavat asiat. 

Istuin siivousliina kädessäni tuvan pyöreän pöy-
dän ääressä ja katselin takkatulta. Ympärilläni 
oli monta sataa neliötä sisustettavanani, puuhaa 
josta todella pidin. Tänä aamuna Viola kuiten-
kin järisytti rauhaani kehottamalla minua kat-
somaan joka tilan erikseen näkijän silmin. Tot-
tahan tiesin jokaisen esineen kantavan oman 
energiansa ja oman energiakehoni sekä vaikut-
tavan että reagoivan minua ympäröiviin ener-
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gioihin. Koskaan en kuitenkaan ollut ajatellut 
sisustamista näkijänä. Nyt en ollut ollenkaan 
varma, halusinko edes nähdä millaiset voimat 
kodissani kohtasivat. Viola oli kuitenkin tiuk-
kana ja korosti kodin merkitystä pyhänä paik-
kana, jossa voimani latautuu. Lopulta uteliai-
suuteni voitti enkä halunnut enää vastustaa tie-
donjanoani. 

Päätin aloittaa tilojen katsomisen näkijän sil-
min kohdasta, jossa istuin. Suljin silmäni pyy-
täen opastusta ja siunausta hetkelleni. Kuulin 
miten puut takassa alkoivat roihuta, ja kuten 
niin monesti ennenkin avautuessani tosiolevai-
suudelle energiat ympärilläni voimistuivat. Elä-
män energian rytmi ja väreily vahvistui. Hengit-
telin itseni mukaan siihen rytmiin, jonka tulen 
ääni viestitti. Avasin silmäni hitaasti totuttau-
tuen samalla tuvan kirkkauteen. Mietin miten 
hassua onkaan, että aina kun avauduin katso-
maan näkijänä, oli kaikki ympärilläni kirkkaam-
paa. Tiesin kaikkien näkevän kuoleman hetkel-
lä tuon saman kirkkauden ja puhtauden. Se loh-
dutti minua suuresti aina, kun uutisissa kerrottiin 
suurista onnettomuuksista. Pyhä Henki on aina 
läsnä, toiset vain herkistyvät ja antautuvat sille 
vasta hädän tai kuoleman hetkellä.

Ensimmäiseksi tuvassa huomioni kiinnit-
tyi sisä- ja ulkotilan välissä oleviin ikkunoihin. 
Ikkunan energia oli toisissa kohdin kirkkaampi 
ja selkeämpi kuin toisissa. Kuljin hyvän aikaa 
ikkunoiden edessä, jotka täyttivät melkein koko 
lammelle avautuvan seinän. Ikkunan energia 

tuntui olevan ohuempi, selkeämpi ja puhtaampi 
niissä kohdin, joissa sisäpuolella ja ulkopuolella 
kohtaava väritys oli samankaltainen. Viola sel-
vensi havaintoni:

– Kun otat värit ulkoa sisälle, on tila harmo-
niassa sijaintinsa kanssa. Talon tulisi aina sulau-
tua ympäristöönsä, olla yhtä luonnon kanssa. 
Ihmisen luoma sisätila on parhaimmillaan ympä-
rillä olevan luonnon jatkumo. Kun sisätilan värit 
ovat yhdenmukaiset ulkotilan värien kanssa, on 
kodissa luonnon voima ja siunaus. Silloin ener-
gia virtaa kuin tanssien. Sama pätee puulajeihin, 
kiviin ja kasveihin. Energia kulkee silloin vaivat-
ta ulkoa sisään ja päinvastoin.

Nyt innostuin toden teolla. Menin huonees-
ta toiseen ja tutkin, mitä värejä ikkunoista näin 
ja olinko jo vaistomaisesti poiminut niitä sisään 
ikkunasta avautuvasta maisemasta. Siihen asti 
minua oli ärsyttänyt suomalainen tapa vaihtaa 
eri vuodenaikoina eriväriset verhot ikkunoihin, 
mutta näkemäni myötä ymmärsin tavan merki-
tyksen syvemmin. Palasin tupaan pohtien eri 
elementtejä, kuten vettä, tulta, maata ja kasve-
ja. Tulisiko minun ottaa myös ikkunasta näkyvät 
elementit osaksi sisustusta?

– Kun tuot värityksen ulkoa sisään huo-
maat, että myös siellä olevat elementit seuraa-
vat mukana. Pääasia on, että sisä- ja ulkotila ovat 
mahdollisimman yhdenmukaiset.

– Silloinhan olen riippuvainen ulkotilasta ja 
joudun sisustamaan sen mukaan.

– Mikset voisi luoda kauneutta myös ulko-
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na luontoa kunnioittaen ja viedä jotain sisätilas-
ta ulos? Sisustaminen on energioiden järjestele-
mistä, sinä osaat kyllä! Katso nyt huoneen ener-
giaa, mitä se kertoo sinulle?

Minun piti istua alas ja juurtua ensin penk-
kiin kiinni. Tuvan energioissa näkyi niin paljon,  
etten saanut moisesta sotkusta mitään selvää. 
Siellä oli toiveita, menneitä tapahtumia, kävijöi-
den energiajälkiä, katossa kasvavan kultaköyn-
nöksen kasvua – aivan liikaa kaikkea yhdeltä 
istumalta katsottavaksi. Kokonaisuus oli mykis-
tävä. Aloin vähitellen ymmärtää niitä, jotka 
rakastivat tyhjiä tiloja. Jos jollakulla olisi sisäi-
nen tarve hallita elämäänsä, olisi hänen varmasti 
vaikeaa olla tavaraa täynnä olevassa tilassa, sillä 
jokaisen tavaran energia vaikutti häneen hallin-
nan tarvetta voimistaen.

– Eri tiloissa on eri toimintoja tukevat ener-
giat. Aloita ruokapöydästä. Mitä toimintaa ruo-
kapöytä tukee?

Nyt asia alkoi aueta. Ruokapöydän ympärillä 
oleva energia oli täysin erilainen kuin parin met-
rin päässä oleva energia. 

– Ruokapöydän energia rauhoittaa ja maa-
doittaa istuvan siihen hetkeen. Se yhdistää hen-
gen ja kehon voimistamalla tietoisuutta omasta 
olemassaolosta fyysisessä kehossa. Toimintoja 
ajatellen se tukee konfliktien selvittelyä ja vai-
keidenkin asioiden hyväksymistä sellaisenaan. 
Jos riitelevät ihmiset saa saman pöydän ääreen 
syömään jotakin, he samalla pureskelevat rii-
taansa. Jos sairaan saa syömään pöydän ääreen, 

tietää hänen hyväksyneen oman tilanteensa. 
Paraneminen alkaa tilanteen hyväksymisestä.

– Hyvä. Entä olohuone, menisitkö selvit-
tämään riitaa olohuoneeseen vai ruokapöydän 
ääreen?

– No en ainakaan olohuoneeseen, siellä 
on yhdessäolon ja rentoutumisen energia. En 
ha luai si hyväksyä vaikeita asioita siellä niin hel-
posti, vaan pyrkisin ennemminkin unohtamaan 
kuin märehtimään asian halki ja nielemään lop-
putuloksen. 

Näin kuljin jokaisen tilan läpi. Keittiössä hel-
lan ja tiskipöydän äärellä tuntui olevan hyvin 
voimakas energiasilta henkimaailmaan. Se on 
yksi oppaiden lempipaikoista, koska siellä tou-
huava henkilö on usein luontaisessa meditatii-
visessa tilassa. Kaikkein tärkeintä joka tilassa oli 
ylivoimaisesti puhtaus ja samankaltaisten esinei-
den yhdistäminen. 

Mitä tahansa elämässä teemmekin, se tuli-
si aina tehdä puhtaalta pöydältä. Henkioppaat 
eivät halua tulla sen enempää sotkun sekaan 
kuin ihmisetkään. Puhtaus on aina oleva osa 
pyhyyden kokemista, kun kyseessä on tietty 
tila. Energia henkimaailmasta materian kerrok-
seen ei pääse niin voimallisesti sotkun kuin puh-
tauden läpi. 

Makuuhuoneeseen astuessa tuntui kuin oli-
sin astunut pyhäkköön. Energioita katsellessani 
ymmärsin, että omissa energioissa on helpompi 
nukahtaa ja nukkua kuin toisten ihmisten ener-
gioissa. Oma sänky olkoon siis jokaisen hen-
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kilökohtaista aluetta. Makuuhuone olisi hyvää 
pitää täysin rauhoitettuna kaikelta toiminnalta 
ja kulkemiselta. 

Eteinen ilmansuuntana, väreinä ja sisustuksen 
kokonaisuutena oli kuin energiaimuri. Se veti 
puoleensa sellaisia asioita ja tapahtumia, joita se 
edusti. Jos eteinen on täynnä vanhaa romua, on 
varma, ettei talo kutsu uusia asioita tai siisteyttä 
ja selkeyttä arvostavia ihmisiä. 

Portaikon energia johti jonnekin, muistut-
ti matkalle lähdön tuomaa energiaa. Mitä siis 
matkaevääksi? Portaikko on paikka, jossa pii-
lee muutos. Jos pelkää muutoksia, on hyvä aset-
taa portaikkoon pelokkaalle henkilölle voimaa 
antavia esineitä tai voimaa symboloivia kuvia. 
Pidä huolta portaikon siisteydestä, niin muutok-
sen suunta on selkeämpi. 

Lastenhuoneissa tuli lapsella olla vapaus ja 
mahdollisuus luovuuteen, alkaen siitä, että hän 
sai mahdollisuuksien mukaan valita itse huo-
neensa värityksen. Lasta ei koskaan tulisi pakot-
taa sellaisen värin keskelle, josta hän ei pidä. 
Lapsen huoneessa korostui turvallisuus. Lasten-
huoneen ovella seisoessani Viola kysyi missä 
ovat aikuisten omat huoneet.

– Ai työhuoneet?
– Omat huoneet. Jokaisella tulisi olla oma 

itse luotu tila, vaikka pienikin kohta kodissa, 
jossa on mahdollisuus olla itsekseen. Aikuiset 
tarvitsevat yhtä lailla oman henkilökohtaisen 
tilansa kuin lapsetkin. Nykyihminen tarvitsee 
yksityisen kohdan kodissaan, koska hän ei enää 

hae kohtaansa luonnosta. Hän luo maailmaansa 
sisäänpäin itseensä. Ennen luotiin omaa maail-
maa ulospäin yhteisössä. 

Kotona tapahtuva hoitotyö asetti sisustuk-
selle omat haasteensa. Värit värähtelevät omil-
la taajuuksillaan ja valitsemmekin vaistomaisesti 
juuri oikeat värit ympärillemme. Kirjan lopussa 
on liite, jonka avulla saat selville oman symbo-
lisen värikartastosi ja mahdollisuuden oivaltaa 
jo tekemiäsi väriratkaisuja. Kun tiedostat mitä 
eri värit sinulle merkitsevät, voit käyttää niitä 
voimana arjessasi ja apuna vaikeissa tilanteis-
sa. Väreillä on suuri vaikutus hyvinvointiimme 
ja ne vaikuttavat meihin kaikkialla. Miksi emme 
siis ottaisi aikaa oivaltaaksemme niiden vaiku-
tusta? 

Ymmärsin luoneeni ympäristön, joka oli 
yhtä luonnon kanssa, kodillamme oli luonnon-
henkien siunaus. Tiesin ympäristöni vaikutta-
van minuun voimakkaasti ja kauneuden olevan 
ehdoton osa arkeani. Ympäröivän kauneuden 
eheyttävän voiman sain todeta yhä uudelleen 
seuratessani miten se vaikutti sijaislapsiin. Luon-
to opettaa myös sen, miten metsässä on aina 
kaikki kohdallaan, vaikka siellä olisi millainen 
epäjärjestys. Keskeneräisyys kuuluu ihmiseloon 
ja jatkuvaan muutokseen. Kodinkaan ei siis tar-
vitse ilmentää täydellisyyttä, sillä silloin energia 
helposti pysähtyy. 
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Rikotut lapset
Siipirikko lapsi huutaa, huutaa kovaa – 

kuuleeko kukaan? Hänet on rikottu jälleen,  
eikä hän pääse pois. Hän ei halua pois,  

hän haluaa olla lähellä omia vanhempiaan, 
lähellä rakkauden mahdollisuutta.  
Lähellä omaa alkuaan, toiveenaan 

muutos. Lyöntien jälkeen tulee hiljaisuus, 
hiljaisuus ja yhteinen vaikeneminen. Ei sitä 

tapahtunutkaan, eihän?

Katsoin sängyssään makaavaa pientä lasta. Hän 
oli aivan jäykkä. Hänen kehonsa ei rentoutunut, 
hän ei hakeutunut hyvään asentoon, hän vain 
makasi selällään silmät kyynelissä. Istuin hänen 
sängynlaidallaan, olin läsnä peitellen häntä rak-
kaudellisin ajatuksin. Samalla tiedostin, etten 
voisi auttaa häntä. Hän oli särkynyt, hänen tur-

vallisuutensa oli viety, hän vain selvisi hetkestä 
toiseen. Kysyttyään minulta miksi hän oli täällä 
ja milloin hän pääsisi takaisin äidin luo, hän ei 
osannut enää kysyä mitään. Hän vain hengitti 
hetkestä toiseen sitä painajaista, jota eli. 

Kerroin hänelle hyvin rauhallisesti, melkein 
kuiskaten samat asiat, jotka olin kertonut niin 
monesti ennenkin sekä hänelle että muille huos-
taanotetuille lapsille.

– Olet siinä, koska äitisi ei nyt jaksa hoitaa 
sinua. Se ei ole sinun syysi. Sinä olet ihana tyt-
tö ja äitisi rakastaa sinua kovasti. Nyt äiti pitää 
huolta itsestään, jotta hän jaksaa taas huolehtia 
muista. Sillä välin Niina ja Chrisse pitävät sinus-
ta hyvää huolta ja rakastavat sinua, olit sinä sit-
ten millainen tahansa. Tässä kodissa kaikki tun-
teet ovat sallittuja. Sinä saat kiukutella, tehdä 
hölmöjä juttuja, itkeä ja olla juuri sellainen kuin 
olet. Kukaan ei tee sinulle pahaa. Olet rakas 
juuri sellaisena kuin olet. Tämä on toistaiseksi 
sinun kotisi.

Lapsen poskelle valui kyynelvana ja hän nieli 
itkuaan yhä jäykkänä maaten.

– Itke vain jos sinua itkettää, olen tässä. Itku 
helpottaa kun vaan annat sen tulla. Se poistaa 
mahassa olevan möykyn. 

Pidätellyn itkunsa ja hytkymisensä lomasta 
pieni tyttö sai sanottua:

– Ei se ole mahassa – vaan tässä.
Hän painoi pienen käden rinnalleen minua 

kyyneleidensä läpi vilkaisten. 
– Haluatko tulla syliin?
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Tyttö siirtyi nyyhkien syliini ja kasteli kaula-
ni kyyneleillään. Hän ei kietonut käsiään ympä-
rilleni, vaan käpertyi syliini pieneksi mytyksi. 
Niin kaunis sielu, niin hauraassa hetkessä. Hän 
oli sylissäni hyvän aikaa, ennen kuin uupuneena 
vaipui tyynylleen ja uneen. Katsoin vielä ovelta 
hänen pientä kehoaan sängyllä. Miten käsittä-
mätöntä tuskaa hän kantoikaan mukanaan. 

Oman suruni läpi kurotin henkimaailman 
puolelle. Tytön suojelusenkeli oli huoneessa, 
mutta kaukana tytöstä. Ihmettelin miksei hän 
peitä lasta energiallaan ja ole aivan hänen vie-
rellään?

– Kaikki eivät kestä rakkautta suurina annok-
sina. Rakkaus ajaa negatiiviset energiat, muistot 
ja ajatukset pois. Hän tarvitsee vielä niitä sel-
viytyäkseen, muistaakseen kuka hän on ja mistä 
hän on tullut. Olen tässä, häntä kunnioittaen ja 
rakastaen juuri niin syvästi kuin hän sallii.

Nuo sanat jäivät soimaan minuun »...rakas-
taen juuri niin syvästi kuin hän sallii». Juuri siten 
toimin sijaisäitinä. Olin hyvin herkkä sen suh-
teen, miten lähelle lasta menin. Tein selväksi 
rakkauteni läsnäolon, mutta jätin lapselle tilaa 
lähestyä minua omalla ajallaan hänen tahtonsa 
mukaisesti. 

Jätin tytön enkelin huomaan. Istuin sohval-
le miettimään miten harmillista oli, etten enää 
tohtinut opettaa huostaanotetuille lapsille ilta-
rukousta. Kerran sen tein. Kysyin ensimmäistä 
yötä perhekodissa olleelta seitsemänvuotiaalta 
pojalta, haluaisiko hän rukoilla yhdessä kans-

sani. Poika kysyi miten se tehdään, ja kerroin 
miten hän voi halutessaan ristiä kätensä tai vain 
kuunnella mitä puhun. Hän risti tarkasti kätensä 
rinnalleen ja aloitin rukoukseni. Kiitettyäni suo-
jelusenkeleitä siitä, miten he suojelevat meitä 
kaikelta pahalta, poika otti hädissään kädestäni 
kiinni ja keskeytti minut sanoen:

– Niina, ei mulla oo sellasta suojelusenkeliä.
Hiljenin, tiesin että poika oli raiskattu ja 

hakattu yhä uudelleen ja uudelleen – miten voi-
sin sanoa hänelle, että hänen enkelinsä oli ollut 
koko ajan hänen rinnallaan? Seuraavaan päivään 
heräsin levottomana, sisimpäni kaipasi kipeästi 
apua illalla kokemaani neuvottomuuteen. Kulje-
tin itseni metsään kutsuen henkiä luokseni. Met-
sästä löysin rinteellä olevan kiven päältä paikan 
ja hetken, jossa uskalsin vaatia henkiä selosta-
maan minulle, miten oli mahdollista, että lapsil-
le tapahtui niin paljon pahaa. 
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Kaikella rakkaudella
Katso vain taivaisiin, katso ja huuda 

kysymyksesi pilviin. Taivas vastaa rakkaudella 
ja avaa silmäsi viisaudella. Katso vain 

taivaisiin, tavoitat sieltä valon ja viisauden. 

Toinen henkioppaani Viikinki nousi rinnettä 
ylös hitaasti, aivan liian hitaasti minun levotto-
maan olotilaani nähden. Hän irrotti viitan yltään 
ja asettui sen päälle kivelle. Sitten hän vaikeni. 
Minä tulistuin täysin moisesta rauhallisuudesta; 
nyt suu auki ja selitystä! Viikinki totesi, että oli-
si täysin hyödytöntä puhua kanssani mitään, jos 
en ensin rauhoittuisi kuulemaan mitä hän sanoo. 
Kiukkuisena kuulemma kuulee vain kiukkua 
ravitsevia asioita, muu menisi ohi korvien. Yritin 
tavoittaa jonkun muun hengen, olisin halunnut 
kääntää selkäni Viikingille ja hänen iänikuisel-

le rauhallisuudelleen. Kuinka ollakaan, oli kuin 
koko muu maailma olisi kadonnut, lopettanut 
hengittämisen. 

– Muista hengittää, neuvoi Viikinki sutien 
partaansa ja katsellen alhaalla avautuvaa järvi-
maisemaa.

Minun oli pakko huutaa. Huusin kaiken rai-
von ja vihan ulos niin että kurkkuun sattui. Luo-
tin metsän kestävän huutoni. Huutamisen pääl-
le tuli itku. Oksettava olo sisältäni katosi tyh-
jyyden täyttäessä sen. Maailman raadollisuus oli 
vahvasti läsnä. Itkien toistin kysymykseni: 

– Miksi lapsille tapahtuu niin paljon pahaa 
tässä maailmassa?

– Koitko olevasi pieni lapsi kun olit vielä 
lapsen kehossa?

– En puhu nyt minusta vaan muista!
– Sinä olet muut ja muut ovat sinä. Olitko 

sinä lapsi lapsen kehossa?
– En. Olin vanha sielu ahtaassa pienessä 

kehossa. Olin hyvin tietoinen tosiolevaisuudes-
ta, sieluni matkasta läpi eri aikojen.

– Miksi sinä sitten kaaduit ja loukkasit itsesi 
kävelemään opetellessasi, miksi et vain kävellyt 
saman tien?

– Koska en osannut heti kävellä siinä pie-
nessä kehossa.

– Väärin. Koska se oli tapasi tutustua rakkau-
teen, se oli tilaisuus muille antaa sinulle rakkaut-
ta. Se oli muistutus siitä, että olit tämän elämän 
alussa pienessä kehossa. Sinun piti kaatua, jotta 
muistaisit, että olit siinä kehossa sillä hetkellä. 
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– Kaatuminen kävelemistä opetellessa on eri 
asia kuin raiskatuksi tai hakatuksi tuleminen.

– Me tarvitsemme eri asioita muistaaksem-
me kuka olemme, herättääksemme voimam-
me ja rakkauden itsessä sekä ympäristössämme. 
Sinä et osaa sanoa mikä on kenellekin hyväksi.

– Ja sinäkö nyt sanot että jollekin lapselle 
voi olla hyväksi tulla lyödyksi?

– Niin sanon.
– Hullu! En usko!
– Et halua uskoa, et halua nähdä kokonai-

suutta – miksi? Koska se ei ole kaunis? 
– En haluakaan, koska siinä ei ole mitään 

järkeä.
– Järjettömyys on yhtä tärkeää kuin jär-

kevyys. Se on tärkeä luovuuden osatekijä. Et 
ymmärrä ja hyväksy ihmisten pahuutta, se on 
hyvä. Mutta et osaa sanoa mikä on tarpeen tässä 
maailmassa ja mikä ei. 

– Mutta kun haluan ymmärtää. Se on niin 
käsittämätöntä. 

– Sinä olet ihminen, sinun ei kuulu ymmär-
tää kaikkea – se on mahdotonta. Laske ajatukse-
si Korkeimman huomaan. 

– Mutta kun minusta tuntuu että Korkein on 
pettänyt luottamukseni. Hän johdatti viereeni 
rikotun lapsen. Lapsen joka ei tuntenut enkelin 
läsnäoloa. 

– Korkein johdatti lapsen viereesi juuri 
oikeaan hetkeen, jossa oli läsnä rakkaus. Lap-
si sai kokemuksen rakkauden läsnäolosta. Tuo 
kokemus avaa häntä tuleville kokemuksille. Aja-

tellessasi Jumalaa tunnet Hänen rakkautensa – 
eikö? Hänen tehtävänsä ei ole miellyttää ketään. 
Hänen tullessa luoksesi keskityt valoon – et var-
joihin. Älä vahvista rikotun lapsen menneisyy-
den energiaa menemällä menneisiin, pysy valos-
sa ja rakkaudessa.

Tunsin todellakin Korkeimman rakkauden, 
taisin taivaspuheen taidon ja olin Häntä lähellä. 

– Olet ohittanut lapsuuden ja kasvanut itse-
näiseksi. Nyt sinä itse päätät millaisen maailman 
ympärillesi luot. Jonain päivänä huostaanotettu 
lapsi tekee samoin, paljon viisaampana ja voi-
makkaampana kuin tänne syntyessään, kiitos 
kaikkien tapahtumien.

Jäin kivelle pitkäksi aikaa. Katselin järven 
kiiltävän pinnan yllä lenteleviä lokkeja. Niillä 
oli pesä kiven päällä, mielestäni aika huteralla 
paikalla. Niidenkin poikasille voisi sattua mitä 
vain. Lokkien huuto helpotti omaa olotilaani. 
Sain vastauksen, vaikka en siitä pitänytkään: 
maailmassa tapahtui pahoja asioita, ja ne olivat 
tarpeen. Raadollista. 

Järven kauneus houkutti minut rantaan. 
Upottauduin veteen ja annoin kaiken raskaan 
valua minusta pois. Enää en ottaisi mukaani tuo-
ta raskautta, kestäisin kohdata sitä, mutta se ei 
olisi osa minun tarinaani. Minulla oli va paus 
valita miten asioihin suhtautuisin, vaikka en 
voinutkaan muuttaa maailman kulkua. Aioin 
käyttää tuota vapautta olla onnellinen ja iloi-
nen myös siellä, missä oli paljon surua ja pel-
koja. Minulla oli lupa olla onnellinen siitä huo-
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limatta. Voisiko tuon unohtaa tämän elämän 
aikana? Voisiko joku unohtaa, että meillä kaikil-
la on lupa olla onnellisia, siitä huolimatta mitä 
muille ihmisille tai itselle tapahtui? Tiesin kai-
ken sen voimistuvan mihin keskittyisin ja päätin 
keskittyä onnellisuuteen ja iloon. Tuon päätök-
sen myötä voimaannuin kummalla tavalla, siitä 
huolimatta ettei minulla ollut aavistustakaan sii-
tä, miten onnellisuuteen keskittyminen käytän-
nössä tapahtuisi.

Oma rauha
Saat olla onnellinen, vaikka talo sortuisi 

ympäriltäsi, taivaalta satelisi pieniä ukkoja ja 
maa olisi mustaa multaa. Saat olla onnellinen, 
sillä rauha on sinussa. Pidä oma rauha, ylistä 

ja ylläpidä sitä kuin tärkeintä aarretta. Rauha 
sinussa ei koskaan katoa, kun vain muistat sitä 

arvostaa ja ravita.

Perhekotiäitinä olin usein sen kysymyksen äärel-
lä, miten saisin pidettyä oman hyvän oloni kai-
ken sen pahan olon keskellä mitä kotiimme tul-
vi toisinaan ovista ja ikkunoista. Mitä tehdä kun 
ympäröivä paha olo oli niin suuri, että sen alle 
olisi voinut hukkua? 

Pyysin Violalta apua. Hän kehotti minua 
valitsemaan ensin oman henkimaisemani ja sit-
ten opettelemaan sielukävelyä. Henkimaisema 
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on maisema, johon voi lähettää henkensä mieli-
kuvituksen avulla levähtämään ja voimistumaan. 
Mieleeni tuli ensimmäiseksi Porin Mäntyluodos-
sa oleva Kallo, jossa kalliot yhtyvät mereen, joka 
kaukana horisontissa yhtyy taivaaseen. Valitsin 
sen sielumaisemakseni, siellä sieluni lepäsi. 

Sielun kävelyttäminen on yksinkertais-
ta, mutta hyvin tehokasta. Se tapahtuu sanan-
mukaisesti niin, että itse istut tai löhöät sisällä, 
mutta mielesi voimalla viet sielusi ulos kävelylle. 
Ensin kannattaa aloittaa tutusta paikasta, kotipi-
hasta tai lenkkipolusta, jota kuljet usein muuten-
kin. Lumikelillä on helpointa aloittaa, koska voit 
kuulla askeleesi mielessäsi. Havainnoi ympäris-
töäsi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kaikil-
la aisteilla heti ulko-ovelta asti. Voit nähdä sie-
lusi silmin jotakin konkreettista, jonka voit käy-
dä myöhemmin toteamassa fyysisillä silmilläsi. 
Opit luottamaan sisäiseen silmääsi ajan kanssa.

Sielukävely vahvistaa aistejasi entisestään 
ja harjaannuttaa sinua kokemaan ja havainnoi-
maan maailmaa kehosi ulkopuolella. Minusta 
sielukävely muistutti kovasti ajatuksenlentoa, 
mutta Viola korjasi luuloni huomauttamalla, 
että minä kävelytän sieluani tietoisesti eivätkä 
ajatukseni visko minua. Esimerkiksi jos istut lin-
ja-autossa, joka matkaa kauniin meren rannalla, 
voit kävelyttää sieluasi meren aalloilla sen sijaan 
että annat ajatustesi viedä sinut jo kotiin siivoa-
maan. Sinä päätät missä ajatusten siivin kuljet.

Sielumaisemassa oli kiva latautua. Pian 
minussa heräsikin kysymys siitä, miten voisin 

vain istuskella tekemättä mitään. Ei kai sellai-
nen istuksiminen nyt sovi suuren perheen äidille 
kesken päivää? 

– Oleminen ja vain oleminen on tärkeää. 
Sinä olet äiti. Olet syli. Sinun tulee olla saatavil-
la. Miten lapsi voi tulla lähellesi, saatikka sylii-
si, jos olet alati liikkeessä, puuhissasi? Vanhem-
man tulee tarjota lapselle tilaisuuksia tulla lähel-
le. Läheisyytesi tulee olla saatavilla.

Niin sain luvan vain olla. Istuskella tuvassa 
takkatulta tuijotellen. Pian sain todistaa lasten 
avautumisia, tunneilmaisuja ja lähestymistä – 
enkä tehnyt muuta kuin olin omassa rauhassani. 
Vanhempien on tärkeää olla saatavilla juuri tässä 
tehokkaassa suoriutumisen ajassa. Lapsen lähel-
lä oleminen palkitsee sinut yhä uudelleen pitkäl-
lä aikatähtäimellä. Kun sallit itsellesi saatavilla 
olemisen osana vanhemmuutta, lähennyt lapsesi 
kanssa entisestään ja opit hänestä paljon uutta.
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Esiäitien siunaus
Esiäitien siunaus kulkee mukanasi, keventäen 
helmasi. Muista nainen vaistojasi kunnioittaa, 
luovasti elämääsi toteuttaa. Rakastaminen on 

ainoa ja tärkein tehtäväsi.

Sinä iltana Viola viivähti luonani ja kertoi, ettei 
hän soisi minun nukkuvan täyttä yötä. 

– Esiäitien äänet ovat voimakkaita tänä 
yönä, voisit herätä ennen aurinkoa.

Seuraavalta päivältä olikin kummalla tavalla 
peruuntunut palaveri ja ystävän vierailu, joten 
olin osannut odottaa jotain yllätystä tulevaksi. 
Esiäitien kohtaaminen kuulosti kovin juhlalli-
selta. Minua alkoi jännittää moinen etukäteisil-
moitus. Kolmelta nousin ylös. Aivan kuin olisin 
nukkunut täydet yöunet. Päätin sytyttää takkaan 
tulen, se tuntui olevan täysin luonnollinen aska-

re tehtäväksi juuri sinä hetkenä. Tulen ääni täyt-
ti hiljaisen tuvan. Liekkien väreilevä valo tanssi 
tuvan liuskekivilattialla. 

Istuin takan eteen lattialle isolle tyynyl-
le, vedin syvään henkeä ja suljin silmäni. Tun-
sin miten Viola upotti kätensä hiuksiini ja veti 
niistä hellästi suoristaen siten ryhtini. Lähesty-
essään ihmistä henkioppaat usein ensi töikseen 
suoristavat opastettavansa ryhdin. Energia kul-
kee siten voimallisemmin. 

Kehoni läpi kulki energia kuin aalto tainnut-
taen minut valveuneen. Valveuni on tila missä 
keho on niin rento, ettei sitä saata liikuttaa ja 
mieli on aivan unen rajalla. Tuo tila on hyvin 
arvokas olotila. Soisin ihmisten enenevissä mää-
rin tiedostavan juuri tuon tilan henkistä poten-
tiaalia matkata ajassa ja kysyä asioita näkymät-
tömiltä auttajilta. Liian usein ihminen alkaa 
tuijottaa huolestuneena kelloa ja pyrkiä tuos-
ta arvokkaasta valveunesta pois sen sijaan, että 
antautuisi kokemaan hetken antia.

Haistoin savun ja raotin silmiäni vielä hieman 
tarkistaakseni tulen olevan yhä takassa. Suljin 
silmäni ja tipuin kumman kirkkaan tähtitaivaan 
alle, jossa kuu oli väärinpäin. Edessäni oli suu-
ri kokko ja ympärilläni naisia, jotka herättivät 
syvän kunnioituksen. Tunsin sen selkärangassa-
ni. He tuijottivat minua kuin odottaen jotakin. 
Ajatuksissani tavoittelin Violaa. 

– Olet turvassa esiäitien huomassa. Hae 
paikkasi voimaringistä ja kuuntele mitä heillä on 
sanottavaa, haen sinut kehoosi kun on sen aika. 
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Myötäpäivään kiertäen hain paikkani rin-
gistä kokon ympäriltä. Tiesin ilmansuuntani ja 
löysin paikkani. Naiset ringissä olivat kaikki 
eri kulttuureista ja minulle entuudestaan tuttu-
ja. Yksi naisista laski eteeni ison rautaisen len-
kin, jossa oli monta vanhaa isoa avainta. Muistin 
että olin viime aikoina nähnyt kuvia vastaavasta 
avainnipusta ja jopa koskettanut sellaista sisus-
tusliikkeessä samalla pohtien, mikä ihme niissä 
niin viehätti. Nainen puhui vierasta kieltä, mut-
ta sisäisesti ymmärsin mitä hän sanoi.

– Kautta aikojen naiset ovat voimaannutta-
neet itsensä sisäisesti. Naisilla on aina ollut kyky 
voimaannuttaa itsensä äänen ja sanojen avulla. 
Jokainen nainen kantaa tuota tietämystä sisäl-
lään. Sinä tarvitset nyt tuon voiman elämääsi. 
Saat avaimet sen muistamiseen lahjana esiäideil-
tä. Sinun tiesi on esiäitien siunaama, olet suo-
jeluksessa. Tehtäväsi on jakaa tietämystäsi edel-
leen muille naisille. Tuomme luoksesi erityisesti 
kaksi naista, joille avaat rummun sydämen, muil-
le lähetä sanoja ja voimista rakkautta. 

Esiäidit näyttivät näkyjä menneistä tavois-
ta käyttää ääntä herättämään voimat kehossa, 
järjestellä äänellä ympäröivät energiat ja teh-
dä energiakutsuja luontoon niin, että se tarjosi 
ravintoa kutsujalle. 

Kaiken katsottuani tajusin, miten älyttömän 
helppoa nykynaisen elämä olikaan käytännön 
kannalta ja miten vaikeaa se oli omien vaisto-
jen ja tunteiden kannalta. Jokaisessa naisessa oli 
yhä piilevä halu järjestellä myös häntä ympäröi-

vät energiat kohdilleen. Ei ole ollenkaan yhden-
tekevää millaisessa paikassa nainen asuu, mitä 
hän päälleen pukee tai kenen sanoja kuunte-
lee, kenen tunteita todistaa. Toisen hengityksen 
kuuleminen yöaikaan onkin yllättäen kaikille 
naisille tärkeää, ei vain minulle. Toisen hengitys 
on turva – elämän ääni. Naiset syntyvät ylläpi-
tämään elämää. 

– Toisen hengityksen kuuleminen on ollut 
ennen muinoin naisen yöaikainen tehtävä, siitä 
hän on kuullut onko koko pesue koolla ja kaikki 
turvassa. Aika taasen on annettu lahjana, luovuu-
den tueksi on arjen askareet helpotettu. Aika-
naan naiset tekivät pyhän lupauksen siitä, että 
he käyttävät askareista vapautuvan ajan luovuu-
tensa ja vaistojensa vahvistamiseen, henkisen 
elämän luomiseen ja ylläpitämiseen. Mies luo 
raamit ja turvakehyksen, johon nainen puhaltaa 
hengen ja rakkauden. 

Siinä istuessani tunsin vanhentuvani ja oleva-
ni vanhimpien sisarieni joukossa, kotona. Sielu-
ni tanssi ilosta ja näin kokon liekkien kääntyile-
vän tanssiani mukaillen. 

– Oma tehtäväsi on kesken, paluu on vält-
tämätön. 

Voi miten yritinkään pitää tuosta kokemasta-
ni tunteesta kiinni. Kuljin koko seuraavan päivän 
yöpuvussani tarrautuen jo menneeseen yöhön, 
sisariini ja kaiken selvyyteen. Askel oli paljon 
kevyempi, kun muistin taas tehtäväni; minulla 
oli oma tehtäväni nimenomaan naisten parissa. 
Tehtäväni oli jakaa rakkautta, muistuttaa nais-
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ten luontaisesta kyvystä voimaannuttaa itsensä 
ja tarjota avaimia oman sisäisen viisauden avaa-
miseen. Päätin tehdä naisille oman kalenterikir-
jan, voimakalenterin. 

Kodan synty
Koti tulen taivaisen, energian ikuisen.  

Laita tuuli pyörimään pyöreän kodan ympäri, 
voima asettumaan kiviringin alle.  

Kuljeta kuoresi kotaan voimistumaan,  
jos et muuta enää jaksa.

Esiäitien kohtaamisesta alkoi kumma kotiinpäin 
kääntymisen kausi. Kuten niin monesti aiem-
minkin, meillä järjesteltiin jälleen tiloja uuteen 
järjestykseen. Eräänä kesäisenä perjantaina puo-
lisoni siirsi ylätalosta soittimet ja äänentoistovä-
lineet alamökkiin. Hän pyysi minua katsomaan, 
olisivatko ne tielläni vastaanottaessani kävijöitä 
mökissä. Minulle tuli hölmö olo. Miksi ihmeessä 
hänen piti kysyä moista asiaa yhteisessä kodis-
samme? Pyysin saman tien henkiä antamaan 
minulle grillikodan, sillä totesin, etten tarvitse 
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ihmisten vastaanottamiseen muuta kuin istuma-
paikat, tulen ja luonnon rauhan. 

Kokemuksesta tiedän, että jos keskityn mie-
hen kanssa edes ajatuksen tasolla eri asioihin, 
mikään elämässämme ei edisty. Niinpä tiedus-
telin häneltä saman tien mitä valmisteluja kodan 
tuloa varten tulee tehdä ja miten kauan niihin 
menee, olisiko kota mahdollista pystyttää pian-
kin? Hän kertoi mitä valmisteluja tuli tehdä ja 
totesi, etteivät ne ole niin mahdottomia, muuta-
man päivän juttu vain.

Siltä istumalta menin mökin nurkalle katso-
maan, miten kota sopisi isojen kuusten ja puron 
lähelle. Energian keskittäminen johonkin tiet-
tyyn asiaan vaatii ajatuksen hallintaa. Tietyn 
 asian ajatteleminen on kuin rahan pankkiin pis-
täminen; mitä useammin sitä tekee, sitä enem-
män asia todentuu. Kuvittelin miten kodan pii-
pusta nousisi savu ja leviäisi maisemaan. Samalla 
tunsin suunnattoman onnen tunteen ja huokais-
ten kiitin henkiä siitä, että kota oli tulossa luok-
seni. Pyyntö on henkioppaille lupa tuoda meille 
asioita, ihmisiä tai tapahtumia omaa tahtoamme 
kunnioittaen. Ilman tahtomme ilmaisua henki-
oppaat eivät saa johdattaa meitä niin suoraan, 
sillä ihmisen omaa valinnan vapautta on aina 
kunnioitettava.

Seuraavana päivänä mieheni vei vanhan 
automme Kuorttiin markkinoille myytäväksi. 
Sunnuntaina hänen puhelimensa soi. Puhelun 
jälkeen hän totesi, että nyt minä saisin kotani. 
Soittaja oli autoamme haluava mies. Hän ehdot-

ti että vaihtaisimme auton grillikotaan, joita hän 
valmisti ja myi työkseen. Hän voisi kuulemma 
tuoda ja asentaa kodan paikoilleen. Minä kiitin. 
Kiitin jälleen kerran siitä kokemuksesta, miten 
meistä pidettiin hyvää huolta myös materian 
tasolla. 

Appiukon ja mieheni valmistellessa kodan 
pohjaa tuli Viikinki luokseni ja kehotti kokoa-
maan mielestäni kauneimmat puolijalokive-
ni koriin. Kivet eli kivikansa on kautta aikojen 
kantanut ja varjellut suurta tietoa ja toiminut hil-
jaisesti kaiken perustana, tukevana pohjana. Sen 
kantama viisaus ei aukene kenelle tahansa.

Viikingin määrätietoisuus ja voima sai jälleen 
minut toimimaan ripeästi. Kivet korissa kysyin, 
mitä niillä tehtäisiin. Viikinki neuvoi pesemään 
kivet kotapaikan vieressä olevassa purossa ja 
viemään ne nuotion savun läpi. Jokainen kivi 
tuli siunata omaan tehtäväänsä ja asettaa kom-
passintarkasti kodan pohjaan ja jättää valun 
alle. Otin valokuvia pohjasta, sillä ajattelin, että 
myöhemmin tutkisin, mikä kivi meni mihinkin 
ilmansuuntaan. Tänä päivänä en ole löytänyt 
niitä kuvia. 

Viikinki kertoi kodan energioiden olevan nyt 
järjestetty niin, että jokainen kodassa olija sai-
si kokea miltä tuntui, kun energiat ovat kohdil-
laan. Kodassa olijat saisivat energiahoidon. Näin 
ollen minun tuli saapua kotaan kuten pyhään 
paikkaan saavutaan: puhtaana omana itsenäni. 

Minulle jäi tunne, että Viikinki tiesi paljon 
sellaista rakentamisesta, mikä olisi hyödyksi 
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tänäkin päivänä, mutta kysyessäni asiasta hän 
vain totesi kodan perustusten olevan nyt kun-
nossa. Nykyajan rakentaminen oli hänen mie-
lestään näpräämistä, eikä se kiinnostanut hän-
tä edes keskustelun tasolla. Eri oli asia, jos joku 
päätti rakentaa talonsa puusta kaatamisesta 
alkaen itse, silloin olisi joku muinainen viikinki 
rakentajan oppaana. Viikinki teki hyvin selväksi, 
ettei ollut yhdentekevää millä mielellä tilaa teki. 
Rakentaja asetti oman energiansa rakenteisiin, 
joten tila tuli tehdä sydämellä ja rakentaa vain 
siinä tapauksessa, että sitä todella halusi tehdä. 
Omistajansa näköinen tila voimistaa. 

Aina kodalle kulkiessani tunnen maailman-
kaikkeuden suunnattoman rakkauden ja rajat-
toman runsauden. Meillä on todellakin mistä 
ammentaa, jos vain rakastaa itseään tarpeeksi 
suodakseen itselleen kaikkein parasta. 

Lapsi valitsee vanhempansa
Äiti! Olen jo tulossa! Muista valmistaa tulo 

kunnolla, vastaanottaa rakkaudella.  
Pysy jalat maassa, jotta voin henkimaailman 

avata ja kohtuun asettua. Sinä olet emoni,  
ihan itse sinut valitsin. 

Esikoispoikamme oli kolmivuotias kun aloin 
haikailla toista lasta. Olin jo pienenä päättänyt, 
että synnytän ensin pojan ja sitten tytön. Kesäl-
lä minulla oli vieras, joka halusi tehdä minulle 
reikihoidon alamökissä. Ilosta kehräten asetuin 
hoitopöydälle ja avasin itseni kaikelle ihanalle. 
Hanna aloitti hoidon ja pian huomasin ilokse-
ni tulevan lapsen sielun olevan aivan lähelläni. 
Kohtaamisen riemu oli suunnaton, mutta pian-
kos siitä soppa syntyi. 

Tytön sielu tuli kertomaan minulle, että hän 
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on isän tyttö. Eihän siinä mitään, mutta kun hän 
lisäsi, että hän tässä vaiheessa tarvitsee minut 
vain synnyttämään ja imettämään häntä, suu-
tahdin niin, etten meinannut pöydällä pysyä. 
Että synnyttämään ja imettämään! Tein heti sil-
lä sekunnilla kuuluvasti selväksi, että hän voi-
si saman tien etsiä itselleen jonkun toisen syn-
nyttäjän, minähän en häntä vastaanottaisi. Minä 
vastaanottaisin jonkun muun sielun ja hän saisi 
etsiä itselleen uudet vanhemmat. Loppupäivän 
kihisin ja tuhisin moista kohtaamista. 

Eihän se niin yksinkertaista ollutkaan. Esi-
koinen tuli pikatoimituksena, mutta toista las-
ta ei alkanut kuulua. Kun odottelin raskauden 
alkamista jo toista vuotta, ymmärsin, että joko 
minun oli tehtävä sovinto tytön kanssa tai oltava 
ilman toista lasta. Lapset valitsevat vanhempan-
sa ennen syntymäänsä. He lähestyvät vanhem-
piaan henkinä, mistä alkaa valitun vanhemman 
vauvakuume. Olin viestinyt monesti näkijänä 
syntymättömän lapsen ja tulevan vanhemman 
välillä, minun ja tyttäreni välistä vain puuttui 
viestijä, koska yhteytemme oli suora. Niin alkoi 
välienselvittely syntymättömän lapseni kanssa. 

Tieto siitä, että jokainen lapsi valitsee van-
hempansa, antoi uutta uskoa kaiken tarkoituk-
senmukaisuuteen. Sielut, jotka jättävät matkansa 
jo raskauden aikana kesken ovat hekin valinneet 
vanhempansa: kyllin vahvat rakkaudessa kestä-
mään lapsen menetyksen. Lapset opettavat mei-
tä jo odotusaikana. Jokainen lapsi, abortoidut, 
keskenmenneet ja vauvoina kuolleetkin jättävät 

äitiinsä jäljen, näen nuo jäljet tähtinä kohdussa. 
Keskenmeno on suuri kunnianosoitus vanhem-
pia kohtaan, sillä kenen tahansa rakkaus itseä ja 
toista kohtaan ei kestäisi moista kokemusta. 

Sovinnon tekeminen tuntui hyvältä, eikä 
mennyt aikaakaan, kun raskaus sai alkunsa. Siitä 
alkoi jännittäminen – onko se todellakin tyttö? 
Raskauden edetessä aloin epäröidä. Mitä pidem-
mälle raskaus eteni, sitä enemmän yhteyttäni 
henkimaailmaan suljettiin, sillä äidin on oltava 
maadoittunut, jotta lapsi voi asettua kohtuun. 
Päähäni pälkähti ajatus, että mitäs sitten jos lap-
si ei olekaan tyttö? Minähän sekoaisin synny-
tyssalissa, jos minusta putkahtaisikin potra poi-
ka kaikkien näiden keskustelujen ja kohtaamis-
ten jälkeen. Jokin minussa huusi apua pian jo 
niin suureen ääneen, että minun oli aivan pakko 
päästä 4D-ultraan, jossa lapsen sukupuoli var-
mistuisi ennen synnytystä. 

Lääkäri ultrasi joka suunnasta ja totesi, ettei 
hän pääse mistään kulmasta katsomaan kumpi 
se on, tyttö vai poika. Sitten hän pyysi minua 
jumppaamaan lattialla, jotta lapsi ottaisi toisen 
asennon, mutta mikään ei auttanut. Kotimatkal-
la olin surun murtama ja lapsen sielu pettynyt 
minuun. Hänen henkensä muistutti minua surul-
lisena siitä, että olen näkijä ja ihmetteli miksi 
epäilin omia näkyjäni. Tyttö oli nimenomaan 
valinnut äidikseen näkijän, ja häntä suretti äitin-
sä epävarmuus. Kerroin tytölle, etten ollut yhtä 
auki tosiolevaisuudelle, koska olin raskaana. 

Olin kuudennella kuulla raskaana, kun mat-
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kasimme ystäväperheen kanssa Kreetalle. Siel-
lä lähdin ystävättäreni kanssa ostoksille kaupun-
gille. Jokaisessa liikkeessä myyjä kysyi, oliko 
mahassani tyttö vai poika. He kummastelivat, 
etten tiennyt, koska heille sukupuoli kerrottiin 
neuvolassa automaattisesti kolmannella kuulla. 

Lopulta sain tarpeekseni. Ilmoitin hengille, 
että tahdon mennä ultraan juuri sinä päivänä sil-
lä ostosreissulla. Muistin oman tahtoni voiman 
ja vaadin saada suoran ohjauksen paikkaan, mis-
sä ultria tehtäisiin siinä vieraassa kaupungissa. 
Kulkeminen umpimähkään ison mahan kanssa 
ei tuntunut miellyttävältä vaihtoehdolta, joten 
päätimme suunnata rantaan ravintolaan istu-
maan ja selvittämään mihin mennä. Kauan ei 
tarvinnut kauniin Laura-ystäväni kanssa istuskel-
la, kun jo pörähti paikalle Yorgos vitseineen ja 
ilmaisine juomineen. Koska olin pyytänyt suo-
raa ohjausta, totesin heti esittelyn jälkeen Yor-
gokselle: »Sinä varmaankin tiedät mihin voisin 
mennä ultraan, jotta saan tietää onko mahassa-
ni tyttö vai poika.» Hetkeksi mies hiljeni ja vas-
tasi sitten: »Kyllä, tiedän – ystäväni on Kree-
tan paras lääkäri. Hänelle on pitkät jonot, mutta 
voin soittaa hänelle ja kysyä, jos hän vastaanot-
taisi sinut tänään.»

Ei aikaakaan kun istuin satumaisessa odo-
tusaulassa nahkasohvalla. Pöydällä oli kaunis 
kukka-asetelma ja viimeisin Vogue. Ikkunas-
ta avautui näkymä kukkivaan ruusupuutarhaan. 
Luulin sellaisia vastaanottoja olevan vain elo-
kuvissa. Lääkäri haastatteli minut ensin, minä 

lähinnä keskityin lukemaan hänen takanaan 
seinällä komeilevia diplomeja. Sitten siirryim-
me toimenpidehuoneeseen. Tuttu tilanne, gee-
liä mahalle. Lääkäri laski ultran ja totesi säpsäh-
täen: »It’s a girl.» Tällä kertaa tyttö köllötte-
li juuri oikeassa asennossa ja laite osui oikeaan 
kohtaan. Ja minä sain rauhan, ah teknologiaa! 

Sillä reissulla ostin tyttärelleni ensimmäisen 
farkkumekon. Pian aloin miettiä tytölle nimeä. 
Mieheni kertoi sen olevan Veera Isabella. Las-
ketun ajan lähestyessä katsoimme seinäkalente-
rista, minä viikonpäivänä laskettuaika 4.8. on – 
se oli Veeran nimipäivä. Kyllä oli tytöllä jo val-
miiksi vahva yhteys isäänsä. Synnyttyään hän ei 
kätilöiden yrityksistä huolimatta suostunut kat-
somaan minua, vaan tuijotteli pari ensimmäistä 
tuntia isäänsä. Oman elämän näkeminen ennal-
ta on toisinaan vaikeaa. Kaikesta tiedosta huoli-
matta se on elettävä todeksi. 
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Kävijöiden yhdenmukaisuus
Toistojen taika loihtii yhä uudelleen tilanteen, 

jossa saat katsoa samaa teemaa silmästä 
silmään. Miten moni kantaakaan samaa 

taakkaa kulkien samassa energiassa  
aivan yksin.

Luokseni tulevat aina tietyn aikaa ihmiset, jotka 
ovat täysin toisilleen tuntemattomia, mutta kan-
tavat mukanaan samoja teemoja. Yhdenmukai-
sia teemoja on ollut viimeisen kymmenen vuo-
den aikana monia: juuri eronneet tai avioeron 
kynnyksellä olevat, syöpää sairastavat, luosta-
rissa eläneet, yli viisikymmentävuotiaat naiset, 
joiden äidit odottivat morfiinilääkityksessä kuo-
lemaansa, oman hoitolan perustamista suunnit-
televat jne. Aina tulee muutaman kuukauden 
mittainen jatkumo, jonka aikana käsiteltävät 
teemat ovat yhdenmukaiset. 

Tiesin henkien johdattavan luokseni juu-
ri oikeat ihmiset oikeaan aikaan, mutta en täy-
sin ymmärtänyt mistä oli kyse, kun samoja elä-
män haastekohtia läpikäyviä kävijöitä tunnuttiin 
kasattavan samaan ajankohtaan. 

Vähitellen minulle selvisi, että puheosuute-
ni kunkin kävijän kanssa oli vain osa siitä, mitä 
vastaanoton aikana tapahtui. Ensinnäkin tilan 
tuli aina olla mahdollisimman puhdas ja ener-
gioiltaan seesteinen. Samankaltaiset energiat, 
kuten puiset kissat, tuli asettaa yhteen. Pohjoi-
sessa liplatti vesilähde ja etelässä oli takkatuli. 
Kynttilöiden värit vaihtelivat sen mukaan, mikä 
milloinkin oli kävijöitä yhdistävä teema. Esi-
merkiksi avioeroa tehdessä mökkiin kerääntyi 
oransseja esineitä ja oranssin sävyisiä tekstiilejä, 
sillä oranssi auttaa eron tekemisessä. Olin kui-
tenkin aina luullut, että tarkat järjestelyt olivat 
nimenomaan energiajärjestelyjä, mutta nyt Vio-
la valotti asiaa enemmän. 

Hän kertoi, että kävijöitä vastaanottivat 
myös enkelit, jotka toivat hetkeen rakkauden 
siunauksen. Rakkauden ollessa läsnä voi jokai-
nen meistä kokea oman olemuksensa syvemmin 
kuin normaalisti. Kyyneleet ja itku tulevat kuin 
itsestään, sillä on koskettavaa olla rakkaudessa. 
Miten monesti onkaan kävijä todennut ääneen, 
ettei hän tiedä mikä häntä itketti, mutta hän 
vain itki. Samaa palautetta olen saanut lukijoil-
ta. Moni on alkanut itkeä jo ensimmäisen sivun 
avattuaan, lukematta edes ensimmäistä kappa-
letta. 
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Nyt sain vahvistuksen epäilyilleni. Mökissä 
todella tapahtui energiahoito samaan aikaan kun 
toimin näkijänä. Energiahoidon vuoksi kävijät 
kasattiin niin, että energiahoito toimi koko jou-
kolle. Energiahoitoa työkseen tekevät tietävät, 
että jos tekee tismalleen saman hoidon samaan 
kohtaan monesti samana päivänä, on hoito voi-
mallisempi, sillä sama toiminto luo vahvan ener-
giasillan näkyvän ja näkymättömän välille. Juuri 
tästä syystä ovat samat välineet ja sanat liitty-
neet tiettyihin rituaaleihin kautta historian. 

Olen kohdannut erilaiset kävijäryhmät ajal-
laan. Henget ovat aina johdattaneet luokseni 
tietyllä ajanjaksolla tiettyjä teemoja kantavat 
kävijät. Yhtenä kolme kuukautta kestävänä jak-
sona sain oppia rankalla tavalla anteeksiannon 
tärkeyden ja voiman.

Anteeksipyyntö
Anna jo anteeksi, vapauta taakastani. 

Olen hävennyt niin paljon, että henkeni on 
pienentynyt lähes näkymättömäksi.

Rauha ja rakkaus loivat oman tunnelmansa kota-
rantaan, missä istuin nuotion äärellä kävijän 
kanssa. Hento tihkusade enteili puhdistautumis-
ta. Normaalisti vastaanotin mökissä tai kodas-
sa, mutta Viola oli kehottanut minua asettumaan 
seuraavan kävijän kanssa rantanuotiolle »jotta 
hän voi halutessaan lähteä karkuun». 

Arvaapa vaan, miltä tuntuu aloittaa toisel-
le katsominen takaraivossa ajatus, että saatan-
pa sanoa jotain sellaista, mikä saa kävijän nou-
semaan ja juoksemaan karkuun. Jos en olisi 
tajunnut olevani jonkinlaisessa näkijätestissä, 
en varmaankaan olisi suostunut kohtaamaan 
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koko ihmistä. Tasaisin väliajoin henget testaa-
vat, onko välillämme yhä sataprosenttinen luot-
tamus ja kunnioitus. 

Nyt vieressäni penkillä istui eläkkeellä ole-
va nainen. Edessämme oli nuotio ja tulen takana 
lampimaisena. Vesi on tunteet, lampi on tuntei-
den peili. Tunteiden äärellä siis istuimme. Koko 
yhteisen hetkemme ajan nuotion liepeillä seisoi 
vanha mieshenki, lippahattu kourassaan hyvin 
häveliäänä, ujona. Vähän väliä katsoin häneen, 
mutta hän käänsi katseensa maahan eikä keh-
dannut sanoa minulle mitään. Minusta tilanne 
oli täysin nurinkurinen – itsehän tuo mies tuli 
henkimaailmasta näkijän luo toimittamaan vies-
tiä, puhuisi sitten suunsa puhtaaksi eikä seisoisi 
tuppisuuna. Pyysin Violaa apuun.

– Rakkaus ei ole vielä kyllin vahva. Hyväksy 
tilanne sellaisena kuin se on ja vahvista hyväk-
synnän ja rakkauden energiaa ympärilläsi. 

Olin jo valmis kaikkia kiittäen lopettamaan, 
kun mies liikahti ja rykäisi kurkkuaan hermostu-
neena. Minut valtasi mieletön rakkaus miestä ja 
hänen häpeäänsä kohtaan. Rohkaistuin kuvaile-
maan miehen kävijälle ja kerroin, miten tämä oli 
niin häpeissään, ettei oikein kehdannut sanoa 
minulle mitään. 

Kävijä jäykistyi penkille kuvaustani kuunnel-
len ja painoi katseensa maahan. Juuri sinä het-
kenä tuo vanha mies sai kuiskattua »anteeksi». 
Välitin viestin naiselle, joka itki ensin aikansa, 
ennen kuin sai kerrottua tietävänsä kuka mies 
oli ja mitä tämä pyysi anteeksi. Mies oli hänen 

setänsä, joka oli raiskannut hänet kun hän oli 
vasta lapsi. 

Nainen ei ollut kertonut asiasta koskaan 
kenellekään. Elämänsä hän oli elänyt ilman 
miestä, ilman seksuaalisuutta ja elämänkumppa-
nia. Nyt nainen halusi antaa anteeksi, hän sanoi 
sen ääneen ja täytti koko rannan rakkaudella. 
Istuimme siinä hyvän aikaa itkemässä yhdessä 
tätä elämän hulluutta, anteeksiannon uskoma-
tonta voimaa ja vapautta, joka asettui miehen ja 
kävijän sydämeen. Mies katsoi minua kyynelsil-
min ensimmäistä kertaa silmiin ennen kuin hän 
poistui henkien maille. 

Tuo jakso kosketti minua, sillä se todensi yhä 
uudelleen sitä totuutta, ettei koskaan ole liian 
myöhäistä. Anteeksipyyntö ja anteeksiantami-
nen vapauttavat vangitun rakkauden ja karkot-
tavat häpeän. Koskaan ei ole myöhäistä pysäh-
tyä pyytämään ja antamaan anteeksi. Sinä voit 
antaa anteeksi, vaikka kukaan ei pyytäisikään. 
Voit siten vapauttaa itsesi ja oman rakkautesi 
kulkemaan eteenpäin, ilman raskasta taakkaa. 
Koskaan ei ole myöhäistä. 
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Luostarissa eläneet
Rajattu hengen tyyssija, jossa kaikilla on 

katse kohti taivasta. Päivittäiset rituaalit ja 
pelkistetty ulkomaailma saattelevat sinut  
kohti sisäistä viisautta. Luostarissa olet  

saanut kokea, millaista on olla yhteydessä ja 
kaikkialla kotona. 

Yhtenä ajanjaksona sain ilon tutustua entises-
sä elämässään luostareissa olleisiin kävijöihin. 
Entisen luostarielämän vaikutukset tähän elä-
mään ovat selkeitä ja yhdenmukaisia. Koen tär-
keäksi jakaa ne kanssasi siltä varalta, että olet 
entinen luostarilainen. Luostarielämän muista-
minen avaa ymmärrystä ja tarjoaa monta upeaa 
voimavaraa tähän aikaan. 

Luostarissa nunnana tai munkkina ollessa on 
koko elämä pyhitetty henkisyydelle. Voimakas 

yhteisöllisyys, kuuluminen henkiseen perhee-
seen yli biologisten rajojen yhden kokonaisen 
elämän ajan tuo tulevaankin halun ja toiveen 
yhteisöllisyyden kokemisesta jälleen. Tässä elä-
mässä luostarissa olleilla onkin se siunaus, että 
heille muodostuu oman perheen rinnalle henki-
nen perhe niistä ihmisistä, jotka ovat henkises-
ti samalla taajuudella. Heidän ystävyyssuhteen-
sa ovat syviä ja heille siunaantuu aina läheinen 
ystävä, elivät he sitten missä vaan. Sisaret ja vel-
jet löytävät toisensa yhä tässä ajassa. Tuolloin 
on erityisen mukavaa olla yhdessä ihan hiljaa, 
olla vain.

Luostarissa muurit ovat rajanneet asumuk-
sen, joten koti ei täälläkään voi olla avoin kenel-
le vaan. Parasta on, jos voit itse määrätä kuka 
kotiisi tulee ja koska. Selkeät rajat tiloissa vie-
hättävät, symmetrisyys on kotoista. Työpaikka 
on erityisen ihanteellinen, jos siellä on tiloja, 
jotka ovat hyvässä järjestyksessä ja suhteellisen 
muuttumattomia, kuten kirjasto. Muista, että 
syvemmässä merkityksessä koti on aina itses-
sä, ei materiassa. Nunnan tai munkin oma kam-
mio on ollut vaatimaton sisustukseltaan, siellä 
on ollut vain muutama tärkeä henkilökohtainen 
tavara. Aivan samoin tulee täälläkin kunnioittaa 
nukkumatilaa yksityisenä paikkana. Jos entinen 
nunna tai munkki saa pitää edes yhden kohdan 
kodissa niin, ettei siinä oleviin esineisiin koske 
muut, tukee se hänen hyvää oloaan. 

Luostarissa on noudatettu päivärytmiä, joka 
on perustunut päivänvalon määrään. Päivärytmi 
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onkin hyvin tärkeä pitää, sillä muutoin elämäs-
tä katoaa helposti punainen lanka. Rukousaika 
on ollut varhain aamulla, joten yhä tässä ajassa 
herää entisen luostarilaisen sielu aamuvarhaisel-
la, entiseen rukousaikaan kello kolmen ja viiden 
välillä. Hiljaisuus on ollut osa luostarielämää ja 
jossain vaiheessa päivää tuleekin todellinen tar-
ve saada nauttia täydestä hiljaisuudesta. Tuol-
loin on herkkä kaikille äänille ja puhuminen on 
vaikeaa. 

Luostarissa elettiin ja kuoltiin samassa pai-
kassa, jokaisen hetken kuolema tiedostettiin ja 
se oli täysin luonnollinen osa ihmiseloa. Jokai-
selle oli oma hommansa, joten missä tahansa 
entinen luostarilainen työskenteleekin, helpot-
taa hänen oloaan jos hänelle on selkeää, mikä 
hänen tehtävänsä on. Oma paikkansa ja aikansa 
kaikella. 

Kaiken toimen pohjalla oli aina muiden aut-
taminen. Entisen nunnan tai munkin onkin teh-
tävä suuri henkinen työ siinä, että hän ei auta 
liiaksi muita oman tai läheistensä onnen kustan-
nuksella. Sisäinen oma rukous vahvistaa häntä 
hyvin voimallisesti. Jokaiseen päivään olisi hyvä 
nousta rukouksen kera.

Seksuaalisuus tuo omat haasteensa entisen 
siveyslupauksen vuoksi. Kehosta nauttiminen 
ei tapahdu luonnostaan sen jälkeen, kun yhden 
elämän ajan on saanut oppia sen olevan kiellet-
tyä. Keho on hengen temppeli ja entinen luos-
tarilainen onkin tarkka kenen kanssa temppelin-
sä jakaa. Seksuaalisuus on tärkeä alue tiedostaa 

entiselle nunnalle tai munkille, joka on taipu-
vainen unohtamaan koko asian. Usein entiset 
luostarilaiset valitsevat ennen syntymäänsä tän-
ne kokemuksia, jotka auttavat seksuaalisuuden 
avaamisessa. Aina nuo kokemukset eivät ole pel-
kästään positiivisia vaan hyvinkin haasteellisia, 
niihin voi liittyä paljon pakkoa. Seksuaalisuu-
den avaamista ei helpota entisen luostarilaisen 
sisäinen kyky ruoskia itseään ja antautua hel-
posti syytettäväksi. Sovittaminen on tietenkin 
tuttua, joten pahimmillaan hän joutuu kiertee-
seen, jossa toinen voi manipuloida häntä loput-
tomiin jatkuvien syytösten ja häpeän tuottami-
sen avulla. Erityisen herkkä entinen luostarilai-
nen on hänen seksuaalisuuteensa kohdistuville 
syytöksille. 

Toinen selkeä haaste tulee köyhyyslupauk-
sesta. Voi olla todella haastavaa antaa itselleen 
lupa omistaa asioita ja vastaanottaa vain paras-
ta elämältä. Itsensä rakastamiseen liittyy tässä 
ajassa kuitenkin olennaisesti myös itselleen sal-
limisen oppiläksy. Sinä olet ansainnut kaikkein 
parasta siinä missä kuka tahansa muukin. 

Luostarissa on syöty selkeää ja yksinkertaista 
ruokaa, se tuntuu varmasti vieläkin hyvältä. Vii-
ni, leipä, kala ja yrtit ovat olennainen osa ate-
riaa. Ruoan tuoksu on tärkeä, luostarin tilat ovat 
olleet puhtaat ja avarat, tuoksut ovat päässeet 
siellä oikeuksiinsa. Saatat törmätä oudon tut-
tuihin tuoksuihin tässä ajassa. Ruokaillessa kun-
nioitettiin ruokaa ja Luojaa hiljaisuudella, joten 
syöminen hälinässä voi tuntua vaikealta. 
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Tässä ajassa entinen luostarilainen saa naut-
tia yhä tiiviistä sisäisestä yhteydestä Korkeim-
man kanssa. Pyhän olotilan luominen tapah-
tuu ri tuaalien avulla, joihin kannattaa tutustua 
syvemmin, jos olet tunnistanut itsesi entiseksi 
luostarilaiseksi. Helpoimmat rituaalit ovat sii-
vous ja rukous. Entisen luostarilaisen perim-
mäinen voima piilee syvässä yhteydessä juma-
lallisuuteen ja yhteyden kokemiseen. Kynttilän 
sytyttäminen, siunauksen lausuminen tai luosta-
rimusiikki avaavat häntä edelleen. 

Entinen luostarilainen tarvitsee luonnon-
valoa voidakseen hyvin. Kodin ja työpaikan 
valaistukseen kannattaa siis kiinnittää huomio-
ta. Illalla kun väsymys valtaa kehon, on tuttua 
ja turvallista olla hämärässä, mieluiten kynttilän 
valossa. Entisen luostarilaisen tulee vaalia armoa 
ja lempeyttä itseä kohtaan, sillä hän vaatii luon-
nostaan itseltään paljon.

Kaikkein kauneinta
Muista tämä: kaikkein kauneinta,  

mitä koskaan tulet kokemaan,  
on oleva oma kuolema.

Olen saanut olla välillisesti mukana saattamas-
sa monta täältä lähtevää ja välittää kuolleiden 
omaisten puhetta tälle puolelle. Tiedän, että toi-
sen ihmisen läheisyys ja läsnäolo ei katoa ikui-
siksi ajoiksi hänen kuoltuaan. Läheisyys ja läsnä-
olo voi jopa lisääntyä, jos on ennen kuolemaan-
sa ollut hyvin sairaassa kehossa. Rakkaus – ja 
vain rakkaus – on ikuista. Se toimii siltana elä-
vän ja edesmenneen välillä.

Kuolema on kauneinta mitä ihmiselle voi 
syntymän jälkeen tapahtua. Rakkauden mää-
rä ja syvyys kuoleman hetkellä on niin mittaa-
maton, että harva kokee samaa eläessään. On 
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harmillista, että kuolema koetaan enimmäkseen 
pahana ja surullisena tapahtumana. Minä tiedän 
mihin olen menossa, ja voi kuinka se tulee ole-
maan kaunista, kokonaisvaltaista ja rakkaudel-
lista! Kuolevan ja hänen omaisensa suurin tuska 
on kuolemanpelko. Tieto onneksi poistaa pel-
koja. 

Kuolema tuli perheelleni ajankohtaiseksi, 
kun mieheni isoisä teki kuolemaa syövän vuoksi. 
Tämä oli minulle ensimmäinen kerta, kun todis-
tin läheltä toisen suvun jäsenen siirtymistä. Olin 
sen verran etäällä, että saatoin tehdä havainto-
ja olematta tunteellisesti täysillä mukana. Sain 
oppia, mitkä tiedot minussa täsmäsivät ulko-
maailman kanssa ja mitkä yleiset käsitykset kuo-
lemasta olivat ristiriidassa näkemyksieni kans-
sa. Tämä antoi minulle sysäyksen ottaa kuolema 
ihan liki, niin liki, että saatoin kiertää sitä ympä-
ri läheltä ja kaukaa. 

Anoppini kyseli kummia, kuten »Voivat-
ko kuolleet vierailla meidän luona ihan koska 
vaan?» Mitä enemmän kuuntelin juttuja kuo-
lemasta, sitä kummemmaksi ne minulle kävi-
vät. Vaikka rakastan elämää, huomasin olevani 
kateellinen, kun joku muu oli taas pääsemässä 
henkimaailman puolelle. Eikä täällä edes tajuta 
mikä siunaus kuolema on!

Sitten tuli kevät, jolloin enemmistö luona-
ni kävijöistä kävi myös sairaalassa saattamassa 
omaisiaan kuolemaan. Tuntui, että kaikki ympä-
rilläni käsitteli kuolemaa. Jopa kasvuryhmä-
ni jäsenet puhuivat siitä, miten tuntuu kuin oli-

si kuolemassa henkisesti, syntymässä johonkin 
uuteen. 

Viikinki kertoi henkisen kuoleman kausista, 
joita jokainen meistä käy läpi elämänsä aikana. 
Tuolloin ei mikään oikein tunnu miltään, olo on 
jokseenkin tunteeton ja vetämätön. Oma suunta 
on hukassa, aivan kuin olisi täynnä tyhjää eikä 
tulevassa näyttäisi olevan mitään suuntaa. Moni 
huolestuu omasta olotilastaan, joka voi kestää 
jopa vuodesta kahteen. »Minä kuolen» tuntuu 
tuolloin sanoinakin todelta. 

Henkinen kuoleminen kuitenkin kuuluu olen-
naisena osana ihmiseloon, se kuolettaa meissä 
vanhaa ja tekee tilaa uuden syntymälle. Entis- 
aikoina yhteisö tuki jäsenensä siirtymää henki-
sen kuoleman kautta uuteen, nykyisin pahim-
massa tapauksessa saamme lääkityksen, joka 
johtaa lääkeriippuvuuteen. Masennus on diag-
noosina se, mihin törmään, kun näen kävijän 
käyvän läpi henkisen kuoleman kautta. Masen-
nus syntyy siitä, ettei saa olla sitä mitä on. Kun 
tekee henkistä kuolemaa, tulee sitä siirtymä-
nä kunnioittaa eikä pakottaa itseään mahdotto-
maan suoriutumisen rytmiin. Herkkyys tuona 
aikana on valtava, joten itsen suojelunkin tulee 
kulkea samassa mittakaavassa. 

Mistä ihmeestä sana kuolema on tullut? 
Nykysuomen sanakirja määrittelee kuoleman 
seuraavasti: »Elintoimintojen päättyminen». 
Se ei kuvaa alkuunkaan sitä, mitä kuolemassa 
tapahtuu. Keho on vain yksi osanen elämää, se 
mahdollistaa olemisen täällä maan päällä. Tämä 
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ei kuitenkaan ole ainoa paikka, missä henki voi 
elää. Elämä ei siis lopu, vaikka elinten toiminnot 
loppuvat. 

Kirjoittaessani tätä kirjaa aloin miettiä, onko 
kuoleman käsitteleminen tällä hetkellä tähdel-
listä vai annanko aiheen olla ja antaudun sille 
vasta joskus tulevassa. Näkijä kun olen, pyysin 
hengiltä varmistusta asiaan. Samana iltana pää-
tin mennä aamulla hautausmaalle inspiraatiota 
hakemaan. Ilokseni syksyinen aamu kylpi aurin-
gossa. Olin päättänyt mennä uudelle hautaus-
maalle, mutta sen kohdalla tuli vahva tunne, että 
vanhalle hautuumaalle on mentävä. 

Saavuttuani kirkkomaalle aloin suunnata 
kaunista rantaa kohden, mutta saman tien tun-
sin, miten joku näkymätön auttaja työnsi minua 
selästä aivan päinvastaiseen suuntaan. Mieles-
täni johdatus ei koskaan ole pahitteeksi, joten 
otin uuden suunnan askelilleni. Pian huomasin, 
että laajalla alueella vain yhdellä haudalla paloi 
kynttilät. Suuntasin kyseiselle haudalle. Haudal-
la oli samanlaisia enkelipatsaita, joita minulla oli 
puutarhassani.

Hauta kuului Ninalle, joka oli syntynyt sama-
na vuonna kuin minä. Hänen kuolemansa vuosi-
päivä olisi käynnistäni seuraavana päivänä, siksi 
siis kynttilät. Maailmani pysähtyi hetkeksi. Lii-
kutuin syvästi. Siitä on aikaa kun minulle hyvin 
rakas ihminen on kuollut. Nyt sain lahjana sen 
tunteen, miltä tuntuu kun kaikki jää kesken, mil-
tä tuntuu kun toista ei enää löydy, vaan hän on 
kadonnut maan päältä. Tunsin miten mahasta 

rintakehään asti levisi raskas tunne ja möykky 
nousi kurkun päälle. Olin surua täynnä, raskasta 
harmaata surua. Hitaasti kävelin autolle ja ajoin 
itkien kodalle. 

Laitoin tulen ja järjestelin kodan tulijoita var-
ten. Ulkona haukka huusi kimeää huu toaan. Yri-
tin laittaa suruni palamaan tuleen, mutta se ei 
ottanut irrotakseen. Niin menin lammen ran-
taan ja huusin, huusin niin että keuhkoihin sat-
tui. Huusin itseni uuvuksiin ennen kuin sain 
surun irti. Kyyneleet silmissä kiitin siitä mitä 
sain kokea, siitä suuresta tunteesta, joka valtaa 
ihmisen, surusta. Nyt osaisin surua kunnioit taen 
kertoa, miten kaunista suru voi saada sinussa 
aikaan. Miten se pesee sielun ja antaa mahdol-
lisuuden nähdä kirkkaammin. Kunhan sille vain 
antaa luvan tulla ja tehdä tehtävänsä. 

Minua ei siis järkytä kuolema. Minua järkyt-
tää se, ettemme enää nykyaikana saa itse päät-
tää kuoleman hetkeä. Kaiken kukkuraksi ihmi-
sen surua ei kunnioiteta vaan se ajetaan pois. 
Iloa toisen kuoleman johdosta harvoin sallitaan. 
Toisin oli ennen. 
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Entisajan kuolema
Saappaat uppoavat suohon. Kulkija huokaa 
syvään ja kysyy mielessään, milloin täältä 

pääsen pois? Yöllä hän näkee unen lapsuutensa 
kesästä, isästä ja äidistä. Aamun valjettua hän 

ei haluakaan lähteä askareitansa toimittamaan. 
Kulkija on päättänyt kutsua kuoleman luokseen 

ja lähteä taivaskotiin rakkauteen. 

Vielä vähän aikaa sitten me ihmiset päätimme 
itse koska kuolimme. Kuolema alkoi siitä, että 
tunnistimme aikamme täällä täyttyneen tai jon-
kin asian niin vaikeaksi, että emme enää halun-
neet kasvaa ja elää sen kanssa. Viola kutsui minut 
talvisena pakkaspäivänä lämmittämään kodan. 
Tuulen tuivertaessa kodan nurkissa kietouduin 
vilttiin kuulemaan Violan esimerkin Väinös-
tä, joka menetettyään vaimonsa sai sydänsurun 

käsiteltäväkseen. Sydänsuru, joka oli alituiseen 
Väinön mielessä, alkoi vähitellen puristaa rin-
taa. Väinö painoi toistuvasti kätensä rinnalleen 
ja muistutti siten itseään ja toisia ääneen siitä, 
miten koskee. Keho kuuli ja tunsi Väinön käden 
ja alkoi tehdä työtä käskettyä. Keho totteli ja 
teki rintaan kivun. Keho tottelee mieltä. Mieli 
tottelee ajatuksia. Ajatukset taas ovat omia luo-
muksiamme, omaa totuuttamme, arkinen tapa, 
jolla väritämme päivämme. 

Vuosien kuluttua oli Väinön sydänsairaus 
niin valmis, että enää piti Väinön päättää hidas-
taisiko hän pikku hiljaa vauhtia ja pysähtyisi 
lopulta kokonaan vai karistaisiko hän kivun ja 
surun pois ja jatkaisi matkaa. Väinö päätti pitää 
kipunsa, ja kehon vauhti hidastui lopulta niin, 
että hänellä oli yhä enemmän aikaa kokea ole-
vansa todella kipeä. Jos elettäisiin nykyaikaa, 
tulisi jossain vaiheessa mukaan lääketiede, joka 
osaltaan pyrkisi helpottamaan ja parantamaan 
Väinön oloa, mutta tietenkin myös varmistaisi 
mustalla valkoiselle miehen olevan sairas. Lääke-
tiede myös veisi Väinön kuolemasta yksityisyy-
den. Väinö kuitenkin eli sitä aikaa, ettei hänen 
tulevaan kuolemaansa juuri puututtu. Itse asiassa 
kyllä sen oli koko kylä tiennyt jo etukäteen, että 
kun vaimo menee, menee mies perästä, niin oli-
vat he aina kulkeneet kaikkialle yhdessä. 

Väinön saatua kaiken haluamansa avun, 
empatian ja huomion oli hänen arjestaan jo 
karannut ilo kivun tieltä pois eikä hän enää kek-
sinyt muuta mielekästä odotettavaa kuin oman 
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kuolemansa. Elämäntyö oli tehty, torppa raken-
nettu, perhe kasvatettu ja paljon rakkautta jaet-
tu. Väinö eli ennen tehokasta sairaalakulttuuria, 
joten hänellä oli oikeus päättää itse kuolemas-
taan. 

Niin hän teki päätöksen, määritti oman 
aikansa kuolla. Hän avasi Raamatun ja asetti 
kätensä tarkasti ristiin pyhän kirjan päälle. Sitten 
hän lausui ulkoa oppimansa rukouksen ja esit-
ti mitä nöyrimmin toiveen omasta kuolemasta. 
Väinö halusi kuolla valkovuokkojen koristaessa 
lehtoja. Väinö kutsui kuoleman luokseen. Hän 
tiesi pääsevänsä pois juuri ajallaan, sillä olihan 
hän vaimovainaan kanssa asiasta unissaan jutel-
lut. Vaan silloin hän vasta olikin varma tulevas-
ta kuolemastaan, kun hänen oma äitivainaansa 
tuli sängyn päätyyn seisomaan. Äiti katsoi häntä 
lempein silmin, hymyili. Väinöstä karisi kaikki 
surut pois, lähti viimeinenkin kuoleman pelko. 
Niin paljon jäi Väinö äitiään ja kokemaansa rak-
kautta kaipaamaan, että hän kivun kourissa huu-
si äitiään ääneen.

Väinö pyysi koko suvun koolle. Hän sane-
li tarkkaan, miten hänet laitettaisiin haudan 
lepoon. Kertoi mitä halusi hautaan mukaansa. 
Oli Väinöllä hyvästin sanat jokaiselle, arvokasta 
annettavaa jäähyväisten lisäksi. Hänen puheen-
sa jäivät elämään kuulijoidensa sieluihin, isol-
ta osalta siksi, että Väinö niitä sanoessaan oli 
jo puoliksi henkimaailman puolella. Niin välit-
tyi tuona hetkenä taivasenergia hänen kauttaan. 
Kuulijat saivat esimakua suuresta rakkaudesta. 

Vielä pyysi Väinö laittamaan saunan valmiik-
si. Hän pesi itse itsensä ja puki päällensä hauta-
vaatteensa. Ei tarvinnut kenenkään muun hän-
tä pestä ja pukea. Hän halusi itse valmistautua 
kuolemaan samalla kehoaan menneistä vuosista 
kiitellen. Ja tarkalleen, juuri tarkalleen päättä-
mänään päivänä hän kuoli. Häntä tuli hakemaan 
hänen noutajansa, hänen äitinsä. Henkimaail-
man puolella häntä odottivat ilolla muut rakkaat. 
Vaikka Väinön jälkeläisille jäi ikävä, luotiin silti 
iloisia katseita nuoreenpariin, sillä tulihan Väi-
nön kuoleman myötä sukuun tilaa vauvalle. 

Vanhalla kansalla oli päätösvoimaa, siksi oli 
kuolemakin toisenlainen.
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Päätösvoima
Päätä pääsi ja niin näet suuntasi  
selkeämpänä avautuvan edessäsi.  

Sovita sanasi tahtosi mukaan.  
Ei ole mitään niin suurta suojaa  

tässä hullussa maailmassa kuin sanat,  
jotka itselläsi allekirjoitat.

Päätös on lähtölaukaus elämälle järjestäytyä 
uuteen uskoon. Näkymättömät auttajat odot-
tavat päätöstäsi, ennen kuin alkavat järjestellä 
asioi ta tiettyyn suuntaan. Minua muistutetaan 
yhä uudestaan päätösvoimasta. Niin pieniä kuin 
suuriakin valintoja pyydetään tekemään tietoi-
sesti tunteen kera. Miten suuren painoarvon 
henget antavatkaan ihmisen päätöksille, aivan 
kuin heidän kätensä olisivat siihen asti sidotut 
kaikesta toiminnasta. 

Päätösvoima on hallussasi, tekemällä valinto-
ja vapautat tuon voiman. Muutama vuosikym-
men sitten asioita suunniteltiin ja tulevia luotiin 
paljon voimallisemmin kuin nykyisin. Matkante-
ko kesti kauemmin, joten päätöksiä matkan suh-
teen tehtiin hyvissä ajoin. Syksyllä suunniteltiin 
tulevan talven rekimatka järven jään yli, sovit-
tiin matkaajat, tehtiin vällyt ja hankittiin ruoat 
valmiiksi. Tänä päivänä voimme päättää liikah-
taa toiseen maahan samana päivänä. Maail man 
teknologia on polkenut päätösvoimaamme jal-
koihinsa. 

Luojalle kiitos meille syntyy lapsia, jotka 
muistavat päätösvoiman. Lapsia, joiden tulee 
aina antaa valita, sillä muuten on tilanne pian 
solmussa eikä lapsi suostu toimimaan suuntaan 
taikka toiseen. On tärkeää antaa lapselle mah-
dollisuus tehdä omia päätöksiä. Lapsen tahtoa 
ei tule nujertaa olemattomiin, sillä tahto tuottaa 
ajan saatossa päätöksiä.

Voi miten ihanasti kuulenkaan ajatuspuheesi: 
»Entä virran mukana meneminen ja eihän mitä 
vaan voi päättää?» Kyllä voi! Voit päättää ihan 
mitä vaan! Sinun energiasi on virran mukana, 
virta muuttaa suunnan – jos sinä värähtelet voi-
mallisesti tiettyyn suuntaan; sinähän olet suu-
rimmaksi osaksi vettä. Juuri siksi tunteet ovat 
voimallisin keino kiihdyttää tuota voimaa, sil-
lä vesi on tunteet. Ja mikset voisi päättää mitä 
vaan? Ei asioita tapahdu toisille vain siksi, että 
niin olisi tarkoitettu, vaan siksi että he ovat päät-
täneet niin ja kulkeneet varmoin askelin kohti 

36460_Nakija2_001-149_ML.indd   70-71 7.6.2010   14:13:00



72 73

päätöksen toteutumista. Tottahan polun varrella 
tulee yllätyksiä, mutta usein elämä tarjoaa vie-
lä parempaa toisessa muodossa, se vasta onkin 
yllättävää. 

Päätä siis asiasi vielä kun voit. Luo oman-
lainen maailmasi, toteuta oma elämäsi. Kiinni-
tä huomiosi ajatuksiisi varsinkin jos olet niitä, 
jotka kysyvät »miksi aina minulle tapahtuu niin 
ja näin?». Loppuratkaisu tulee todennäköisesti 
olemaan vielä upeampi kuin osasit kuvitella. 

Tosiolevaisuus 
Maailman moninaiset kerrokset, käsin 

kosketeltavat ja muilla aistein koettavat 
limittäin toivottavat kulkijat tervetulleiksi. 

Liikut eri kerroksissa unissa ja kun olet rentona, 
miksi et siis myös valveilla ollessa?

Minulta on kysytty lukemattomia kertoja, mil-
tä näyttää kun näkee. Aina jään kiinni samaan 
ihmetykseen mutta toisinpäin; miltä se mahtaa 
näyttää kun ei näe? 

Olen saanut kokea henkisen sokeuden jos-
sain määrin kaksi kertaa odottaessani lapsiani. 
Loppuraskauden aikana minua on aina suljettu, 
jotta lapsen henki on päässyt henkimaailmas-
ta asettumaan minuun. Sekä äiti että sikiö eivät 
voi molemmat olla henkien mailla. Nuo koke-
mukset ovat selkeyttäneet minulle hieman sitä 
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maail maa, jossa osa ihmisistä elää. Eniten kaipa-
sin tuolloin värien kirkkautta ja maailman syket-
tä, jatkuvaa väreilyä ympärilläni. Avautuessa-
si elämän sykkeelle sinulle voi tulla suunnaton 
halu tanssia omaa tanssia pitkin kotia. Tuolloin 
tunnet sinua ympäröivän todellisuuden sykkeen 
ja värähtelet samassa tahdissa.

Tosiolevaisuus ei ole pystysuunnassa kerrok-
sittain, kuten sitä kuvataan maa ja taivas -asetel-
massa, vaan voimallisimmin vaakasuoraan ker-
roksittain. Aivan niin yksinkertaista se ei kui-
tenkaan ole, sillä tosiolevainen väreilee joka 
suuntaan. Jos vaikka katson edessäni olevaa sei-
nää, näen fyysisillä silmillä näkyvän materian 
kerroksen raskaimpana ja paksuimpana ener-
gialtaan, minulle se myös tarkoittaa tässä mate-
riassa ja meidän ajassa olevaa nykyhetkeä. Se on 
siis se ilmeisin tosiolevaisuuden materialisoinnin 
kerros, jota suurin osa ihmisistä katselee. 

Tosiolevaisuus on kuitenkin paljon moni-
ulotteisempi. Otan esimerkiksi edessäni olevan 
seinän, jossa on puuriukuja. Jos keskityn seinän 
materiaan, humpsahdan puuriukua katsoessa-
ni metsään sen puun muiston luo, jossa puu sei-
soo. Voin liikkua maisemassa aistien ympäröivää 
tunnelmaa ja lähistöllä olevia eläimiä. Jos maise-
massa on ihminen, voin lähteä hänen energiansa 
kautta vaikka hänen kotiinsa. Tosiolevaisuus on 
aivan yhtä ääretön kuin avaruus. Sitten menen 
puun tunteeseen, sisäiseen tärinään kun kaato-
kone lähestyy. No arvaathan, etten viihdy sii-
nä tosiolevaisuuden kerroksessa enempää, joten 

palaan nopeasti tähän hetkeen. Voin myös ais-
tia, onko seinän takana olevassa tuvassa joku tai 
katsoa erikseen ne energiat, joita on pinttyneen 
pölyn tavoin jäänyt seinän pintaan. 

Tosiolevaisuus ei ole aikasidonnainen, kuten 
monen ihmisen päivä. Halutessasi nähdä, kokea 
ja elää elämän sykkeessä, on ehdottoman tär-
keää jättää päivään tyhjää tilaa, jossa voit aistia 
sitä värähtelyä, mitä tosiolevainen sykkii. Spon-
taanius ja seikkailu kuuluvat luonnollisena osana 
jokaiseen päivään siinä missä rutiinitkin. Tasa-
paino on tähdellistä.

En voi liiaksi painottaa sitä, että luot elämääsi 
jatkuvasti ajatuksillasi ja ennen kaikkea uskolla-
si. Tosiolevaisuus järjestäytyy sen mukaan mitä 
ajattelet, mutta myös tuhoutuu jos uskosi pet-
tää. Olen aivan varma, että kvanttifyysikot tule-
vat vielä todistamaan tieteellisesti, että uskolla 
on kaikista suurin rakennusvoima. Voisin kaike-
ti puhua kirjan verran tosiolevaisuudesta, tämä 
olkoon alustus sille, että todella voit muistaa 
miten moniulotteinen maailmasi onkaan. Miten 
moniulotteinen sinä olet. Ja sen vielä toivoisin 
sinun muistavan, että kun puhun entisistä elä-
mistä, ovat ne yhä tässä, sillä tosiolevaisuudes-
sa ei ole mennyttä siinä merkityksessä missä me 
siitä puhumme, vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Käsitykseni mukaan osa elossa olevista ihmi-
sistä elää täysin harhaisessa maailmassa, syväs-
sä unessa, jonka läpi he eivät näe, koe tai tun-
ne tosiolevaista. Tosiolevainen on elämän todel-
linen luonne, johon kuuluu olennaisena osana 
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kuolema. Jos puuhun keväällä syntynyt lehti ei 
kuihtuisi syksyllä, ei puun juurella olisi maata, 
johon uusi siemen voisi itää. Luonnossa tosiole-
vainen toteuttaa automaattisesti itseään, kuole-
ma on luonnollinen osa ihmisen kiertokulkua. 

Meille ihmisille kuolema on yksi etappi elä-
mässä, samoin kuin syntymä. Syntymän myö-
tä meidän henkemme keskittyy pysymään suu-
rimman aikaa kehossa. Kun sinä nukut tai ajat 
autolla ja huomaat myöhemmin matkan taittu-
neen ilman, että tajusitkaan jo olleesi perillä, 
on osa hengestäsi muualla kuin kehossasi. Moni 
henkiopas pyytääkin opastettavaansa ajamaan 
autoa, jos ei muuten saa yhteyttä oppaaseen-
sa. Kaikki ympärilläsi on energiaa. Energia taas 
on jatkuvassa liikkeessä, eli jos sinä liikut auton 
avulla, olet lähempänä elämän todellista ole-
musta kuin paikalla ollessa, olet paremmin lin-
joilla. Olet liikkeessä, tosiolevaisuuden rytmis-
sä. Liikkeessä on helpompi olla yhteydessä, jos 
ei taida näkymatkaamisen taitoa. 

Samoin tapahtuu kun kohtaat asioita ja tilan-
teita, joissa kuolema ja syntymä ovat aivan käsi 
kädessä. Tällaisia ovat esimerkiksi takkatuli, kal-
liolle kiipeävä meren aalto, vastasyntynyt vau-
va tai juuri kuoleva vanhus. Noissa pienissä het-
kissä sinä kuolet osittain tuhansia kertoja ennen 
varsinaista vapautumista kehostasi. Juuri niissä 
rauhan ja rakkauden hetkissä voit kokea murto-
osan siitä ihanasta tunteesta, jonka tulet koke-
maan kun poistut kehostasi tai todella sallit 
uuden syntymän elämääsi. Noissa sielusi havah-

tumisen hetkissä tavoitat palan omaa olevaisuut-
tasi.

Kuolema on hengen siirtymä pois kehosta. 
Se on muistutus siitä, että meidän ei tule kiintyä 
mihinkään kiinteään, ei edes omaan kehoomme. 
Raha, materian runsaus, toistuvat toimintamallit 
ja tavaksi tullut tapa ilmaista tunteita ovat kaik-
ki ihmisen pyrkimystä kiinnittyä tälle yhdelle 
olevaisuuden tasolle. Ihan hullua toimintaa, kun 
tietää, miten paljon kauniimpaa on henkimaail-
man puolella. 

Jos sinua pelottaa tuleva kuolema, mene met-
sään. Istu siellä ihan rauhassa ja anna osan henges-
täsi irrota ajatuksiesi mukana kulkemaan pitkin 
maisemaa. Katso jalkoihisi, siellä näet varmasti 
jotain kuolleen näköistä, lehden tai mädänty-
neen oksan. Muista samalla, että et näe sitä elä-
mää, molekyylien uudelleen järjestymistä, joka 
kuolleessa lehdessä tapahtuu. Sinä olet unohta-
nut tosiolevaisuuden ja tyytynyt siihen maail-
mankuvaan, joka sinulle on tarjottu valmiina. 

Hyvin harvat ihmiset ovat hereillä ja tunte-
vat tosiolevaisuuden. Ne jotka ovat hereillä, kul-
kevat unien eri muodoissa, kokevat yhteyden 
näkymättömien kanssa ja löytävät vastaukset 
luonnosta ja itsestään. Sinä voit herätä unesta-
si, jos haluat. Aloita olemalla itsellesi rehellinen 
sen suhteen, mitä todella tunnet eri tilanteissa 
eri ihmisten kanssa. Rauha laskeutuu sinuun sillä 
hetkellä, kun ymmärrät kuolleesi jo monet ker-
rat ja antaudut elämälle, johon kuuluu kaunis 
kuolema.
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Näkijän yksinäisyys
Kivikansa ota syliin, aseta unhoitus kiven 

päällä istujaan. Olen niin yksinäisessä olotilassa, 
etten tohtisi enää yhtään sielunvaellusta 

katsoa. Viekää pois luotani kaikki jotka eivät 
mahdu syliini. Tahdon rakkauteni ulottuvan 
kävijän kotiin asti, en vain yhdeksi tunniksi 

helpottavaksi.

Eräänä keväisenä päivänä kävijän lähdettyä 
istahdin isolle kivelle katselemaan heräävää 
luontoa. Tunsin olevani täysin tyhjä. Jäin siihen 
kuin nalli kalliolle kävijän jatkettua matkaansa. 
Tunsin olevani yksinäinen ja turhautunut siitä, 
etten saanut olla kävijän matkassa pidempään. 
Tunne toistui useamman kävijän kohdalla, joten 
syksyyn mennessä olin päättänyt lopettaa yksi-
tyisvastaanotot. Halusin vuorovaikutuksellisen 
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suhteen niiden ihmisten kanssa, joita kohtasin, 
en pikatapaamisia. 

Lopettaminen oli vaikeaa. Moni oli käynyt 
luonani epäsäännöllisesti jo useamman vuoden 
ajan ja oli syystäkin pettynyt, kun kerroin etten 
anna enää aikoja. Ihmisten vaikeat elämäntilan-
teet eivät yhtään helpottaneet päätöstäni. Jos-
tain nousi järjen ääni kertomaan, että juuri sen 
tunteen vuoksi, etten voisi lopettaa, minun tuli 
lopettaa. 

Kerroin hengille päätökseni pitävän. Halusin 
auttaa niitä ihmisiä, jotka olivat valmiita sitou-
tumaan henkiseen kasvuun pidemmäksi aikaa. 
Elin tiiviisti suuren perheeni kanssa, halusin elää 
samoin niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa 
jaoin henkistä lahjaani.

Päätökseni jälkeen Viola muistutti minua 
yhä uudelleen anteeksiannon voimasta. Päivit-
täin annoin itselleni anteeksi sen, etten avan-
nut mökin ovea vastaanottoa pitävänä näkijä-
nä. Lähetin siunauksia muille näkijöille toivoen 
heille voimia tehdä työtään. Viikinki puolestaan 
osoitti olevansa tyytyväinen siihen, etten suos-
tunut tekemään asioita, joita en tehnyt ilolla. 
Hän oli aina korostanut ilon tärkeyttä elämäs-
sä, ruokaakaan ei saanut perheelle laittaa, jos ei 
todella halunnut. Oli oltava tarkkana millaista 
energiaa perheelleen syötti. Viikingin mielestä 
maailmassa ei ole mitään niin kamalaa kuin ilo-
ton akka. Kolme kuukautta elin tietämättä mitä 
tuleman piti, sitten alkoi suora ohjaus.

Suora ohjaus
Tämä ja tämä sinulle yhä uudestaan tuodaan, 

joko tajuat miten kaikki johdatus on niin 
älyttömän suoraa? 

Suorasta ohjauksesta saamme nauttia varsin-
kin silloin, kun on kyse yhdessä henkien kans-
sa tehtävästä työstä. Ensin eri ihmiset kertoivat 
minulle toistuvasti erilaisista henkisistä kou-
luista, vaikka en kysynyt mitään sellaiseen viit-
taavaa. Kun tämä tapahtui useamman kerran, 
ilmoitin oppailleni, etten tahtonut pitää mitään 
kursseja vaan halusin työskennellä samojen 
ihmisten kanssa pidemmän aikaa. Sitten kuulin 
eri ihmisiltä siitä, miten monet olivat löytäneet 
itselleen henkisen oppi-isän tai -äidin. Se kuu-
losti mielenkiintoiselta, joltakin mihin liittyi-
si kiinteä rakkaudellinen suhde. Kokemukses-
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ta tiesin, miten paljon voi oppia opettaessaan 
muita. 

Saatuani kaksi pyyntöä alkaa itse oppiäidik-
si ymmärsin henkisen ryhmän tärkeyden: jokai-
nen saisi itselleen vertaistukea. Niinpä pyysin, 
että luokseni tuotaisiin ryhmä ihmisiä, jotka 
halusivat todella kasvaa henkisesti ja sitoutua 
kasvunmatkaan, vaikkei se tulisi olemaan help-
poa ja vaatisi kovaa työtä. Tätä pyytäessäni 
minulle näytettiin neljä vuodenaikaa ilmansuun-
tien päällä, joten tiesin ryhmän jakavan matkaa 
vuoden ajan. Siunasin ryhmän kasvuryhmäksi. 
Minulle sana kasvu ei niinkään tarkoita uuden 
oppimista, vaan pikemminkin sen muistamista, 
mitä jo tietää ja kuka on. 

Ystävättäreni ilmoittautui ryhmään heti kuul-
tuaan asiasta ja sai todella voimakkaan tunteen 
siitä, että hänelle täysin tuntematon TV:stä tut-
tu nainen pitäisi pyytää ryhmään mukaan. Minä 
puolestani ilmoitin heti, etten missään nimessä 
hyväksy mitään suoraa mainontaa asiasta, vaan 
olen avoin johdatukselle. Jos kyseisen naisen on 
tarkoitus tulla ryhmään mukaan, se tapahtuisi. 

Siitähän se hauskuus alkoi. Usein en kyläl-
lä liiku, mutta aina kohdatessani jonkun kylällä 
kuulin, että minun kyllä pitäisi tavata tuo nai-
nen, kun meillä on niin paljon yhteistä. Huip-
puna oli yksi tietty päivä, jona hänet mainittiin 
minulle ensin seurakunnan lasten kerholla, sit-
ten kirpputorilla, valokuvaamossa ja kahvilas-
sa. Kahvilassa sain jo oikein kunnon naurukoh-
tauksen moisesta toistosta ja kun siitä tokenin, 

huomautti kahvilan pitäjä minun istuvan Kai-
jan maalaaman taulun edessä. No siitähän seura-
si uusi naurunrämäkkä kun avasin takkini, jonka 
alla oli täysin saman sävyinen mekko kuin kysei-
nen taulu. 

Suoran ohjauksen kautta päädyimme lopul-
ta Kaijan olohuoneeseen aivan muissa asioissa, 
sillä palkkaamani työntekijä osoittautui hänen 
alivuokralaisekseen. Kaija nauroi vedet silmissä 
kuultuaan ryhmästä ja kertoi tehneensä kolme 
viikkoa sitten juhlallisen uuden vuoden lupauk-
sen:

– Nyt olen valmis kohtaamaan henkimaail-
man.

Kaija oli valmis avautumaan henkimaailmal-
le, jos ohjaus vain järjestyisi. Luvan antaminen 
ohjaukselle omassa elämässä on tärkeää, sillä 
ilman lupaa lähestyä on parhainkin opas sivus-
takatsoja. 

Ryhmämme syntyi viikossa. Jokainen jäsen 
oli kuullut omalla tavallaan henkien kutsun. 
Tapasimme kerran kuussa ja jaoimme siinä välil-
lä tuntemuksiamme sähköpostitse ja puhelimit-
se. Totesin ryhmässä liikkuvan energian olevan 
niin voimallista, että kerroin hengille olevani 
käytettävissä henkisten ryhmien synnyttäjänä, 
jos he sen parhaaksi katsoivat. 

Jokainen ryhmän jäsen kulki omaa matkaan-
sa, sai omat oivalluksensa ja ryhmän ehdotto-
man rakkauden. Minulle oli suuri lahja kuulla 
kysymyksiä, joiden avulla opin itsekin mitä tie-
dän, sillä enhän voi tietää mikä on yleistä tietoa 
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ja mikä jaettavaa tietoa. Henkiset askareet ovat 
niin kiinteä osa arkeani, että opin ryhmän kans-
sa todella myös tunnistamaan, mikä on jakami-
sen arvoista. Heti alkuun tuntui tärkeältä kertoa 
ryhmäläisille arjen pyhän järjestyksen luomises-
ta. Pian ryhmässä iloittiin pyhän arjen voimasta 
ja ihmeiden ilmenemismuodoista.

Pyhä järjestys
Kunnioita pyhää voimaa. Älä koskaan itseäsi 

suotta soimaa tai muille murhetta kanna. 
Kunnioita pyhää voimaa osana sinua. 

Niin aukenee sinulle pyhyys kaikessa, aitous 
olemuksissa ja rakastamisen yksinkertaisuus. 

Heräävässä aamussa hetken pyhyys on voimal-
linen. Saat nauttia tuosta pyhyydestä ja arjen 
ihmeistä hyvin konkreettisesti pyhittämällä päi-
väsi. Kutsumalla pyhän energian luoksesi sallit 
sen olla konkreettinen osa elämääsi. Jokainen 
päiväsi voi olla pyhä. Herättyäsi herää myös 
energiasi kuulemaan ajatuksesi. Voit luoda päi-
vääsi pyhän järjestyksen. Minun tapani luoda 
pyhä järjestys päivääni alkaa aluksi sängyssä. 
Herättyäni vedän syvään henkeä, suljen silmä-
ni ja pyydän: 
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– Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
ajatuksilleni pyhä järjestys, jotta ne voimistaisi-
vat ja kohottaisivat energiaani, selkeyttäisivät 
päivääni ja antaisivat minun levätä kun on levon 
aika.

Venyteltyäni pyydän:
– Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 

käsilleni pyhä järjestys, jotta käteni tarttuisivat 
oikeisiin askareisiin oikeaan aikaan, jotta käteni 
loisivat kauneutta, rauhaa ja rakkautta.

Noustuani vuoteesta pyydän:
– Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 

askeleilleni pyhä järjestys, jotta kulkisin oikeaan 
suuntaan oikeaan aikaan, jotta osaisin viedä itse-
ni minulle sopiviin paikkoihin ja tilanteisiin.

Pestessäni kasvojani pyydän:
– Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 

katseelleni pyhä järjestys, jotta näkisin oikeat 
asiat oikeaan aikaan, jotta huomioni kiinnittyisi 
minua ympäröiviin viesteihin, tosiolevan olen-
naiseen osaan kunakin hetkenä.

Toivotettuani ensimmäisen hyvän huome-
nen pyydän:

– Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
sanoilleni pyhä järjestys, jotta puhuisin rakkau-
den sanoin rakkaudellisella ajoituksella.

Kuultuani hyvän huomenen toivotuksen 
pyydän:

– Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
korvilleni pyhä järjestys, jotta kuulisin juuri ne 
asiat, joita minun tulee kuulla.

Pienet ihmeet seuraavat minua päivittäin. 

Voin tehdä sujuvasti monta askaretta samaan 
aikaan, sillä kaikki tapahtuu täydellisellä ajoi-
tuksella. Minulla on aina parkkipaikka vapaa-
na odottamassa, mihin sitten menenkin. Pienet 
ihmeet pitkin päivää rikastuttavat arkea suun-
nattomasti. Kaikki ympärilläni tapahtuu pyhäs-
sä järjestyksessä. Näin ei pääsisi tapahtumaan, 
jos en kutsuisi itse pyhyyttä luokseni ja siunaisi 
päivääni. Tämän rukouksen, pyhyyden kutsun, 
voit muotoilla omanlaiseksesi. Päivän pyhittä-
misen voiman voit kokea vain sitä käyttämällä. 

Pyhyyden kokeminen alkaa aina sekä tilan 
että sielun puhtaudesta. Itsensä puhtaaksi koke-
miseen kuuluu olennaisena osana armollisuus ja 
lempeys itseä ja muita kohtaan. Enemmän kuin 
omat tekosi kertoo lempeydestäsi se, miten suh-
taudut muiden tekoihin. Kohteletko muita ja 
itseäsi rakkaudella vai torutko soimaten? Jos 
et ole varma jostakin toimesta, päätöksestä tai 
sanoistasi, älä tee mitään. Päätös syntyy kyllä 
ajallaan. 

Sinun ei tarvitse olla mitään ihmeellistä 
elääksesi pyhyydessä tai nauttiaksesi näkymät-
tömien auttajien läsnäolosta. Mutta sinun tar-
vitsee kävellä puoleenväliin vastaan. Valmis-
tautuminen teoin pyhään hetkeen on kulkemis-
ta puoleenväliin vastaan. Värähtelemällä pyhää 
tunnetta vedät puoleesi samankaltaista energiaa. 
Pyhitä siis päiväsi ja kulje valppaana, sillä elämä 
puhuu sinulle monin eri tavoin jatkuvasti. 
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Kehon kertomaa
Keho kertoi kummat tarinat, supisi kivun 

kielellä kaiken koetun tarkoituksen. Mikään 
ei siltä pysynyt salassa, vaan varmisti se yhä 
uudelleen kantajansa kasvun, korjasi kehossa 
asuvan keskittymisen kohdilleen. Keho kertoi 

silloinkin, kun kukaan muu ei arvannut sanoa.

Kasvuryhmän oppaana sain oppia, ettei kaikil-
le ole itsestään selvää, mitä keho eri sairauksilla 
ja kivuilla kertoo. Pian pienistäkin kivuista tuli 
jaettavia seikkailuja ryhmäläisten kesken. 

Jos jokin asia ei tavoita tajuntaasi henkisellä 
tasolla, se purkautuu lopulta kehon kautta. Se, 
mikä on tarkoitettu käsiteltäväksesi, ilmentyy 
sinussa tavalla tai toisella ja pyrkii tavoittamaan 
tajuntasi kaikin keinoin. Rakkaus asuu kehossa, 
keho puhuu jatkuvasti rakkauden kieltä ja antaa 

vinkkejä siitä, mihin suuntaan tulisi katsoa löy-
tääkseen rakkauden itsestään.

Kehon eri jäsenet kantavat eri asioihin liitty-
vää energiaa. Vasen puoli kehoa ilmentää omaan 
äitisuhteeseen, äitiyteen, naiseuteen, tunteisiin, 
intuitioon ja luovuuteen liittyviä asioita. Koh-
dussa kasvava lapsi jakaa äitinsä kanssa saman 
ravinnon, samat tunteet ja kehon tuntemukset. 
Lapsen synnyttyä kätilö kehottaa lasta hengit-
tämään, mutta kukaan ei kerro, miten lapsi voi 
työstää omasta kehostaan pois äidiltä tulleita 
tunteita ja tuntemuksia. Vasen puoli kehostasi 
kertoo siis myös kohtuajastasi. 

Kehosi oikealla puolella ovat isäsuhteeseen, 
isyyteen, miehuuteen, miessuhteisiin, analy-
sointiin, järkeistämiseen ja toimintaan liittyviä 
asioita. Elämän auktoriteetit kuten koulut, työ-
voimatoimisto, verovirasto ja pankit, yhtyvät 
niin ikään kehon oikeaan puoleen. Kivun tun-
tuessa ensimmäinen oivallus seuraa siitä, kum-
malla puolella kehoa se ilmentyy eli mihin edel-
lä mainituista asioista kipu liittyy. 

Keskellä kehoa ilmentyvä kipu tietää koko-
naisvaltaista henkistä kasvua, joka todella vai-
kuttaa kantajansa elämään myös käytännön 
tasolla. Jotkin sairaudet alkavat jo lapsuudes-
sa, jotta huomiosi keskittyy sinulle henkisesti 
tärkeisiin asioihin. Lapsuudessa ja nuoruudessa 
alkavat kivut opettavat kysymään yhä uudestaan 
miksi. 

Vetämällä syvään henkeä voimistat hengitys-
täsi niin, että se voi kertoa sinulle missä kipu on. 
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Hengitys vihlaisee juuri siinä kohtaa, missä on 
kivun pesäke. Siten löydät säteilevän kivun syn-
tysijan. Kipu on ystäväsi, joka osoittaa sormel-
laan juuri siihen henkiseen asiaan, joka kivun 
on alkujaan synnyttänyt. Kivun tuntuessa voi-
makkaasti pidätämme luonnostaan henkeä. Jos 
ha luat kivun paikan tiedostettuasi hoitaa kipu-
kohtaa, hengitä syvään juuri kivun kohtaan 
keholle helpotusta suoden. 

Polvissa on nöyryys ja sen elämän opin 
sisäistäminen, että kaiken voi laskea Korkeim-
man huomaan. Polvikivusta kärsivä kärsii myös 
pakosta elämän edessä ja hakee luottamusta 
näkymättömän ohjaukseen. Hartioille kerään-
tyy vastuut itsesi ulkopuolisista asioista, varsin-
kin ne, jotka olet itse nostanut harteillesi, otta-
nut kannettavaksesi. Ristiselän kipu kehottaa 
sinua todella nostamaan ryhtisi ja kasvattamaan 
selkäranka, jonka voimalla voit tehdä päätöksiä. 
Jos olet jo ennen syntymääsi valinnut johtami-
sen ja siihen liittyvän päätösten teon tärkeäksi 
osaksi henkistä kasvuasi, muistuttaa selkäranka 
itsestään jo hyvin varhaisessa iässä. 

Rinnoilla ovat tunteet ja sydänsurut, jätetyksi 
tulemisen pelko ja rakkauden kaipuu. Naisilla on 
sisäinen taipumus kantaa murheita ja turhaa tule-
vasta murehtimista rinnoillaan. Rintakehä kipui-
lee miehellä samasta syystä. Kun elämä ohjautuu 
liiaksi muualta käsin kuin omasta itsestä, ilmoit-
taa pallea itsestään. Silloin on aika opetella ole-
maan välittämättä siitä mitä muut ajattelevat ja 
lopettaa jatkuva muiden miellyttäminen. 

Maksa suodattaa tunteita. Jos et osaa ilmais-
ta tunteitasi, kuormittuu maksa väkisinkin liikaa. 
Tunneilmaisu on siis vähintäänkin yhtä tärkeä 
osa hyvinvointiasi kuin ruoansulatus. Vatsas-
sa on oman voiman keskus, vatsakipu varoit-
taa menettämästä omaa tahtoa ja voimaa, kielii 
liiasta alistumisesta tavalla tai toisella. Vatsaki-
vut eli oman voiman menettäminen voi pitkällä 
aikatähtäimellä johtaa saamattomuuteen eli täy-
delliseen oman voiman menettämiseen. Keho 
kerää rasvaa lantion ja vatsan seudulle jos tar-
vitset tunnesuojaa. Pidä huoli, ettet aseta itseä-
si jatkuvasti alttiiksi suorille tunteisiisi kohdis-
tuville hyökkäyksille ilman, että olet varautunut 
tilanteeseen. 

Ihmisen hyvinvoinnin avainasemassa on sek-
suaalisuus. Kuumat aallot kielivät padotusta sek-
suaalienergiasta, ja kivuliaat kuukautiset vaa-
tivat antamaan luvan omalle naisellisuudelle; 
aivan kaikkeen siihen liittyvälle tulisi saada siu-
naus itseltä tai suvun naisilta. Paksusuolessa on 
perimä, suvun häpeät kipuilevat tuolla alueella. 
Kyynärvarret ja -päät auttavat sinua raivaamaan 
oman paikkasi tässä maailmassa, liittyi se sitten 
työhön, omaan sukuun tai muihin ihmissuhtei-
siin. 

Jalkaterä näyttää sinulle suunnan mihin kul-
kea, suunnan ollessa hukassa särkevät jalat ja 
sääret. Reisillä on syli ja kysymys: kuka on sinul-
le niin tärkeä, että kannat sitä/häntä sylissäsi? 
Silmätulehdukset, silmien vuotaminen kertoo, 
ettet kestä katsoa jotakin asiaa, et näe selväs-
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ti, joten ota käyttöön myös tunteet ja vaistosi, 
katso sydämellä ja luota intuitioosi. Hampais-
sa ovat hampaankoloon jääneet asiat, etuham-
paissa puolustautuminen, takahampaissa suvulta 
perittyjä tapoja. 

Sormet ja kämmenet tarttuvat toimeen ja 
osoittavat eri asioita, jokaisella sormella on oma 
tarinansa, oppinsa. Päätä särkee kun on liikaa 
jäsentymättömiä ajatuksia, niitä voi työstää ulos 
puhumalla tai kirjoittamalla. Iskiashermo ilmoit-
taa itsestään, jos olet niin kovasti huolehtinut 
muiden tarpeista, että olet unohtanut omat tar-
peesi. 

Oman tien kulkematta jättäminen, omien 
juttujen toteuttamatta jättäminen johtaa lonk-
kakipuun, koska jalalla ei ole omaa suuntaa. Eri-
tyisen kipeä lonkka on, jos saa alituiseen kuulla 
toruja yrityksestä kulkea omaa tietä. Korvasärky 
peräänkuuluttaa rauhallisuuden ja hiljaisuuden 
kaipuuta, hellien rakastavien sanojen tärkeyttä. 
Niskasärky tulee, kun ei tiedä mihin suuntaan 
katsoa ja mihin monista käsillä olevista asioista 
laittaa energiansa, liika on liikaa vahvimmalle-
kin niskalle. Liman liikaeritys, limainen yskä tai 
nuha on nieltyä vihaa ja kiukkua. 

Elämän iskiessä sinuun suuren surun tai 
kivun, muista hengittää. Keskity hengittämään 
hetkestä toiseen ja anna itsellesi lupa olla toipu-
misen tilassa. Hengitä luottavaisena ja voimal-
lisena kunnes tulee päivä, jona hengitys kulkee 
itsestään ja huomiosi voi keskittyä muuhun. 

Huolet saavat solut solmuun ja kehittymään 

väärässä ryhmässä, mikään ei ole niin haitallis-
ta terveydelle kuin menneissä eläminen tai tule-
vasta murehtiminen. Energian tulisi soljua ihmi-
sessä kuin sävel. Kaikkein parantavin asia maail-
massa on ilo. Kuinka moni kömpiikään koloonsa 
piiloon sairastaessaan, koska lähellä ei ole syliä. 
Jos sinulla on pieninkin mahdollisuus mennä 
syliin, käytäthän tuon mahdollisuuden. Rakas-
tavassa sylissä koko kehosi kehrää, voimistuu ja 
eheytyy.

Kehossasi ei ole yhtään osaa, joka ei kantai-
si myös henkistä viisautta mukanaan. Se on kuin 
kartta, josta voit lukea kaikki tähän elämään 
mukaan ottamasi henkiset tavoitteet ja voima-
varat. Kipujen hoitamista edesauttaa kivun koh-
dan henkisen puolen tiedostaminen. 

Kuoresi toimii temppelinä hengellesi, joka ei 
onneksi tule kotiutumaan yhteenkään fyysiseen 
paikkaan, jossa sinun henkesi todellista luonnet-
ta ei tunnusteta. Olet syntynyt mate rian maail-
maan, näkyväksi osaksi maailmankaik keutta. 
Ole hyvä, anna itsesi siis näkyä ja loistaa kirk-
kauttasi. Rakennut samoista molekyyleistä kuin 
tähdet. Sinulla on todellakin lupa rakastaa ja 
olla rakastettu!

36460_Nakija2_001-149_ML.indd   92-93 7.6.2010   14:13:02



94 95

Karhukivi
Kivikansa ei kerro tietojaan, jos ei kuulija 

osaa kuunnella. Mutta jos kohtaat sielun, joka 
voi avata oman sielusi kuulemaan kummaa 

kuisketta, vastaanota kiitollisena!

Avattuani vastaanoton uudelleen alkoi minulla 
jälleen vahva henkinen kyselykausi. Minua mie-
titytti kovasti, onko siitä oikeasti mitään hyö-
tyä, että autan kävijän silmien avautumista jon-
kin asian suhteen. Erityisesti minua mietityt-
ti, eikö olisi kuitenkin parempi, jos kaikki vain 
oivaltaisivat itse katsoa asioita tietystä näkökul-
masta. 

Kun ajatukseni alkavat oikein kehrätä jon-
kin asian ympärillä, alkavat oppaat valmistella 
minulle vastausta kysymykseeni. Usein tiedän 
jo aamulla odottaa, että jotakin minulle uutta 

tietoa aukeaa. Niissä päivissä on läsnä aivan eri-
tyinen ilo. Viola ja varsinkin Viikinki myhäile-
vät ja hymyilevät niin arvoituksellisesti, että en 
voi olla odottamatta yllätystä tulevaksi joka nur-
kan takaa. 

Kun kysymys näkemisen tarpeellisuudesta oli 
herännyt, meille saapui elokuvaaja Jari katsele-
maan paikkoja. Hän oli valmistautumassa kuvaa-
maan minusta tehtävää dokumenttia. Kehotin 
häntä katsomaan ikkunasta erästä minulle hyvin 
rakasta isoa kiveä. Hän katsoi ulos ja totesi: 
»Karhukivi.» Voi pyhä jysäys! Aivan kuin joku 
olisi siirtänyt verhon sivuun maiseman edestä, 
jotta minäkin sain nähdä ulkona seisovan kivi-
karhun. Kahdeksan vuotta olin sitä kiveä kat-
sellut, sen ympärillä kulkenut ja päällä istunut, 
vaan ikinä ennen en ollut sitä karhuna nähnyt. 
Nyt kun silmäni avautuivat, se oli ihan ilmisel-
vä karhu, aivan kuin jonkun veistämä teos. Että 
voi ihminen tuntea itsensä hölmöksi. Siinä sitä 
sitten piti taivastella minuutti jos toinenkin. 
Kuvaaja-parka tuli tekemään dokumenttia näki-
jästä ja tapasi akan, joka ei nähnyt edes selvää 
fyysistä muotoa edessään. Miten kivikansalaiset 
osaavatkin piiloutua ihmissilmältä!

Viola ilmaantui paikalle ja sanoi lempeästi: 
»Aivan samoin voit sinä puhdistaa toisen silmät 
näkemään asian, joka on aina ollut aivan nenän 
edessä.» Samalla muistin, miten usein onkaan 
kävijä ääneen todennut: »Kyllä minä sen jo tie-
sin, en vain osannut pukea sanoiksi.» 

Saan yhä suunnattomasti iloa karhukivestä 
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ja Jarin tuomasta opista. Aluksi raahasin kaik-
ki tutut sitä katsomaan ja kysyin mitä he näke-
vät. Kaikki näkivät siinä ilmiselvän karhun. Siitä 
alkoikin oikea karhukesä. Karhu kuljeskeli lähei-
sessä metsässä ja sain karhulahjoja. Erään karhu-
lahjan sain hopi-intiaanien edustajalta, henki-
seltä opettajalta, Charles Lawresilta. Olin kuun-
nellut monia kertoja hänen cd-levyään, se kun 
oli yksi niistä harvoista levyistä, joita henget sal-
livat minua kuunnella mökin ovet auki. Hänen 
musiikkinsa sai levitä luontoon, itse asiassa se 
tuntui kuuluvan sinne. Mutta hänen tapaami-
sensa ei ollut minulle ihan kivuton. Tavanomai-
suudesta poiketen en ollut häntä mökissä odot-
tamassa, vaan hän odotti siellä minua. 

Papukaijan pyrstösulka
Rakasta itseäsi juuri nyt, juuri noin 

keskeneräisenä kuin olet.  
Hiomattomissa kulmissasi voi viihtyä 

kauneimmat valonsäteet.

Ennen mökkiin menoa minulle heräsi halu vie-
dä Charlesille jokin lahja. Hänestä hehkui sydä-
mellisyys, syvä rakkaus ja kunnioitus kaikkea 
elollista kohtaan. Hänen kaltaisiaan ihmisiä ei 
tapaa usein. Kysyin ympärilläni olevilta hengil-
tä, olisiko kenelläkään mitään ehdotusta mitä 
antaisin. »Anna sulka», kuului selkeä vastaus, 
tosin minulle oudon naishengen suusta. Menin 
yläkertaan, missä säilytin sulkia. Pohdin minkä 
sulan valitsisin, jonkin ylevän ja ison tietenkin. 

Valinta ei ollutkaan minun. Laitoin käteni 
pussiin ja tunsin hengen kosketuksen kädessä-
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ni, se ohjasi kättäni yhtä sulkaa kohden. Katsoin 
sitä ja ihmettelin ääneen: »Ai tämäkö?» Kyllä, se 
oli juuri oikea sulka. Kädessäni oli pieni papu-
kaijan sulka. »Papukaijan perssulka», ajattelin. 

Siitä alkoi taisto. Olisin halunnut antaa jon-
kin hienon sulan, kuten pöllön tai haukan sulan, 
enkä mitään mitätöntä sulkaa. Naishenki piti pin-
tansa, papukaijan pyrstösulan kanssa oli mökkiin 
mentävä. Käärin sulan nahkaan ja vaikeroin vie-
lä hengille, miten suunnattomasti minua hävet-
ti mennä sellaisen vähäpätöisen sulan kanssa 
tapaamaan niin hienoa ihmistä. Charles oli sen-
tään nimetty Kultaiseksi Kotkaksi, hänellä oli 
suuri luottamustehtävä toimia siltana eri kanso-
jen välillä. Hän oli tehnyt suurenmoista henkistä 
työtä herättäen ihmisiä kokemaan oman juma-
luutensa, mikä auttoi heitä päästämään irti van-
hasta ja mahdollisti uuden syntymän. Ilmoitin 
hengille laskevani sulan mökin parvelle mene-
ville portaille ja antavani sen vain siinä tapauk-
sessa, että se tuntuisi minusta hyvältä. 

Olin jo onnellisesti unohtanut sulan, kun kes-
ken työni kaikki henget vaikenivat kuin odot-
taen jotakin. Hetken olin hiljaa ja odotin, kun-
nes viimein kysyin Violalta, mitä ihmettä nyt 
tapahtui. Viola kertoi kaikkien odottavan, että 
ojennan portailla olevan sulan Charlesille. Pai-
nostava tilanne tuli aivan yllättäen, enkä ollut 
ollenkaan valmis nolaamaan itseäni papukai-
jan pyrstösulan kanssa. Ilmoitin hengille muitta 
mutkitta, että istutaan sitten hiljaa vaan, minä en 
ainakaan ojentaisi mitään pyrstösulkia kesken 

kaiken. Voisin antaa sen vaikka lopuksi ja pyy-
tää Charlesia katsomaan sitä sitten kun hän oli-
si kaukana minusta. Henget olivat toista mieltä, 
ja lopulta jouduin antamaan periksi, sillä enhän 
millään olisi voinut selvitä tilanteesta joutumat-
ta kuitenkin selostamaan Charlesille, miksi kaik-
ki henget vaikenivat. 

Ojensin hänelle vaivautuneena nahan, jon-
ka sisällä oli sulka, pahoittelin henkien tyh-
mää valintaa ja vakuuttelin, että minä kyllä oli-
sin antanut pöllön tai haukan sulan, vähintään-
kin. Charles avasi nahan ja piti sulkaa edessään 
vakavana. Lopulta hän kysyi, tiesinkö mikä sul-
ka se oli. Hän kertoi sen olevan hopi-intiaa nien 
pyhä sulka, mitä käytettiin heidän seremoniois-
saan. Olin juuri kuvannut hänen vierellään sei-
sovan hopi-intiaani-isoäidin terveiset henki-
maailmasta. Nyt hän sai muistoksi juuri oikean 
sulan. Melkein pilasin koko jutun oman ylpey-
teni vuoksi. Huh, miten hurjaa voi välillä olla, 
kun pitäisi muistaa vain olla luottavainen, ilman 
turhia murheita. 

Pohdin kuumeisesti tapaamisemme jälkeen 
sitä, miten rakkauteni itseäni kohtaan voimistui 
tuntuvasti aina kun onnistuin jossakin. Samaan 
ajatukseen mahtui ymmärrys siitä, että tarvitsin 
erityisen paljon rakkautta juuri silloin kun epä-
onnistuin. Tein päätöksen rakastaa itseäni var-
sinkin silloin, kun hölmöilin, ja vähän vähem-
män, mutta paljon joka tapauksessa myös silloin 
kun onnistuin jossakin.
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Tuntemattoman kohtaaminen 
Kanna tuuli toiveeni –  

tuo onni luokseni.

Hiivin yöllä hiljaisessa talossa. Asetin askelee-
ni turkooseilla puuportailla niin, ettei yksikään 
askelma narahtanut. Illalla olin verhoutunut 
tavoistani poiketen valkoiseen pitkähelmaiseen 
yöpaitaan, jokin minussa aavisti yöllisen kutsun 
tulevan. Olin havahtunut hereille sydän pamp-
paillen jonkun töniessä minua, mutta silmät avat-
tuani ketään ei näkynyt. Tuvan liuskekivilattia 
tuntui kylmältä paljaiden varpaiden alla. Otin 
aurinkopenkin alta huopatossut ja keinutuo-
lin päältä villaisen hartiahuivin. Pujahdin tuvan 
ovesta ulos kuistille. Lintujen konsertti pysäyt-
ti minut. Mikä äänien ja sävelien runsaus! Ter-
vehdin luontoa, puita eli seisovia veljiä ja sisaria, 

kivikansaa ja tuulta. Vedin syvään henkeä täyt-
täen itseni sateen voimistamilla tuoksuilla. Sade-
pisarat säihkyivät heräävässä maisemassa tehden 
siitä sadunomaisen. Yhdessä syvän huokaisuni 
kanssa annoin energiani levitä läpi maiseman. 
Vastarannalta pyrähti lentoon närhi, Amerikan 
alkuperäiskansojen pyhä lintu. 

Mihin nyt? Olin unohtanut tulitikut ja puu-
kon, jos minun vaikka toivottiin menevän 
kotaan. Kuulin Violan kehotuksen: 

– Kulje vain rantaa. Sovita askeleesi luon-
non rytmiin. Älä kiirehdi kehosi kanssa, vaan 
kuljeta vanha sielusi rannalle sille sopivassa ryt-
missä. Muista kulkea osittain maan sisässä.

Ahaa! Minun siis haluttiin maadoittuvan hy- 
vin. Siksi Viola kehotti kulkemaan maan sisäs-
sä. Tätä en osannut vielä. Sain kyllä jalkapohja-
ni tietoisiksi joka kivestä, mutta koko jalan ener-
gian upottaminen maahan, puoleen sääreen asti, 
ei vaivatta onnistunut. Tosin en ollut taitoa tar-
peeksi harjaannuttanut, mutta tiesin tavoitteen 
olevan polvessa asti. Alkuperäiskansojen tie-
donkantajat neuvoivat vastaanottamaan ja välit-
tämään energiaa polvien kautta. Samasta syys-
tä polvistutaan maan päällä sekä kun nioittamaan 
luontoa että vastaanottamaan energiaa. Rak-
kaus virtaa meihin ihmisiin parhaiten pol vien eli 
nöyryyden kautta. Kuljin hitaasti ja äänettömäs-
ti keskittyen energiakehoni yhtymiseen luon-
non energian kanssa. Matkalla rantaan kohtasin 
sisiliskon, joka muistutti minua unelmoinnin ja 
oikean ajoituksen tärkeydestä. 

36460_Nakija2_001-149_ML.indd   100-101 7.6.2010   14:13:03



102 103

Rannan sininen portti narahti avautuessaan 
ja säikäytti laiturilla nukkuneen sinisorsaparin 
veteen. Lammen pinnalla väreilevään usvaan sii-
vilöityi vastarannan puiden lomitse aamun ensi 
valoa. Viola kulki yhä vierelläni. 

– Tärkeisiin kohtaamisiin tulee aina mennä 
puhtaalla mielellä. Sinä olet kokonaisuus. Keho-
si puhdistuessa puhdistuu myös mielesi.

Tajusin Violan kehottavan minua menemään 
uimaan. Tiesin veden olevan kylmää, mutta en 
halunnut pilata taianomaista hetkeä. Hain ala-
mökiltä pyyhkeen, punaisen villahuovan ja syö-
mäpuikot, joiden avulla kietaisin hiukseni pää-
laelle. Samalla kun pulahdin veteen, kuului 
vasemmalta puoleltani äänekkäämpi loiskahdus. 
Käännyin katsomaan läheiselle Voimakummul-
le päin ja pelästyin: kaksi joutsenta oli laskeu-
tunut lammelle. Joutsenet eivät sietäneet samal-
la lammella muita, joten pelkäsin niiden ajavan 
minut pois. Pelko kulki lävitseni, ja Viola muis-
tutti saman tien siitä, että energia kulkee vedes-
sä kulovalkean tavoin. Mikään muu element-
ti ei välitä energiaa niin puhtaasti, nopeasti ja 
voimallisesti kuin vesi. Olemme itsekin suureksi 
osaksi vettä, joten kehomme kommunikoi luon-
nostaan veden kanssa. Rauhoitin mieleni, täytin 
itseni rakkaudella ja annoin rakkauden energi-
an levitä kauttani veteen. Joutsenet eivät näyttä-
neet piittaavan minusta, ne lipuivat rauhallisesti 
lammen reunalla välillä toisiaan kosketellen. 

Hyytävä vesi kohmetti kehoni, joten nou-
sin laiturille. Miten voimistavaa olikaan tuntea 

kylmyyden keskellä oma lämmin sisin, kehos-
sa kiertävä veri. Kuuntelin miten vastarannan 
puut keräsivät tuulta. Ihanaa! Saisin lähettää toi-
veen maailmaan tuulen mukana. Keskitin itse-
ni yhteen ajatukseen. Tuulen pyyhkiessä kasvo-
ni puhalsin sisälläni olleen toiveen tuulen mat-
kaan. Muistin miten muinaisuudessa toiveen 
lähettämiseen liittyi tuulen lisäksi lintu, mutta 
siinä hetkessä tuuli riitti mainiosti. 

Kiitollisena suljin silmäni ja siunasin kaunis-
ta hetkeä. Silloin haistoin savun. Olin varma, 
ettei kukaan perheestäni ollut tähän aikaan tul-
ta sytyttämässä, joten ajattelin naapurin herän-
neen. Kuivasin itseni ja pujahdin nopeasti takai-
sin yöpaitaani, kääriydyin pehmeään villahuo-
paan ja ihailin vielä maisemaa. Annoin katseeni 
kiertää sitä joka kohdasta nauttien. Ihmeekseni 
huomasin, että savu tuli kodasta. 

Kodassa oli tuli. Jälleen pelästyin – jo kolmas 
pelästyminen samana aamuna. Kuka ihme siel-
lä voisi olla? Mökin nurkalta kurkkasin kodalle 
ja näin Viikingin seisovan kotarannalla. Hän oli 
nostanut toisen jalkansa nuotiopenkille ja viitta-
si minua seuraamaan. Viikingin läsnäolo ja ute-
liaisuuteni hälvensivät pelkoni, kaikki kysymyk-
set katosivat ja tiesin, että minun oli määrä men-
nä kotaan. Minun tuli avautua elämän ihmeille 
yhä uudelleen ja uudelleen. Jos joku oli tullut 
kotaan tähän aikaan aamuyöstä kutsumatta, se 
oli jo ihme sinällään. Kulkiessani metsäpolkua 
kuulin käen kukkuvan. Muistin ajan olevan har-
haa. 
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Kodan avoin ovi narahteli tuulen liikutel-
lessa sitä. Astuin sisään lämpimän tulen eteen. 
Kodassa tuoksui salvia. Tulen takana penkillä 
istui tuntematon mies tuijottaen ulos lammelle. 
Hä peän aalto läpäisi minut; tajusin hänen tui-
jottavan suoraan laiturille, missä olin hetki sit-
ten seisonut alastomana. En saanut sanotuksi 
mitään. Hän vaikeni myös, viittasi vain kädel-
lään kohti kodan penkkiä, joka oli valkoisten 
lampaantaljojen peitossa. Istuin alas ja tunsin 
olevani eksyksissä. Miksi ihmeessä yhtäkkiä 
häpesin alastomuuttani? Hänenhän siinä pitäisi 
hävetä jos kenenkään. En olisi tuntenut hä peää, 
jos olisin tiennyt jonkun olevan kodassa ja teh-
nyt oman valinnan riisuutua siitä huolimatta. 
Minua ei siis hävettänyt alastomuus, vaan oman 
valinnanvapauden menettäminen, se etten ollut 
ohjaksissa. Viola oli jälleen vierelläni.

– Sinä kummastelet?
– En ole tajunnut, että hallitsemattomuus on 

minulle niin iso asia. Minä en häpeä kehoani, 
vaan sitä että jouduin tilanteeseen missä en saa-
nut valita. Miksi?

Siltä istumalta näin kokonaisuuden. Näin 
miten monta asiaa pyrinkään hallitsemaan ja 
ohjailemaan arjessani. Enkä vain vanhempana ja 
ammatissani äitinä, vaan myös vapaana taiteili-
jana, opastajana ja naisena. Siksi siis luovuus oli 
kuin ilma, jota ilman en voisi elää! Luovana het-
kenä tapahtui aina täydellinen irtipäästäminen, 
virtaan heittäytyminen – pyhä puhdas synnyttä-
minen. Luovuuden virratessa en ollut ohjaksissa 

vaan täydellisen tyhjyyden tilassa, olin elossa. 
Viola katosi paikalta. Katsoin miestä uteliaa-

na, olisiko hän sittenkin joku entuudestaan tut-
tu? Ehkäpä hänellä olisi vastaus kysymykseeni. 
Silloin alkoi tapahtua. Hänen kasvonsa muuttui-
vat koko ajan. Hän oli siinä paikallaan, mutta 
välillä hän oli nuori ja välillä vanha, välillä tum-
maihoinen ja välillä vaalea. Ihan hengästyin tui-
jottaessani häntä suu auki. Ymmärsin mitä muut 
toisinaan kokivat kertoessaan olemukseni muut-
tuvan. En saanut sanoja ulos, vaan huomasin 
puhuvani hänelle samalla tavalla mielessäni kuin 
puhun hengille. Järki ja hetkeen täysillä heit-
täytyminen sotivat minussa. Järki voitti sisäisen 
taistelun ja mielessäni kysyin:

– Kuka sinä olet?
Mies havahtui aivan kuin olisi kuullut ajatuk-

seni ja kääntyi minuun päin. Hän puhui hyvin 
verkkaisesti ääneen:

– Kuka minä olen? Minä olen sinä ja sinä 
olet minä. Kaikki on yhtä. 

Näin miten hänen energiansa levisi halki 
maiseman, aivan samalla tavalla kuin minä toi-
sinaan levitin oman energiani sulautuen ympä-
ristöön. Hänen energiansa tervehti kunnioit-
taen maisemaa, sen kasveja, eläimiä ja kaiken 
yllä olevaa tuulta, metsän hengitystä. Hänellä 
oli suora yhteys tosiolevaisuuteen, aivan kuten 
minullakin. Hänellä oli kyky kulkea tosiolevai-
suuden kerroksien läpi, aivan kuten minullakin. 
Mies totesi:

– Olemme tässä, jotta muistamme miksi 
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olemme. 
Pääni meni aivan sekaisin. Toistelin mielessä-

ni hänen sanojaan ja tapailin niiden merkitystä. 
Suljin silmäni keskittyäkseni paremmin, kuul-
lakseni sisäisen viisaan ääneni. Ymmärsin, että 
minun tuli arjessa katsoa läheisiäni muistaen 
hänen sanansa, muistaen miksi juuri me olem-
me saman katon alla. Minun tuli muistaa mik-
si olen. Tiesin että olen rakkaus. Nyt oli aika 
muistaa, miksi olin rakkaus juuri siinä kohdassa 
maailmankaikkeutta, juuri siinä ajassa, juuri nii-
den ihmisten kanssa. Myös minä kuljin tunte-
mattoman miehen tavoin eri paikkoihin herät-
tämään saman kysymyksen ja sen kautta tiedon 
siitä, miksi olemme. Samainen kysymys kuljetti 
ihmisiä luokseni kokemaan näkymättömien läs-
näolon ja rakkauden. 

Havahduin kuullessani auton äänen. Hän 
oli lähtenyt. Äkkiä menin ulos ja näin punaisen 
auton ajavan pois. Hän oli liikkunut niin hiljaa, 
etten kuullut hänen lähtöään. Minulla oli ollut 
tuo sama taito jo lapsena, äänetön kulkuni peläs-
tytti aikuiset eräitä kertoja. Käki kukkui jälleen 
vieden ajatukseni takaisin metsäpolulle.

Ei voi olla totta! Mitä olinkaan toivonut? Lai-
turilla kuiskasin tuulelle toiveeni: »Tuo tunte-
maton inspiraation tuoja elämääni, sillä luovuus 
on aina oleva onneni.» Sinä aamuna sain tunte-
mattomalta kulkijalta lahjaksi muistutuksen sii-
tä, että on hyvä aika ajoin tiedostaa oma paik-
kansa ja muistaa miksi on olemassa. Metsä hohti 
aamukastettaan kun kuljin takaisin polkua pit-

kin. Kauneuden eheyttävä voima oli käsin kos-
keteltava. Kauneuden luominen arjen pieniin 
hetkiin tuntui yhtäkkiä todella tärkeältä tehtä-
vältä. Luoda, huomata ja sallia kauneus omassa 
olopaikassa. Kauneuden eheyttävä voima.
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Onnen vastaanottokyky
Miten olla onnellinen – kun sitten pitäisi 

osata olla vastaanottavainen? Et kai vaan 
ole suruinen, jotta saat sen varjolla puuhata 

yhtä sun toista, unohtaa oman vastuusi 
onnellisuudestasi? Vastaanota ilolla kaikkein 
parasta maailmassa, ja niin elät rakkaudessa.

Onnea on tarjolla yllin kyllin, ottajia ei vaan ole-
kaan joka torpassa ja mäen notkelmassa. Onnen 
vastaanottaminen voi olla suuri haaste nöyryy-
teen ja vaatimattomuuteen kasvaneelle ihmisel-
le. Aika ajoin kannattaa todella päivittää ja mää-
ritellä, mitä omaan onneen kuuluu. Ristiriitoihin 
ei voi olla onnen kanssa törmäämättä. 

Minulla oli onni tavata 40 vuotta avioliitos-
sa elänyt nainen, joka kertoi vuolaasti omasta 
onnestaan. Hänen miehensä oli alkoholisti ja 

henkisesti hyvin huonosti voiva ihminen. Nai-
nen kertoi kuitenkin olevansa liitossaan hyvin 
onnellinen, koska hänelle onni oli sitä, että hän 
sai palvella, parantaa ja auttaa toista. Hersyvästi 
nauraen nainen ilmoitti, että hän voi olla varma 
siitä, että hän saa palvella miestään hautaan asti, 
sillä parantamista miehessä riittäisi vaikka toisil-
le jakaa. Kun nainen joskus piti vapaata ja lähti 
pois kotoa, ei hän tuntenut onnea, vaan huolta 
miehestään. Hän todellakin tunsi oman onnensa 
ja sen syntysijat. 

Jokainen meistä määrittelee itse oman onnen-
sa, ja sen mukaan on myös onnea saava. Omaa 
onnea miettiessä kannattaa olla tarkkana. Tulee 
myös pohtia, miten suurta onnea oikeasti pys-
tyy vastaanottamaan. Kukaan ei voi tallustaa 
 liian isoissa saappaissa, vaikka ne olisivat miten 
komeat tahansa. Samoin on onnen laita; sinun 
onnesi voisi olla toiselle liikaa tai liian vähän. 
Mieti siis tarkoin onnesi, pyydä mitä kaipaat 
ja ole valmis vastaanottamaan kiitollisena oma 
osuutesi. 

Elämä ilmentää nopeasti sen mitä ajatuksis-
sasi synnytät. Henkioppaille pyyntösi on lupa 
tuoda sinulle pyytämääsi, muutoin he eivät voi-
si toimia yhtä voimallisesti, sillä ihmisen omaa 
tahtoa on kunnioitettava. Onnen vastaanotta-
minen korostaa rakkautta itseäsi kohtaan. Se on 
tarpeen, jotta voit lempeästi sallia itsellesi kaik-
kein parasta tässä ihanassa maailmassa. Mitä 
enemmän värähtelet onnellisuutta, sen voimal-
lisemmin onni värähtelee kohti sinua. 
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Jokaisen onni kaipaa todistajaa, toista 
ihmistä todentamaan onnellisuuden olemassa-
olon. Keho värähtelee rakkautta eri kohdissa, 
sen mukaan millä elämänalueella tunnet itsesi 
onnellisimmaksi. Siksi tunnet vetoa silittää toi-
sen hiuksia, kun taas jonkun toisen poski kutsuu 
sinua koskettamaan. Kosketamme vaistonvarai-
sesti toisissamme juuri sitä kohtaa, joka värähte-
lee onnen taajuudella. 

Tässä ajassa henkisesti hyvin eri kohdissa 
olevat ihmiset pariutuvat. Henkinen tasavertai-
suus ei tunnu niin tärkeältä tai siihen ei kiinni-
tetä huomiota lainkaan. Toiset ovat syntyneet 
rakastamaan. He näkevät rakastettavaa jokai-
sessa kohtaamassaan olennossa ja ovat valmii-
ta vastaanottamaan rakkautta. Toiset taas tun-
tevat, että heidän täytyy ansaita rakkaus, var-
tioida jatkuvasti, että heitä todella rakastetaan, 
sillä heidän sisimpänsä ei tunne rakkautta vaan 
vasta opettelee sitä. Rakkaus ei tunnu itsestään 
selvältä, vaan kaukaiselta suorittamalla ansaitta-
valta asialta. Ja vaikka rakkautta toiselta saa, ei 
oikein koskaan tohdi uskoa, että oikeasti olisi 
rakastettu. 

Erilaiset ihmiset pariutuvat tasapainottamaan 
toisiaan, jotta rakkaus lopulta voittaa. Tasapai-
nottaminen ei tapahdu helpolla eikä välttämät-
tä koskaan täydellisesti, ja moni päätyy lopul-
ta eroon. Suhteeseen liittyy usein pitkiä ajan-
jaksoja, jolloin pari ei rakastele, koska rakkautta 
ansaitseva puoliso kokee, että hänellä on vielä 
tehtävää, hänen on oltava tietynlainen ennen 

kuin voi ja haluaa rakastella. Orgasmi levittää 
ihmisen luovan voiman rakkautena ympäris-
töön. Siksi rakastelu tuntuu oikealta vain silloin 
kun omat energiat ovat kohdallaan eli on itse 
hyväksynyt itsensä sellaisena kuin on.

Rakkauden kanssa sinut olevan osapuolen on 
tärkeää rajata oma olonsa niin, ettei hänestä tule 
suhteen moottoria ja toisen hyvän olon vartijaa. 
Jokaisen tulee itse tehdä itsensä onnelliseksi, ei 
osoitella toista ja vaatia toiselta onnea rakkau-
den nimissä. Rakkaus ei vaadi. 
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Henkioppaan kanssa
Tässä olen, ihan tässä. Katso sydämellä, 

kuuntele sisimmässä ja tunnustele tunteilla. 
Tässä olen, ihan tässä. Jos annat luvan tulla 
lähelle, olet minut tunteva. Jos annat luvan 
tulla näkyväksi, olet näkevä sielun silmillä. 

Moni tuntee henkioppaan läsnäolon ja tunnis-
taa hänet varsinkin silloin kun edesmennyt tut-
tu tai sukulainen toimii opastajana. Toisille suh-
de henkioppaaseen on hyvinkin syvä ja arkipäi-
väinen, kun taas toiset eivät tutustumishalustaan 
huolimatta pääse suhteessa syvemmälle. Tuol-
loin eteenpäin auttaa henkioppaan inhimillistä-
minen. 

Suhteessa henkioppaaseen voit ottaa huo-
mioon yleisesti ystävyyssuhteeseen liittyviä 
asioi ta. Ensinnäkään henkiopas ei saavu paikalle 

sormia napsauttamalla sen enempää kuin paras 
ystäväsikään. Parasta on sopia mielessäsi päivä, 
aika ja paikka henkioppaan kohtaamiselle ja sit-
ten mielessäsi rukouksen tavoin pyytää häntä 
saapumaan ehdottamanasi ajankohtana. Tuol-
loin virittäydyt myös energialtasi kohtaami-
seen eri tavoin. Toisekseen opas tarvitsee sinul-
ta luvan lähestyä. Luvan voit antaa mielessäsi ja 
kertoa tarkkaan millainen läheisyys sinusta on 
miellyttävää, mikä ei toivottavaa. 

Kunnioitus ja kiitollisuus ovat tunteita, jotka 
avaavat aistimaan henkiolentoja. Tiedosta siis jo 
etukäteen tulevan kohtaamisen pyhyys ja toimi 
sen mukaan. Puhdista ja valmista kohtaamispaik-
ka jos se on sisätila, ulkona luonnossa kun nioita 
paikkaa omalla tavallasi esimerkiksi tervehdyk-
siä, kiitoksia ja siunauksia mielessäsi lausuen. 
Puhtaus kuuluu olennaisesti pyhyyden kokemi-
seen. Aloita puhdistamalla eli tyhjentämällä mie-
lesi. Muista että ajatuksesi ovat puhetta. Henki-
oppaan kanssa voit kommunikoida mielessäsi, 
ääneen puhuminen ei ole tarpeen. Syvemmän 
suhteen luominen alkaa siitä, että annat oppaal-
lesi luvan tulla sinua lähelle. Tervehdi opastasi 
ja auta häntä ilmentymään sinulle edelleen ker-
tomalla hänelle millä tavoin hänet aistit ja miltä 
se tuntuu. Muista luvan antamisen tärkeys; eivät 
henget sen enempää kuin ihmisetkään saa louka-
ta toisen omaa henkilökohtaista tilaa. 

Määritä omat rajasi. Onko esimerkiksi aiko-
ja tai paikkoja, joissa et halua henkiä lähellesi? 
Henkioppaiden toimintaa sitoo kaksi hyvin tär-
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keää sääntöä: ei saa pelottaa tai viedä vapaata 
tahtoa. Autat opastasi, jos kerrot hänelle etukä-
teen ne mahdolliset tilanteet, joissa hänen läs-
näolonsa voi sinua pelottaa tai et muusta syystä 
halua häntä lähelle. Itse olen tehnyt selväksi, ett-
en halua henkien kulkevan kodissani iltaisin, sil-
lä herkät lapset tulevat helposti levottomiksi ja 
pelokkaiksi, jos näkymättömät ovat illalla läsnä. 
Koskaan ei ole myöhäistä määrittää omia rajoja.

Vapaan tahdon kunnioittamisen vuoksi opas 
ei voi päättää asioita puolestasi. Siksi sinun on 
itse tehtävä päätöksiä yhä uudestaan. Voit olla 
aivan varma, että suuren valinnan ollessa ajan-
kohtainen henkioppaasi vaikenee täysin, jotta 
todella teet itse valintasi. Kun siis todella ha luat 
pyytää jotakin, määrittele tarkoin mitä pyydät. 
Jos esimerkiksi pyydät autoa, ei oppaasi voi aut-
taa sinua millään tavoin, ellet liitä pyyntöösi 
auton merkkiä, vuosimallia ja väriä sekä mah-
dollisia lisävarusteluja. Opas ei saa viedä valin-
nanvapauttasi ja päättää asioita puolestasi. 

Tunteeton pyyntö on sama kuin tyhjä pyyn-
tö. Sinun tulee todella tuntea minkä arvoinen 
asia sinulle on ja esittää pyyntösi syvää kiitol-
lisuutta jo valmiiksi tuntien, muuten se on sama 
kuin lähettäisit pyyntösi kirjeenä, mutta unoh-
taisit postimerkin. 

Konkreettiset varmistukset eivät ole kos-
kaan pahitteeksi, joten voit sopia oppaasi kans-
sa minkä tahansa sinulle mielekkään konkreetti-
sen merkin, jonka avulla oppaasi voi viestiä ole-
vansa lähellä.

Henkioppaat pyysivät kerran kasvuryhmä-
läisiäni valitsemaan jonkin itselleen sopivan 
merkin. Eräs mies sanoi, että hänelle tuli ensim-
mäiseksi mieleen sulka, mutta hän ei halunnut 
valita sitä merkiksi, koska se oli hänestä niin 
tavanomainen merkki. Hän meni ulos verannal-
le tupakalle ja sai saman tien seuraa; pikkulintu 
lensi verannalle, eikä päässyt lasituksen vuoksi 
lentämään pois. Mies otti linnun kämmenelleen 
ja auttoi sen vapauteen. Hän palasi sisälle rin-
kiin istumaan ja kertoi, miten lintu oli viivähtä-
nyt hänen kädellään. Vieressä istunut mies huo-
masi hänen hupputakissaan pienen höyhenen, 
ja nauroimme, että sulka oli mitä ilmeisimmin 
hänen merkkinsä. 

Parin päivän päästä hän soitti ja kertoi oven 
eteen ilmestyneestä höyhenläjästä, joka ilmei-
sesti oli talon kissan tekosia. Viimeistään silloin, 
kun hänen kotinsa pihaan asettui talon kissas-
ta ja koirasta huolimatta fasaani pariksi päiväksi, 
hän uskoi sulan todella olevan merkki hänelle. 
Merkki voi siis olla mitä tahansa maan ja taivaan 
välillä, ääni, väri, muoto, eläin – mikä vain sinua 
sävähdyttää ja minkä helposti muistat. 

Oma värähtelytaajuus ei voi muuntua samal-
la taajuudelle henkioppaan kanssa niin helpos-
ti, jos mielemme on jatkuvassa liikkeessä. Jos 
ympärillä on paljon henkimaailman väkeä, mut-
ta värähtelet eri taajuutta, voi seurata jopa fyy-
sistä pahoinvointia tai huimausta. Onkin hyvä 
oppia tunnistamaan, miltä kehosi tuntuu silloin, 
kun näkymättömät auttajat ovat lähellä. Toisille 
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tulee kylmä, toiset menevät täysin toimettomik-
si eikä ajatus kulje, toisia alkaa yhtäkkiä unet-
taa, koska unitila on heille tuttu tila vastaanot-
taa näkyjä. 

Tarvitset yhteistä aikaa oppaan kanssa tutus-
tuaksesi häneen paremmin. Ajan myötä opas 
tuo hyvinkin selkeitä viestejä suoraan tajuntaa-
si. Voit kuulla oppaan äänen hyvinkin selkeänä 
ajatuksissasi, samaan tapaan kuin kuulet ihmis-
ten puhuvan unissasi. Kuulet unissasi selkeäs-
ti eli tiedät mitä muut puhuvat, vaikka et kuu-
lekaan fyysisillä korvillasi. Opasta et tule näke-
mään kokonaan fyysisillä silmilläsi ennen kuin 
kuol tuasi. Voit nähdä viuhahduksen sivusil-
mällä. Katsoessasi toisaalle voit vaikka vannoa 
tumman hahmon kävelleen ikkunan ohitse tai 
takaviistossa mutta kun tarkistat asian, sinulle 
sel viää, ettei siellä ketään ollutkaan. Opas voi 
suoda sinulle läsnäolonsa häivähdyksen. 

Mielikuvituksesi on tärkeässä asemassa, kun 
haluat tietää miltä oppaasi näyttää. Sinun tulee 
uskaltaa antaa henkien näyttää sinulle mielikuvi-
tuksessasi asioita, sillä muuta kuvakanavaa sinus-
sa ei ole. Pian huomaat, miten mielikuvituksesi 
yllättää sinut tiedoilla ja yksityiskohdilla, joita 
et olisi ikinä osannut itse kuvitella. Voit rauhas-
sa jättää alkuvaiheessa pois huolen siitä, mikä 
on mielikuvitusta ja mikä kommunikointia hen-
kien kanssa. Silloin kun sinulle näytetään asioi-
ta, katselet ja toteat mitä mielikuviisi ilmaan-
tuu loihtimatta itse mitään muuta kuin puhtaan 
tyhjän tilan mieleesi. Suhteessa näkymättömiin 

auttajiin ovat avainasemassa siis luvan antami-
nen, puhtaan tilan luominen itselle ja itseen sekä 
pyytäminen ja kiitollisuus. Niistä on hyvä aloit-
taa.
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Muistijäljet 
Muistosi heräävät sitä mukaa kun olet valmis 
kohtaamaan itseäsi. Ei ole vain tätä maailmaa 

vaan ulottuvuuksia monia. Muistat kyllä 
ajallaan kuka oikein oletkaan ja kenen rinnalle 
kuulut tässäkin ajassa. Jätit jälkeesi muistoja, 

jotka uinuvat sinussa. Muistijäljet ovat 
karttanasi, kun kuljet kohti kotia.

Muistijäljet ovat yksi henkioppaiden suuri apu-
väline, sillä oppaat voivat osaltaan vaikuttaa sii-
hen, että oikea muistijälki aktivoituu oikeaan 
aikaan. Jos haluat oivalluksia, voit muistella täs-
sä elämässä aktivoituneita muistijälkiä.

Syksyisenä hämäränä iltana saunoin ystä-
väni kanssa ylätalon kivisessä saunassa oikein 
pitkän kaavan mukaan. Saunassamme on kivi-
seinät, kelopylväät ja hyvin luolamainen tun-

nelma. Päätimme viihtyä hyvän aikaa, varasim-
me mukaan salviateetä ja aina välillä avasimme 
ikkunan. Laila kummasteli, miten elämässä tulee 
hetkiä, jotka ikään kuin pysähtyvät ja herättävät 
itsessä käsittämättömän voimakkaan tunteen. 
Jonkin musiikin kuuleminen esimerkiksi pysäyt-
ti hetken. Voimakasta tunnetta seurasi usein jon-
kin menneen tapahtuman muistaminen tai oman 
viisauden oivaltaminen. Kerroin hänen puhuvan 
muistijäljistä. Tarkemmin sanottuna muistijäl-
kien aktivoitumisesta.

Muistijäljet ovat sinussa, mukanasi kaikkialla. 
Ne aktivoituvat elämän eri aikoina, eri paikois-
sa erilaisissa tilanteissa nostaen pintaan muisto-
ja ja tietoa, joka ei ole tästä elämästä. Tunne voi 
olla hyvin voimakas, eikä sille löydy järkisyy-
tä. Entisten elämien jättämät muistijäljet sinussa 
saattavat aktivoitua, kun käyt eri maissa ja pai-
koissa, kuulet musiikkia tai maistat uuden maun. 
Muistijäljet voivat nostaa muistoja menneestä 
uniisi tai päivätajuntaasi outona tuttuuden tun-
teena. Sama muistijälki voi aktivoitua yhä uudel-
leen ja uudelleen eri tilanteissa, kunnes muistat 
tarpeeksi tai uteliaisuutesi herää siinä määrin, 
että tajuat itse tutustua asiaan lähemmin.

Henkioppaiden työvälineinä muistijäljet toi-
mivat siten, että oppaat järjestävät sinut paik-
kaan tai tilanteeseen, jossa haluttu muistijälki 
sinussa herää. Entisestä elämästä tuttu henki-
lö voidaan johdattaa tiellesi aktivoimaan tietty 
muistijälki. 

Muistijäljen aktivoituminen jättää pysy-
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vän jäljen, tunnemuiston, jota et tässä elämäs-
sä unohda. Aina kun muistijälki aktivoituu, tulet 
ehyemmäksi. Sitä voi seurata eräänlainen tun-
neröyhtäisy, voimakas tunne vain ryöpsähtää 
ulos olit sitten millaisessa paikassa ja tilanteessa 
tahansa. Voit jouduttaa muistijälkien aktivoitu-
mista antamalla mielessäsi oppaalle luvan opas-
taa sinua muistijäljen avulla. Toisinaan muisti-
jäljet aktivoituvat ilman pyyntöä, juuri oikeaan 
aikaan kun olet valmis oppimaan uutta itsestäsi. 
Niin kävi minulle.

Papittarena
Täysikuu pylvässalissa, kaikki symmetristä 
ja kaunista. Rakkauden voi asettaa toiseen 

energiaa lahjoittamalla. Sitten onkin jo aika 
irtaantua ja jatkaa tehtävää seuraavan parissa.

Ei! Älä! Huuto tuli sisältäni. Työnsin paljasta 
miehen rintaa kauemmaksi itsestäni. 

– Vielä ei ole aika.
Olin suuressa pylvässalissa, jonka avoimesta 

seinästä näin taivaalla suuren kuun. Tiesin odot-
tavani, että se tulee aivan täydeksi. Kuun täytty-
misen kanssa samassa tahdissa täytyin minäkin 
lämpimällä energialla. Ympärilläni pehmeäs-
ti tanssiva energia sumensi värinsä syvyydellä 
näkökenttääni. Tuona yönä tehtäväni oli herät-
tää juuri tuo mies, auttaa juuri häntä tulemaan 
kotiin itseensä ja nostaa hänen energiatason-
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sa niin, että hän voisi astua henkisellä tiellään 
eteenpäin, siirtyä seuraavaan pyhään riittiin. 
Kaikki ympärilläni oli esteettisesti täydellis-
tä, symmetristä, kaunista ja selkeää. Vesialtaat, 
kivet ja kasvit huokuivat puhtautta. 

Ulkoa alkoi kuulua kumea rytmi ja laulu, jossa 
toistui sama mantra. Katsoin kuuta. Aika oli tul-
lut. Tiputin viittani, tunsin kuinka viileät olkavar-
sikoruni olivat lämmintä ihoani vasten. Lähes-
tyin miestä tietäen täysin mitä tulisin tekemään. 
Miehen silmissä loisti pelko ja himo, joten päätin 
olla katsomatta häntä silmiin. Minä päätin mitä 
tuli tapahtumaan, sillä minä olin papitar. Minä 
olin ohjaksissa ja säätelin energian kulun. 

Nousin korotetulle tasanteelle, jolla oli kova 
peti. Työnsin hänet istumaan ja painoin käteni 
keskelle hänen rintaansa. Avasin hänen sydä-
mensä energian kädelläni. Mantra ulkona tiivis-
tyi ja hengitin syvemmin, hengitin tietyssä ryt-
missä, painoin hänen päänsä rinnoilleni ja tiesin 
hänen pian ottavan saman rytmin omaan hengi-
tykseensä. Hengitin yhä kiivaammin ja syvem-
min kuljettaen miehen henkeä hänen kehon-
sa ulkopuolelle. Hän oli opiskellut hengityksen 
merkityksen, muuten hän ei olisi siinä. Yhtäkkiä 
en saakaan henkeä. Hengitykseni loppuu ja tipun 
pimeyteen, lämpimään kotoisaan pimeyteen. 

Heräsin hikisenä. Tunsin yhä olkakorut ja 
rakkautta täynnä olevan kehoni. Ymmärsin, että 
nykyinen mieheni nukkui vierelläni, mutta kat-
soin häntä kuin vierasta ihmistä, olin yhä mat-
kalla. Suljin silmäni ja tasasin hengitykseni. 

Mietin itseäni aivan uudessa valossa. Muis-
telin yksitellen läpi kaikki miehet, joiden kans-
sa olin tässä elämässä rakastellut. Minusta tuntui 
pahalta ymmärtää oma tapani palvella ja hallita, 
olla alati ohjaksissa. Olinko tuonut tähän aikaan 
rippeitä muinaisesta riitistä, tavasta herättää 
energiankulku toisen kehossa? Hoitaa toista? 
Olinko unohtanut, että elämän liika hallitsemi-
nen hajottaa rakkauden energian ja heikentää 
rakkauden voiman?

Ymmärrys kyllä olisi aikanaan vapauttavaa, 
mutta vasta kun uskaltaisin antautua rakkaudelle. 
Tein päätöksen lopettaa entisen toimintamallin. 
Päätin uskaltaa olla hallitsematta, päätin uskal-
taa keskittyä itseeni. Peittojen lämpimästä lähe-
tin taivaisiin rukouksen, että saisin vielä tässä elä-
mässä kokea hallitsemattoman rakkauden, sellai-
sen, joka hautaa lopullisesti vanhan papittaren. 
Pyysin, että saisin kokea pyyteettömän puhtaan 
rakkauden, jonka äärellä saisin vastaanottaa kii-
tollisena hellyyttä ja lempeyttä. Nukahdin ilon 
kyyneliin, sillä tiesin oivaltaneeni jotakin, mikä 
muuttaisi elämäni suunnan välittömästi. 
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Näkijän kaste
Illan varjoissa kaikuu kutsu tulla kastetuksi, 
metsäkansaan liitetyksi, kiinteämmin osaksi 

näkymätöntä tosiolevaisuutta. 

Illan hämärtyessä saatoin kuulla tuvan seinäkel-
lon tikityksen. Tunsin levottomuuden nahoissa-
ni. Minusta tuntui, etten voinut istua paikoillani, 
vaan joku pisti jäseneni alati liikkeeseen. Kat-
sellessani ulos ikkunasta huomasin ulkotilan ole-
van liikkeessä, siellä oli joukko henkiä valmiste-
lemassa juhlia. Viikinki ilmestyi eteeni. Hänessä 
oli jotain outoa, jotain uutta. Hänen kasvonsa 
olivat valoisat ja parta huoliteltu, hän huokui 
puhtautta ja iloa. 

– Aamun valjettua saat kasteen.
Hämmästyin. Olin nähnyt unia kastees-

ta, eräänlaisesta rituaalista, missä näkijä kaste-

taan eläinkunnan, kivikansan, seisovien veljien 
ja sisarien sekä luonnon henkien sisareksi. Kas-
teesta seuraisi muun muassa jatkuva tietoisuus 
ilmansuunnista. Luulin sen olevan mahdollista 
vain unessa, en materian maailmassa. Viikinki 
nauroi vatsaansa pidellen kaiken täyttävää nau-
ruaan. 

– Vai unta vain! Sinähän heräät vasta kuol-
tuasi! 

Niinhän se oli, mutta että kaste. Minua alkoi 
mietityttää. Unessani hirvi nimittäin virtsa-
si ylleni, enkä ollut ollenkaan varma haluaisin-
ko kokea sitä oikeassa elämässä. Viikingin nauru 
sen kuin yltyi. Naurunsa läpi hän sai toistettua 
sanojani.

– Oikeassa elämässä! Mitä hienohelmaisuut-
ta – jätä hepenet matkasta ja saavu kummulle 
alasti!

Tiesin olleeni viime aikoina hyvin epähenki-
nen enkä ollut varma olinko ansainnut koko kas-
tetta. 

– Kenen sääntöjä olet rikkonut?
– Ihmisten tietenkin.
– Olet luonnonlapsi, et ihmisten lapsi. Sydä-

mesi luo sääntösi, et voine kieltää itseäsi vaan 
kuunnella tunteitasi, jotka syntyvät ja kuolevat 
sinussa säännöistä piittaamatta. Elät oppiaksesi 
rakkautta.

Viikinki katosi ja jäin hämilleni. Olin saanut 
vihkimyksen ja muistin sen kestäneen tasan kol-
me tuntia. Jäin miettimään kuinka kauan kaste 
mahtaa kestää? Oli kuuma kesä ja paarmat liik-
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kuivat. Ne eivät syöneet minua pihassa, mutta 
entä Voimakummulla? Uskaltaisinko edes men-
nä metsään yksin aamuyöstä? Perheeni oli Poris-
sa, ja olin yksin kotona. Olin kovin epävarma 
koko kasteesta, mutta illan edetessä kuulin yhä 
kiihtyvän rummutuksen ulkoa ja aistin koko 
joukon iloitsevia henkiä. Mitä enemmän hen-
kiä ilmaantui pihamaalle, sitä elävämmäksi itse-
ni tunsin. Olin niin kaukana henkien joukosta, 
kuin vankina ihmisen kehossa. 

Mielessäni pyöri vielä kysymykset vastuusta, 
sillä jotain vastuutahan kasteesta eittämättä seu-
raisi. Päätin irrottautua henkien joukosta ja aloi-
tin elokuvamaratonin. Katsoin kolme elokuvaa 
ennen kuin yhden aikoihin nukahdin. 

Kolmelta yöllä heräsin täysin pirteänä. Rum-
mutusta ei enää kuulunut, pihalla oli täysi rau-
ha, lampi oli tyyni. Yön hiljaisuudessa tuntui-
kin täysin luonnolliselta lähteä Voimakummul-
le. Verhouduin vihreään veluuriasuun, letitin 
hiukseni ja sidoin huivin tiukasti päähäni, aina-
kaan en jäätyisi siellä. Söin vielä oikein tukevas-
ti, ettei nälkäkään yllättäisi. Valmistauduin vii-
pymään Voimakummulla pitkään. Viikinki oli 
kotarannassa vastassa. Kurkkasin vielä kotaan, 
siellä oli kaikki mallillaan. Otin mukaan salviaa, 
tupakkaa ja muita yrttejä, jotka sirottelin Voi-
makummun päälle. Viikinki kulki perässäni ja 
puhui nahasta. Ajattelin hänen tarkoittavan iho-
ani, sillä itse koin olevani nahkaisena kun olin 
alasti tai koin elämässä hetken, jolloin inhimilli-
syys ilmeni voimakkaalla tavalla. 

Minulla on Voimakummulla lempipaikka: 
kalliossa on juuri kokoiseni kolo, johon kehoni 
sopi täydellisesti. Asetuin kohtaani ja kuuloste-
lin sisälläni heräävää hoilotusta. Hoilottelin hie-
man ja kiittelin läsnäolosta kaikkia henkiä, jotka 
ilmaantuivat kummulle. Jossain vaiheessa panin 
merkille, miten he kaikki asettuivat taakseni. Se 
oli uutta. Mitään ei sanottu, hetkessä oli yhdes-
sä olemisen tuntu. Jossain vaiheessa nukahdin. 
Herättyäni huomasin vieressäni olevan hirven-
kakkaläjän. Hirvi oli käynyt luonani, ja minä 
olin nukkunut ohi suuren kastehetken. Miten 
minua harmittikaan! 

Viikinki nauroi, kysyi kiusoitellen, ettei-
kö hirvenkakkaläjässä ollut tarpeeksi konkreet-
tisuutta minulle. Hän kertoi minun itse usko-
telleen itselleni, että kaste voisi tapahtua vain 
unessa, sen vuoksi minun oli kaikessa rakkau-
dessa annettu nukahtaa. Sitä saa mitä tilaa. Kan-
nattaa olla tarkkana, miten omilla käsityksillään 
rajoittaa kokemuksiaan.
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Rakkaudessa eläminen
Rakkaus ja vain rakkaus.  

Se olen minä minussa, sinä sinussa ja elämän 
henki yllämme. 

Tulen tietoiseksi lentokoneessa istuvasta kehos-
tani, avaan silmäni ja näen auringon vaaleanpu-
naiseksi värittämän pilvimaiseman. Olen rau-
kea aikamatkailuni jälkeen. Rakas Viola on jäl-
leen kerran auttanut minua oivaltamaan elettyjä 
tapahtumia. Tällä kertaa toiveiden toteutumis-
ta sekä elämän suurinta siunausta – rakkautta. 
Aikamatkailun päätteeksi ymmärrän oman ole-
massaolon tunnistamisen olevan todella tär keää. 
Miten usein odotammekaan jonkun toisen kos-
kettavan sisintämme, vaikka kaikkein tärkein 
sisimmän koskettaminen voi tapahtua vain suh-
teessa itseen. 

Hiljaisuuden tärkeys korostuu jälleen. Kun 
kohtaat sisimpäsi, kohtaat kuolemattomuutesi. 
Vain hiljaisuus puhuu totta. Sielusi puheen voit 
kuulla puhtaana vain hiljaisuudessa. Mitä sinusta 
kumpuaa kun asetut hiljaisuuden syliin? Tunnis-
tatko kosmisen, äärettömän tietoisuutesi, oman 
viisautesi? 

Elämän lähde pulppuaa lävitsesi joka hetki. 
Kehosi muuttuu joka hetki muistuttaen sinua 
hyväksymään jatkuva kuoleminen ja uuden syn-
tymä. Suuren hengen hengitys värähtelee lävit-
sesi. 

Sinulla ei voi olla suhdetta mihinkään py- 
hään, jos et ensin tunnista pyhyyttä itsessä-
si. Kun henkesi muistaa olevansa osa pyhyyttä, 
annat luonnostasi ajatuksesi Korkeimman huo-
maan. Murheet kaikkoavat ja näkökulmasi kir-
kastuu, huomaat kaiken olevan juuri kohdallaan. 
Enää et vastusta sitä mikä on. Sinä olet. Omassa 
hyvässä olossasi voit todeta asioita niiden satut-
tamatta sinua. Ei enää vastustusta, ei loukkaan-
tumista. Kaikki vain värähtelee ja synkronoi 
rakkautta, jonka lähteen löysit itsestäsi. Kaik-
ki kaunis kasaantuu ja tapahtumat kiteytyvät 
yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Sinä olet rak-
kaus. Rakkaus ei ollutkaan ulkopuolellasi vaan 
sinussa. Olet tullut kotiin. Olet tunnistanut itse-
si. »Minä olen», sinä sanot, ja niin tiedän sinun 
olevan ikuisesti turvassa.

Tunnistettuasi hiljaisuudessa oman ikiaikai-
sen sielusi ja rakkautesi lämmön havahdut yhä 
uudelleen huomioimaan tapahtumien merkityk-
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siä. Yhtäkkiä oletkin hereillä. Nuo merkityk-
set lahjoittavat arkeesi ihanaa taianomaisuutta, 
syvyyttä ja ilmaisun keveyttä, minkä seuraukse-
na olet yhä kiitollisempi elämästäsi. Enää et elä 
muiden elämää, vaan kuljet vahvasti omaa pol-
kuasi. Kiitollisuus ja ilo puolestaan syventävät 
tietoisuuttasi edelleen, ja pian huomaat olevasi 
keskellä elämänpituista seikkailua. Enää et pel-
kää olla spontaani. Olet elossa! Täynnä jumalal-
lista rakkautta ja tunteen paloa.

Ihmeet elämässäsi saavat yhä suurempia mit-
takaavoja sitä mukaa kun hyväksyt kiitollise-
na olevasi rakkaus. »Minä olen rakkaus», sinä 
sanot, ja niin tiedän sinun olevan ikuisesti kai-
kesta huolimatta onnellinen. 

Minun henkeni tervehtii sinua, sinun värei-
lyäsi. Me olemme kuin rummut, joita Suuri 
Henki paukuttaa laulaen elämän kauneudesta. 
Värähtelymme yhtyvät ja saamme iloita yksey-
destä. Rummun ääni väreilee ympäristöön, ja 
niin elämä tanssii. Elämän tanssi herkistää mei-
dät kokemaan yhä uudelleen kauneutta. 

Maailmasi on näköisesi, aivan samoin tai-
vaasi on oleva oloisesi. Kaikki kohtaamasi tilan-
teet, ihmiset ja paikat heijastavat jotain sinus-
ta sinulle. Elämä lahjoittaa lahjojaan jatkuvasti. 
Sinä tiedät miksi vedit puoleesi juuri sen koke-
muksen, juuri tuon ihmisen. Mitä halusit muis-
taa ja oivaltaa? Mitä sinussa muutat, jotta sama 
ei tapahdu toiste, mitä vahvistat, jotta saat jat-
kossakin kokea jotain noin suurenmoista? Kaik-
ki muutos alkaa sinusta. Sinä olet rauha. 

Tiedän matkani olevan alku jollekin uudel-
le, jollekin mitä en vielä osannut nimetä. Minua 
odottaa outo maa, tiedän kohtaavani kirja-agent-
tini ja uskon, että saan luvan kirjoittaa edelleen, 
englanninkielinen käännös kirjastani mahdollis-
taa sen. Tiedän myös meneväni intiaanien reser-
vaattiin ja kohtaavani siellä jotain muinaista. 

Olen ottanut rakkauden osaksi arkeani, 
vaikka se aika ajoin tekeekin kipeää. Nyt saan 
todella elää rakkaudessa. Rakkaus on herännyt 
minussa uudella tavalla. Luovuus syntyy rakkau-
den kokemisesta, energian virtauksesta läpi kau-
niin hiljaisuuden, tyhjyyden, jolle antaudun yhä 
uudelleen ja uudelleen. Luovuuteni on kuin hen-
gitys, kiinteä osa minua. 

Aamupäivän valkoisessa valossa lentokone 
laskeutuu vieraalle maalle. On tullut aika astua 
tuntemattomaan. Kävelen ulos koneesta Vii-
kinki toisella ja Viola toisella puolellani. Kuljen 
rakkauden täyttämänä kohti tuntematonta. Tie-
dän kulkevani kohti omaa totuuttani, menneen, 
nykyisyyden ja tulevan liitoskohtaa. Kun tuuli 
tarttuu hiuksiini, tunnen sen tutuksi. 
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Liitteet

Henkisten lahjojen käyttöohjeita

Moni on tunnistanut oman henkisen lahjansa ja 
saanut huojennuksen sen nimeämisestä. Henki-
sen lahjan tunnistaminen tuo kyvyn vääjäämättä 
pinnalle. Mitä sillä sitten tekee kun sen kanssa on 
yksin, ilman opastajaa? Ei hätää – hengen lahjan 
käyttöönottaminen tapahtuu luonnostaan, pik-
kuhiljaa sitä mukaa, kuin siihen on valmis. 

Jos sinulta on lapsuudessa evätty lupa olla 
henkinen olento, olet jossain vaiheessa oppinut 
unohtamaan sen, mitä lahjastasi tiedät. Oman 
lahjan tunnistaminen ja sen käyttöönottami-
nen kuitenkin helpottaa elämää paljon. Aina-
kin elämä siten on monesti helpompaa kuin lah-

jan työntäminen sisuksiin, unohduksiin. Silmien 
ummistaminen siltä mikä on, vie voimia. Unoh-
taminen on työlästä hommaa. Alussa henkisen 
lahjan käyttöönottaminen vaatii tietoista työtä. 
Vähitellen siitä kuitenkin muodostuu ikiystävä, 
joka ei koskaan jätä pulaan. 

Vanhojen sielujen kompastuskivi on usein 
turha ylpeys, joka estää hyväksymästä ja vas-
taanottamasta valmista tietoa. Vanha sielu tun-
tee tarvetta itse nähdä ja kokea uskoakseen, 
mutta ystävä rakas, aika täällä ei riitä siihen. 
Olet kokenut jo niin paljon ennenkin, että nyt 
olisi hyödyksesi käyttää kykyäsi kummastella ja 
lipua tarjotun tiedon läpi ottaen samalla mukaa-
si sen, mitä sydämessäsi todeksi tunnistat. Ajan 
kanssa opit tunnistamaan, mikä tieto on aikojen 
saatossa aina uuteen aikaan tuotua. Kaikkea ei 
tarvitse läpikäydä omakohtaisesti.

Seuraavissa kappaleissa on henkisten lahjo-
jen käyttöohjeita. Paperilla ne eivät sinua auta, 
joten muista kokeilla niitä käytännössä useaan 
otteeseen, jotta saat toistuvia varmistuksia. Täy-
sin valmiina et tietenkään voi niitä saada, vaan 
sinun tulee maustaa nämä ohjeet oman maun 
mukaan, sinulle sopiviksi. 

Käyttöohjeita selvänäköön
Selvänäköinen ihminen näkee asioita mieles-
sään. Jokaisella selvänäköisellä herää jossain vai-
heessa suuri näkyihin uskomisen haaste. 

Ensimmäinen askel oman selvänäön käyt-
töönotossa on eräänlaisen hälläväliä-asenteen 
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omaksuminen. Voit rauhassa lähteä liikkeel-
le siitä, että on aivan sama kuvitteletko asiat, 
joita sinulle näytetään, vai et. Anna mielikuvi-
en tulla ja mielikuvituksen näyttää sinulle asioi-
ta ilman, että tunget väliin järkeäsi. Mieti jälki-
käteen mitä näkysi tarkoittaa. Kun olet oivalta-
nut näyn tarkoituksen, päätä mitä sen suhteen 
teet ja miten paljon sitä arvostat. Vasta kun olet 
luottanut näkyysi ja toiminut sen mukaan, voit 
tosissasi lähteä arvioimaan, oliko siihen uskomi-
nen ensinkään. Kannattaa siis katsoa lahjapake-
tin sisään ennen kuin sen viskaa roskikseen. Joku 
on ihan leikillään voinut kääriä sinulle vanhaan 
sanomalehteen upean lahjan. Onneksi selvänä-
köisellä on sisäinen tarve katsoa pintaa syvem-
mälle. 

Mieleesi tulevat elävät elokuvat ovat yksi 
tapa tuoda viestejä selvänäköiselle. Päiväunel-
mat kuuluvat selvänäköisen ihmisen arkeen, 
mutta sillä erotuksella, että niiden kulkua voi 
itse ajatuksillaan ohjata. Jos alat näkemään päi-
väunelmaa jostakin edessä olevasta tapahtumas-
ta, on läsnä suuri voima, joka luo tulevaisuuttasi. 
Pidä siis huoli, että päiväunelma on näköisesi. 

Selvänäköisen ei sovi unohtaa fyysistä näkö-
kykyään ja ympäristön, varsinkin säätilojen 
havainnointia. Hyvin usein ulkoilma resonoi 
selvänäköisen olotilaa, saderajat viihtyvät lähel-
lä selvänäköistä ja pilvet järjestäytyvät selkeisiin 
muotoihin. 

Voit harjoitella selvänäköä pyytämällä ensin 
luvan toiselta keskittyä hänen seurassaan katso-

maan millaisia kuvia hänestä nousee mieleesi. 
Muista että näet asiat mielessäsi, et fyysisillä sil-
milläsi tämän näkyvän maailman puolella. Voit 
siis hyvin sulkea silmäsi. Selvänäköä voi har-
joittaa esimerkiksi kävelyttämällä itseään mieli-
kuvissaan omalla pihamaalla ja tekemällä mah-
dollisimman konkreettisia havaintoja. Luvan 
kysyttyäsi voit myös vierailla ystäväsi luona 
mielikuvituksesi avulla ja soittaa hänelle sitten 
ja varmistaa näkemiäsi yksityiskohtia. 

Fyysisesti selvänäköinen hetki tuntuu samal-
ta kuin silmiin osuisi kirkas valo, joten selvänä-
köisellä on usein tapana siristellä silmiään tai 
sulkea silmänsä.

Näkymatkat kuuluvat selvänäköisen arkeen. 
Kehosi valmistautuu näkymatkaan muutamaa 
päivää ennen, ruoka ei maita samalla tavalla, 
mutta sen sijaan on jatkuva tarve juoda vettä. 

Alkuun selvänäköisyys nostaa esiin tärkeän 
kysymyksen: »Mistä tiedän milloin kuvittelen 
ja milloin todella näen jotakin?» Näkemiseen 
tarvitaan mielikuvitusta, jonka avulla henget 
voivat näyttää asioita sinulle. Selkein ero on 
siinä, että tajuat yhtäkkiä jotakin ja hämmäs-
tyt sitä, sen sijaan että alkaisit mielessäsi hakea 
ja luoda jotakin. Näkymatkan aikana on myös 
vaikeaa, melkein mahdotonta puhua samaan 
aikaan. 

Sisäisellä silmällä katsominen voi ensin 
pelottaa, sillä et voi tietää etukäteen mitä tulet 
näkemään ja näkemääsi et taas voi pyyhkiä pois. 
Aloita siis hellästi, turvallisesti ja sinulle sopi-
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vassa tahdissa avaamaan kolmatta silmääsi. Har-
vemmin olemme valmiita tuosta vaan myön-
tämään puhtaan totuuden, joten hellyyden ja 
rakkauden nimissä tulet monesti ummistamaan 
silmäsi siltä minkä näet. Salli kolmannen silmän 
ummistaminen itsellesi niin kauan kunkin asian 
suhteen kuin se hyvältä tuntuu. Kun olet sinut 
selvänäköisyytesi kanssa voit tarkentaa kuvaa ja 
katsoa aivan pieniäkin yksityiskohtia esimerkik-
si arpia tai puvun kirjailuja. Se auttaa henkien ja 
paikkojen tunnistamisessa.

Kun silmäsi ovat avautuneet elämälle, hen-
kiopas käyttää avautunutta tietoisuuttasi vies-
timiseen. Saatat saada suoria lauseita tai sano-
ja lahjana vaikka kaupungilla ollessasi ja sil-
miesi osuessa juuri oikeaan aikaan ajatukseesi 
sopivaan kaupan nimeen tai kylttiin. Huumorin 
kukka todellakin kukkii runsaana, henkien kans-
sa kulkeminen ei ole koskaan tylsää.

Käyttöohjeita selväkuuloon
Selväkuuloisen ensisijainen tehtävä ja sisäi-
nen tarve on tavoittaa hiljaisuudessa oma sisäi-
nen äänensä. Sen voi kuulla sisäisenä vastauk-
sena, kun oikein mietteliäänä pohtii asioitaan. 
Sisäinen vanha viisas on meissä jokaisessa, se 
on sielumme ääni, ikiaikaisten kokemusten hal-
tijan kuiskaus. Selväkuulo on äänen kuulemista 
nimenomaan sisälläsi, musiikki joka soi sinussa 
tai ääni jonka kuulet jostakin muualta kuin täs-
tä maailmasta. Ääni voi olla hyvin selkeä, lyhyt 
lause tai kehotus – eikä sitä voi ohittaa. 

Voit harjaannuttaa selväkuuloa keskittämäl-
lä tietoisuuttasi korvien alueelle samalla avaa-
malla ja voimistamalla korvan ympärillä olevaa 
energiaa suppilon muotoiseksi. Kontaktin selvä-
kuuloon saat kuuntelemalla hiljaisuuden takana 
olevaa maailmaa, sen nostattamia sisäisiä ääniä-
si. Hiljaisuus on selväkuuloisen ikiystävä. Se ei 
koskaan jätä sinua pulaan. Herätettyäsi sisäisen 
äänesi ja rauhasi hiljaisuuden avulla voit hiljen-
tää sinua ympäröivän todellisuuden milloin vain 
haluat. 

Selväkuuloisen suhde musiikkiin ei ole lai-
sinkaan yksinkertainen. Tulee aika jolloin ja noat 
tiettyjä rytmejä, samaa levyä yhä uudelleen ja 
uudelleen, sekä mahdollisesti aika, jolloin et 
halua kuunnella mitään musiikkia. Se vasta onkin 
mielenkiintoinen kausi! Silloin sinä nimittäin et 
jostain syystä pysty ilmentämään aidointa it seä-
si, vaan jostain syystä olet kadottanut sen mitä 
olet. Oletko joskus kokenut moista? Jos vielä 
osaat sanoittaa itsellesi ne tekijät, jotka saivat 
sinut unohtamaan itsesi, olet voiton puolella.

Musiikki toimii aina selväkuuloisella mui-
ta aisteja voimistavasti. Äänen värähtely avaa 
ajan, muistot, tunteet, toiveet sekä karistaa kai-
ken turhan pois. Selväkuuloisen kompastuskivi 
on syvä rakkaus musiikkia kohtaan siinä tapauk-
sessa, että hän unohtaa hakeutua hiljaisuuteen 
ja keskittyy tekemään musiikista tärkeintä osaa 
elämässään.

Yöaika on selväkuuloisen aikaa. Tuolloin 
muu maailma hiljentyy ja hänen sisäinen maail-
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mansa ja luovuutensa nostaa päätään. Jos selvä-
kuuloinen ei saa omaa hetkeä myöhäisessä illas-
sa, hän herää helposti aamuyöstä kuuntelemaan 
hiljaisuutta. Niin suuri on selväkuuloisen tarve 
kuulla itsensä ja aistia maailma yöaikaan.

Jos sinussa herää jokin melodia, mantra, lau-
lu tai luonnon ääni, anna sen tulla äänenä ulos 
ensin kuiskauksena ja voimista sitä vähitellen, 
siten koko kehosi energia ehtii mukaan siirtä-
mään energiaa tälle materian puolelle. Halutes-
sasi voit voimistaa kokemuksen luomalla itsestäsi 
energiasillan, jonka kautta energia kulkee. Salli-
essasi kehosi olla pyhä soitin huomaat värähtelyn 
kehossasi viestivän sinulle yllättävissäkin tilan-
teissa, että olet yhteydessä Korkeimpaan. Kor-
van kuumottaminen on merkki siitä, että sisälläsi 
oleva energia ei pääse virtaamaan vapaasti vaan 
olet tukkinut selväkuuloisuuden järjelläsi. Kuu-
mottavat korvat odottavat siunaustasi lahjallesi. 
Paras lääke tuolloin on hiljaisuus. 

Selväkuuloinen saa lahjana lauluja, välillä ne 
soivat mielessäsi, välillä niitä on pakottava tarve 
laulaa ääneen. 

Käyttöohjeita selvätunteeseen
Tämä on mielestäni rankin henkisistä lahjoista. 
Selvätunteisen tulee vaalia elämässään kepeyttä 
ja iloa, sillä voimakkaat tunteet loihtivat helpos-
ti koko maailman kovin vakavaksi. Jos olet sel-
vätunteinen mutta et tunne omaa lahjaasi, olet 
helposti tunteittesi riepoteltavana ja sen vuoksi 
elämä voi olla aika-ajoin kovaa ja sekavaa, kun-

nes opit ymmärtämään henkistä lahjaasi. Tun-
teiden tunnistaminen omiksi, tai selvätunteise-
na muilta mukaan otetuiksi, on taito jota todella 
kannattaa kehittää. Jos olet juuri ollut iloinen ja 
tavattuasi tutun kadulla oletkin yhtäkkiä täyn-
nä surua, kysy itseltäsi onko voimakas tunteesi 
omasi vai toisen. 

Selvätunteinen on kuin sieni, joka imee 
itseensä tunteita, jotta hän voi ne itsessään tun-
nistaa ja nimetä sen mukaan. Selvätunteinen 
peilaa vahvasti toisten tunteita, joten hänen elä-
mänkumppaninsa tulee olla täysin rehellinen 
tunteidensa suhteen, sillä hän joutuu kohtaa-
maan ne joka tapauksessa. 

Ironista on se, että harva selvätunteinen osaa 
elää ilman säännöllistä suurta draamaa, kos-
ka hän on niin tottunut tuntemaan jatkuvas-
ti kovalla intensiteetillä koko tunnekirjoa. Sik-
si selvätunteinen päätyy usein kehittämään itse 
draaman ympärilleen eikä helposti suostu elä-
mään omassa rauhassa.

Selvätunteisena velvollisuutesi ei ole auttaa 
kaikkia niitä, joiden tunteet tunnistat itsessäsi, 
sisälläsi. Tärkein ja ensisijaisin tehtäväsi on aut-
taa itseäsi ymmärtämään, milloin koet omaa tun-
nettasi ja milloin tunteesi toimii selvätunteena. 
Tätä voit harjaannuttaa huomioimalla tunneti-
lojasi ja kysymällä läheisiltäsi, miltä heistä tun-
tuu juuri silloin. Näin saat varmistuksia omasta 
taidostasi. 

Tunnistettuasi mikä tunne on sinun ja mikä 
ulkopuoleltasi tunnistettavaksi tullut tunne, voit 
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siirtyä eteenpäin. Seuraava askel on oppia suo-
jaamaan itsensä ja päättää milloin ja missä halu-
at käyttää lahjaasi. Sinun tulee löytää oma tapa-
si sulkea henkinen lahjasi pois päältä ja avata se. 
Jos tästä huolimatta saat jonkun toisen tuntei-
ta mukaasi, kehitä oma mielikuva, jonka avul-
la putsaat sydänalaasi. Toisten tunteiden jatkuva 
kantaminen käy raskaaksi, ole siis tarkkana. Sel-
vätunteisella on aina suuri elämäntehtävä, joka 
liittyy muiden auttamiseen tavalla tai toisella. 
Jos et selvätunteisena pääse toteuttamaan tuota 
elämäntehtävääsi, lamaannut helposti toimetto-
maksi etkä löydä paikkaasi maailmassa.

Ennen muinoin sairauksia hoidettiin tuntei-
den kautta, silloin selvätunteiset olivat paranta-
jia. Yhä tänäkin päivänä jokaisella selvätuntei-
sella on sisäinen tarve parantaa muita. Paranta-
misen tarve voi olla niin suuri, että jos lähistöllä 
ei ole ketään parannettavaa, alkaa selvätuntei-
nen tehdä lähimmästä mahdollisesta ihmisestä 
parannettavaa. 

Jos sinua on siunattu selvätunteisuudella, 
pidä huoli että arjessasi on paikka ja aika lahja-
si käyttämiselle, se helpottaa suuresti sekä omaa 
että läheistesi olotilaa. Lahjasi on suuri, niin on 
myös vastuu. 

Käyttöohjeita selvätuntoon
Käytät päivittäin kättesi ja jalkapohjiesi tunto-
aisteja, joten ne ovat vahvimmat kohdat sinus-
sa. Menit sitten miten outoon paikkaan tahan-
sa, jalkasi tuntevat kyllä paikan laadun kun vain 

otat hetken ja tiedostat sinussa heränneitä ais-
timuksia. Selvätuntoinen tahtoo olla paljain 
jaloin aina kun se vain on mahdollista. Oikein 
käytettynä selvätuntoisuus tuo sinulle selvätie-
don, jonka ansiosta sinä vain tiedät miten asia 
on. Tuon tiedon saadessasi olet täysin varma, 
ilman pienintäkään epäilystä. 

Esineet avaavat usein selvätuntoisen tietoi-
suutta ja siksi hänen luokseen johdatetaan tietty 
esine tiettynä aikana. Siinä missä selväkuuloinen 
hahmottaa mennyttä musiikin avulla, hahmot-
taa selvätuntoinen sitä esineiden kautta. Hän ei 
siitä huolimatta ole välttämättä materialistinen, 
esineet vain puhuvat hänelle eri tavalla kuin niil-
le, joilla selvätunnon lahjaa ei ole. 

Selvätuntoisen tulee olla tarkka sen suhteen, 
mihin hän tarttuu. Aina kun hän pitää käsissään 
pidempään historiaa kantavaa esinettä, aika 
hänen ympäriltään seisahtuu ja kaikki hänes-
sä keskittyy aistimaan kädessä olevan esineen 
kautta.

Kehomme lopetettua elintoiminnot eli kuol-
tuamme meillä on yhä energiasäie, yhteys tiet-
tyihin paikkoihin ja mahdollisesti joihinkin rak-
kaisiin esineisiin. Selvätuntoinen voi saada edes-
menneeseen yhteyden tuollaisen esineen kautta, 
vaikka hän ei muuten keskustelisikaan edesmen-
neiden kanssa.

Käyttöohjeita selvähajuun
Tarkka nenä kuljettaa usein omistajansa paik-
koihin, joihin hän ei muuten päätyisi. »Mik-
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si minä tänne tulin?» on kysymys, joka herät-
täköön hälytyskellosi haistelemaan, mitä nenäsi 
viestii. Viesti on aivan yhtä arvokas hajun olles-
sa oikeasti fyysinen. Henkien on usein helpom-
pi järjestää fyysinen haju paikalle jonkun ihmi-
sen avulla kuin henkimaailmasta haju niin, että 
vain sinä haistat sen. Jos haistat vain henki maail-
man hajuja, joita muut eivät haista, työskentelee 
kanssasi hyvin taitava opas tai luonasi vierailee 
läheinen edesmennyt ihminen.

Pyhä järjestys

Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna aja-
tuksilleni pyhä järjestys, jotta ne voimistaisivat 
ja kohottaisivat energiaani, selkeyttäisivät päi-
vääni ja antaisivat minun levätä kun on levon 
aika. 

Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
askeleilleni pyhä järjestys, jotta kulkisin oikeaan 
suuntaan oikeaan aikaan, jotta osaisin viedä itse-
ni minulle sopiviin paikkoihin ja tilanteisiin. 

Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
käsilleni pyhä järjestys, jotta käteni tarttuisivat 
oikeisiin askareisiin oikeaan aikaan, jotta käte-
ni loisivat kauneutta, rauhaa ja rakkautta. Anna 
minun päivääni pyhä järjestys. Anna sanoilleni 
pyhä järjestys, jotta puhuisin rakkauden sanoin 
rakkaudellisella ajoituksella. 

Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
katseelleni pyhä järjestys, jotta näkisin oikeat 
asiat oikeaan aikaan, jotta huomioni kiinnittyisi 
minua ympäröiviin viesteihin, tosiolevan olen-
naiseen osaan kunakin hetkenä. 

Anna minun päivääni pyhä järjestys. Anna 
korvilleni pyhä järjestys, jotta kuulisin juuri ne 
asiat, joita minun tulee kuulla. 

Anna minun päivääni pyhä järjestys.
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Oma värisymbolikartta

Oman värisymbolikartan tekemiseen tarvitset 
kaksi kopiota kotisi pohjapiirustuksesta, väriky-
nät ja muistiinpanovälineet. Itse piirretyt poh-
japiirustukset kelpaavat hyvin. Etene seuraavien 
ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. 

1. Ota esiin värikynät. Väritä ruutu sil-
lä värillä, joka mielestäsi parhaiten sopii sanan 
merkitykseen:
□ juuret
□ erkaneminen
□ oma voima
□ suru
□ seksuaalisuus
□ henkisyys
□ hiljaisuus
□ yksinäisyys
□ muutos
□ intohimo
□ kasvu
□ luovuus/inspiraatio
□ kohtaaminen
□ arki
□ onni
□ turhautuminen
□ ilo
□ paha olo
□ rentoutuminen
□ kateus
□ viha
□ energia

□ mielenrauha
□ menetys
□ universaali rakkaus
□ pelko
□ puhdistautuminen
□ energisyys
□ 

Jos sinulla jäi jokin väri käyttämättä, väritä edel-
leen ruutuja ja keksi väreille omat merkitykset.

2. Ota toinen pohjapiirustuksista ja väriky-
nät. Ajattele vuorotellen jokaista huonetta ja 
mieti, mikä on huoneen väritys. Väritä pohja-
piirustuksen jokainen huone sen mukaan, mit-
kä värit hallitsevat huonetta. Kun olet värittä-
nyt kaikki pohjapiirustuksen huoneet, laita se 
sivuun.

3. Tässä kohtaa saat kuvitteellisen lotto-
voiton sekä muilta perheenjäseniltäsi täyden 
hyväksynnän sisustaa kotisi uudelleen. Et voi 
tehdä lisätiloja, mutta voit sisustaa kotisi uudel-
leen. Väritä toinen pohjapiirustus lottovoitta-
jana, kuvittele huoneisiin unelmahuonekalut ja 
tekstiilit.

4. Ota nyt molemmat valmiit pohjapiirus-
tukset eteesi ja vertaa niitä ykköskohdan väri-
ruutuihin. Kirjoita huoneisiin niiden värien 
mukaiset sanat ykköskohdan listasta. Huo mioi 
varsinkin ne huoneet, jotka muuttivat väriä. 
Katso sitten väriä muuttaneiden huoneiden tilan 
symboliikka.
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Lapsuudessa koetut selittämättömät 
ilmiöt ja tapahtumat

Ohje kirjoittajalle

Jos haluat jakaa kokemuksen, kirjoita se mielui-
ten yhdelle A4-arkille ja lähetä kirjeitse tai säh-
köpostilla. Voit halutessasi sanella kokemukse-
si kasetille. Lähettämäsi materiaali käsitellään 
luottamuksellisena ja henkilötietosi jäävät halu-
tessasi vain minun tietooni. Valmistelen koke-
muksista tutkimuksellista kirjaa.

Toivon että kerrot seuraavat asiat:

yhteystietosi – ikäsi nyt – sukupuolesi – 
haluatko esiintyä omalla nimelläsi vai 
tuntemattomana – minkä ikäinen olit 
kokemuksen aikaan – kokemuksen 
alkaminen ja päättyminen – kuinka kauan 
kokemus kesti – kenelle kerroit – ymmärret-
tiinkö sinua – oliko kokemus pelottava vai ei – 
muuttiko se elämääsi – miten nyt aikuisena seli-
tät kokemuksesi; oletko etsinyt/löytänyt 
selityksen – oletko aikuisena kertonut 
kokemuksestasi – jos olet, kenelle; millaisia 
reaktioita se herätti – mahdollinen viestisi muil-
le, joilla on ollut samantapainen kokemus.

Kiitos sinulle!

Villasukat

Olin potilaana Mikkelin Keskussairaalassa. 
Huonetoverinani oli ikääntynyt nainen. Hänen 
jalkansa palelivat ja se häiritsi hänen untaan ja 
viihtymistään sairaalassa. Hän kaipasi kovasti 
takaisin kotiin ja villasukkiaan. Minä muistelin 
kuulleeni, että vauvoille on kudottu villasukkia 
sairaaloihin, ja jäin todella pohtimaan palele-
vien mummujen ja pappojen kohtaloa.

Käytän itse villasukkia päivittäin, joten tie-
dän miten tärkeät ne voivat olla myös mie-
len lämmikkeenä. Päätin tehdä asialle jotakin. 
Minulla ei ole kutomisen taitoa hyppysissä, 
mutta jos teidän joukosta löytyisi kutojia, oli-
sin ikionnellinen jos saisin toimittaa kutomian-
ne villasukkia eri hoitolaitoksiin mummoille ja 
papoille. Sukkien ei tarvitse olla upouusia, vaan 
vanhat parsitut sukat kelpaavat myös, sillä ikään-
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tyneiden sukupolvi osaa todella arvostaa säästä-
väisyyttä. Monelle mummulle ja papalle parsi-
tut sukat ovat kotoiset. Jos sinulla on laatikos-
sasi lahjaksi saadut villasukat, joita et itse halua 
käyttää, nyt on oiva tilaisuus laittaa hyvä lahja 
eteenpäin. Sukan lisäksi mieltä varmasti lämmit-
tää tieto siitä, että meillä on toisistaan välittävä 
kansa, joka arvostaa mummujaan ja pappojaan.

Ikääntyvien sukupolvi on kasvatettu aikoi-
naan vaatimattomuuteen, eivätkä he useinkaan 
halua olla vaivaksi. Hoidossa ollessaan he eivät 
pyydä mitään ylimääräistä, kuten villasukkia jal-
kaansa. Me voimme auttaa heitä näyttämällä, 
että välitämme ilman pyyntöä. Jos haluat sujaut-
taa lahjoittamaasi sukkaan pienen viestilapun 
sukkien saajalle, se on sallittua. Omat yhteystie-
dotkin voi laittaa, siltä varalta että sukkien saaja 
vaikka haluaa muistaa lahjoittajaa. Toivottavaa 
olisi, että uusien sukkien tekijät valitsisivat 40 
asteen pesunkestävät langat.

Sukkien toimittaminen: Sukat voi lähettää 
minulle seuraavaan osoitteeseen:

Vesipeili
Piirantie 120
52700 MÄNTYHARJU

Toivon tämän avunpyynnön herättävän teissä 
halun auttaa. Uskon ja luotan löytäväni paljon 
ihmisiä, jotka rakastavat omaa ikääntyvää kan-
saansa. Postin voi laittaa eteenpäin tai tulostaa 
ilmoitustaululle, jos siltä tuntuu.

Kirjassa mainittujen henkilöiden yhteystietoja

www.lauravoutilainen.fi
laura@lauravoutilainen.fi

www.kaija.juurikkala.fi
kaija@juurikkala.fi

www.jaripollariDoP.com
jari.pollari@kolumbus.fi

Charles Lawrence
thunderbeings@verizon.net

www.mentorit.fi
laila.makinen@mentorit.fi

Lopuksi
Olen kiitollinen saamistani lukijakirjeistä. Vaik-
ka en pysty niin suureen määrään viestejä vas-
taamaan, luen joka ikisen kirjeen ja lähetän kir-
joittajalle siunausta pyytäen hengiltä hänelle 
suojelusta ja ohjausta. Toivon, uskon ja luotan, 
että rakkauteni tavoittaa sinut. 

Niina-Matilda Juhola
Piirantie 120 
52700 MÄNTYHARJU
niina-matilda@vesipeili.fi
www.niina-matilda.net
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