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ELÄMÄNPUUN ALKUVAIHEET

Aloitin kokemuksellisen elämänpuumatkani 27.12.2013. Näin
jälkeenpäin ajateltuna en todellaan osannut kuvitella mihin
kaikkeen tämä harmittoman tuntuinen kokeilu tulisi saattamaan
minut.
Kokeilun taustasta voin kertoa sen verran, että tein vuosien 2006 2009 välisenä aikana ensimmäisen kerran omaa tutkimustani
elämänpuusta, jota kutsutaan myös Kabbalahiksi. Tutkimukseksani
keskityin keräämään pääasiassa tietoa, koska aihe tuntui jostakin
kumman syystä kiinnostavalta. Kirjoitin aiheesta kaksi tutkielmaa,
joista toinen käsitteli polkuja ja toinen keskuksia. Tutkielma on
ehkäpä hieman liian juhlallinen ilmaus asiasta, sillä tein
enimmäkseen käännöstyötä ja tulkintaa oman parhaan
ymmärrykseni mukaan. Tietolähteenä oli tuolloin ja on edelleenkin
Dr. Stephan A. Hoellerin audioluennot sekä kirjat, jotka
mahdollistavat perehtymisen hyvin. Ymmärrykseni mukaan hän on
yksi merkittävimmistä elämänpuun tulkitsijoista. Lisätietoa asiasta
saa: www.bcrecordings.net
Jostakin syystä elämänpuu ja sen pohjalta tehdyt materiaalit jäivät
tietokoneelleni varastoon usean vuoden ajaksi. Vuoden 2013
loppupuolella sain sattumoisin ajatuksen lähteä kokeilemaan,
kuinka elämänpuu toimii käytännöntasolla, olihan minulla siihen
tarvittavat materiaalit jo valmiiksi olemassa ja oman elämän
haastavuus sekä paikalleen pysähtyminen tukivat päätöstäni
erinomaisen hyvin.
Niille, jotka ovat perehtyneet Kabbalahiin kertoa, että tulette
löytämään useita tulkintoja, jotka eivät ole alkuperäiskäännöksien
mukaisia. Otan tästä täyden vastuun, sillä tutkimukseni jatkuu
edelleen, eikä elämänpuun materiaali ole se mitä tässä työstetään,
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vaan minun suhteeni ja asenteeni elämään omakohtaisten
kokemuksieni kautta.
KUINKA KOKEMUKSELLINEN ELÄMÄNPUUNMATKA
LÄHTI LIIKKEELLE

Stephan Hoeller kertoo eräällä audioluennollaan tehneensä
kokemuksellisen elämänpuumatkan oppilasryhmänsä kanssa. Tämä
ajatus on varmaankin siirtynyt jollakin tavalla alitajuntaani, koska
päätin toteuttaa idean omalla tavallani. Päätös ei sinäänsä ollut
yksiselitteinen ja varma, yksi asia johti toiseen ja hetken päästä
huomasin olevani omalla matkallani. Lisäksi olin hämmästynyt siitä,
että tein matkakirjoituksia omille nettisivuilleni, vaikka ystävieni
kommentit elämänpuusta eivät olleet kovinkaan kannustavia.
Kertoessani asiasta heille kohtasin usein vaikeutta selittää sitä,
mistä hommassa on kysymys, sillä en sitä itsekkään tiennyt. Lisäksi
aiheeseen perehtymiseen oli mennyt todella pitkä aika, joten
yritykseni kertoa asiasta epäonnistuivat kerta toisensa jälkeen asian
haastavuuden ja monitasoisuuden vuoksi.
Homma lähti liikkeelle siten, että etsin omasta materiaalistani
ensimmäisen keskuksen kuvauksen, tulostin sen tarkastelua varten
ja kirjoitin puhtaaksi jatkoa silmällä pitäen. Tällä tavalla
kokemusmatkalla tarvittavat perustiedot ovat käytössäni aina kun
tarve sitä vaati.
Ajatukseni oli sellainen, että nostan keskuksiin ja polkuihin liittyvää
tietoa aamuisin mieleeni ja annan sen siten vaikuttaa päivän
tapahtumien kulkuun. Tämä rutiini ei toiminut kohdallani kovinkaan
hyvin, sen sijaan aloin muistelemaan kirjoittamiani aiheita, kun
lähdin kävelemään tai silloin kun siihen oli sopivan rauhallinen
hetki. Eipä aikaakaan kun kävelylenkeistä ja mietiskelyhetkistä
muodostui mielenkiintoinen rutiini, tunsin myös samalla, että
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jotakin merkityksellistä oli tapahtumassa elämässäni, vaikka en sitä
osannutkaan vielä tässä vaiheessa kuvata.
Kirjoitin lyhyitä yhteenvetoja päivän tapahtumista aina kun jotakin
merkittävää nousi esille, laitoin ne nettisuilleni näkyviin, kuten
puhtaaksikirjoittamani keskuksien ja polkujen kuvaukset, jotta
mahdollisesti asiasta kiinnostuneet voisivat lähteä omaehtoisesti
mukaan matkalle.
Nyt ymmärrän paremmin, että matkalle ei pidä lähteä ilman hyvää
syytä ja perusteellisia valmisteluja. En myöskään suosittele matkaa
sellaisille, joilla ei ole riittävästi vapaa-aikaa asioiden käsittelyä
varten. Itseasiassa en suositte sitä kenellekkään, jos se on jollekkin
tarpeen, hänet ohjataan siihen tavalla jos toisella. Tätä voi olla
vaikeata ymmärtää, mutta matkan taustalla oleva tuhansia vuosia
vanha perimätieto on siinä määrin vahvaa ja voimakasta, että se
ottaa matkamiehen sellaiseen ohjaukseen, josta saat käsityksen, jos
jaksat perehtyä edes hieman tähän yhteenvetoon.
Minulla ei ollut aikataulutusta tai sen parempaa suunnitelmaa
toteutuksesta. Loppujen lopuksi kokonaisuuteen meni tarkalleen
yksi vuosi, aloitin 27.12.2013 ja lopetin matkani ensimmäisen osan
27.12.2014. Kuvittelin vuosi sitten, että matka tehdään vain kerran,
nyt ymmärrän, että se jatkuu jonkinlaisena elämäntapana, ainakin
minun kohdallani.
Se mitä matkani aikana tapahtui eri teemojen suhteen, on ollut
sattumanvaraista sekä intuitiivista. Pidän teemaa, siis keskusta tai
polkua, esillä niinkauan kuin kokemuksia nousi esiin. Ensimmäisessä
vaiheessa teeman käsittelyyn meni keskimäärin pari viikkoa, sitten
huomasin, että elämänpuu ohjaa ja ajoittaa toiminnan juuri oikealla
tavalla. En vielä tänäkään päivänä osaa sanoa sitä, kuka tai mikä on
ollut ajajanpaikalla matkani aikana.
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YHTEYS LUONTOON JA YMPÄRÖIVÄÄN
TODELLISUUTEEN SYVENEE (10)

Ensimmäinen keskus, jonka nimeksi on annettu Maailma (Malkuth),
liittyy aineelliseen maailmaan ja sen kokemiseen. Kuvauksessa
sanotaan, että keskuksessa käsitellään aineellista maailmaa vain
noin 10 %, loput 90 % on jonkinlaisessa informaation ja/tai
näkymättömän energian muodossa. Tätä on hyvin vaikeata
ymmärtää, mutta itsensä kokemuksille altistaminen muuttaa
näkökulmaa, mikä alkoi avautumaan minulle päivittäisten kävelyjen
ja mietiskelyjen aikana.
Jo muutamien päivien jälkeen liikunta ja mietiskely alkoivat
tuntumaan mielenkiintoiselta ja tarpeelliselta. Tunsin nyt
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ensimmäistä kertaa maanvetovoiman sekä sen vaikutuksen
liikkumiseen. Koin myös useita kertoja lapsenomaista riemua, kun
sain mahdollisuuden vaikuttaa omilla ajatuksillani
liikkumiskokemukseen. Kuvitelma siitä, että olin 15 kiloa kevyempi
ja kymmenvuotta nuorempi siirtyi kehooni ja raskaalta tuntunut liike
muuttui keveyksi liikkumisen iloksi.
Hengitysharjoituksien mukaan ottaminen toi lisää uutta
kehotietoisuutta ja lisäsi liikkumisen iloa. Hengitin syvään ja
visualisoi happirikkaan ilman kulkua kehossani. Kokemukset olivat
syvällisiä, lisäksi pystyin tuntemaan kuinka syvähengitys vaikutti
kehooni, mikä oli myös uutta minulle.
Yhteenvetona ensimmäisestä keskuksesta voi todeta, että aikojen
saatossa liikkumisestani oli tullut rutiininomaista unessa kävelyä.
Olin usein päässäni, kehoni suoritti kävelyä ja ympäröivä todellisuus
oli kuin kuollut kulissi, joka oli ottanut minut valtaansa.
Kokemuksen pohjalta loin elämääni rutiinin, jossa käveltyäni ovesta
ulos tai sisään, siirrän huomioni kehoon. Annan ajatuksen kiertää
kehossani ja tunnustelen sitä kuinka se liikkuu.
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LISÄÄNTYNYT KEHOTIETOISUUS NOSTAA ESIIN
AJATUS- JA TUNNEMALLEJA (9)

12.1.2014 koen, että Maailmakeskus on käsitelty loppuun. Pohdin
jonkin aikaa, miten jatkaisin matkaani ja päädyin siihen, että
perehdyn Perustakeskukseen ennenkuin siirryn käsittelemään
polkuja.
Perustakeskus (Yesod) kuvaa alitajuntaamme sekä sinne
tallentunutta tietoa. Keskus sijaitsee keskimmäisessä pilarissa, joten
se on luonteeltaan neutraali, mutta kuitenkin täysin reaktiivinen.
Toisin sanoen se vastaa aina kun siihen kohdistetaan ärsykkeitä.
Ihmismieltä on useissa mytologioissa rinnastettu kuuhun ja tämä
sopii myös hyvin Perustakeskukseen, sillä eihän kuu mahda mitään
sille, jos aurinko heijastuu sen pinnasta maahan.
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Alussa olin kohdannut liikkumisen iloa, mutta Perustakeskuksen
myötä mieleeni alkoi nousemaan kehooni tallentuneita tunnetiloja.
Huomaan, että olen kauttaaltaan jäykkä, ehkäpä siksi, että
ajatukseni ja toimintamallini ovat jäykkiä. Lisäksi havaitsin, että en
pääse ajatuksiani pakkoon, ne pyörivät jatkuvana virtana päässäni,
halusin sitä tai ei.
Ei aikaakaan, kun oivalsin ajatustoimintani vahvan
ratkaisukeskeisyyden, sen sijaan, että olisin rentoutunut tai
nauttinut luonnon kauneudesta, pyrin pakonomaisesti löytämään
ratkaisuja milloin mihinkin ongelmaan.
Havahduin voimakkaasti siihen, että oma ajatustoimintani oli
päättänyt valjastaa elämänpuumatkani elämänarvoituksien
ratkaisemiseen. Ajatustoimintani pintakerroksissa minulla oli käsitys
kokemuksellisesta matkasta, jossa vilpitön ja avoin antautuminen
avaisivat mahdollisuuden tutustua elämään ja taustalla vaikuttaviin
ilmiöihin. Hieman syvällisempi tarkastelu paljastaa motiiviikseni
ongelmieni ratkaiseminen, mikä sinäänsä ei ole huono asia, mutta
selvää on se, että avautuminen ja antautuminen eivät tapahdu
syvästi, jos näkymättömät motiivit pääsevät vaikuttamaan
kokonaisuuteen vahvasti.
Kiitollisuus elämänpuuta kohtaan lisääntyi, kun ymmärsin, että
tahtoni on todella vahva ja mieleni pyrkimyksissä on suuri määrä
täydellisyyden tavoittelua. Kaikki tämä piilossa alitajuntani syvissä
rakenteissa, josta ne olivat nyt nousseet jossakin määrin esiin.
Perustakeskukseen liittyvän jakson loppupuolella monet
yksinkertaiset asiat alkavat näyttämään kauniilta, ehkäpä syy tähän
on omien motiivien paljastuminen ja näin syntynyt mahdollisuus
kohdata maailma enemmän sellaisenaan kuin se on.
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KAKSI KESKUSTA YHDISTYVÄT TOISIINSA (32)

28.1.2014 päätän lähteä eteenpäin. Nyt astun
ensimmäiselle polulle, jonka nimeksi on
annettu Maailmankaikkeus ja jonka
tarkoituksena on yhdistää näkymätön näkyvään
(Perusta - Maailma). Tutkimus kahden
ensimmäisen keskuksen osalta oli tapahtunut
vahvassa tarkkailija-asemassa, kokemukseni
olivat aika ajoin hyvinkin vahvoja ja syvällisiä,
mutta aito vilpitön avautuminen ja
antautminen elämälle rajoittui vahvasti tahtoni
ja pelkojeni ansiosta.
Polkuna Maailmankaikkeus edustaa tekemisen virtausta. Jos
vertaamme keskuksia kaupunkeihin, niin ymmärrämme, että
jokainen kaupunki on erilainen omalla yksilöllisellä tavallaan. Polkua
voi kuvata parhaiten siten, että se on matkustamista kaupungista
toiseen. Matkan voi tehdä lukemattomilla eri tavoilla ja kuten vanha
sanonta ilmaisee: Kaikki tiet johtavat loppujen lopuksi Roomaan,
asian voi ymmärtää myös näin. Tähän polkuun liittyy myös vahvasti
seksuaalisuus ja vaistonvaraisuus, joiden tarkoituksena on toimia
syventävinä ja turvaavina voimina matkaa tehtäessä. Polku on
haastava, sillä sen aito kokeminen edellyttää elämälle antautumista
ja on aivan pakko myötää, että tarkkailusta ja sen mukaisesta sivuun
vetäytymisestä on tullut vahvoja ominaisuuksia elämässäni.
Alun mukava liikkuminen, alitajunnalliseen tietoon perehtyminen
sekä sen mukanaan tuomat miellyttävät oivallukset siirtyvät
nopeasti taustalle. Kohtaan huonoa palvelua päivittäin, autoni
hajoaa, teiden pinnat ovat jäiset ja liukkaat, kokonaisuudessaan
negatiivisten asioiden virta jatkuu teinpä sitten miten hyvänsä.
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Huomaan hyvin pian, että suhtautun vältellen ja
välinpitämättömästi lähes kaikkeen mitä teen. Jos jotakin mukavaa
ja miellyttävää ei tapahdu, toisin sanoen jos jotakin epämiellyttävää
tapahtuu, pyrin pääsemään siitä eroon mahdollisimman nopeasti.
Tämän voisi kuvata siten, että aina kun näen tai koen jotakin
epämiellyttävää suljen silmäni ja toivon, että kaikki olisi nopeasti
ohi. Raadollista tässä on se, että välinpitämättömyyteni sekä
asenteeni estävät minua kokemasta positiivisia asioita, en siis ole
aidosti mukana elämässä, enkä myöskään tiedä mitä aito elämässä
oleminen tarkoittaa.
Maailmankaikkeuspolulla kohtaan sisälläni olevan vihan vahvana,
vahvempana kuin osasin koskaan kuvitella. Vihan taustalla on surua
ja pettymystä, jotka ovat suuria tilausmekanismeja ympäröivän
todellisuuden suuntaan. Tulin näistä tunteista tietoiseksi keskuksien
yhteydessä, eiväthän ne toki mikään yllätys olleet, ehkäpä
enemmän niiden suuruus ja vaikuttavuus, nyt minulla on ollut
mahdollista kokea se kuinka tehokkaasti ne toimivat elämässäni.
Näyttää vahvasti siltä, että vihaan ympröivää todellisuutta, kun se
omassa typeryydessään ja umpirehellisessä reaktiivisuudessaan ei
suostu näyttämään minulle muuta kuin sen mitä olen sisääni
tallentanut. Syvemmin katsottuna vihaan itseäni ja kaikkea sitä mitä
edustan, tässä leikissä Jumalatkaan eivät saa korkeita arvosanoja,
sillä tunteitani kohdatessani olen kironnut heidät ja syntymäni
sellaisiin paikkoihin, joita en viitsi edes kirjallisesti mainita.
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KOSKA ONNISTUMINEN ON VAIKEATA PÄÄTÄN
TUOMITA ITSENI (31)

Matkani Maailmankaikkeuspolulla oli siinä
määrin hankalaa, että päätin palata takaisin
Maailmakeskukseen. Jatkan sieltä matkaani
polkua 31 pitkin Voimakeskukseen, joka on
elämänpuun 8 keskus. Matkani on kestänyt nyt
vajaat kaksi kuukautta ja olen vasta
alkumetreillä, sekavassa mielentilassa.
Tuomionpolku (31) kuvataan Tarotkorteissa
ylösnousemuksen polkuna. Enkeli soittaa
trumpettia ja kuolleet nousevat ylös arkuistaan.
Sisällä minulla on orastava toivo siitä, että ylösnousemus elämään
tapahtuisi myös minun kohdallani. Tällä polulla en kohtaa
epäonnistumista tai huonoa palvelua siinä määrin kuin
ensimmäisellä. Huomaan nopeasti tekeväni oman elämäni
inventaariota sellaisella tasolla, jota en ole aikaisemmin kohdannut.
Konsulttityöt joiden varaan olen ansaintani laskenut ovat
vähentyneet merkittävästi, jopa siinä määrin, että olen alkanut
harkitsemaan yritystoiminnan lopettamista. Kävelen pankkiin ja
haen lainan, jotta voin kulkea isäni ja äitini rinnalla, varsinkin kun
isäni sairaus on alkanut oireilemaan aikaisempaa vahvemmin.
Hänen vasen lonkkansa ja alaselkä ovat jatkuvasti kipeänä ja välillä
on todella raskasta seurata hänen kärsimystään, vaikka en
pystykkään tuntemaan kipua samalla tavoin kun hän.
Symbolista matkassani on myös se, että läheinen ystäväni sairastaa
vakavaa sairautta. Itseasiassa hänet on tuomittu kuolemaan, mikä
on täydellinen aihe, erityisesti nyt kun kuljemme Tuomionpolkua.
Ystäväni on voimakkaasti läsnä elämässäni, hänen sairautensa on
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lähentänyt meitä monessakin suhteessa. Marja on ollut oman
elämänsä alkemisti jo vuosikymmenien ajan, hän ei usko
kuolemaan, ainakaan sellaisessa muodossa kuin sitä meille
yhteiskunnan tasolta tyrkytetään. Hän symboloi ylösnousemusta ja
hämmästyttävää on se, että hän tekee sen oman elämänsä tasolla
arkipäivän askareissa kuin myös muutenkin kaikilla tasoilla.
Yhteenvetona molemmista poluista voin todeta sen, että minulla
on todellakin kykyä toimia haastavissa tilanteissa. En tiedä mistä
tuo voima on peräisin, se on kantanut minua aikaisemmin
työelämässä ja nyt se on vahvasti läsnä kun työni ovat lopumassa ja
kun isäni ja ystäväni sairastavat.
AJATUKSEN VOIMA JA RUNSAUDEN KOKEMINEN (8)

14.2.2014 aloitan Voimakeskukseen
perehtymisen. Voimakeskus (Hod) on
elämänpuun kahdeksas keskus ja se
liitetään vahvasti ajattelevaan ja
älylliseen mieleen. Keskuksen
symbolinen näkymä on viisauden
käyttäminen siten, että se johtaa
hyvinvointiin ja runsauden kokemiseen.
Koen innostusta aiheeseen, sillä viime
aikojen kokemuksissani runsauden
asemasta olen kokenut menetyksiä ja
taloudellista ahdinkoa.
Älyni on ollut aina vahva, useat ystäväni ovat syyttävät minua
liiallisesta pohtimisesta sekä asioiden älyllisestämisestä. Itse olen
pitänyt jatkuvaa ajattelua vahvuutenani, joskin olen ollut siihen
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myös aika ajoin todellakin kyllästynyt ja väsynyt. Nyt minulla on
mahdollisuus perehtyä siihen Voimakeskuksen puitteissa.
Voimakeskuksen kohtaaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Huomaan
useaan otteeseen, että ajatteluni ei ole vakaata, se pomppii
ärsykkeiden mukaisesti milloin minnekin ja aika ajoin minun on
todella vaikeata keskittyä elämänpuun symbolien visualisointiin ja/
tai pohdiskeluun.
Keskuksen tutkiminen muuttuu lisääntyvän yrittämisen myötä aina
vain vaikeammaksi. Kohtaan vastoinkäymiset nyt eri tavalla kuin
aikaisemmin ja huomaan, että vähäinen innostus, jonka sain kokea
keskukseen liittyen on alkanut katoamaan nopeasti. Ajomatkalla
Viialaan kyllästyn elämänpuuhun ja sen harjoituksiin vahvasti,
lakkaan pohtimasta asioiden kulkua, istun autossani hiljaa
ajattelematta mitään maisemien vaihtuessa.
Jonkin ajan kuluttua hiljaisuudesta nousee esiin kysymys, oletko
todellakaan aidosti kiinnostunnut mistään? Hämmästyn kysymystä
ja tunnen kuinka hiljaisuus laskeutuu ylleni uudelleen, nyt
syvempänä ja vakavampana.
En todellakaan ole kiinnostunut elämästä, vai olisiko parempi
sanoa, että ei enää yhtään vastoinkäymisiä, kiitos. Ajatus siitä, että
vastoinkäymiset loppuisivat nostavat innostukseni pintaan ja
hämmästykseni on aikaisempaa suurempaa sillä innostukseni
kohdistuu siihen, että minulla voisi olla mahdollisuus kuolemaan,
siis siihen, että elämäni ja maallinen raskas vaellukseni voisi
päättyä. Eihän se sitä kuitenkaan tee, totean sarkastisesti
mielessäni. Postiivista tässä oivalluksessa on loppujen lopuksi
ymmärrys siitä, että minäkin voin olla jostakin kiinnostunut,
kuolemisesta!
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LUOVUUS PALJASTAA TOTUUDEN (7)

Seitsemäs keskus on nimeltään
Luovuus (Netzach), eräänlainen
tunneälykeskus joka
mahdollistaa ihmeiden ja
kauneuden kokemisen ilman
älyllistä ajattelua.
Luovuuskeskuksessa asiat
tapahtuvat luonnostaan,
voimme kutsua tätä sisäiseksi
ohjaukseksi tai intuitioksi.
Tiukat vaatimukset ja niiden
mukanaan tuomat pettymykset
ovat johtaneet syrjäytymiseen,
olen oman esirippuni takana
odottamassa, jotta elämäni
näytelmä voisi alkaa, en
kuitenkaan halua astua
estraadille, koska minua pelottaa virheiden tekeminen. Huomaan
myös sen, että pienetkin tekosyyt riittävät syrjäänvetäytymiseen,
lisäksi pakenen mielelläni palvelutehtävään, jonka sairastelevat
vanhempani minulle tarjoavat. Tämä on totta vain osittain, sillä olen
pystynyt tuntemaan uudenlaista läheisyyttä heidän kanssaan ja olen
siitä todella kiitollinen. Aikaisemmin he olivat se taho, joka tiesi
kaikesta kaiken, nyt osamme ovat vaihtuneet ja tunnen aidosti
olevani tärkeä osa heidän elämäänsä.
Luovuuskeskus nostaa esiin vahvasti jumalkäsitykset, eräänä
päivänä katselen tietokoneeltani televisiota, joka oli jäänyt taustalla
päälle, kuin sattumalta. En tiedä mitä todellisuudessa tapahtui,
mutta huomasin katsovani TV7- kanavalta tulevaa ohjelmaa, joka
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käynnisti sisäisen vuoropuhelun raamatullisten luomis- ja
vedenpaisumustarinoiden todenperäisyydestä. Aikaisemmin ihan
hyviltä kuulostaneet tarinat olivat muuttuneet kuin taikaiskusta
saduiksi ja vieläpä huonoiksi semmoisiksi. Vuoropuheluun vaikutti
merkittävästi tv:ssä esiintyneet ihmiset, jotka olivat ylikorostuneen
tosissaan, käsittelivät tarinoita pintapuolisesti ja vakuuttelivat
useaan kertaan luojansa ja Jumalansa viisautta ja hyvyyttä, vaikka
itseasiassa asia vaikutti olevan päinvastoin.
Yhteenvetona Luovuuskeskuksesta ymmärrän, että ajatustoimintani
taustalla on paljon ohjausta, jota en ole aikaisemmin huomannut.
En ole myöskään tuntenut ohjauksen läsnäoloa ja tästä syystä olen
tuntenut syrjäytymisen ja hylätyksitulemisen tunteita, vaikka
todellisuudessa kaikki on hyvin.
Uutta on myös sisäisen vuoropuhelun löytäminen. Se on ollut
merkittävä osa elämääni, jonkinlainen omantunnonääni, joka on
saanut minut toiminaan inhimillisesti, sen sijaan että olisin tuhonnut
kaiken ympärilläni olevan. En tiennyt aikaisemmin, että tämä
ominaisuus on näin voimakas ja vaikuttava. Näkökulmani on
muuttunut taas kertaalleen, kuuntelen ja seuraan sisäistä
vuoropuhelua päivästä toiseen, se on kiinnostavaa sillä se kertoo
siitä kuinka systeemini rakentaa elämää ympärilläni.
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ELÄMÄNPUU OHJAA ITSE ITSEÄÄN (27)

Sisäinen vuoropuhelu oli siinä määrin
vaikuttavaa, että päätän käynnistää polun
27 käsittelyn. Tätä polkua kutsutaan
tasapainonpoluksi ja sitä kuvataan Tornilla
Tarot- korteissa. Taivalta tulevat salamat
iskevät torniin ja pudottavat sen huipulla
olevan kruunun alas, vanhat rakenteet
sortuvat ja tunnelma on sen mukainen.
Nyt huomaan ensimmäistä kertaa sen, että
elämänpuu ohjaa itse itseään, minun
rooliksi on jäänyt kokeminen sekä
oivalluksien etsiminen, jos sekään pitää
paikkaansa. En todellakaan tiedä, mikä minun roolini tässä
näytelmässä on. Kun muistelen alkumatkaa ja sen toteutumista,
pelkoni siitä, että jokin näkymätön voima ohjaa eläämäni vahvistuu.
Rakenteiden purkautuminen vahvistuu, aina kun vaihdan ajatuksiani
Marjan kanssa. Hänen kokemuksensa tekevät hänestä
luopumisharjoituksien mestarin olosuhteiden pakosta. Hänen
sairautensa on edennyt vaiheeseen, jossa lääkäritkään eivät tiedä
mitä pitäisi tehdä. Teemme yhdessä luopumisharjoituksia, joissa
hyvästelemme lähimmäiset, annamme heille anteeksi ja kiitämme
heitä siitä, että he ovat kulkeneet kanssamme.
Kysyin erään harjoituksen jälkeen, mitä elämä haluaa minulta ja
tyrmistyin, kun se halunut mitään. Kaikki oli tyhjää, ei elämä minua
tarvinnut, se mitä olin luullut olevani oli kaikki harhaa, jonkinlainen
iso illuusio, jossa olin tullut tärkeäksi itselleni. Tajusin sen, että
ympärilläni olevat ihmiset olivat tehneet saman, ainoastaan Marja
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tuntui tietävän mistä on kysymys, eikä hänkään pysty kertomaan
sitä mistä loppujen lopuksi on kysymys.
Huhtikuun päivät kuluvat ihmetyksen ja vaihtelevien tunnetilojen
vallassa. Aivankuin maailmassani olisi kaksi erilaista todellisuutta,
toinen semmoinen jossa asiat luistavat jollakin tavalla ja toinen
semmoinen, jossa on paljon tuskaa ja ahdistusta ja mikään ei tunnu
miltään. Kävelen pitkin Lahden katuja koiran kanssa ja mielialani
vaihtelevat kuin teinitytöllä, anteeksi tämä ilmaisu, mutta
parempaakaan en tähän hätään keksi.
Kevään kunniaksi tai sitten vain sattumalta
Sirkus saapuu kaupunkiin. Huvipuiston
laitteet nousevat tutulle urheilukentälle,
sinne rakennetaan myös sirkusteltta, jonka
ympärille sirkusväen autot kerääntyvät
muodostaen aluetta ympäröivän kehän.
Katselen rakennustoiminnan edistymistä ja
kysyn luvan ottaa muutamia kuvia laitteista
sekä niitä rakentavista ihmisistä. Huomaan
tarkkailevani karusellin hevosia ja samalla
mieleeni välähtää ajatus siitä, että juuri
noinhan minunkin elämäni eteen, pyörin
ympyrää tutuissa kuvioissa ja olen jokseekin samanlainen kuin nuo
jatkuvasti hymyilevät muovihevoset.
Oivallus syntyy aikoihin, jolloin olen lähdössä Madridiin
selvittämään uutta työmahdollisuutta. Tämä uusi mahdollisuus on
tuntunut mahdottomalta alusta alkaen, huojun toivon ja epätoivon
partaalla. Jos asiat onnistuisivat hyvin, kaikki ongelmat olisivat kuin
taikaiskusta pois pyyhkäisty ja toisaalta, jos tämänkin asia
epäonnistuu, olen todella pahassa pulassa ilman työtä ja
toimeentuloa.
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Saavun kauniina kevätpäivänä Madridiin ja
pahimmat pelkoni toteutuvat täysmääräisesti,
Yllätys Yllätys, vaikka tiesinhän minä tämän jo
lähtiessäni. Sen sijaan, että vaipuisin epätoivoon,
löydän itseni turistibussin ylätasanteelta kamera
vakaasti kädessäni. Neuvottelujen asemasta sain
itselleni vapaapäivän kaupungissa, johon minulla ei
ole ollut mahdollisuutta tutustua aikaisemmin.
Lomapäiväni aikana törmään lukuisia kertoja
Don Quihoten hahmoon, joka on omalla
hassulla tavallaan samanaikaisesti surullinen
kuin myös harmittoman hauska.
Oivalluksien vyyhti täydentyy, kun pysähdyn
paluumatkalla Munchenissä. Minulla on
viiden tunnin tauko ennen koneeni lähtöä
takaisin ja ei aikaakaan, kun löydän itseni
kävelemästä kaupungilta: Nyt vastaani tulee
Paroni von Munchausenin hahmo kerta
toisensa jälkeen.
Lentokoneessa Suomeen huomaan hymyileväni omille ajatuksilleni,
olen toiminut kuin Don Quihote, taistellut vallanrakenteita vastaan
ymmärtämättä, että tästä taistelusta ei voi selvitä voittajana kotiin.
Paroni von Muchausen kuvaa minun itsepetostani, joka sekin on
vertaansa vailla, jatkuvaa itsepetosta maailmassa joka ei ole totta.
Vanhat rakenteet joutuvat koetukselle ja minulle todellakin
näytettään se mistä elämää pitää tasapainottaa. Ei tähän voi muuta,
kuin todeta: Näillä Mennään!
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KUOLEMA KOLKUTTAA OVELLE (24)

Elämänpolku on ohjannut matkaani ja
huomaan saapuneeni polulle 24, jota
kuvataan Kuolema nimisellä Tarotkortilla. Haarniskaan pukeutunut ritari
ratsastaa ylväästi pitäen mustaa
lippua ylhäällä. Maassa makaa prinssi,
lapsi soittaa soitinta, pappi ojentaa
kätensä siunaukseen ja neito kääntää
päänsä pois koska ei halua katsoa
kuolemaa suoraa silmiin.
Isäni on sairastanut pitkään, samoin
ystäväni Marja, mietin onko tämä nyt
se hetki, jolloin he lähtevät pois
elämästäni. Mieleeni muistuu
kuitenkin vahvasti se, että Tarotkorteissa kuolemanpolku edustaa
enemmän uudelleensyntymistä, kuin
fyysistä kuolemaa. Polku johtaa elämänpuun keskellä olevaan
Tasapainokeskukseen, jossa rakkaus ja totuus yhdistyvät.
Olen ymmärtänyt sen, että minun on luovuttava vanhoista
rakenteista aidosti ja oikeasti, en tosin vieläkään tiedä miten se
tehdään. Päätän antautua elämänpuun vietäväksi, sillä muutakaan
en tässä tilanteessa enää voi. Tämä on myös se vaihe, jossa nousee
esiin ajatus, että en olisi varmasti lähtenyt tähän hulluuteen, jos
olisin ennalta tietänyt miten vaikeata tämä kaikki todellisuudessa
on.
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Kevät on edennyt jo pitkälle, se on ollut lämmin, muutamia kylmiä
jaksoja lukuunottamatta. Kylmien jaksojen aikana uneni ovat
vahvistuneet ja ne ovat muuttuneet enemmän todellisiksi kuin
aikaisemmin. Eräs uni on vaikuttavuudessaan muita vahvempi.
Unessani tunsin olevani Maatuska- nukke, josta kerrokset
purkautuivat pois, toinen toisensa jälkeen. Loppujen lopuksi
saavuin viimeisen pienen puunuken kohdalle. Se ei enää auennut,
eikä siitä päässyt enää eteenpäin. Muutaman hetken
jälkeen esille nousi kysymys: tässäkö se nyt on, minun
sisimpäni, matkani määränpää?

Muutamien
unihetkien päästä lähdin matkustamaan sisältä ulospäin, kerrokset
olivat saanneet uusia merkityksiä, yksi oli vaistonvaraisuus, yksi oli
tunteet ja mitä lähemmäs pintaa savuin sitä varmemmaksi tulin
siitä, että kehollisessa kokonaisuudessani oli hämmästyttävä määrä
monimuotoisuutta, muodossa jota en aikaisemmin ollut nähnyt.
Kaikki tämä tapahtui muutamia päiviä aikaisemmin kun lähdin
Roomaan viimeiselle työmatkalleni.
Kehollisuuteni, biokemiani, tunteeni ja tajunnallisuuteni ovat
vahvasti käsityskykyäni suurempia ja monimuotoisempia. Jollakin
tasolla ymmärrän sen, mitä elämänpuu yrittää minulle opettaa,
mutta en pysty kuvaamaan sitä. Ymmärrän sen, miksi rakkaudesta
on kirjoitettu miljoonia kirjoja, ilman, että kukaan olisi pystynyt
kuvaamaan aidosti ja oikeasti mitä se on.
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VOISIKO ROOMA OLLA KAIKEN KESKIPISTE (6)

Olen saapunut elämänpuumatkani keskipisteeseen, Tasapaino
(Tiphareth) on elämänpuun kuudes keskus ja se rinnastetaan
pyhään Kristukseen ja astrologiassa se yhdistetään aurinkoon.
Olen Roomassa, joten taas kerran elämänpuu on ohjannut kulkuani
hämmästyttävällä tavalla. Nyt viimeisellä työmatkallani Cupra
Montanaan minulla on päivä aikaa pysähtyä tutustumaan tämän
ikuisen kaupungin ihmeisiin. En edes muista kuinka monta kertaa
olen ollut täällä, minut on ryöstetty Roomassa, olen ollut rakastunut
siellä ja nyt se symboloi minulle elämänpuun tasapainokeskusta
sekä persoonallisuuden muuttumista aidoksi yksilöllisyydeksi.
Ihmissuhteeni ovat olleet koetuksella kevään aikana, samoin
tunteeni ja elämäni rakenteet. En voi väittää olleeni ajajan paikalla,
kyydissä olen kyllä ollut ja kokemus on avartavaa, joskin usein
liiankin rankkaa ja raskasta. Jälkiviisaus on hieno asia.
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Roomasta matkustan Anconaan ja sieltä edelleen Cupra
Montanaan, joka on pieni kaunis kylä Marchen maakunnassa keski
Italiassa.

Olen Susanin retriitissä apulaisena, sillä hänen elämänkumppaninsa
on joutunut sairaalaan saatuaan aivoverenvuotokohtauksen. Rooma
jäi taakse ja nyt minulla on mahdollisuus viettää aikaani
kuvankauniissa maalaismaisemassa.
Retriitti etenee kuin itsestään, aika ajoin heräämme todellisuuteen
kotoa saapuvien uutisien myötä. Paikka on kuin paratiisi, jossa
ruoka on hyvää ja ihmisten välillä vallitsee luottamus, joskin tässäkin
paratiisissa olen kohdannut muutamia haasteita, mutta ne eivät ole
tuntuneet vaikeilta, sillä kokonaisuus on harvinaisen täydellinen.
Kolmannen päivän aamumeditaatiossa Maatuska- nukke palaa
uudelleen vahvasti mielikuviini. Koen uneni uudelleen
meditaatiossa, aivan kuten aikaisemminkin, saavun perille
pienimpään nukkeen, esitän kysymyksen: tässäkö se nyt on, minun
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sisimpäni, matkani määränpää? Kaikki pysähtyy, ja muutaman
hetken kuluttua olen etääntynyt nukesta kauemmaksi ja näen, että
se ikäänkuin seisoo lasilevyn päällä. Levyn alla näyttää olevan
toinen samanlainen nukke, hetken kuluttua lasinen pinta alkaa
kääntymään ja olen sen toisella puolella.
Ymmärrän jälkeenpäin, että olen yrittänyt muuttaa elämääni siitä
todellisuudesta käsin missä tapahtumat tapahtuvat, nyt on aika
lähteä eteenpäin sinne, missä todellista muutosta on mahdollista
tehdä. Olen helpottunut, mutta samalla myös peloissani, sillä nyt
olen alueella, josta tiedän hyvin vähän.
Loppumatkani aikana kohtaan muutamia oivalluksia, mutta ne ovat
merkittävästi vaatimattomampia meditaatiossa ylösnoussut
Maatuska-nukke ja siihen liittyvät todellisuuskuvat.
Loretossa, joka on katolisen kirkon pyhiinvaelluskohde tunnen
suurta surua siitä, kun Jeesus on materialisoitu aivan täydellisen
käsittämättömään muotoon. Hänen syntymäkotinsa on kuljetettu
enkelivoimien avulla Loretoon, jossa se nyt toimii ihmisten
pelastajana jne. Tarina on päätähuimaavan ihmeellinen ja se lisää
sisäistä tuskaani merkittävästi. Mielikuvissani näen Jeesuksen
vihaisena, aivan samanlaisena kun hän kaataa rahanvaihtajien kojut
Jerusalmin temppelissä. En halua ottaa ihmisiltä heidän uskoaan
pois, mutta kaupankäynti näyttää vielä tänäkin päivänä olevan
merkittävä osa kirkollista toimintaa. Kotiinpaluuni jälkeen tunnen
suurta yksinäisyyden tunnetta, mikä on merkkinä siitä, että on aika
jatkaa matkaa eteenpäin.
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ERAKKO KULKEE SIELUN MUSTASSA YÖSSÄ (20)

Polku 20 on kuvattu Tarot- korteissa
lamppua ja sauvaa käsissään pitävällä
vanhalla partaisella miehellä. Erakko kuvaa
johdatuksen voimaa, joka on valmiina
ohjaamaan ja avustamaan kulkijan kylmiltä
vuorilta aidon kauneuden ja runsauden
laaksoon.
Olen saanut paljon ohjausta
elämänpuumatkani aikana. Mieleni sanoo,
että ohjaus ei ole ollut hyvää! Se sanoo
minulle, kerta toisensa jälkeen: Katso nyt
itseäsi, olet tyhjän päällä, sinulla ei ole työtä, yrityksesi on laitettu
selvitystilaan, tämäkö on sitä ohjausta, jota elämässä tarvitaan? Ei
ole ihme, että epäonnistumisen, pettymyksen sekä arvottomuuden
tunteet ovat olleet parhaat kaverini viime päivien aikana. Jossakin
syvemmällä tiedän, että kaikki on hyvin, mutta tätä apua ja tietoa
on hyvin vaikeata käyttää normaaleissa elämäntilanteissa, kun
joudun kohtaamaan ihmisten katseet ja ihmetykset tekemieni
päätöksien takia. Elämässäni on vain kaksi ihmistä, joille voin puhua
asiasta, he ymmärtävät, mutta heidän ymmärryksensä ei ole
paikalla edellä mainituissa tilanteissa, tosin heidän olemassa olonsa
on tarpeellisempaa kuin koskaan aikaisemmin.
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UUDISTUMISTA RAKKAUSKESKUKSESSA (4)

2.6.2014 laitoin yritykseni selvitystilaan, vein paperit patentti- ja
rekisterihallitukseen, tein tarvittavat ilmoitukset verotoimistoon sekä
ilmoittauduin työttömäksi TE- keskukseen. Elän kuin unessa, se
elämä, jota olen tottunut elämään on päättynyt ja haluaisin päästä
kaikista yritystoimintaan liittyvistä velvotteista mahdollisimman
nopeasti eroon. Mikään ei kuitenkaan mene tahtoni mukaan,
selvitystilailmoitus on tehty virheellisesti ja niinpä TE- keskus
ilmoittaa, että olen edelleenkin yritykseni palvelussa, yrityksen jota
ei ole enää olemassa. TE- keskuksen virkamies on samalla
turhautumisen tasolla kuin minäkin, hän menee sääntöjen ja
määräyksien taakse piiloon, mikä saa minut raivon partaalle.
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Tunnen suurta halua räjäyttää TE-keskuksen, verottajan ja siinä
samassa koko maailman tuhansiksi atomeiksi. Minun on järjettömän
vaiketa ymmärtää miksi elämä vastustaa kaikkea mitä teen.
Virastoissa käydessäni saan itseni hallittua jollakin tavoin, tunnen
kuitenkin järjetöntä vihaa ja pettymystä siitä, että olen täydellisesti
epäonnistunut elämässäni. Vierailen päivittäin vanhempieni luona ja
yritän auttaa heitä sen mitä pystyn. Piilotan omat tunteeni parhaan
taitoni mukaan ja uskoakseni onnistun siinä kohtalaisen hyvin.
Vajoan kuitenkin päivä päivältä syvempään tyhjyyteen, aikaisemmin
hyvältä tuntuneet polkupyörälenkit eivät tuo paljon kaivattua
helpotusta.
23.6.2014 molemmat perheen autot ovat taas kertaalleen
hajonneet, isä joutui sairaalaan uudelleen, pölynimuri hajosi ja
poika pudotti äitinsä auton avaimen järveen jne.
Katselen tapahtumien kulkua tyypertyneenä kysyen aika ajoin, että
mikä vielä voi mennä pieleen? Onneksi asioita, jotka voisivat
mennä pieleen ei ole enää paljoakaan jäljellä. Kun tähän
kokonaisuuteen liitetään kesäsää, joka muistuttaa enemmän syksyä
kuin kesää, niin tässähän sitä ollaan. Jos jollakin tavalla olen luonut
tämän kaiken, niin esille nousee epäily siitä, että sisälläni on todella
paljon paskaa tai sitten joku sadistinen kammotus, joka haluaa
tappaa minut hitaasti kiduttamalla.
Kaikki tämä tapahtuu, kun käsittelen elämänpuun neljättä keskusta,
jonka nimeksi on annettu Rakkaus (Chesed). Kuvauksissa kerrotaan,
että tässä rakkaudessa on mukana armoa ja suurta riemun tunnetta
sen kokemisesta. En voi olla enempää asiasta erimieltä. En
kertakaikkiaan jaksa tämän keskuksen käsittelyä enää, päätän
tietoisesti siirtyä eteenpäin.
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THERE IS NOTHING THERE, OUT THERE (5)

Rakkauskeskuksen kokemukset olivat nimestä huolimatta raskainta
mitä kuvittelin olevan olemassa. Yritystoiminnan lopettaminen,
työttömyyden kohtaaminen sekä omien pelkojen ja toimintamallien
näkeminen johtavat uudistumiseen, mutta on kyllä aivan pakko
myöntää, että olen lumiukkoakin pahemmin pihalla elämässäni.
Seuraava keskus on Totuus (Geburah), joka on Rakkauden
vastakohtainen elementti. Joissakin tulkinnoissa Rakkauskeskus
liitetään Jeesuksen elämään ja opetuksiin ja Totuuskeskus
vastaavasti Buddhan. Molempien keskuksien kohdalla kysymys on
sielun itsenäistymisestä. Totuuskeskus liitetään tuleen, joka polttaa
vääryyden ja virheellisen tiedon maailmasta, tämä jos mikä pelottaa
minua.
Kvanttifysiikassa saatu ymmärrys siitä, että ”there is nothing out
there, out there” on osaltaan nostanut esiin sisäisten rakenteiden
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roolia elämäntapahtumien rakentumisessa. Ajatus siitä, että olen
todellakin vastuussa kaikesta siitä, mitä elämässäni tapahtuu on
saanut minut epäilemään, että sisälläni on todellakin jotakin
erityisen synkkää ja pahaa. Epäily on inhimilliseltä tasolta
katsottuna varsin ymmärrettävä, sillä jatkuva epäonnistumisien virta,
yritystoiminnan lopettamiseen liittyvien takaiskujen määrä sekä
omassa elämässä vallitseva tyhjyys täyttävät elämäni lähes
kokonaisuudessaan.
Jokaisen epäonnistumisen kohdalla tunnen vihaa ja inhoa niitä
sisäisiä rakenteita kohtaan, jotka ovat olleet osaltaan luomassa
kaikkea sitä mitä elämässäni on tapahtunut. Huomaan myös sen,
että olen usein unen omaisessa tilassa, elän päässäni ja
ajatuksissani, sen sijaan että olisin läsnä tapahtumien kulussa.
Kehoni koittaa herätellä minua usein, tavarat putoilevat käsistäni,
törmäilen esineisiin ja tunnen usein väsymystä, vaikka olen
nukkunut ja levännyt hyvin.
Kesästä 2014 jää muisto vihan, epätoivon ja tyhjyyden
kohtaamisesta. Jos tämä on rakkautta ja totuutta, niin jotakin
pahasti pielessä.
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VOIMAPOLKU TUO KUOLEMAN ELÄMÄÄNI (19)

15.7.2014 puhelin soi aikaisin aamulla ja minulle ilmoitetaan, että
isäni on nukkunut pois. Pitkään jatkunut tulehdustila vanhassa ja
väsyynessä kehossa oli vienyt hänen kaikki voimansa ja näin hänen
matkansa takaisin valoon alkoi tänä armon päivänä.
Tämä kaikki tapahtuu kun olen polulla,
jonka nimeksi Tarot- korteissa on
annettu Voima. Naisen hahmo päässään
kukkaseppele ja päänsä päällä
äärettömyyden symboli hallitsee
käsillään leijonan kitaa. Valkoiseen
viattomuuden viittaan puettu nainen
edustaa puhdasta henkistä voimaa, kun
punainen leijona kuvaa intohimon ja
tunteiden voimia, jotka tarvitsevat
korkeampaa ohjausta. Mikä voi hallita
pedon voimaa, mikä kesyttää villin
leijonan ovat kysymyksiä, joka saavat
vastauksensa sisäisen viisauden ja
pyyteettömän rakkauden tasapainosta.
Muistan hyvin ajan, joka on tästä päivästä noin 12 vuotta
taaksepäin, pyysin silloin voimaa ja viisautta. Olin liikemaailmassa ja
tilanteet olivat juuri tuolloin hyvin haastavia. Sain todellakin voimaa
ja viisautta, se tuli koettelemuksien ja vaikeuksien kautta, ei niinkuin
olisin toivonut, apuna ulkopuoleltani. Nyt olen pyytänyt voimaa ja
viisautta armollisuuden ja lempeyden kera, näyttää siltä, että taas
kerran se tulee koettelemuksien kautta, nyt siinä on mukana myös
syvä suru.
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3.8.2014 istun kotona tietokoneeni ääressä. Viime viikot olen ollut
tulessa, joka on nostanut esiin tiedostamattoman mielen
syvyyksissä olevia asioita ja tunnetiloja, joita en ole osannut
aikaisemmin tiedostaa. Ajanjakso heinäkuun puolesta välistä tähän
päivään on ollut surun täyttämä. Suru johtuu pääasiassa isäni
kuolemasta ja siihen liittyvästä kaipuusta, jonka lähimmäisen
poistuminen elämästäni aikaan sai minussa.
Matkustin ystävieni kanssa Italiaan, jossa minulla oli mahdollisuus
pohdiskella elämääni harrastukseni parissa. Kaverieni rentous ja
leikkimielisyys saivat minut unohtamaan omat taakkani, etäisyys
omaan elinympäristöön oli myös todella tarpeen tilanteessa,
jonkalaista en ole aikaisemmin kokenut.
En osaa selittää tätä elämänvaihetta tämän enempää, sillä asiat
ovat isossa määrin ymmärrykseni yläpuolella. Matkani aikana tein
lyhyen filmin, jonka nimenä on Kuolema Venetsiassa, se kuvaa
mielestäni sitä mitä olen viime viikkojen aikana kokenut, jos haluat
katsoa sen löytyy nettisivuiltani.
10.8.2014 minulle ilmoitetaan, että äitini sisko Aune on koullut.
Hänet oli viety sairaalaan, jossa hän oli sitten siirtynyt ajasta
ikuisuuteen nopeasti ilman kipua. Aune- täti oli mukana isäni
hautajaisissa vajaa viikko sitten, hyvissä voimissa, niinkuin lähes 90vuotias dementiaa sairastava ihminen vain voi olla. Hän toi
tilaisuuteen paljon iloa kysymällä tyttäreltään kerta toisensa jälkeen:
kenen hautajaisissa me olemme? Serkkuni Marjaana kertoi
kärsivällisesti kerta toisensa jälkeen, että olemme Korhosen Arvon
hautajaisissa, johon Aune vastasi kohtalaisen kovalla äänellä:
Milloinkas se Arvo kuoli? Vahvasti dementoitunut Aune- täti sai
vilpittömyydellään meidät unohtamaan surumme. Mieleeni nousi
Marjan sanat: ”Kuolemaa Ei Ole” ja se helpotti oloani
suunnattomasti tuolloin. KIITOS AUNE, KIITOS
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14.8.2014 aukeaa eteeni kohtalaisen lämpimänä ja aurinkoisena.
Nyt sää alkaa olla kohdallaan, ei ole liian kuuma, eikä myöskään
kylmä, tämä sopii minulla hyvin. Kuljen koiran kanssa Launeen
isossa puistossa ja ympärilläni on samalla kauneutta ja surua. Suru
on tunne, jonka olen oppinut tuntemaan viime viikkojen aikana
useasta eri näkökulmasta katsottuna. Olen myös saanut paljon
vahvaa ohjausta, jossa minua kannustetaan uudenlaiseen elämään,
ilman sen suurempaa murehtimista ja ajattelua.
Kävin eilen Marjan kanssa syvällisen keskustelun siitä, kuinka
elämän mutapaini (yhteinen sanontamme vaikeuksien ja
vastoinkäymisien kanssa elämisestä) on päässyt menemään syvälle
niin tunteiden kuin myös syvien ajatus- ja käyttäytymismallien
tasolla. En ole tätä aikaisemmin ymmärtänyt, mutta nyt surun avulla
olen oppinut näkemään tämän elämääni hallinneen voiman.
Viime päivät ovat avanneet myös suhdettani äitiini, jonka kanssa
olemme keränneet asiakirjoja isäni perinkirjoitusta varten. Olemme
loppujen lopuksi hyvinkin paljon kiinni elämämme rakenteissa,
lähimmäisissä sekä arkipäivän askareissa. Kun jotakin muuttuu,
tilalle tulee tyhjyyttä, jonka kokeminen avaa mahdollisuuksien
maailmaa, haastavaa on se kuinka tyhjyydessä luodaan elämää.
15.8.2014 minulle ilmoitetaan, että ystäväni Marja on kuollut.
Hänen tyttärensä löysi hänet kotoaan aamulla kuolleena. En tiedä
miten asiaan pitäisi suhtautua, en ole surullinen, en ole vihainen, en
ole yllättynyt, mutta kuitenkin tiedän, että taas kerran jotakin suurta
on tapahtunut elämässäni.
18.8.2014 on kolmas päivä siitä, kun Marja kuoli. Sanotaan että, ei
kahta ilman kolmatta ja se tuntuu pitävän hyvin paikkaansa myös
minun kohdallani. Marjan lähtö oli todellinen yllätys, sillä
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keskustelumme edellisenä päivänä olivat hyvin positiivisia ja hän oli
innostunut siitä, kun asiat olivat nyt vihdoinkin lähteneet liikkeelle
hänekin osaltaan. Olimme molemmat iloisia, sillä myös uusi lääkitys
tuntui tehoavan, kaikki näytti hyvin valoisalta ja parasta asiassa oli
se, että pitkä odotus tuntui nyt olevan vihdoinkin ohi. Seuraavana
aamuna kuin salamaniskusta hän oli poissa.
Hänen kuolemansa vei minut uudenlaisen surun maailmaan. Isäni ja
Aunen kuolemat olivat enemmän luonnollisia, jos asiaa nyt edes voi
näin kuvata. Molemmissa tapauksissa kysymys oli korkean iän
omaavista ihmisistä, jotka olivat sairastaneet jo useampien vuosien
ajan. Vaikka minulla oli todella läheiset suhteet isääni, en pystynyt
kokemaan samaa yhteyttä hänen kanssaan, mikä minulle oli
rakentunut Marjan kanssa vuosien saatossa. Molemmat olivat
minulle äärimmäisen rakkaita, mutta he elivät kumpikin omissa
maailmoissaan, isäni jälleenrakentajan elämää yhteiskunnassamme
ja Marja uudenajan alkemistin luomistarinaa galaksien ja
universumien keskellä.
Minulle Marja oli kuin kallion, joka oli luotu ikuiseksi. Yhteinen
tutkimusmatkamme tietoisuuden monitasoiseen maailmaan sekä
kvanttifysiikkaan alkoi jo tämän vuosituhannen alussa. Tunsin usein
olevani täydellisen kuolematon ihmeellisien tapahtumien ja
kokemuksien saatossa, jotka vain jatkuivat ja jatkuivat toinen
toisensa jälkeen, tosin pääsääntöisesti siten, että Marjalla oli noissa
mainituissa kokemuksissa selkeä päärooli. Hän oli se, joka teki
ihmeitä, hän oli myös se, joka ei suostunut mihinkään
tavanomaiseen, ennenkuin oli täydellisen varma siitä, että kaikki oli
tehty oikein hänen oman sisäisen tuntemuksensa mukaan.
Matkamme aikana tapasin monia ns. mestareita ja/tai guruja, mutta
he kaikki kalpevat sen rinnalla, mitä Marja teki omassa elämässään.
Hän oli ihminen, joka sanoi sen mitä teki ja hän myös teki sen mitä
oli sanonut. Vain hyvin harvat pystyvät tähän.
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Marjan kuoleman jälkeen hain yhteyttä hänen tietoisuutensa, siihen
osaan joka ei kuole. Yhteinen sanontamme oli ”Kuolemaa Ei
Ole!”. Näin uskoimme ja näin uskon edelleenkin. Hämmästykseni
oli suuri, kun vastassani oli usean päivän ajan pelkkää tyhjyyttä. En
saanut häneen yhteyttä, vaikka kuinka yritin.
Vietin illan toisen ystäväni mökillä, rentoutuen ja pohtien elämän
menoa sekä viimeaikaisia tapahtumia. Lähdin varhain aamulla
ajelemaan kohti kotia, sillä minun piti kuljettaa vielä yksi kuorma
ylijäämätavaraa kaatopaikalle, ennenkuin myyty kesämökkimme oli
lopullisesti luovutettu. Kuorman purkamisen jälkeen paluumatkalla
hiljensin mieleni, ja kysyin Marjan tietoisuudelta, mitä hänelle
kuuluu? Yhteys aukesi ilman vaikeuksia ja hän kertoi minulle
leikkisästi, että hän on nyt matkalla valoon, jossa kaikki on aina
hyvin. Hän muistutti minua ”Etkö muista, että olen täällä
aikaisemminkin, täällä on autuaallisen hyvä olla”.
Kysyin häneltä mitä hän aikoo tehdä kaikille niille asioille, jotka
jäivät häneltä kesken? Hänen vastauksensa oli kuin aina ennenkin:
”En tiedä vielä, mutta kaikki selviää kunhan pääsen perille”.
Seuraavaksi pyysin häneltä pienen hetken, jotta voisin käydä läpi
yhteisen opettajamme Hew Len Ikhaekalan puhdistusrituaalin,
jonka tunsimme molemmat hyvin. Pyysin hänen tietoisuudeltaan
anteeksi kaikkea sitä virheellistä informaatiota minussa, joka on
aiheuttanut hänelle sairautta, pahoinvointia ja/tai negatiisia tunteita
yhteisen maallisen vaelluksemme aikana. Pyysin myös
anteeksiantoa esi-isieni teoille ja kaikelle sille
ymmärtämättömyydelle, joka on kohdistunut niiden kautta hänen
sielunsa vaellukseen kautta aikojen. Rituaalin päätteeksi totesimme
molemmat, että näin olkoon, kaikki on nyt hyvin.
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Vuoropuhelumme lopuksi kerroin hänelle, että olen itsekkin valmis
siirtymään valoon, sillä elämä ilman merkitystä on todella raskas
taakka kannettavaksi. En saanut vastausta, mutta ymmärsin
erityisen hyvin, että nyt paljon tärkeämpää on hänen matkansa
takaisin valoon, kuin minun maallisen vaellukseni haasteet. Jatkan
omalta osaltani elämän mysteerioiden selvittämistä, tiedän sen,
että hän kulkee kanssani tapahtuipa elämässäni mitä tahansa. Näin
olkoon, kaikki on nyt hyvin. Kiitokset sinulle Marja, aidosta ja
rehellisestä ystävyydestä, KIITOS, KIITOS, KIITOS.
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YMPYRÄ ON SULKEUTUNUT (14)

Pelkoni siitä, että viisaus ja totuus saapuisivat elämääni
koettelemuksien kautta toteutui täysimääräisesti. Elämä on
avautunut minulle uudella tavalla, se on pakko myöntää, mutta
mihin tarvitaan kaikki tämä suru ja tuska. Olen vahvistunut
voimassa, olen melkoisen varma, että mikään ei enää voi minua
huojuttaa tai järkyttää, ja silti jossakin syvällä ääni kertoo minulle,
että kaikkea ei ole vielä koettu. Suuntaan rukoukseni sille voimalle,
joka on minut luonut ja pyydän armollisuutta ja rakkautta, jotta
voisin sitä itsekkin antaa lähimmäisilleni ja maailmalle.
Elämänpuumatka on menettänyt merkityksensä, se on vain yksi
homma muiden turhien hommien joukossa. En ole jaksanut
kirjoittaa, eikä kysymys ole ollut niinkään jaksamisesta, vaan siitä,
että ei ole ollut mitään kirjoitettavaa. Olen katsellut
elämänpuumateriaaleja, mutta en ole saanut langan päästä kiinni.
En ole tuntenut ohjausta, eikä sisälläni tunnu olevan mitään tarvetta
mennä eteenpäin.
Kirjoittelen polun 14 materiaalin puhtaaksi, kun
minulla ei ole muutakaan tehtävää. Saan oudolla
tavalla voimaa, kun katselen Tarot- korttia, jonka
nimeksi on annettu Hallitsijatar. Hän muistuttaa
monessakin suhteessa edesmennyttä ystävääni
Marjaa, joka liikkui paljon korkeissa henkisissä
maisemissa, aivan kuten tämäkin mystinen
hahmo.
Kortin kuvauksessa sanotaan: Pyhät ovet
yhdistävät elämän elämään, äidistä isään ja isästä äitiin. Tämä
tasapaino yhdistää minussa rakkauden ja totuuden, antaen tälle
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pyhälle liitolle tähtien kruunun ja ikuisuuden ja pyyteettömän
rakkauden valtikan. Vihkimykseni yhdistää voitokkaan sieluni
luontoon ja elämään, sieluni on kuin siemen, josta kasvaa
häikäisevän kaunis kukka, kukka, joka saa niityn loistamaan
kauneutta ja valoa. On tullut sadonkorjuun aika, sieluni korjaa
rakkaudensatoa, joka on täydellinen ja yltäkylläinen, ääretön ja
iänkaikkinen. Oi sinä lempeän kesäpäivän kuningatar, kastele
sieluni siemenet, vaali ja rakasta niitä, niin, että ne täyttävät
kesäisen niityn, uudelleen ja uudelleen, aina ja iänkaikkisesti. Päivät
kuluvat en tiedä kuljenko enää mitään polkua, en tiedä ohjaako
joku minua.
Yhteenvetona tästä merkittävästä polusta voin kertoa sen, että
minut kuljetettiin sen läpi kädestä pitäen. Mieleni oli useaan
kertaan poissa pelistä, olin kuin unessa, vaikka en ollut käynyt
nukkumaan.
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KAUPUNKI, JOSSA VIISAUS ASUSTAA (2)

En tiedä mikä on saanut minua
jatkamaan matkaani, ehkä se että,
muutakaan tekemistä ei ole ollut niin
paljoa. Olen päättänyt kulkea
elämänpuumatkani loppuun saakka,
vaikka en oikeastaan osaa sanoa kuka
tuon päätöksen on tehnyt. Pieni
mieleni ei ole sitä tehnyt, se on liian
pelokas ja väsynyt, sillä se on joutunut
koetukselle kerta toisensa jälkeen.
Viisaus on elämänpuun toinen keskus,
se on viisaudenpilarin ylin keskus ja
sen henkinen näkökulma on
korkeamman tietoisuuden tunteminen, visio, jossa korkeamman
kohtaaminen tapahtuu kasvotusten.
Tarot tulkinnoissa viisauteen liitetään neljä kuningasta, jotka
edustavat jumalallisen viisauden monimuotoisuutta. Sauvojen
kuningas edustaa positiivista isällistä energiaa sekä siihen
yhdistyvää luovuutta, huumorintajua sekä älyä, jonka avulla
voimme asettaa päämääriä ja tavoitteita. Maljojen kuningas on ovi
tiedostamattomiin näkymättömiin, rajattomiin voimavaroihin, jotka
ovat käytössämme silloin kun olemme valmiita kuuntelemaan
sisäistä ääntämme. Miekkojen kuningas on avain jalojen taitojen
lähteille, se edustaa kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin,
kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä ja niiden vaatimia tekoja.
Lanttien kuningas symboloi saavutettua menestystä sekä rohkeutta
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nauttia hyvinvoinnista ja yltäkylläisyydestä. Anteliaisuus on myös
hyve, joka liitetään tähän kuninkaaseen.
9.9.2014 on tavanomaista mielenkiintoisempi päivä. Päivä alkaa
sumuisena, muuttuen auringonpaisteeksi ja normaaliolosuhteita
lämpimämmäksi syyspäiväksi. Illalla luontoa puhdistaa rankkasade,
joka saapui nopeasti etelästä pesemään menneen kesän pölyjä
kaupungistamme.
Aamuyöstä saimme myös kokea kolmannen superkuun, joka
päättää astrologisesti vahvan jakson, joka on ainakin
allekirjoittaneen osalta nostanut esiin syvällä tiedostamattomassa
olevia rakenteita. Nämä rakenteet ovan mahdollisesti vaikuttaneet
siihen, että elämässäni on tapahtunut aikaisempaa syvällisempiä
asioita, ne ovat nostaneet esiin kysymyksiä jumalasta, olemassa
olosta sekä elämän merkityksestä. Pohdinta ei ole tapahtunut
pelkästään ajatuksien ja tunteiden tasolla, vaan syvän surullisen
unen omaisessa tilassa.
Aikaisempi käsitys hyvästä jumalasta on huojunut, vaikka en ole sitä
pyrkinyt sen ihmeemin huojuttamaan. Mieleeni nousee usein
kysymys, miksi maailmassa pitää olla niin paljon sotaa, ahneutta,
julmuutta, yksinäisyyttä sekä tuskaa? Maailma muistuttaa selvästi
raamatussa kuvattua helvettiä, jossa on sielun sisällä oleva synnin
ahdistus sekä ulkopuolisten olosuhteiden aiheuttama piina ja
kärsimys. Näyttää siltä kuin maailmasta puuttuisi jumalan läsnäolo,
mikä johtaa kaaokseen, jonka jokainen meistä voi kohdata omassa
elämässään.
Kaikessa kammottavuudessaan tähän ajatukseen sisältyy elämään
motivoiva ajatus. Sen sijaan, että pohtisin ja murehtisin
kadotukseen joutumista, minulle avautuu nyt mahdollisuus
keskittyä siihen, kuinka kadotuksesta matkustetaan takaisin valoon.
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Empä olisi osannut kuvitella tällaisten ajatuksien esiin nousemista
viime aikojen kokemuksieni valossa.
Tänään olen saanut itseni liikkeelle ja olen iloinen siitä, pitkä
aikainen haaveeni toteutui ja otin itselleni tatuoinnin, joka
muistuttaa minua tästä vuodesta ja erityisesti tämän kesän
tapahtumista.
Tatuointi liittyy vahvasti elämänpuun korkeimpien osien
tutkimukseen ja kuvaa niitä voimia, joita tarvitaan viisauden
yhdistämisessä arkipäiväiseen elämään. Toivon, että jonakin
päivänä voisin kokea ja ymmärtää sen viisauden, joka on ollut
luomassa kaikkia näitä tapahtumia.
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YMMÄRRYSKESKUS JA HELMEN MYYTTI (3)

Ymmärrys on elämänpuun kolmas keskus, jota kuvataan
visuaalisesti vanhana arvostettuna naisena, kuningatar hahmo,
”Mara” tumma meri. Tätä hahmoa on kutsuttu myös ylimaalliseksi
äidiksi, naisellinen tunne-peräinen aspekti (yin), joka tasapainottaa
maskuliinisen ylimaallisen isän. Elämänpuun yläosassa Ymmärrys ja
Viisaus yhdistyvät useiden polkujen avulla ympäröiviin keskuksiin ja
erityisesti polun 14 välityksellä toisiinsa. Sanotaan, että niissä
ihmisen sielussa olevat voimat, anima ja animus kohtaavat ja
muodostavat liiton, jonka avulla ihminen tulee ehjäksi.
Olen odottanut eheytymistä jo pitkään, olen toiveikas, mutta
kuitenkin peloissani. Aikaisemmat kokemukset elämänpuumatkalla
ovat olleet raskaita, nyt kaipaisin jo hieman kevennystä, ei edes
paljoa, mutta jonkin verran.
11.10.2014 herään syksyiseen aamuun mieli täynnä hämmennystä
ja ihmetystä. Viime viikot ovat olleet sielullisen pohdinnan aikaa,
jossa olen kulkenut oman matkani aivan alkuhetkistä tähän päivään
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saakka. Sanat eivät riitä kertomaan kokonaisuutta, joten puen sen
pienen tarinan muotoon:
En tiedä miksi Ikiaikainen Isä ja Iänkaikkinen Äiti päättivät lähettää
minut tänne varjojen ja vaarojen maailmaan. Lähdin
yltäkylläisyydestä ja valosta, olin osa Heitä ja He olivat osa Minua ja
Sisaruksiani. Sieltä mistä lähdin, meitä oli paljon ja olimme kaikki
yhtä ja samaa suurta perhettä.
Vanhemmillani oli varmaankin hyvät syynsä lähettää minut tänne,
itse en niitä enää muista, enkä näin ollen nyt ymmärrä miksi olen
tänne joutunut. Ehkäpä he viisaudessaan antoivat minulle neuvoja
ja opastusta, sitäkään en enää muista. Varmaankin he sanoivat, että
ole varovainen siellä, älä usko kaikkea mitä sinulle kerrotaan, äläkä
ylen syön maanantimia, sillä ne saavat sinut unohtamaan kuka olet.
Olen varmaankin yrittänyt noudattaa saamiani neuvoja, ehkä
lapsena jonkin aikaa, sillä lapsuuteni oli riemukas ja valoisa. Se
minkä nyt tunnen todeksi, kertoo sen, että olen juonut ja syönyt
tämän maan antimia, ja sen myötä olen pudonnut syvään
unohdukseen, jossa olen matkaani taivaltanut näihin päiviin saakka.
Maallisesta lapsuudestani muistan vilpittömyyteni ja suuren haluni
oppia uutta ja ymmärtää maallista elämää sen lukuisissa
ulottuvuuksissaan. Opin paljon ja nopeasti, ja haluni kasvaa
aikuiseksi oli suuri. Nuorena uskoin olevani kehoni, seuraavaksi
älyni, mieleni ja työni, myöhemmin mukaan tulivat omaan
syvempään olemukseeni liittyvät tutkimukset, joissa matkani tuntuu
jatkuvan eteenpäin halusinpa sitä tai en.
Viime aikoina olen miettinyt usein sitä, mihin elämänhaluni on
kadonnut, miksi en ole enää innostunut? miksi en enää odota
suurien asioiden tapahtuvan materiaalisessa maailmassa, siinä
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todellisuudessa jossa nyt elän? Hyvät ja niitä vähän paremmatkin
yritykset ovat kerta toisensa jälkeen johtaneet pettymyksen ja
epäonnistumisen tunteisiin. Uutta en ole oppinut, sillä kaikki nämä
asiat, jotka nyt tiedän tiesin jo lapsena. Nyt ymmärrän kaiken
syvällisemmin, olen saanut lukemattomia uusia näkökulmia siihen,
jonka olen aina tiennyt. Tätä voisi täällä maan päällä kutsua
kokemukseksi, ymmärrykseksi tai viisaudeksi.
Kaiken kaikkiaan ja loppujen lopuksi, kokemus, ymmärrys eikä
myöskään niistä saatu viisaus ole johtaneet mihinkään. Samat
teemat toistavat itseään, onnistumiset ovat onnistumisia ja haasteet
haasteita. Paljon haluamisen ja yrittämisen jälkeen kävelen tyhjänä
ja yksinäisenä polkuja, pyörätietä ja katuja pitkin, jokaisen lähtöni
jälkeen palaan takaisin siihen mistä lähdin. Ainoa asia mikä on
pitänyt minut elämässäni kiinni, on sisälläni oleva outo kaipuu
Valoon, takaisin sinne mistä olen tullut. Tuo omituinen koti-ikävä on
kasvanut niin suureksi, että olen kääntynyt usein luojani puoleen,
pyytäen ja rukoillen häneltä apua.
Elämänpuumatkani aikana olen muutamia kertoja tuntenut ja
kokenut, että sisälläni on jotakin samaa, kuin siinä paikassa josta
olen tänne tullut. Maallisesta näkökulmasta katsuttuna se ei se ole
Valoa, eikä se ole myöskään energiaa. Helmi voisi olla se sana, joka
kuvaa tuota tuntemusta parhaiten. Helmi vain siinä mielessä, että
se on käsityskyvystä katsottuna koteloitunut vahvan kuorensa
sisälle, turvaan kaikelta siltä mitä sen ympärillä on. Toisaalta se ei
voi olla Helmi, koska se ei ole tästä maailmasta, se ei ole materiaa,
eikä se osaa puhua tämän maailman kieltä.
Tänään aamulla sain Susanilta kanavoidun viestin, jossa hän pyytää
meitä kaikkia kääntymään sisäänpäin, unohtamaan materiaalisen
maailman ja keskittymään siihen mikä on oleellista. Viestissä hän
kuvaa tämän maailman tietoisuuden tilaa, sitä kuinka ahneus, viha
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ja rakkaudenpuute ajavat ihmiset aina vain tiukemmalle ja
tiukemmalle: Minun on helppo allekirjoittaa tuo, koska juuri noin
minulle on tapahtunut. Haluaisin lisätä hänen viestiinsä, ettei
maailmassa ole mitään vikaa, se tekee sitä tehtävää, johon se on
asetettu. Ehkäpä onkin niin, että tehtävänämme on ensin vaipua
unohduksen uneen, josta sitten heräämme pikku hiljaa
hämmästyksen krapulaan, jossa muistamme kaukaisesti tuon
Helmen vai olisiko parempi kutsua sitä pieneksi valon kipinäksi. Se
on ollut mukanamme aina ja sen on aika palata kotiin, sinne mistä
se on alun alkaen matkaansa lähtenyt. Miten se viedään takasin,
siinä pienelle mielelelle on suuri tehtävä ja haastetta kerrakseen.
Ehkäpä kaikki tämä mitä tuohon yläpuolelle olen raapustanut on
juuri sitä ymmärrystä ja viisautta, joten olen
ymmärtämättömyydessäni lähtenyt hakemaan.
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OMAN ELÄMÄN ALKEMISTI (12)

Olen nyt hyvin korkealla elämänpuussa,
matkalla Viisauskeskuksesta
Kruunukeskukseen, olen polulla numero 12,
jota kuvataan Tarot- kortilla Maagikko.
Jokainen meistä on oman elämänsä
alkemisti, niin minäkin, vaikka olen yrittänyt
vaatimattomuudessani tätä ilmausta välttää.
Polun 12 kokemuksia voidaan kuvata
seuraavan kertomuksen avulla: Voimani
lähde, viisauteni isä, oi pyhä elämä, sinua
minä kumarran. Taikasauvani antaa
viisaudelle käskyn toimia. Viisaudelle, joka on kulkenut kanssani
iänkaikkisesti. Olen muutoksen voima, joka tekee pimeydestä valoa
ja valosta valaistumisen. Luon sielulle tahdon, jonka voimalla esteet
muuttuvat silloiksi, silloiksi jotka yhdistävät tietoisuuden valoon,
valoon ja valaistumiseen. Sieluni mysteeriot muuttuvat
sankaritarinoiksi, valheet johdetaan päivän valoon, jossa ne
muuttuvat totuudeksi. Näin tekee taikoja, taikuri, joka on kaiken
aineellisen yläpuolella, ikuisuuden ja valon lapsi, jumalallisen
salaman kipinä, sielun voima, rakkaus, valo, viisaus ja voima.
20.11.2014 istun junassa ja matkani määränpää on Kajaani. Viime
viikot ovat avanneet näkymiä sisäisiin maailmoihin jonkin verran, ei
niin paljoa kuin olisin toivonut ja lisäksi avaustuminen on
tapahtunut muodossa, johon en osannut valmistautua, vaikka sitä
omalla tavallani yritinkin. Kokonaisuudessan tieto siitä, että en
todellakaan ymmärrä sisäisen maailman olemusta vahvistui, lisäksi
harmittavaa on se, että sisäiset rakenteetkaan eivät ole sellaisia
kuin olen luullut ja kuvitellut.
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Kokemuksista nousee päällimmäisenä eri maailmoiden välisen
vuorovaikutuksen yksisuuntaisuus. Mieli haluaisi kommunikoida
sisäisenmaailman kanssa, jopa siinä määrin, että aika ajoin se
mallintaa itse itselleen keskustelukumppanin itsestään. Tämä voi
kuullostaa hassulta, mutta monitasoiseen toimintaan tottunut mieli
osaa tämänkin ja harha on siinä määrin todentuntuinen, että siihen
on helppoa pudota kerta toisensa jälkeen.
Havahtuminen harhasta tapahtuu niinä lyhyinä taianomaisina
hetkinä, jolloin sisäisestä maailmasta tulee ohjausta muodossa, jota
mieli ei osaa selittää. Sisäinen tieto saapuu mieleen joissakin
tilanteissa sisäisesti ja toisinaan tiedon saapumisen oivaltaa
ulkoisien tapahtumien kautta. Vuoropuhelua kaipaava mieli on
tässä informaation siirtymismallissa todella omituisessa roolissa, vai
olisiko parempi sanoa, että se osallistuu tapahtumaan
jonkinlaisessa tarkastelijan roolissa, ilman mahdollisuutta vaikuttaa
siihen mitä tapahtuu.
Vaikuttaa siltä kuin mieli tulisi tilanteeseen, vasta kun oleellinen on
jo tapahtunut. Joskus käy niin, että tulevista tapahtumista tulee
ennakkotietoa, eräänlainen intuitio tai jotakin siihen suuntaan,
tässäkään tilanteessa mielellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa
tapahtumien kulkuun, ainoastaan siihen, kuinka tai mistä
näkökulmasta se tarkastelunsa tekee.
Sisäinen maailma on siis olemassa, mutta se on jossakin määrin
haluton tai kyvytön toimimaan mielen käsitteellisessä maailmassa,
siltä se ainakin tuntuu kun asiaa tarkastellaan käsitteellisestä
maailmasta.
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OLEN KULKENUT VARJOJEN MAAILMASSA,
ELÄMÄNPUUNI JUURISSA ON OLLUT KAIKKI SE
MITÄ OLEN KOKENUT

Olen ollut oman elämäni alkemisti, olen halunnut kulkea
viisaudesta valoon ymmärtämättä kokonaisuudesta mitään. Kun
sokealle laittaa toisen sokean oppaaksi perille pääsyyn voi mennä
tavanomaista enemmän aikaa. Näin kävi minulle ja niinpä
ymmärrän oman sokeuteni aikaisempaa paremmin.
Kokonaisuudessaan sokeuteni on vertaansa vailla, olen yrittänyt
kuvata sitä näiden tekstien ja tämän yhteenvedon avulla. Matkani ei
toki ole vielä lopussa, mutta maalilinjan näkyessä tiedän jollakin
tasolla mihin olen pyrkinyt ja mihin olen saapumassa.
Kuvittelin tekeväni matkan varjoista valoon. En ymmärtäny niitä
varoituksen sanoja, jotka minulle kerrottiin, kuulin ne kyllä mutta en
ymmärtänyt kuulemaani. Spephan Hoeller, joka on toiminut
innoittajana ja tiedonantajana matkani aikana varoitti usein
elämänpuusta ja siihen liittyvistä vaaroista. Hänen sanojaan
lainaten: Elämänpuuhun voi tutustua syvällisemmin, jos on yli
neljäkymmentävuotta vanha, kokenut avioliiton, kasvattanut
lapsensa aikuiseksi ja jos vatsa on täynnä hyvää ruokaa. Nämä
eivätkä muutkaan varoitukset koskaan saapuneet ymmärrykseeni.
Viimeisellä polulla aloin uudelleen kirjoittamaan ajatuksiani, sain
tueksi runoja kirjoittavan ystäväni Markun, joka kirjoitti
kokemuksistani joitakin runoja. Päätin myös loppumatkani kunniaksi
kuunnella uudelleen elämänpuuhun liittyvät luennot, jotta voisin
tarkemmin ymmärtää mistä on kysymys.
Luento toisensa jälkeen virtaa tajuntaani ja luon usein yhteyksiä
kuulemani ja kokemieni tapahtumien välille. Viimeisessä
elämänpuuluennossaan Hoeller tekee kokonaisvaltaista
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yhteenvetoa elämänpuusta, siinä ei ole kovinkaan paljon uutta,
kunnes hän toteaa: Elämänpuun puun voi ymmärtää olevan kaksi
puuta, jotka ovat päällekkäin. Toisen puun juuret ovat maassa ja
toisen taivaassa. Ja hän jatkaa; muinaisessa mytologiassa asia on
kuvattu myös siten, että puu seisoo maanpäällä, mutta sen alla on
vastaavat juuret, jotka työntyvät syvälle maan uumeeniin. Juuret
ovat kuten puu, mutta niissä oleva tieto on negatiisista, eräänlainen
vastakohta sille kaikelle mikä on valossa, siis maanpäällä näkyvissä.
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Muistan kuulleeni tämän, mutta jotenkin se on mennyt ohi.
Luennossa Hoeller kertaa juurissa olevien voimien luonteet ja
vertaa niitä näkyvässä elämänpuussa oleviin positiivisiin voimiin.
Olen pitkään hiljaa, en osaa sanoa yhtään mitään, sillä se mikä
tajuntaani virtasi tuolloin oli järkytävä oivallus siitä, että
elämänpuun asemasta olen käynyt läpi omat juureni ja niissä olevat
varjot. Juurissa olevat voimat kuvaavat täydellisesti niitä voimia,
jotka ovat luoneet kokemani tapahtumat. Olen usein yrittänyt
kieltää, että en olisi tuo voima, mutta nyt ymmärrän, että jos olen
puu minulla on myös juuret.
En voi syyttää, etteikö minua olisi varoitettu. En olisi matkalleni
lähtenyt, jos olisin tämän kaiken tietänyt. En väitä, että voimat
olisivat pystyneet vaikuttamaan siihen, mikä on ollut väistämätöntä,
mutta tunnistan omista kokemuksistani niiden läsnäolon. Oivallus
juurista ja varjoista on varsin vapauttava, luulin tulleeni hulluksi ja
pelkäsin, että olin tehnyt järjettömän paljon pahaa edellisissä
elämissäni, kun kohtasin vastoinkäymisen toisensa perään.
Viimeinen polkuni päättyy tähän oivallukseen ja käännän katseeni
kohti viimeistä keskusta, joka on elämänpuun ylin keskus.
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JUMALUUS JA NELJÄ MYYTTIÄ (1)

Elämänpuun ylin keskus on nimeltään Kruunu (Kether), auringon
valoakin kirkkaampi valkoinen valo. Kruunu sijaitsee pään
yläpuolella, pyhimyksen valokehän tavoin. Kruunun visuaalinen
kuvaus on muinaisen partasuisen kuninkaan sivuprofiili. Eräiden
tulkintojen mukaan kuvan toisella puolella on sivuprofiili
kuningattaresta, joka täydentää näin kokonaisuuden. Kruunua
pidetään jalona tunnusmerkkinä, sille joka on yhdistänyt aineellisen
maailman aineettomaan maailmaan.
Tarot tulkinnoissa kruunuun liitetään neljä ässäkorttia. Sauvojen
ässä edustaa energian heräämistä, totuutta sekä itsensä löytämistä.
Maljojen ässä symboloi viisasta rakkautta, kypsää tunne-elämää
sekä tietoista antautumista elämälle. Miekkojen ässä kuvaa älyllistä
selkeyttä sekä lahjakkuutta, se liitettään myös luovuuteen ja
kekseliäisyyteen sekä laajentuvaan tietoisuuteen. Lanttien ässä
edustaa tyytyväisyyttä, turvallisuuden tunnetta sekä henkistä ja
aineellista hyvinvointia.
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Tälle keskukselle olen varannut aikaa kokonaisen kuukauden, josta
käytän viikon kerrallaan kuhunkin myyttiin perehtyen. Tutkimuksen
aikana perehdyn neljään eri myyttiin, joista kaksi ensimmäistä
liittyvät maailmankaikkeuteen sekä yleisesti vallitsevaan
jumalkuvaan, seuraavat myytit liittyvät sieluun sekä sielunvaelluksen
merkitykseen.
Myytit, niihin liittyvät tarinat sekä kysymykset eivät ole vaikeita,
mutta ne liittyvät elämäämme syvällisesti vaikuttaviin käsityksiin,
ajatusmalleihin sekä uskomuksiin. Jos kysymme nykyihmiseltä, mikä
on hänen suhteensa jumalaan, saamme monenlaisia vastauksia.
Monet kertovat uskovansa, useat ovat epävarmoja ja jotkut
kertovat, että eivät usko jumalaan.
Oleellista ei ole se, mihin ihminen uskoo käsitteellisellä tasolla.
Huomattavasti mielenkiintoisempaa on se, mistä lähtökohdista ja
minkälaiseen sisääntallennettuun tietoon vastaukset perustuvat.
Unohdamme usein sen, että mielemme muodostaa käsityksiä
opittuun ja omaksuttuun tietoon pohjautuen. Olemme isiemme,
äitiemme, yhteisöjemme ja yhteiskuntamme mukaisia, kukin omalla
yksilöllisellä tavalla. Jotta voimme käsitellä asioita ja vastata
kysymyksiin meissä on oltava samankaltaista tietoa, sen
sisäistämistä, ymmärtämistä sekä näiden kautta syntynyttä
käsityskykyä. Erilaiset vastaukset syntyvät lapsuuden, aikuisuuden
sekä elämän saatossa syntyneiden kokemuksien sekä
omaksumisien mukaisesti. Vastauksemme voivat olla erilaisia, mutta
loppujen lopuksi niiden taustalla oleva tieto on hämmästyttävissä
määrin samanlaista.
Lisäksi on syytä ymmärtää, että suurin osa käsityksistämme kuin
myös toimintatapamme ja ajatusmallimme ovat aikuisiässä lähes
täysin automaattisella tasolla. Saatoimme jossakin vaiheessa epäillä
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meille tarjottua tietoa, sen viisautta ja erityisesti sitä miten tiedon
käyttäminen vaikutti ympäröivään todellisuuteen, mutta meillä ei
ollut riittävää osaamista, ymmärrystä tai rohkeutta lähteä
perehtymään siihen mikä on todellista ja toimivaa. Virran mukana
kulkeminen on huomattavasti helpompaa kuin sen vastustaminen.
Tarkoituksena ei ole kuitenkaan asettaa kumpaakaan toimintatapaa
erikoisasemaan, vaan tarjota mahdollisuus uudenlaiseen elämän
kokemiseen, niille jotka sitä janoavat.
Omalla kohdallani päädyin kokemuksellisuuteen tilanteessa, jossa
vanhat toimintamallit eivät enää tuottanneet merkityksellistä
elämää, näin olen asia itselleni tässä vaiheessa selvittänyt.
Aineellisen maailman tarjoamat palkinnot tuntuivat
merkityksettömiltä, puhumattakaan uusista tavoitteista tai asioista
joita haluaisin saavuttaa. Elämääni syntyi tyhjiö, jonkalaista en ollut
koskaan aikaisemmin kokenut. Tyhjiö johti siihen, että lähdin
pohtimaan ja uudelleen arviomaan elämäni tärkeimpiä kysymyksiä,
koska mitään muuta ei enää ollut jäljellä.
JUMALA LOI TAIVAAN JA MAAN; ENSIMMÄINEN
MYYTTI

3.12.2014 kävelin taas kerran koiran kanssa ja nostin esiin
luomiskertomuksen. Eilen en sitä mieleeni saanut, mutta nyt
mieleeni muistuivat sanat ”Alussa jumala loi taivaan ja maan. Maa
oli tyhjä ja autio, pimeys täytti kaikki syvyydet, ja Jumalan henki
liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: ”Tulkoon valo” ja valo tuli. Jumala
näki, että valo oli hyvä…
Tänäänkin sanat nousivat mieleeni pieninä paloina, mietin miksi
näin, mikä tässä kertomuksessa on näin vaikeata. Vaikeaa tai ei, niin
seuraavaksi kuulen, kun joku sisälläni kysyy: "kuka tämän on
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kirjoittanut alun perin" ja ei aikaakaan, kun kuulen mieleni
selittävän, että tarina on ainakin kolmetuhattavuotta vanha,
Mooseksen ajoilta oleva luomiskertomus.
Jatkan kävelyä ja pohdin, minkälaisessa mielenmaisemassa
kirjoittaja on elänyt? Seuraavaksi olen hämmästynyt siitä, että
uskomusjärjestelmämme pitävät tarinaa edelleenkin suuressa
arvossa, miksi ihmeessä? Elämme kolmannella vuosituhannella ja
edelleenkin valtiollinen uskontomme nojaa tuhansia vuosia
vanhoihin tarinoihin. Emmekö me enää osaa kirjoittaa omaa
historiaamme, mitä me ymmärrämme elämästä, jos emme uskalla
elää sitä.
Pienen hetken päästä sisältäni nousee riemun tunne. Naurahdan
sille, kun muistan tieteen ja uskovaisten kinastelun siitä, pitääkö
tarina paikkaansa vai ei. Tieteen vahvat selitykset maailman
kaikkeuden syntymisesta vastaan ihmismielen vankkumaton usko
siitä, että Jumala loi maailman seitsemässä päivässä. Naureskelen
kävellessäni, sillä ristiriita on kertakaikkiaan vertaansa vailla. Eihän
tässä ole todellaankin mitään järkeä, jos ihmiset ovat todella
tosissaan moisessa väittelyssä, pitää olla erittäin tarkkana siitä, mitä
heidän käsiinsä antaa. En olisi yllättynyt, vaikka koko maapallo
räjähtää jonakin päivänä heidän käsissään, sillä he ovat täydellisen
sekopäisiä ja irtiarjesta. Parhaan naurun saan, kun oivallan olevani
itse myös täysin sekopäinen ja irtiarjesta.
Naureskelun jälkeen vakavoidun hieman ja nostan esiin entäpäs jos
kysymyksen. Entäpä jos: ”tarina onkin kertomus sielun syntymisestä
maailmaan?” Pieni sielu on jossakin toisessa todellisuudessa ja joku
päättää lähettää sen aineelliseen maailmaan elämää kokemaan.
Ensin kaikki on tyhjää ja autiota, vain henki on läsnä. Sitten tulee
valo ja sen jälkeen alkaa maallinen vaellus. Oivallus tuntuu siinä
suhteessa oikealta, että se liittyy tapahtumasarjaan, joka on
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saattunut tapahtua minulle oman syntymäni alkumetreillä, vaikka en
sitä muistakkaan. Ihmismieli on siinä määrin hullu, että mittasuhteet
ovat menneet vuosituhansien aikana sekaisin ja pieni
luonnonkappale (ihminen) on ottanut osakseen todella suuren
palasen pohdittavakseen. Maailmankaikkeuden luominen, siinäpä
sitä urakkaa on kerrakseen, ei ihme kun olemme niin sekaisin.
Nyt jatkan luomiskertomuksen avaamista sisälläni, jätän
maailmankaikkeuden rauhaan, se on liian suuri minulle.
Ja eipä aikaakaan, kun saan Markulta runon:
Jumalani, onko minulla lupa kyseenalaistaa sinut.
Vai onko minun nieltävä toisten uskomukset.
Ovatko ne minulle tosia, ne ovat toisten.
Hyväksytkö jos liittomme perustuu valheeseen.
Sillä totuutta minä etsin.
Ja silloin sinä joskus hymyilet minulle,
toisten takaa.
Ja kosketat.
Jumalani, onko minulla lupa olla se hiukan hölmö ja
yksinkertainen Markku.
Jolle toiset silloin tällöin naureskelevat.
Onko minun lupa olla se, mitä olen.
Runoja kirjoittava, lausuva Markku.
Joka herkkyydessään ihmettelee elämää,
tekee virheitä ja on ymmällään.
Jumalani, onko minulla lupa olla.
Lupa unelmoida, toteuttaa niitä, rakastaa.
Olla herkkä, katsella kauneuttasi.
Anna minulle rohkeutta.
Runon kirjoittanut: Markku Lehto
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IHMINEN PARATIISISSA, SYNTIINLANKEAMUS

Toinen myytti kertoo kuinka jumala loi ihmisen ja paratiisin. Tarina
kuvailee täydellistä ihmistä ja luontoa, jossa ihmisen ei tarvinnut
tehdä työtä. Elämä luodussa paratiisissa oli täydellistä, mutta
yksinäistä. Yksinäisyyden poistamiseksi Jumala loi ihmisen rinnalle
kumppanin, lisäksi hän loi kaikki villieläimet ja linnut, joille ihminen
antoi nimet. Alastoman ja onnellisen ihmisen elämä oli muuten
vapaata, mutta paratiisin keskellä olevan puun hedelmiä ei saanut
syödä.
Onnellisuus ja vapaus päättyivät, kun ihmisen kumppaniksi luotu
Eeva otti ja söi kärmeen houkuttelemana puun hedelmiä, mikä johti
Jumalan suuttumukseen sekä paratiisista karkoittamiseen.
Onnellinen elämä muuttui työntekemiseksi, synnyttämisestä tuli
kivuliasta sekä alastomuus muuttui luonnollisesta olotilasta
hävettäväksi, jonka ansiosta ihmisen oli verhottava itsensä
vaatteilla.
Useat uskomusjärjestelmät tulkitsevat tämän tapahtumasarjan
eräänlaiseksi perussynniksi, jonka ansioista asiat ovat niinkuin ne
ovat. Ihminen on auttamattomasti tuomittu tekemään työtä ja
elämä on myös tästä syystä ansaitusti kärsimystä monessakin
suhteessa. Tämä uskomusmalli on siinä määrin vahvasti hyväksytty,
että se hallitsee muun muassa kristillistä uskomusjärjestelmäämme
merkittävissä määrin. Jopa niin, että ihmistä kannustetaan
hyväksymään oma syntisyyntensä ja elämään elämänsä nöyrästi sen
enempiä mukisematta. Tämä niin sanotusti ädin maidon mukana
saatu tieto vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen luoden häpeän sekä
itsensä aliarvostamisen tunteita.

Yhteenveto

Elämänpuu, minun matkani, sivu 56

ELÄMÄNPUU

Jukka Korhonen
28.12.2014

Avarammissa tulkinnoissa tarina ymmärretään kehityskulkuna, jossa
animaalisuus rinnastetaan onnelliseen läsnäolevaan
elämänmuotoon, jota alkueläimet saavat elää omassa
olomuodossaan ja tekevät sitä myös nykyisinkin muiden
elämänmuotojen rinnalla. Tässä olomuodossa asiat menevät
niinkuin menevät, omalle murehtimiselle ei ole mitään tarvetta, kun
älyllisyys ei osaa hahmottaa omaa eläimellistä olemusta. Sitä ei
tarvitse hävetä, eikä siitä muussakaan suhteessa ole mitään haittaa.
Aivojen ja ajattelun kehittymisen myötä alkanut kehitys johtaa
oman olemuksensa ymmärtämiseen ja hahmottamiseen. Tätä
olotilaa kutsumme nykyisin egoistisuudeksi, jossa minäkuvasta ja
omasta elämäntarinasta on tullut tärkeitä elämän osaelementtejä.
Kykymme ajatella ja nähdä itsemme mielikuvituksellisesti osana
laajempaa kokonaisuutta syventävät elämäämme. Samalla syntyy
käsitys siitä mikä on sallittua ja mitä ei saa tehdä.
Luomiskertomuksen kirottu käärme voidaan myös ymmärtää
monimuotoisena mielenä, jossa pelot, harhakuvitelmat, unelmat ja
haaveet asustavat omassa omituisessa muodossaan. Useissa
uskomusjärjestelmissä käärmettä pidetään pyhänä eläimenä ja se
rinnastetaan seksuaalisuuteen, viisauteen sekä kykyyn muuttua
(luoda nahkansa). Sanotaan, että elämänenergia nousee
häntäluusta selkärankaa pitkin ylös aivoihin, jolloin materiaalinen
olemus kykenee ymmärtämään elämänsä tarkoituksen ja
merkityksen.
Luomiskertomuksessa kuvattu kadotus voidaan ymmärtää matkana,
jossa ihminen vaeltaa oman mielensä pelkojen ja halujen vankina,
kunnes ymmärtää oman olemuksensa luonteen siinä määrin, että
osaa vapautua sen kahleista. Gnostilaisesssa maailman kuvassa
ihmisen olemuksessa kerrotaan olevan niin varjojen kuin myös
valonmaailma. Olemme taipuvaisia harhauttamaan itseämme,
luomme omat valhekuvamme ja uskomme ne todellisiksi,
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asetamme itsemme kaiken muun edelle, koska emme näe
todellisuutta jne. Meissä on myös tietoa, jonka avulla voimme
auttaa ja huolehtia, hoivata ja rakastaa sekä kasvaa ja kehittyä.
Itsetuntemus on kuitenkin saavutettava tavalla, jos toisella, muissa
tapauksissa samat asiat kertaantuvat kerta toisensa jälkeen.
8.12.2014 alkaa kun vastaan puhelimeen, joka soi jo varhain
aamulla. Äitini on hädissään ja pyytää apuani, kun on ottanut
itselleen aivan liian suuren siivousurakan. Hän siivoaa, vaikka koko
talo on aivan puhdas, se on ollut hänen tapansa ilmaista itseään,
sen jälkeen kuin jäi yksin, näin olen asian ymmärtänyt.
Aikaisemmin olisin kokenut tarpeelliseksi huomauttaa, että
siivoaminen ei ole tarpeen, olisin myös sanonut, että on aivan
hullua väsyttää itsensään, kun ei ole pakko. Nyt kuitenkin maltan
mieleni ja menen hänen avukseen, jos ei muuta niin pitämään
seuraa ja olemaan sillä tavalla lähimmäinen hänelle.
Matkalla pohdin mitä maailma koettaa minulle tällä tavalla kertoa.
Onko minulla pakonomainen tarve siivota, vaikka ei olisi enää
tarpeen? Ensimmäinen ajatukseni on kieltää kysymys, mutta
tarkemmin asiaa pohdittuani oivallan, että olen siivonnut omaa
tiedostamatonta mieltäni jo usean vuoden ajan, ja teen sitä
edelleen, aina uudelleen ja uudelleen.
Olen hieman hämmentynyt, maailma heijastaa minua minulle, se on
kuin kirkas peili, josta näen itseni juuri sellaisena kuin olen. En näe
itseäni kuvana, mutta asioiden taustalla vaikuttavat ilmiöt kertovat
minusta hämmästyttävän yksiselitteisesti ja selkeästi.
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USKOLLINEN VIISAUS, PISTIS SOPHIA

Kolmas myytti kuvailee ihmismielen suhdetta sisäiseen viisauteen
sekä jumaluutteen, joka on tarinassa kuvaattu valoksi, josta kaikki
on saanut alkunsa. Alkuosassa valonmaailma kuvataan
monitasoiseksi todellisuudeksi, jossa on kolmetoista ulkottuvuutta.
Lapsenomainen vilpitön usko (Pistis Sophia) nosti katseensa
kolmanneltatoista tasolta ylöspäin ja näki todellisen valon, jonne
hän halusi päästä. Tavoitteen ylevyys saa muut ulottuvuudet
pettymään itseensä, koska he näin joutuvat kohtaamaan oman
riittämättömyytensä. Tarinassa pettymys muuttuu vihaksi ja näin
vilpitön usko joutuu koettelemuksien maailmaan, keskelle kaaosta
ja pimeyttä.
Aikojen saatossa vilpitön usko ymmärtää olevansa kaaoksessa ja
pimeydessä, ymmärryksen myötä hän kääntää katseensa kohti
valoa ja alkaa rukoilemaan pelastuksensa puolesta. Tarinassa
Jeesus vahvistaa Marialle, että tämä on ymmärtänyt viisauden
kadotuksen mysteerion, mikä on olleellista kaaoksesta ja
pimeydestä vapautumiseksi.
16.12.2014 ajelen kohti Helsinkiä ja kuuntelen Stephan Hoellerin
luentoa Pistis Sophiasta ja pyhästä feminiisestä aspektista
gnostilaisessa perinteessä. Tarina on jo ennestään tuttu, mutta nyt
kuulen sen uudesta näkökulmasta, näin tapahtuu usein kun
ymmärrys ja omat kokemukset lisäävät uutta syvyyttä tietoon.
Tarina uskollisen viisauden (Pistis Sophia) putoamisesta valosta
kaaokseen on kolman myytti, joka liittyy elämänpuun
kruunukeskuksen kokemukselliseen käsittelyyn. Kuuntelun
yhteydessä hämmästelen tarinan kuvainnollisuutta, ihminen on ollut
ymmärtämätön kautta aikojen, nykypäivän tieto ja valtava
mediatulva eivät ole tehneet ihmisestä millään tavalla viisaampaa.
Kokonaisuudessaan olemme edelleenkin alastomia elämän edessä,
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meidän harhamme on todennäköisesti huomattavasti
monitasoisempi kuin muutama vuosi tuhat sitten.
Päivän päätteeksi olen entistäkin vakuuttuneempi siitä, että
elämälle on antauduttava ilman ehtoja.
ELÄMÄNPUU ON VIIMEINEN MYYTTI

Tämä kirjoitettu teksti ja kuvat ovat kokonaisuudessaan viimeinen
myytti. Kirjoituksen olen tehnyt oman ymmärrykseni tueksi, olkoon
se minun joululahjani omalle mielelleni, joka niin kovasti haluaisi
ymmärtää elämää. Muutamana päivä sitten ymmärsin, että matkani
jatkuu, nyt ylhäältä alaspäin, jumaluudesta aineelliseen maailmaan.
Tämä ei tarkoita sitä, että olisin nyt jumalallinen olento ja tulen näin
ja nyt jakamaan viisauttani pimeydessä vaeltaville ihmisille. Olen
edelleenkin se sama olemus, joka vuosi sitten lähti
elämänpuumatkalleen ymmärtämättä asiasta sen enempää, nyt
ymmärrän sen, että tarkoitukseni ei ole ymmärtää, vain kokea.
Kokemukset ovat toki avartaneet sitä, kuinka tulkitsen ja arvioin
maailmaa. Nöyrrytykset muuttavat ihmisen mieltä, näin on myös
tapahtunut minulle, siltikin huomaan, että mieleni on edelleenkin
usein hämmentynyt ja sen on hyvin vaikeata tuntea iloa riemua, kun
se ei loppujen lopuksi niistä paljoakaan ymmärrä.
Sen tiedän, että varjojen maailma on edelleenkin minussa. Matka
teki osan siitä näkyväksi ja kokeminen ei aina ollut helppoa,
puhumattakaan siitä, että se olisi ollut hauskaa, kaukana siitä.
Elämäni ihmissuhteet tulivat tiensä päähän, läheiset ja tärkeät
ihmiset siirtyivät ajasta ikuisuuteen ja jäljelle jäi syvä suru ja kaipuu,
jotka varmaanin helpottavat aikojen saatossa. En ollut
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valmistautunut kaiken läpikäymiseen, elämänpuun viisaus nostaa
asioita esille omalla ainutlaatuisella tavallaan, ja jos on leikkiin
ryhtynyt niin mikäpä siinä.
En voi sanoa, että olisin halunut keskeyttää matkani jossakin
vaiheessa. Vaellus pysähtyi kesällä, mutta jokin näkymätön voima
sai sen jatkumaan edelleen ja tuo sama voima tuntuu kuljettavan
minua eteenpäin, eikä minulla ole mitään sitä vastaan.
En ole myöskään valonsoturi, vaikka jotkut ystäväni ovat minua niin
leikkimielisesti rinnastaneet. Ehkäpä tuon voiman, joka minua on
ohjannut, tavoitteena on päästä takaisin valoon, tiedä häntä, asia
on minulle aivan liian monimutkainen.
17.12.2014 luen ystäväni tilityksen elämän kurjuudesta
sähköpostista ja totean sen olevan täydellisesti samankaltainen kuin
Uskollisen Viisauden (Pistis Sophia) valitus, kun hän on tiedostanut
joutuneensa pimeyteen ja kaaokseen, sen sijaan, että olisi
kohdannut etsimänsä valon.
Pohdin ystäväni kurjaa tarinaa ja seuraavat sanat ja lauseet
nousevat sisältäni:
Jos et tiedä olevasi Valon Soturi, sinut valtaa yksinäisyys, hätä ja
hylätyksitulemisenpelko. Tulit tähän maailmaan Valosta, mutta
elämänkulku on saanut sinut unohtamaan syntyperäsi.
Aikaisemmin olit vapaa, mutta nyt ympäröivän todellisuuden
voimat haluavat pitää sinusta kiinni, sillä ilman tuskaasi, nekään
eivät olisi mitään.
Kärsit ja vaikerrat, koska harhastasi on tullut sinulle totta. Huudat
apuun jumalia ja etsit pelastusta löytämättä mitään, sillä kaikki
mihin kosket haihtuu tuhkana tuuleen tai maatuu mullaksi jalkojesi
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alle. Käännä katseesi sisällesi, sillä valon kipinäsi on siellä. Katsot
minuun ja kysyt, missä se on? Olen sitä kaikkialta etsinyt, mutta en
ole sitä löytänyt! Miksi kaiken pitää olla näin vaikeata?
Kysyn sinulta nyt veljeni: Oletko koskaan tehnyt mitään hyvää?,
onko asioita, joista sinua on kiitetty vilpittömästi? Vähättelystäsi
huolimatta, näin on käynyt, koska olen itsekkin sinua hyvyydestäsi
kiittänyt. Kuka sinua silloin ohjasi?, kuka laittoi sanat suuhusi?
Miksi haet valoasi ympäröivästä todellisuudesta? Miksi et anna
oman viisautesi ohjata sinua? Eihän se mitä teet ole Valoa, mutta
jos sinua vilpittömästi kiitetään, tekemisesi on lähtöisin Valostasi ja
sinusta Oi Valon Soturi, kun olet auttavan kätesi maailmalle
ojentanut.
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LOPPUSANAT

Olen kulkenut varjojen maailmassa, varjot ja niissä oleva voima on
sisälläni olevassa informaatiossa. Ei se ole minua vastaan, vaan sen
tehtävänä on opastaa minua, minne ikinä olenkaan menossa.
Matkani jatkuu ja syvällä sisimmässäni tiedän, että varjot eivät enää
hallitse elämääni niinkuin aikaisemmin. Olen pyytänyt anteeksi
kaikilta niiltä ihmisiltä, joiden elämään olen negatiivisuuttani
heijastanut. Se mitä olen tehnyt on ollut suuresti tiedostamatonta,
olen toiminut oppimani mukaisesti ja näin jälkeenpäin ajateltuna
olisin voinut toimia useissa tilanteissa viisaammin, jos ymmärrykseni
siihen olisi riittänyt. Anteeksipyyntöni olen heille sanonut ja olen
sen myös kirjoittamalla ilmaissut, aina kun tarvetta ja mahdollisuus
on siihen ilmaantunut.
Ystäväni Marja sanoi, että syöpä oli parasta mitä hänelle on
koskaan tapahtunut. Matka varjojen maailmassa ja sen mukaiset
kokemukseni ovat olleet minun syöpäni. En ole vielä niin vahva,
että voisin sanoa kärsimyksieni olleen sitä parasta mitä minulle on
voinut tapahtua. Olen kiitollinen, että sain kokea nuo kokemukset,
menee vielä jonkin aikaa, että toivun niistä.
Matkaani jatkan ja teen sen nyt iloisemmissa merkiessä kuin
aikaisemmin.
Lahdessa 28.12.2014
Jukka Korhonen
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