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Kutsu 

 

Reikin tie on kutsu rakkauteen. Se on kutsu oman sisäisen voiman kokemiseen, elämän 

syvempien tasojen ymmärtämiseen ja avoimeen herkkyyteen. Elämä on mysteeri, joka voi 

avautua meille koko ajan enemmän, jos vain haluamme antaa sille mahdollisuuden. Elämää 

ei ole tarkoitus elää kiinni, irti ympäristöstämme tai toisistamme, vaan meidän on tarkoitus 

löytää kokemus itsestämme osana suurta kokonaisuutta, osana toisiamme, osana sellaista 

elämän verkkoa, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus ovat 

kaikki samassa. Se mitä on joskus ollut, liittyy siihen, millaista elämämme on nyt.  

Se miten tämän hetken koemme, määrittelee tulevaisuuttamme. Reikin tiellä opimme 

liikkumaan ajassa eteen ja taakse, tietoisesti luomaan elämäämme sellaiseksi, että siinä on 

rakkautta pelon sijaan. Opimme ohjautumaan rakkaudesta käsin.  

Reikin tie on myös kutsu totuuteen, sillä totuus on rakkautta. Paljaana oleminen vaatii 

rohkeutta, ja myös kykyä tiedostaa se mitä on. Saatamme elää sokeina omalle elämällemme, 

koska olemme luoneet siitä turvallisen tarinan. Todellinen turva voi löytyä kuitenkin vain 

totuudesta, todellisesta itsestämme, reikiolemuksestamme. Siitä osasta meitä, joka on 

puhdasta rakkautta, puhdasta tietoisuutta. Pahimmat pelkomme voivatkin parhaimmillaan 

olla avaimia havahtumiseen. Voimme joko elää noiden pelkojen läpi kokemalla ne, tai oivaltaa 

niiden syvemmän merkityksen mielen tasolla. Kaikkien pelkojen ei ole tarkoitus toteutua. 

Vain niiden, joilla on merkitystä avautumisellemme.  

Kun olemme auki elämälle, meitä ei voi mikään oikeasti satuttaa. Olemme vahvoja 

herkkyydessämme, siinä luottamuksessa, joka syntyy elämän ymmärtämisestä. Siinäkin meitä 

kutsutaan nöyryyteen. Elämä on niin suuri, ettei yhden ihmisen mieli voi sitä koskaan täysin 

ymmärtää. Sen takia tarvitsemme toisiamme. Opimme koko ajan yhdessä lisää siitä, mitä 

elämä on ja mikä merkitys jokaisella meillä on sen luomisessa. Yksilöllinen elämämme liittyy 

kokonaisuuteen, siihen isoon kuvaan, jonka oikeasti näkee vain taivaasta. Siellä on korkein 

tietoisuutemme, se voima, josta voimme puhua reikinä, luojatietoisuutena. 

Reiki ei ole uskonto, sillä siinä ei ole mitään yhtä ainoaa määritelmää sille, mistä puhumme, 

kun puhumme rakkaudesta tai korkeimmasta voimasta tai jostain muusta. Reiki on kuitenkin 
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kutsu juuri tähän yhteyteen, joka on myös eri uskontojen ydin ja joka niissä on samaa. Se on 

kutsu turvaan, armoon ja rauhaan. Tämä tie on jokaiselle yksilöllinen. Reiki antaa 

mahdollisuuden uskoa siihen mikä itselle on totta, siihen minkä jokainen kokee oikeaksi.  

Ei ole väliä sillä, löytääkö tämän voiman, jumaluuden, sisältään vai ulkopuoleltaan. 

Rakkauden jumalallista voimaa ei voi oikeastaan määritellä. Ehkä se on aluksi ulkopuolella, 

jotta se on helpompi nähdä. Turvaudumme siihen hädän hetkellä ja mitä pidemmälle elämää 

kuljemme, sitä vahvemmaksi voi muodostua kokemus siitä, että tämä sama voima, rakkaus, 

on myös sisällämme. Kyse on voimasta, joka on kaikkialla. 

Tämä on yksi reikin määritelmä. Silloin kun puhumme voimasta, joka on kaikkialla, 

puhumme reikistä, universaalista elämänenergiasta. Reiki on meissä virtaava pyhä voima, 

elämän henkäys, kaikkiallinen rakkaus.  

Reiki sanana tarkoittaa paitsi universaalia rakkautta, myös reikimenetelmää, jonka avulla 

voimme tehdä henkistä kasvuamme. Tämä menetelmä on peräisin Japanista, jossa sen kehitti 

henkinen etsijä ja opettaja Mikao Usui. Hänen tarinastaan on monta versiota ja lopulta Usuin 

elämä jää meille mysteeriksi. Siinä lieneekin yksi hänen suurimmista opetuksistaan. 

Kenenkään elämää, eikä elämää isossa kuvassakaan, voi laittaa kirjojen ja kansien väliin 

yksiselitteisesti. Usuin elämä on kutsu ymmärtää reikin syvempää olemusta, jotain sellaista 

alkuperäistä, joka on ollut olemassa aina. Usuin kehittämä reikimenetelmä onkin yhdistelmä 

erilaisia itämaisia esoteerisia opetuksia, ja se ammentaa useista henkisistä perinteistä. Reikille 

ei menetelmänäkään ole yhtä lopullista totuutta. Se on kuin avoin lähdekoodi, joka kehittyy 

koko ajan käyttäjiensä mukaan. Reiki menetelmänä kulkee ihmiskunnan tietoisuuden 

avautumisessa yhtenä avaimena onneen.  

Reikiin henkisen kasvun menetelmänä kuuluvat meditaatio, reikin periaatteiden mukaan 

eläminen, energiahoitaminen, symbolien ja mantrojen käyttäminen sekä reikiviritykset. 

Kaikki nämä ovat työkaluja, joiden avulla voimme kulkea omaa henkistä polkuamme. Reikin 

harjoittaminen on näiden työkalujen käyttämistä.  

 

Meditaatio on hiljentymistä, mielen keskittämistä ja läsnäolon harjoittamista. 

Meditaatiotekniikoita on monia. Keskeistä on sen ymmärtäminen, miten oma mieli toimii. 
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Voimme jatkuvasti harjoittaa kykyämme tämän hetken aistimiseen ja kokemiseen. Elossa 

oleminen on nyt ja nyt ja nyt. Emme elä menneisyydessä emmekä tulevaisuudessa ja samalla 

olemme sekä menneisyys että tuleva. Ne ovat läsnä tässäkin hetkessä. Emme elä muissa 

ihmisissä, emmekä ympärillämme tapahtuvissa asioissa ja samalla olemme kaikki se, mitä on 

ympärillämme. Nekin ovat läsnä meissä, meidän kokemuksessamme siitä mikä on. Kun 

tiedostamme oman olemisemme osana kokonaisuutta, maailmankuvamme voi avartua ja 

mieli vapauttaa meidän vankilasta, joka syntyy kun tarinastamme tulee liian ahdas. Vapaus 

on oman voiman omistamista, kokemusta sisäisestä jumaluudesta ja samalla nöyryyttä 

ymmärtää se, ettei kukaan meistä ole täällä vain itseään varten.  

 

Reikin henkiset periaatteet ohjaavat meitä hyvään elämään. Reikissä kaikki liittyy kaikkeen, 

myös menetelmänä. Niinpä periaatteissakin korostuu juuri tämä hetki, läsnäolon 

kokemuksen merkitys. Reikin periaatteissa kehotetaan juuri tänään tutkimaan omaa vihaa ja 

omia pelkoja ja oppimaan niistä, jotta voimme vapautua vapaaseen virtaukseen. Juuri tänään 

voimme valita kiitollisuuden kaikista kärsimyksistä ja vaikeuksista, sillä ne opettavat meille 

nöyryyttä ja sen huomaamista, että kaikella on aina syvempi merkitys, kun vain osaamme 

katsoa pinnan alle. Juuri tänään voimme avata sydämemme myötätunnolle ja ystävällisyydelle 

ja olla tuomitsematta tai arvioimatta itseämme tai muita. Tämä on suuren armon tila ja 

asenne, joka tekee meistä yhdenvertaisia toistemme kanssa. Reikin periaatteet kehottavat 

meitä myös elämään rehellisesti. Tiedostaminen on tie oivaltamiseen.  

 

Symbolit ja mantrat ovat osa reikiä. Niissä piilee loputon viisaus ja oivaltamisen riemu, jos 

haluamme antautua tutkimaan symbolien merkitystä syvemmin. Ne avautuvat sitä mukaa, 

kun olemme valmiita. Symboleilla ei ole merkitystä, ellemme käytä niitä. Mutta jos 

käytämme, ne ovat anteliaita aarrearkkuja, jotka auttavat meitä avaamaan ovia 

tietoisuutemme eri puoliin ja tasoille. Sei heki on avain tasapainoon, harmoniaan ja sen 

luomiseen, mikä haluaa syntyä. Sei hekin avulla opimme menemään yhä uudelleen 

tiedostamattomaan, alitajuntaamme, siihen osaan meistä, joka on vielä piilossa. Varjoista 

löytyy pelkoja ja potentiaalia ja yhä kirkkaampi valo.  Hon sha ze sho nen on herkkyyttä kokea, 

että kaikki on energiaa, tunnistaa miten energia virtaa tai on virtaamatta ja myös kykyä 
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muuttaa tukkeutunutta energiaa vapaaksi virtaukseksi, rakkaudeksi ja vahvistaa tätä 

rakkautta. Hon sha ze sho nen avaa tietoisuuttamme tasoille, jossa voimme oivaltaa elämän 

ajattomuuden ja rajattomuuden.  

Chokurei on kutsu. Se on kutsu omaan ytimeen, reikiolemukseemme. Se on kutsu 

avautumiseen. Se on myös kutsu omien rajojen tunnistamiseen, siihen mistä minä alan ja sinä 

loput. Ihmisyydessä olemme yksilöitä, hengen tasolla kaikki yhtä ja samaa. Chokurei on 

tämän voiman luonteen ymmärtämistä. Sitä voimme tutkia taivaan ja maan voimana ja 

ihmisyytenä siinä välissä. Mikään reikin menetelmässä ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan 

myös kaikki symbolit ovat työkaluja, joiden harjoittaminen siirtyy koko muuhun elämään. 

Harjoitamme reikiä ja sen eri osa-alueita elämää varten, pystyäksemme luottamaan elämään.  

 

Reikiin kuuluu myös energiahoitaminen. Reiki ei ole pelkkä energiahoitomenetelmä, vaan 

hoitaminen on osa henkistä kasvua. Reikissä korostuu itsehoito. Kun opettelemme hoitamaan 

itseämme ja kääntymään kehomme puoleen, löydämme kosketuksesta yhteyden itseemme. 

Tämä on lahja, jonka voimme antaa itsellemme joka päivä. Kosketus parantaa, se muistuttaa 

siitä ketä olemme. Olemme arvokkaita, rakastettuja ja ihmeellisiä eläviä olentoja. Meissä on 

reiki, elämänvoiman virtaus. Kosketuksella, itsehoidolla, voimme kokea tuon virtauksen 

hyvin voimallisesti ja konkreettisesti. On päiviä, jolloin virtaus tuntuu pienemmin ja on päiviä, 

jolloin liikumme siinä rakkaudessa kuin itsestään. Itsehoito on hyvin luonnollinen ja helppo 

tapa olla läsnä itselleen. Se on siten myös syvällistä meditaatiota ja itsemme kuuntelua.  

Halutessaan reikillä voi hoitaa myös muita. Se onkin ihana tapa olla vuorovaikutuksessa 

läheisten kanssa ja toki auttaa ammatillisesti myös muita, jos hoitaminen kutsuu 

asiakastyönä.  

 

Reikivirityksessä olemme kanava. Avaudumme toista varten, jotta hänen tietoisuutensa voi 

antaa ja ottaa vastaan universaalista kentästä sen mikä siinä hetkessä on tarpeen. Tämä liittyy 

myös hoitamiseen. Emme voi omalla tahdollamme määritellä mitään tapahtuvaksi. Voimme 

asettaa oman tahtomme syrjään ja seurata syvällä kunnioituksella sitä pyhää hetkeä, jossa 

elämän mysteeri raottaa verhoaan. Viritys on Pyhän Hengen kosketus, niin kuin toisen 
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hoitaminenkin. Mitä pidemmälle olemme avanneet tietoisuuttamme, sitä selvemmin voimme 

virityksissä ja hoitaessamme kokea sen ihmeen, joka syntyy, kun tietoisuus koskettaa 

tietoisuutta. Tehdessämme virityksiä ja hoitaessamme olemme kuin synnytyskanava, jossa voi 

tapahtua ihme, iso tai pieni.  

Kosketus, kanavaksi avautuminen auttaa muistamaan, mistä elämässä on kyse. Se mikä on 

vielä meidän ja elämämme välissä, voi purkautua, vapautua ja lähteä virtaamaan, kun otamme 

vastaan virityksen tai hoidon (tai kun harjoitamme reikiä ylipäätään). Energiatukokset 

syntyvät mielemme tarinoista ja saattavat pakkautua kehoomme jumeina, kipuina tai 

fyysisinä sairauksina. Kaikki reikin osa-alueet, viritykset ja hoitaminen mukaan lukien, 

tarjoavat mahdollisuuden sen tiedostamiseen, mistä energiatukokset johtuvat. Tietoinen ja 

hyväksyvä läsnäolo sille mitä on, avaa kanavan parantavalle rakkaudelle. Tämä on myös 

virityksen idea. Toisaalta viritys on se reikin osa-alue, jota on mahdotonta kuvailla kuin 

pintapuolisesti. Siihen on sisäänrakennettuna se reikin mysteeri, jolle mitkään sanat eivät 

lopulta tee oikeutta. Reiki onkin kokemuksellinen tie, jota ei voi oppia eikä opettaa aidosti 

muun kuin oman oivaltamisen kautta.  

 

Reikin harjoittaminen on elämänmittainen matka. Siihen voi liittyä muitakin tapoja henkisen 

kasvun syventämiseksi. Erilaiset luovat menetelmät ja keholliset harjoitukset toimivat reikin 

kanssa erinomaisesti. Reiki ei myöskään poissulje mitä tahansa muuta henkisen kasvun 

menetelmää. Kaikki tähtää lopulta samaan, oman valon löytämiseen ja yhteyteen sen 

rakkauden kanssa, joka meissä kaikissa on samaa. Menetelmällä ei lopulta ole väliä ja siitä 

näkökulmasta reikikin on vain yksi menetelmä muiden joukossa, ei muiden ylä- eikä 

alapuolella.  

Menetelmän merkitys punnitaan kuitenkin sitoutumisessa. Jossain vaiheessa henkistä 

polkuamme tulemme kohtaan, jossa meitä ikään kuin pyydetään sitoutumaan itseemme ja 

henkiseen harjoitukseemme syvemmin. Tähän reiki tarjoaa työkalut. Sitoutuminen reikin 

tiehen voi syventää henkistä kasvua verrattuna siihen, että yritämme löytää itseämme monista 

eri menetelmistä ja paikoista tai tehdä matkaa yksin. Reiki 1- tai 2-kurssi tai pidempi reiki 3-

prosessi on sellainen kohta elämässä, jossa tulemme uudenlaisten valintojen eteen tai jossa 

meillä on mahdollisuus avata tietoisuuttamme uusille alueille. Tavalla tai toisella elämä on 
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avautumassa meille uudella tavalla, se kutsuu uuteen alkuun tai uuden tietoisuuden 

vaiheeseen. Tämä on se kohta, jossa elämä esittää kutsun reikin tielle tai sen syventämiselle.  

Reikin tiellä on mahdollisuus löytää pysyvä onni ja ilo. Tämä tarkoittaa sisäistä kokemusta 

rauhasta ja rakkaudesta, sellaisesta turvallisuudesta, joka ei ole sidottu mihinkään itse 

ulkopuolelle. Tästä tilasta käsin voimme hyväksyä kaikki tunteemme, toisten ihmisten 

erilaisuuden ja kaiken sen, mikä voi nostattaa meissä pelkoja. Meissä voi olla kaikki tämä 

samalla, kun olemme kiinni sisäisessä rauhassa. On kokemus sisäisestä turvasta, johon 

voimme mennä yhä uudelleen ja uudelleen. Se on meissä koko ajan ja reikin avulla 

muistamme sen. Se ei häviä milloinkaan, vaikka elämässä tapahtuisi mitä. Onni ja ilo syntyvät 

luottamuksesta, kun ei tarvitse koko ajan pelätä, että jotain pahaa tapahtuu.  

Rakkaus voi koskettaa syvimmin juuri siinä hetkessä, kun joutuu petetyksi. Se luottamus, 

jonka turvin olemme rakentaneet elämämme, ei välttämättä olekaan totta. Olemme 

saattaneet luoda elämästämme tarinan, jonka mureneminen on suurin lahja, jonka voimme 

itsellemme antaa. Aito luottamus voi löytyä tästä rakosesta, jossa totuuden valo pääsee sisään. 

Tämä luottamus on yhteyttä meidän ja elämän välillä, ja yhteyttä myös toisiimme. Aito 

rakkaus syntyy avoimuudesta, rehellisyydestä ja uskalluksesta olla totta itselle ja toisille.  

Harjoitamme reikiä näitä hetkiä varten. Elämässä tulee väistämättä eteen haasteita, ongelmia 

ja isompia tai pienempiä kriisejä. Ne ovat kasvun paikkoja. Kun opimme pysymään yhteydessä 

itseemme, voimme pysyä tässä sisäisen rauhan tilassa myös silloin kun elämä horjuttaa. Se 

tekee niin testatakseen, mihin uskomme. Pelkoon vai rakkauteen.  

Reikin tie on totuuden, valon ja syvän yhteyden tie, joka vie rakkauden alkulähteille, turvaan 

ja luottamukseen. Siinä on hyvä olla, niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Kaikkina niinä 

päivinä, jotka kuuluvat elämään. Elämän kiertokulkuun kuuluvat vanhan palaminen ja 

tuhoutuminen ja uuden syntyminen. Tämä sama syklisyys näkyy kaikessa, vuodenajoissa ja 

kuunkierrossa. Luontaiseen rytmiimme kuuluvat tekeminen ja oleminen, liike ja lepo sekä 

kaaos ja uudelleenjärjestäytyminen. 

Reiki vie kohti uudelleensyntymistä. Sen takia se ei ole helppo tie, sillä vanhasta luopuminen 

ja irtipäästäminen ilman tietoa tulevasta on enemmän tai vähemmän kärsimystä. Se on 

kuitenkin edellytys sille, että henki meissä löytää tiensä tähän fyysiseen ulottuvuuteen, jota 
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kutsumme ihmiselämäksi. Kaaos, pettymys, kriisit ja tunnemyllerrykset ovat aina 

mahdollisuus oppia uutta. Tämä vaatii rehellisyyttä ja sitoutumista itseen. Vastuunottamista 

omista tunteista ja kasvua niiden kautta.  

Tätä on reiki. 
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Näkijän elämää 

 

Reiki auttaa meitä näkemään elämän syvempiä tasoja. Opimme aistimaan elämää herkemmin 

ja läsnäolostamme tulee yhä hienovaraisempaa. Elämän ihmeet alkavat näyttäytyä meille 

tavallisessa arjessa, ihan pienissäkin asioissa. Opimme erottamaan pelon rakkaudesta. 

Opimme näkemään totuuden ja käyttämään sitä hyvään.  

Näkeminen alkaa itsemme näkemisestä totuuden valossa. Käytämme toisiamme peileinä ja 

tarvitsemme toisiamme henkiseen kasvuun. Yksin on vaikea nähdä, mutta yhdessä näemme 

enemmän.  

Olemme nyt siirtymässä seuraavaan kehitysvaiheeseen kollektiivisesti, koko ihmiskuntana. 

Yksilötasolla tämä näkyy siinä, että yhä useampi asia tulee päivänvaloon ja ne totuudet tai 

uskomusjärjestelmät, joihin olemme elämäämme pohjanneet, saattavat murentua. Meissä 

vahvistuu rohkeus kyseenalaistaa sanottua tai sitä, mitä joku muu pitää totuutena. Alamme 

etsiä omaa totuuttamme. 

Reiki kääntää meitä sisäänpäin. Se kuorii ympäriltämme kerroksia, jotka eivät ole meille enää 

totta. Alamme muuttamaan tarinaamme ja sisäistä puhettamme myötätuntoisemmaksi. 

Tämä kaikki tapahtuu pikkuhiljaa, luonnollisessa tahdissaan. Mitään ei tarvitse yrittää tai 

saavuttaa väkisin. Reiki opettaakin meitä luottamaan siihen, että kaikki asiat tapahtuvat aina 

oikeaan aikaan. Olemme osa kokonaisuutta ja meissä tapahtuva kasvu vaikuttaa kaikkeen 

ympärillämme, ja toisinpäin. Sen takia ei ole kiirettä mihinkään. Maailmankaikkeuden ajoitus 

on aina kellontarkka. 

Meidän tehtävämme on oppia kuuntelemaan tätä rytmiä, universumin kelloa. Sillä ei ole 

aikaa, mutta sillä on rytmi. Se on virtaus, jossa voimme olla mukana. Silloin elämästä tulee 

soljuvaa. Elämä voi ajautua välillä suvantokohtaan, jossa mikään ei tunnu liikkuvan. Ne ovat 

hetkiä, jolloin meitä pyydetään odottamaan. Matka jatkuu, kun olemme valmiita. Samalla 

tavalla voimme suostua vauhtiin ja pyörteeseen, jotka ovat muutoksen ajureita. Kun opimme 

ymmärtämään elämän syklistä luonnetta, voimme luottaa elämän hyvään tahtoon.  

Elämän kiertokulussa kuljemme eri syklien mukaan. Näitä voi olla rinnakkain ja päällekkäin 

ja myös eri todellisuuksissa yhtä aikaa. Joko passiivisesti tai aktiivisesti viimeistelemme 
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tiettyjä syklejä ja aloitamme uusia. Elämä on spiraali, jolla ei ole alkua eikä loppua. Se vain on. 

Meillä ei ole määränpäätä, eikä tarvetta saavuttaa maalia. Kaikki on olemassa yhtä aikaa, tässä 

ja nyt. Mieli on se, joka vaeltaa menneessä tai tulevassa. Reikin tiellä harjoittelemalla tuomaan 

tietoisuutemme yhä uudelleen tähän hetkeen ja tämän hetken kokemiseen. Opettelemme 

olemaan läsnä itsellemme ja muille. Opimme havainnoimaan, missä milloinkin olemme, tässä 

vai jossain muualla.  

Totuus avautuu meille sitä mukaa, kun olemme valmiita näkemään. Saatamme olla 

haluttomia avautumaan, koska totuus voi satuttaa. Totuus on kuitenkin lopulta aina 

puolellamme. Sillä on se merkitys, että se avaa meille oven uuteen sykliin. Totuus ajaa meidät 

muutosvaiheeseen, jossa jokin sykli tulee päätökseen ja uusi ovi avautuu. Haemme turvaa 

vanhasta, meidän voi olla vaikea irrottautua siitä tarinasta, joka on meille oman aikansa ollut 

totta. Kasvu tapahtuu kuitenkin muutosten kautta ja oikeastaan mikään muu elämässä ei ole 

pysyvää kuin muutos. Sitä ei voi pysäyttää, se tapahtuu koko ajan. Se on elämän perusluonne. 

Muutoksessa voimme valita rakkauden. Voimme kääntää katseemme valoon silloinkin, kun 

pelkäämme. Muutos on lähtökohtaisesti aina enemmän tai vähemmän pelottavaa. Tiedämme, 

että olemme jättämässä taakse vanhaa, sellaista tuttua ja turvallista, joka on ollut huoneemme 

ehkä pitkänkin aikaa. Muutto uuteen kotiin, uuteen tarinaan tapahtuu välitilan kautta. 

Kuljemme vanhasta uuteen siirtymävaiheen avulla, joka voi olla ajallisesti havaittavissa tai 

energeettinen tai ihan konkreettinenkin tila, jossa vanha puhdistuu ja uusi syntymä saa 

alkunsa. Näkeminen on näiden prosessien tietoista havainnointia. Kun opimme näkemään 

elämäämme näiden syklien kautta, luottamuksemme elämän hyvyyteen ja rakkauteen 

vahvistuu. Elämä ei vain tapahdu meille, vaan olemme siinä mukana, tietoisesti. Tämä ei 

tarkoita, etteikö elämässä tule vastaan yllätyksiä. Niitä tulee, koska niiden on tarkoitus 

ravistaa meistä jotain vanhaa irti. Voimmeko opetella ottamaan kaiken kiitollisuudella 

vastaan, luottaen siihen, että valo ohjaa kulkuamme? 

 

Mikä sitten erottaa meidät kirkkaasta elämästä? 

Meidän voi olla vaikea nähdä, jos olemme rakentaneet ympärillemme suojamuurin. Maailma 

on tällä hetkellä herkälle ihmiselle kova paikka elää. On ymmärrettävää, että koemme tarvetta 
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suojautua. Se voi olla tarpeenkin niin kauan, kun löydämme tavan suuntautua maailmaan 

turvallisesti. Tähän reiki tarjoaa tien ja työkalut. Reiki vahvistaa kokemustamme sisäisestä 

valosta ja voimasta. Tämä on se todellinen turva. Tämä sisäinen kokemus, jota voimme kutsua 

reikin voimaksi, on vahingoittumaton. Se on niin puhdasta valoa, ettei mikään voi sitä 

satuttaa. Kipu syntyy mielessämme tai kehossamme, mutta me olemme enemmän. Koemme 

asioita mielen ja kehon tasolla, mutta todellinen olemuksemme on vielä jotain muuta. Tämän 

kokemuksen tavoittaminen on reikin tien tavoite - että löytäisimme itsestämme 

koskemattoman, puhtaan rakkauden, joka antaa meille kokemuksen siitä, että on turvallista 

astua sisältä ulos ja antaa samalla elämän astua sisään. Meidän ei tarvitse olla koko aikaa auki. 

Joskus tarvitsemmekin suojausta ja vetäytymistä omaan kuoreen, jotta saamme olla rauhassa. 

Voimme tietoisesti kuitenkin oppia säätelemään avautumista ja sulkeutumista ja 

tunnistamaan, mitä milloinkin tarvitsemme. Voimme olla osa elämää luonnollisella ja 

lempeällä tavalla.  

Totuus löytyy oivalluksista ja henkinen kasvu tapahtuu oivallusten kautta. Sen takia reiki ei 

ole valmiita vastauksia eikä kenenkään toisen tie. Jokaisen tie on aina yksilöllinen.  

Näkijän elämässä vaikeinta on nähdä se, mikä on ihan silmien edessä. Usein suljemme 

silmämme juuri niiltä asioilta, jotka satuttaisivat meitä eniten. Näkeminen avautuu sitä 

mukaa, kun olemme siihen valmiita ja motiivimme ovat kirkkaat. Jos meissä on vielä 

vallanhalua, tarvetta alistaa muita tai olla oikeassa, emme näe. Kun pysymme rakkaudessa ja 

pystymme nousemaan merkityksen tasolle, näkökykymme avautuu.  

Mikään, mikä aurastamme tai toisen aurasta nousee silmiemme eteen, ei ole pahaa. Se on vain 

tietoisuutta, niitä asioita, joiden avulla voimme kasvaa. Tämä edellyttää avointa mieltä. Jos 

ajaudumme tekemään tulkintoja tai emme tunnista reagoivamme pelosta käsin, näkemämme 

asiat vääristyvät. Voimmekin pyytää korkeimman tietoisuutemme ohjausta juuri niissä 

hetkissä, kun näkeminen avautuu mutta avautuviin asioihin liittyy voimakkaita tunteita. 

Tunteet vievät meitä eteenpäin, eikä niitä voi tukahduttaa. Meissä on kuitenkin samaan 

aikaan oltava kyky nousta ylemmäs hienojakoisemmille tasoille, ettemme satuta itseämme tai 

muita.  

Olemme usein sokeita omalle tarinallemme. Siitä on voinut tulla niin totta, että tarvitsemme 

kunnon ravistelun, jotta heräämme todellisuuteen. Tässä näkijyydestä on suunnaton apu. 
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Näkijöinä voimme auttaa paitsi itseämme, myös toinen toisiamme huomaamaan eri 

näkökulmat, kysymään kysymyksiä, jotka avaavat oivalluksia ja olemaan myötätuntoisesti 

läsnä. Kaksi korvaa kuuntelee paremmin kuin yksi suu. 

Näkijyyden kehittyminen tapahtuu sisäisen hiljaisuuden avulla. Ympärillämme on tässä ajassa 

niin paljon hälinää, että on hyvä välillä ottaa aikalisä kaikesta ylimääräisestä melusta ja antaa 

itselle mahdollisuus kääntyä sisäänpäin, käpertyä omaan hiljaiseen tilaan. Silloin voimme 

kuulla, mitkä ovat omia ajatuksiamme ja mitkä jonkun toisen. Voimme oppia huomaamaan, 

miten mielemme toimii. Tämä on avainasemassa sen suhteen, pystymmekö kuulemaan 

sielumme laulua. Se on todella todella hiljainen ääni, joka soi sisimmässämme koko ajan. Jos 

huomiomme jää pintaan, tämä sielun laulu ei nouse tietoisuuteemme. Sisäiseen hiljaisuuteen 

sukeltaminen voi olla pelottavaakin. Siinä joutuu irrottautumaan pintatodellisuudesta ja 

meissä voi herätä pelko siitä, olemmeko enää olemassa, jos emme ole kaikessa mukana, 

ulospäin suuntautuneena. Oma maailma alkaa avautua kuitenkin oikeasti vasta siinä 

vaiheessa, kun uskallamme pysähtyä itsemme ääreen. Tämän voi tehdä aina syvemmin ja 

aidommin.  

Näkeminen on myös varjoihin katsomista. Sen näkemistä, mikä on vielä pimennossa, 

tiedostamattomassa. Nämä asiat voivat olla ikäviä kohdata, tai yhtä lailla voimme nähdä myös 

oman potentiaalimme. Oman valon näkeminen voi olla jopa pelottavampaa kuin haavojen tai 

heikkouksien katsominen. Jokaisen valo on niin kirkas, että voi herätä pelko siitä, uskaltaako 

sitä näyttää maailmalle, ettei joku vie sitä pois tai satuta meitä.  

Tämä on päätös. Joko olemme näkyvillä valona, tai sitten pysymme piilossa, ennen kaikkea 

itseltämme. Tähän sisäinen hiljaisuus ja sielun laulu kutsuvat. Sielun laulu kutsuu meitä 

näkemään se kirkkaus, joka meissä on. Tässä kirkkaudessa on sellainen voima, että se on 

haavoittumaton. Se on meissä oleva pyhä henki, jumaluus, luojavoima, puhdas 

tietoisuutemme.  

Mieli voi keksiä monenlaisia selityksiä tai kulisseja sille, että olisimme jotenkin 

hyväksyttävämpiä yhteiskunnan ja muiden ihmisten silmissä. Ympäröivässä maailmassa on 

paljon näkymättömiä normeja ja myös kirjoitettuja sääntöjä, joiden mukaan toivomme 

elävämme. Olemme itse itsellemme ne luoneet. Näkijyys on myös näistä normeista 
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ulosmurtautumista. Irtaantumista vääränlaisesta voimasta, ja siirtymistä oman voiman 

ohjaukseen. Tämä on pyhä hetki, tällaisen päätöksen tekeminen.  

Vain valolla on merkitystä. Kaikki muu on harhaa. Valo on oman totuuden mukaan elämistä, 

nöyryyttä olla kanava Luojan luovalle virtaukselle. Halua jakaa valoa muillekin, tehdä työtä, 

jolla on merkitystä ja katsoa silmiin tavalla, joka auttaa muitakin näkemään itsensä.  

Näkijyys on ennen kaikkea oman totuuden näkemistä. Sitä ei voi kukaan valmiiksi antaa, eikä 

kenenkään muun totuutta voi seurata. Sydämemme puhuu aina totta. Siellä tiedämme, mikä 

on meille oikein. Sydän avaa suunnan kahteen eri ulottuvuuteen. Fyysiseen maailmaan ja 

henkitodellisuuteen. Me olemme ja elämme näissä molemmissa. Jos suuntaudumme vain 

fyysiseen, puolet meistä jää elämättä. Se ei ole elämän tarkoitus. Tarkoituksemme on löytää 

yhteys näiden kahden maailman välille. Kulkea siitä portaalista ylös ja alas, jonka sydämemme 

meille avaa. Tämä on kaunis tie. Siinä häviävät määritelmät ja muodot ja on vain puhdas 

rakkaus. Sen mukaan eläminen tekee meidät onnelliseksi. Heti, jos alamme suuntautua 

muiden mielipiteisiin, hävitämme oman valomme. Oman totuutemme. Se on kuitenkin koko 

ajan meissä, kun vain haluamme katsoa. Rehellisyys omille tarpeille, tunteille ja ajatuksille on 

avain onneen. Voimme katsoa itsessämme mitä vaan, rakkaus ei tuomitse.  

Tästä syntyy vapaus. Näkijän elämässä arvokkainta on vapaus olla oma itsensä. Meissä 

kaikissa on voima elää omannäköistä elämää. Se tieto on olemassa koko ajan, ja muistamme 

sen kun aika on oikea.  

Näkijän totuus on puhdasta valoa. Emme pysty enää harhauttamaan itseämme tai kieltämään 

omaa valoamme. Sen aika tulee jokaiselle ja tämä hetki on suuri mahdollisuus. Voimme 

tunnustaa pelkomme ja pysyä samalla rakkaudessa. Päästäksemme eteenpäin meidän ei 

tarvitse olla pelkäämättä. Se ei ole totta. Voimme kuitenkin oppia elämään pelkojemme 

kanssa niin, että niiden painoarvo pienenee emmekä anna niille päätösvaltaa.  

”Where God guides, he provides.” 

Meistä pidetään aina huolta. 
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Saako guru näyttää tunteensa? 

 

Reiki on matkaa aitouteen, ihmisyyteen. Emme tavoittele tilaa, jossa emme tuntisi mitään, 

vaan tavoittelemme rauhaa, josta käsin voimme tuntea ja hyväksyä kaikki tunteet. 

 

Suuri osa elämämme haasteista johtuu siitä, ettemme uskalla elää aidosti. Piilotamme tärkeän 

ja arvokkaan osan itsestämme, kun emme uskalla tulla näkyviksi herkkinä ja haavoittuvaisina. 

Elämä on joskus julma opettaja. Se saattaa iskeä takaisin juuri silloin, kun olemme avanneet 

itsemme. Siitä huolimatta, tehtävämme on rakastaa. Ilman rakkautta on vain pelkoa. Pelko 

on piiloutumista, jähmeyttä, puolinaista elämää. Elämän todellinen voima piilee tunteissa. Ne 

ovat puhdasta, aitoa energiaa, sielun kieltä. Tunteet puhuvat meille koko ajan, kun vain 

uskallamme kuunnella. 

 

Elämän joskus kovatkin kokemukset opettavat meitä näkemään rakkauden. Joskus rakkaus 

löytyy sen vastakohdan kautta. Kun elämässä on pelkoa, vihaa, surua ja ahdistusta, voimme 

nähdä myös toisen ääripään. Rakkauden, ilon, olemassaolon riemun, levollisuuden ja rauhan. 

Tämä on reikin tarkoitus. Auttaa meitä löytämään elämän koko kirjo, elämään aidosti ja 

rehellisesti. Vain se on totta. 

 

Mikään tunne ei ole toista parempi tai huonompi. Viha on yhtä arvokas ja tärkeä tunne kuin 

rakkaus. Kaikki tunteet kumpuavat samasta elämänvoimasta. Kaikilla tunteilla on meille 

tärkeä viesti. Kun asetumme olemaan läsnä tunteen energialle, voimme kuulla sielumme. 

Mitä minussa tapahtuu juuri nyt? Mitä tämä tunne kertoo minulle juuri nyt? 

 

Tämä on kuitenkin haastavaa. Usein tunteeseen liittyy jokin ajatus, kuten se, että ”vihaa ei saa 

tuntea”, jolloin emme uskalla ottaa puhdasta tunnetta vastaan. Puhdas tunne on se, jossa on 

kirkkain viesti. Vaatii myös rohkeutta olla läsnä tunteelle, sillä emme tiedä miten kauan se 
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kestää. Kaikki tunteet menevät kuitenkin AINA ohi. Niin kuin elämässä kaikki muukin, myös 

jokainen tunne ja tunnetila on vain väliaikaista. 

 

Kun meissä nousee voimakas tunne tai reagoimme johonkin ihmiseen tai tilanteeseen, on 

hedelmällistä asettua istumaan tunteen kanssa, jos se on siinä hetkessä mahdollista. Kun 

tunne ryöpsähtää esiin, sen energia on puhtaimmillaan. Silloin voimme ottaa sen ”syliin” ja 

olla sille hyvin lempeästi ja hyväksyvästi läsnä. Tunnetta ei tarvitse muuttaa miksikään, eikä 

yrittää analysoida mistä se johtuu. Olla vain läsnä tunteelle, puhtaalle energialle. Se riittää. 

 

Ainahan ei ole mahdollista istua tunteen kanssa, vaan tunteita tulee ja menee päivän mittaan. 

Joidenkin tutkimusten mukaan voimakkain tunnetila kestää vain noin 90 sekuntia. Se mikä 

pitkittää tunteen pysyvämmäksi tunnetilaksi on se, että samaistumme siihen, reagoimme 

tunteeseen. Alamme toimimaan tunteesta käsin. Silloin tunne ohjaa meitä sen sijaan, että 

pystyisimme objektiivisesti vain tarkkailemaan sitä. 

 

Reikin tarkoitus on auttaa meitä löytämään sisältämme sellainen rauhan ja tyyneyden tila, 

jonka voimme tavoittaa silloinkin, kun olemme todella vihaisia tai peloissamme. Meissä voi 

olla yhtä aikaa rauha ja pelko. Voimme olla yhtä aikaa tyyniä ja vihaisia. Henkisen kasvun 

myötä opimme painamaan pause-nappia juuri sen 90 sekunnin aikana, jolloin tunne on 

voimakkaimmillaan ja asettumaan itseemme ilman, että reagoimme vihassa tai pelossa 

hallitsemattomasti. Pystymme ottamaan pienen etäisyyden ja siitä käsin valitsemaan, miten 

kustakin tunteesta toimimme tai olemme toimimatta. 

 

Tunteissa on valtava voima. Mitä voimakkaampi tunne, sitä enemmän siinä on energiaa. 

Tehtävämme on oppia käyttämään tuota voimaa rakentavasti. Viha voi rakentaa rakkautta 

silloin, kun sitä käyttää viisaasti esimerkiksi rajojen asettamiseen tai epäoikeudenmukaisesti 

kohdeltujen puolustamiseen. Yhtä lailla se voi myös tuhota. Jokainen meistä tietää omasta 

elämästään esimerkkejä, missä on käyttänyt vihaa vähemmän viisaasti.   
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Henkisen kasvun myötä meissä tulee tilaa ja laajuutta tuntea koko tunteiden kirjo. Henkinen 

kasvu ei siis ohjaa meitä tunteettomuuteen, vaan päinvastoin. Se ohjaa meitä syvemmälle 

ihmisyyteen, syvempiin ja herkempiin ja voimakkaampiin tunteisiin. Mutta se ohjaa meitä 

samalla myös tyyneyteen, Dai Komioon. Dai Komio, reikin mestarisymboli, on se osa meitä, 

jossa voimme olla ja tuntea. Voimme antaa tunteiden tulla ja mennä, kokea niitä ja kuunnella 

kaikessa rauhassa. Sitten kun on sen aika, voimme käyttää tunteiden voimaa rakkauden 

kielenä. 

 

Tunteiden kautta liitymme toisiin ihmisiin. Kun hyväksymme itsemme herkkinä, 

haavoittuvaisina ja tuntevina, voimme antaa saman lahjan myös muille. Yhteys toisiin 

ihmisiin syntyy aitouden ja rehellisyyden kautta. Tunteet tarjoavat kanavan liittyä toisiin 

syvemmällä tasolla. 

 

Emme elä staattisessa maailmassa. Kaikki muuttuu koko ajan, elämä on luova prosessi. 

Tunteet opastavat meitä koko ajan siihen, mitä meissä voi nousta esiin, mistä voimme tulla 

tietoiseksi ja mihin suuntaan meidän on tarkoitus kulkea. Elämän tarkoitus on kokea iloa. 

Mutta jos ei suostu kokemaan surua, mistä voi tietää mitä on ilo? Elämän tarkoitus on kokea 

rakkautta. Mutta jos ei koskaan suostu pelkäämään, mistä voi tietää milloin on turvassa? 

Elämän tarkoitus on myötätunto ja yhteys toisiin ihmisiin. Mutta jos ei tiedä mitä on viha ja 

erillisyys, voiko tunnistaa sen vastakohdankaan? 

 

Ihmisyys on suhteellisuutta. Kaikella on ääripäänsä, aina toinen puoli. Olemassaolon riemu ja 

rikkaus syntyy täydestä elämästä. Se ei tarkoita holtitonta tunteiden mukana ajelehtimista, 

vaan sisäisen maailman avautumista täyteen kirjoonsa. Silloin ulkoinenkin maailma näyttää 

kirkkaammalta, siihen tulee lisää sävyjä. 
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Voimmeko rakastaa tunteita, ihan kaikkia tunteita, osana itseämme? Voimmeko asettua 

kokemaan kaikki tunteet hyväksyvästi, ilman tuomitsemista tai arvostelemista? Voimmeko 

opetella käyttämään tunteiden voimaa rakkauden kielenä? 

Reikin kahdessa ensimmäisessä periaatteessa sanotaan: 

 

Juuri tänään en vihastu. 

Juuri tänään en murehdi. 

 

Nämä eivät tarkoita, ettemme koskaan saisi tuntea vihaa tai pelkoa. Päinvastoin, näiden 

kahden periaatteen mietiskely takuuvarmasti nostaa tietoisuutemme kaiken sen, mistä juuri 

tänään saatamme vihastua ja murehtia. Mutta, viisaus piilee siinä, että tiedostamalla vihamme 

ja huolenaiheemme, meidän ei tarvitse toimia niiden pohjalta. Usein alitajunnassamme, 

tiedostamattomasssa, piilee erilaisia uskomuksia ja kokemuksia, jotka herättävät meissä 

vihaa, kiukkua ja ärtymystä sekä huolta, murhetta ja pelkoa. Tulemalla näistä tietoiseksi, 

voimme puhdistaa mieltämme, tiedostamaton muuttuu tietoisuudeksi ja valo meissä 

lisääntyy. 

 

Ihmisyyden suhteellisuuden rinnalla meissä on myös absoluuttinen puhdas tietoisuus, 

läsnäolo ja rakkaus. Henkisen kasvun myötä voimmekin huomata, että samalla kun 

tunteemme herkistyvät ja puhdistuvat täyteen voimaansa, pysymme samanaikaisesti 

tyyneydessä ja levollisuudessa, sisäisen rauhan tilassa. Siitä keskikohdasta käsin kaikki tunteet 

näyttäytyvät ikään kuin rakkauden kutsuna oivaltamiseen ja elämän kokemiseen täytenä. 

Elämän luovassa prosessissa voimme suostua välillä epätasapainoon. Ja jos emme suostu, 

elämä kyllä lempeästi ohjaa meidät siihen. Epätasapaino, kaaos, on tila, josta käsin elämä 

kulkee aina eteenpäin, virtaa uusiin uomiinsa ja tietoisuutemme avautuu uusille tasoille. 

Muutos on jatkuvaa. 
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Vaikka tunnemme, meidän ei tarvitse toimia, ellemme itse niin valitse. Tässä on ero entiseen, 

jolloin olemme saattaneet hallitsemattomasti reagoida vihassa ja pelossa, heijastaa vihaa ja 

pelkoa muihin ihmisiin ja rikkoa sanoillamme tai teoillamme. 

Mitä vahvemmaksi sisäinen turvamme ja ymmärryksemme elämän alati muuttuvasta 

luonteesta kasvaa, sitä avoimemmin uskallamme näyttää myös tunteemme ja 

haavoittuvaisuutemme. Vaatii rohkeutta olla oma aito itsensä ja hyväksyä kaikki tunteensa. 

Meidän ei tarvitse kasvaa yli-ihmisiksi tai tavoittaa täydellistä tasapainoa. Meillä on lupa olla 

ihmisiä. Haavoittuvaisia ja rohkeita ihmisiä.  

 

Absoluuttinen rakkaus, valaistunut olotila on meissä koko ajan. Se on se pysyvä turva. 

Suostumalla ihmisiksi voimme ymmärtää ja kokea valaistumista koko ajan syvemmin, 

laajemmin ja aina jollain uudella tavalla. Ihmisyys on väliaikaista, valo meissä on ikuista. 

 

Henkisen kasvun ytimessä on lupa tuntea. Guru on ihminen, joka osaa käyttää tunteita 

rakkauden voimana. Hän rakentaa, ei riko. Hänen motiivinsa on kirkas, hän pystyy 

tunnistamaan omat tarkoitusperänsä ja sen, mistä mikäkin tunne kertoo. Hän osaa painaa 

pause-nappia, pysyä pienen etäisyyden päässä tunteestaan ja valita, miten toimii. Gurulla, siis 

jokaisella meistä, on lupa olla herkkä ja haavoittuvainen, koska vain sitä kautta syntyy rohkeus 

elää elämän alati muuttuvassa virrassa ja kokea yhteyttä toisiin ihmisiin. 

 

Tunteista tekee pelottavia se, että ne tulevat elämäämme arvaamattomasti. Voimme yrittää 

kontrolloida niitä, väistellä tilanteita ja itseämme, jotta emme tuntisi. Tämä voi tarjota 

näennäisen turvan, mutta samalla se tukahduttaa aidon elämänilon. Vapauttamalla 

tunteemme vapautamme itsemme. Kun pohjalla on sisäisen turvan kokemus, uskallamme 

luopua sellaisesta kontrollista, joka on meille haitallista. Hyvä kontrolli syntyy tilalle. Se on 

parantavaa itsehillintää, mielen hallintaa. Reikin tie on mielen paranemista. Meissä alkaa 

vahvistua luottamus itseemme ja siihen, että pysymme kasassa, vaikka tunnemme. Meissä 



Susanna Rissanen 
 YHDESSÄ OLEMME REIKI 

 
 

20 
 

vahvistuu luottamus elämään ja siihen, että se on aina puolellamme. Tunteet eivät ole enää 

pelottavia, vaan niistä syntyy elämän suola. 

 

Tunteminen on tapa asettua kiinni elämään. Tuntemattomuus pitää meidät irti elämästä, 

syrjässä itsestämme ja siitä, mitä elämä voisi olla. Meillä voi olla kokemuksia siitä, miten 

paljon tunteet satuttavat. Suojautuminen tunteilta voi tuoda väliaikaisen turvan, mutta 

todellinen turva syntyy avautumisesta elämälle. Oman herkkyyden ja haavoittuvaisuuden 

hyväksyminen on todellista vahvuutta. Se kertoo siitä, ettei elämä ole meille yhdentekevää. 

Tuntevina olentoina olemme osa elämää, emme vain seuraa sitä sivusta. Jos yritämme 

suojautua tunteiltamme, rakennamme erillisyyttä meidän ja elämämme väliin. Suojausten 

laskemiseen tarvitaan rohkeutta, epävarmuuden sietämistä ja tunteiden aiheuttaman sisäisen 

myllerryksen hyväksymistä. Se on ihmiseksi suostumista. 

 

Aikanaan jokainen meistä palaa taivaaseen, kun jätämme tämän maallisen kehomme. 

Taivastietoisuudessa olemme puhdasta rakkautta, meissä ei ole ihmiselämän myllerryksiä. 

Miksi ei siis ottaa tästä elämästä ja sen riemullisuudesta kaikki irti, koko rahan edestä? Juuri 

tämä elämä, jota nyt elämme, tapahtuu vain kerran. Se menee ohi, se on vain väliaikaista. 

Mikään myllerrys, jonka herkkyytemme nostattaa, ei ole pysyvää. Voimme tietysti valita 

tasaisen keskitien, mutta jääkö elämä silloin elämättä? Ehkä senkin voi hyväksyä. Jos ei 

tarvitsisi pelätä mitään muuta kuin kuolemaa, joka on jokaisella väistämättä edessä, 

voisimmeko silloin vapauttaa itsemme elämään jo eläessämme? Eikä kuolemakaan lopullinen 

ole, ainoastaan tämän tietyn suhteellisen ihmiselämän päätös. Rakkaus meissä on ikuista, ja 

sen voimme kokea jo eläessämme, kun uskallamme tuntea elämän kaikki värit. 

Totuus löytyy tunteista. 
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Elämäntehtävä 

 

Jokaisella meistä elämäntehtävä on pohjimmiltaan sama – rakkaus. Synnymme tähän 

maailmaan, ihmisyyteen, kokemaan rakkautta sen eri muodoissaan. Lapsen rakkautta 

vanhempiaan kohtaan, sisarusten välistä rakkautta, rakkautta ystävyys- ja muissa 

ihmissuhteissa, romanttista rakkautta, vanhemman rakkautta lastaan kohtaan, rakkautta 

eläimiä ja kaikkea elävää kohtaan, rakkautta kaikkia kanssaihmisiä kohtaan, universaalia 

rakkautta. Rakkauden kokemukset muuttuvat ja ehkä myös jollain tavalla laajenevat sitä 

mukaa, kun elämänkokemuksemme karttuu. 

Elämäntehtävä liittyy kysymyksiin ”kuka minä olen?” ja ”mikä on elämäni tarkoitus?”. 

Ihminen miettii näitä kysymyksiä joko tiedostamattaan tai, jossain vaiheessa elämäänsä myös 

tietoisemmin.  

”Kuka minä olen?” 

Olemme pohjimmiltamme valoa. Syvin ydinolemuksemme on puhdas tietoisuus, puhdas 

rakkaus, Dai Komio. Se on jo meissä kaikissa. Meidän ei tarvitse etsiä sitä mistään matkojen 

päästä, vaan se on olemassa koko ajan. Kyse on vain siitä, löydämmekö sen niiden eri 

kerrosten ja tarinoiden alta, joita elämä on rakentanut ympärillemme ja joista olemme luoneet 

identiteettimme. Onko se tarina totta, jota olemme tottuneet kertomaan itsestämme? 

Entä jos katsoisimme itseämme siitä näkökulmasta, joka saa valomme loistamaan kaikista 

kirkkaimmin. Milloin tunnemme olevamme eniten elossa? Mikä tekee meidät onnelliseksi?  

Jokaisella meistä on oma ominaisvalonsa. Toisen valoa ei voi kopioida, eikä kukaan pysty 

varastamaan meidän valoamme. Jokaisen valo on ja pysyy. Välillä se loistaa kirkkaammin, 

välillä himmeämmin, mutta aina se on olemassa.  

Kun olemme aidoimmillamme, näkyvillä omana itsenämme, olemme kirkkaita soihtuja. Sitä 

tarvitsemme juuri nyt. Sitä, että jokainen meistä uskaltaisi tulla näkyväksi oman valonsa 

kanssa, omana itsenään.  

Joskus tärkein elämäntehtävä on paikoillaan pysyminen, hidas eläminen ja vain oleminen. Se 

on tervettä vastapainoa kaikelle sille kiireelle ja suorittamiselle, jota meissä on. Kaikelle on 
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vastavoimansa. Jokaisella meistä on omalta osaltaan tärkeä rooli ja tehtävä 

maailmanlaajuisessa verkostossa. Siinä jokainen liikkuu tai on liikkumatta juuri omalla 

painollaan. Maailma, koko ihmiskunta, etsii koko ajan tasapainoa. Tasapainoon tarvitaan 

ääripäitä. Siinä missä joku toinen on valinnut tässä hetkessä osakseen ylenmääräisen 

ryntäilyn, joku toinen on hänen vastavoimansa pysymällä paikoillaan. Suuressa kuvassa 

olemme kaikki yhtä ja samaa liikettä ja liikkumattomuutta. Mikään tietty tapa elää ei ole 

oikein tai väärin, on vain eri tapoja kokea elämää. Elämän kokonaisuus on aina yhteinen 

valintamme, yhteisen luomisemme tulosta. Jos tuomitsemme toisen tavan elää, tuomitsemme 

samalla itsemme. Tasapaino löytyy aina hetkellisesti, tietyssä kohdassa elämää, mutta 

kokonaisuutena elämän muutos on jatkuvaa.  

 

”Mikä on elämäni tarkoitus?” 

Kaikki mikä lisää rakkautta, iloa ja myötätuntoa elämään, on merkityksellistä. 

Elämäntehtävämme mitataan kohtaamisissa muiden ihmisten kanssa. Pystymmekö olemaan 

läsnä tavalla, joka koskettaa? Pystymmekö näkemään toisen aidosti, osaammeko kuunnella 

häntä ilman omaa tulkintaamme hänen sanomisistaan? Onko mielemme avoin ja laaja 

näkemään kaiken? 

Yhteys toisiin ihmisiin on merkityksellistä. Mitä laajempi tietoisuutemme on, sitä enemmän 

meissä on samaa. Voimme nähdä itsemme jokaisessa, voimme kokea myötätuntoa 

samaistumalla toisen tilanteeseen. Ei ole tarvetta vertailla eikä arvottaa, lopulta olemme 

kaikki samalla tavalla alastomia elämän edessä. Minä olen sinä ja sinä olet minä. Jokainen 

meistä on oma yksilönsä samalla, kun yhdessä rakennamme yhteistä maailmaamme.  

Voimmeko olla onnellisia silloinkin, kun elämä tuntuu kärsimykseltä? Ihmiselämään kuuluu 

aina kai jonkin verran kärsimystä. Se voi olla pientä kolotusta tai suurta menetystä. Voimme 

yrittää suojautua kolhuilta, mutta silloin emme näe kaikkia niitä siunauksia, joita elämä on 

varannut juuri meille.  

Mistä kärsimyksestä voisimme olla kiitollisia juuri nyt? Mitä se meille opettaa? 
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Tietyn muotoinen elämäntehtävä on merkityksellistä omien rajojen tunnistamiseksi. Kuka 

minä olen juuri tässä elämässä, ja mikä on juuri minun elämäni merkitys? Mitä enemmän 

tietoisuutemme avautuu, sitä selkeämpi on elämäntehtävämme. Sielun tasolla se on rakkaus. 

Ihmisyyden tasolla kaipaamme ja tarvitsemme rakkaudelle tietyn muodon kokeaksemme 

olevamme elossa. Kun meillä on tietty tehtävä, muoto tai rajaus, voimme kokea olevamme 

vahvemmin kiinni elämässä. Tämä voi syntyä esimerkiksi työn tai ihmissuhteen kautta. 

Voimme kokea olevamme merkityksellinen osa maailmankaikkeutta. Tästä merkityksestä 

syntyy kirkas valo, sielu tulee näkyväksi.  

Tämä vaatii rohkeutta. Voimmeko luottaa siihen, ettei meitä satu, jos olemme auki? 

Uskallammeko rakastaa ja olla rakastettuja? Me voimme aina itse valita, missä ja minkä verran 

olemme näkyviä. Kukaan ei meitä pakota siihen enempää kuin mihin itse olemme valmiita. 

Meillä on oma tahto. 

Jokaisesta päivästä voi tehdä rakkauden ilmentymän, jos niin haluaa. Arki onkin suurin 

henkinen harjoituksemme. Se tarjoaa meille koko ajan mahdollisuuden tarkistaa, olemmeko 

todella läsnä, muistammeko olla kiitollisia niistä pienistäkin asioista, näemmekö ilon 

yksityiskohdissa ja kohtaammeko itsemme ja toisemme rakkaudella ja myötätunnolla.  

Arjen ihmisyyden rinnalla kuljetamme erilaisia rooleja, joissa voimme toteuttaa 

elämäntehtäväämme, rakkautta. Saatamme olla vanhempia, lapsia, puolisoita, sisaruksia, 

ystäviä, työkavereita. Meillä voi olla tietty työ, jonka koemme kutsumukseksi. Voimme 

harrastaa jotain, joka tuntuu merkitykselliseltä. Erilaiset roolit antavat meille juuret, jotka 

parhaimmillaan, silloin kun koemme olevamme oikeassa paikassa elämässämme, versovat 

rakkaudesta.  

Tämän ajan yhteiskunta korostaa työtä ja sen merkitystä ihmisen elämässä. Työ on tärkeää, 

mutta vain yksi osa elämää. Jokainen, joka lähtee reikin tielle, on jollain tavalla sitoutunut 

toimimaan henkisenä auttajana. Se on suurempi, laajempi rooli kuin mihinkään tiettyyn 

työhön sidottu elämäntehtävä. Saatamme myös huomata, että kaikki, mitä olemme tähän asti 

elämässämme kokeneet ja tehneet, on jo ollut osa elämäntehtäväämme. Usein haemme 

elämäntehtävää kuin se olisi jossain tulevaisuudessa, mutta voiko ajatusta muuttaa niin, että 

elämäntehtävämme on elää rakkaudessa ja se ottaa eri muotoja ja siinä on eri vaiheita 

elämämme kuluessa? 
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Aina aika ajoin voimme kysyä itseltämme seuraavaa. 

Elämmekö niin kuin haluamme? Mitä ovat arvomme ja miten ne näkyvät elämässämme? Mikä 

osa elämästämme tuntuu kuihtuneelta? Mitä haluamme vahvistaa tai lisätä? Missä meidän on 

hyvä olla? 

Henkisenä auttajana innostamme ja inspiroimme muitakin elämään rakkaudessa. Silloin kun 

elämme omaa emmekä jonkun toisen elämää, meissä on kirkkaus. Se on valoa, joka 

huomataan. Se on merkitys, jonka annamme omalla elämällämme myös muille. Aina emme 

edes näe kaikkia niitä, joita elämämme koskettaa. Sielun ohjaama elämä on aina 

merkityksellistä. Tämä on se sitoutuminen, johon reiki tähtää. Sitoutumiseen omaan 

henkeen. Korkeampi tietoisuutemme alkaa ohjaamaan elämäämme suuntaan, joka on 

kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Itsekkyys muuttuu epäitsekkyydeksi. Nöyrrymme 

huomaamaan, missä olemme vielä yrittäneet elää elämäämme epärehellisesti, keksiä 

selityksiä sille miksi iloton tai epätyydyttävä elämä olisi hyväksyttävää. Emme ole enää oman 

elämämme uhreja vaan toimijoita. Meillä on mahdollisuus luoda elämästämme 

merkityksellistä joka ikinen päivä. Tällaisen elämän eläminen on merkityksellistä myös 

muille. Se antaa ikään kuin luvan siihen, että saamme olla onnellisia.  

Mikä sitten estää meitä olemasta onnellisia juuri nyt? 

Saatamme pelätä sitä, että onni otetaan meiltä pois tai kokea, että on jotenkin väärin näyttää 

olevansa onnellinen. Ehkä syvimmillään elämäntehtävämme löytyy juuri tästä. Uskalluksesta 

olla onnellinen ja näyttää se myös muille.  

 

Me tarvitsemme yhteyttä toisiimme löytääksemme onnen. Kun katsomme elämäämme 

taaksepäin niin voimme huomata, miten monessa kohdassa olemme kohdanneet ihmisiä, 

joilla on ollut pieni tai suuri merkitys elämäämme. Jokainen kohtaaminen, jokainen sana ja 

katse voi liikauttaa meissä jotain. Saa ehkä muistamaan juuri onnellisuuden ja kiitollisuuden 

ja nöyryyden elämää kohtaan. Tämän saman lahjan voimme antaa vastavuoroisesti myös 

muille. Mikään kohtaaminen ei ole sattumaa, vaan se on kudottu elämän suureen verkkoon. 
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Jokainen meistä kutoo samaa verkkoa, juuri näissä arjen kohtaamisissa ja luovuuden teoissa, 

jotka jättävät jäljen maailmalle. Pieni on yhtä merkityksellistä kuin suuri. Ilman meitä verkko 

ei olisi kokonainen. Tästä kudonnasta löytyy elämäntehtävämme kokonaisuus, joka on 

olemassa syntymästä kuolemaan. Kaikki elämässämme liittyy lopulta elämäntehtävämme 

toteuttamiseen. Jossain vaiheessa alamme vain tietoisemmin pohtia sitä, mitä meistä tulee 

isona. Tästä pohdinnasta syntyy ehkä uusi vaihe tai uusi muoto, mutta se ei tarkoita sitä, että 

aiempi elämämme olisi ollut jotenkin merkityksetöntä. Jokainen voi löytää elämästään kohtia 

ja kohtaamisia, joissa on ollut esimerkkinä, apuna tai tukena muille, lisäämässä valoa, toivoa 

ja lohtua tähän maailmaan ja aikaan, jossa rakkautta tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. 

Kaikki, mikä lisää rakkautta tähän maailmaan, on elämäntehtäväämme. Syntymällä tähän 

maailmaan otamme kantaaksemme osan yhteistä vastuuta. Jokaisen vastuulla on elää täydellä 

sydämellä, rakkaudessa ja elämästä iloiten! 

Rakkaus tarvitsee elääkseen ilmaisumuodon. Meillä jokaisella on oma ominainen tapamme 

ilmaista itseämme. Se voi olla sanat, musiikki, kädentaidot, arjen luominen, ruuanlaitto, 

sisustus, kasvien hoitaminen, tanssi, liike, lasten kanssa leikkiminen, eläinten kohtaaminen, 

ihmisten koskettaminen, katse tai hiljaisuus tai jotain muuta. Elämä virtaa kauttamme sitä 

vahvemmin, mitä avoimempi kanava olemme ilmaisemaan rakkauttamme. Turhautuminen ja 

väsymys ovat merkkejä siitä, että tukahdutamme jotain osaa itsestämme, emme anna 

ilmaisumme ja sitä kautta rakkauden virrata niin vapaasti kuin se haluaisi. Yritämme ehkä 

rajoittaa, koska olisi soveliaampaa olla hillitty ja hallittu, jotenkin yhteiskunnan normien 

mukainen. Mutta nyt elämme aikaa, jolloin tämä on muuttumassa. Meitä henkisiä auttajia 

kutsutaan yhä vahvemmin rohkeaan, vapaaseen ja luovaan elämään, itseilmaisuun, joka 

muuttaa maailmaa. Rajoittuneisuuden aika alkaa olla ohi, suunta muuttuu. Olemme 

henkisinä auttajina sitoutuneet luomaan maailmaan lisää rakkautta. Jokaisella meistä on lahja 

siihen. Nyt ei tarvitse enää miettiä mikä on soveliasta ja sallittua, voimme itse antaa 

itsellemme luvan elää juuri sellaista virtaavaa ja vapaata elämää, jossa jokainen päivä on 

täynnä merkitystä! 

Kaikilla oivalluksillamme on merkitystä myös muille! Oivallus on voimaa, joka kumpuaa 

puhtaasta tietoisuudesta. Samasta asiasta voi olla monta eri näkökulmaa, oivallusta. Jokaisen 

tarina on kiehtova juuri yksilöllisyydessään. 
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Kerromme tarinaamme eri tavoin. Silloin kun puhumme tarinassamme siitä, mitä olemme 

itsestämme ja elämästämme oivaltaneet, siihen tulee voimaa. Meidän ei tarvitse kertoa 

tarinaa, jota muut odottavat meidän kertovan. Meidän ei tarvitse yrittää miellyttää 

tarinallemme muita. Meidän ei tarvitse näyttää olevamme jotenkin erityisen erinomaisia eikä 

myöskään ala-arvoisia. Voimme kertoa itsestämme totuuden, sen, jonka olemme itse 

oivaltaneet. Voimme kertoa tarinaamme eri tavoin. Kirjana, blogina, maalauksina, kahvilla, 

leikkipuistossa, koulutuksessa tai sukujuhlissa.  

Avaamalla itseämme ja näyttämällä elämästämme totuuden saatamme koskettaa toisessa 

jotain, joka on ollut lukossa. Kun tuo lukko aukeaa, valo maailmassa lisääntyy ja meidän 

tarinallamme on merkitystä.  

Teemme yhteistyötä koko ajan.  
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Valon polku 

 

Henkisen tien kulkija saattaa törmätä käsitykseen, että pelot eivät kuulu henkisyyteen tai että 

henkinen ihminen ei saisi pelätä. Tässäkään suhteessa emme ole yli-ihmisiä eikä meidän 

sellaiseksi tarvitse kasvaakaan. Me olemme tuntevia, pelkääviä ihmisiä. Pelko, ainakin jossain 

määrin, kuuluu elämään. Se on aikojen alusta asti kuulunut selviytymiseen. 

Reikin tiellä pelon rinnalle alkaa kasvaa luottamus. Me pelkäämme ja luotamme yhtä aikaa. 

Meissä saa olla molemmat.  

Pelko syntyy mielessä. Kun samaistumme mieleemme, elämme niissä peloissa, joita mieli 

tuottaa. Mieli kulkee helposti tulevaisuuteen, jossa se näkee kaikenlaisia uhkakuvia 

suojellakseen meitä ja varoittaakseen mahdollisista vaaroista. ”Varaudu tähän!”, se kehottaa. 

Se on yksi mielen tehtävä.  

Kun harjoitamme reikiä, käännymme automaattisesti jonkin sellaisen puoleen, joka on 

laajempi ja syvempi kuin mieli. Meistä löytyy hiljaisuus, sisäinen rauha ja luottamuksen tila. 

Kun tavoitamme tämän, astumme ulos mielemme rajoista ja voimme katsoa pelkojammekin 

pienen matkan päästä, hyväksyvästi ja lempeästi.  

Tämä prosessi vaatii aikaa. Kun henkinen kasvu tapahtuu omassa luonnollisessa tahdissaan, 

myös tulokset ovat pysyviä. Jos yritämme väkisin repiä itseämme johonkin, johon emme ole 

vielä valmiita, joudumme ottamaan askeleita aina uudelleen taakse päin. Hiljaa hyvä tulee. 

Luottamus vahvistuu, kun luotamme reikiin. Sillä on oma, erityinen luonteensa, joka auttaa 

meitä kulkemaan koko ajan eteenpäin, välillä pienin, välillä suuremmin askelin. Tavoitteena 

on rauha. Opimme menemään rauhaan ja luottamukseen ja pysymään siinä tilassa, yhä 

uudelleen ja uudelleen. Ensin pieninä hetkinä, sitten yhä haastavammissa mielen 

myllerryksissä ja lopulta huomaamme, että ajan kuluessa meissä on enemmän rauhaa ja 

luottamusta kuin pelkoa. Pelkoja meillä voi olla edelleen, koska meillä on mieli, mutta emme 

ole enää samaistuneita kaikkeen siihen mitä mieli tuottaa. Alamme hallitsemaan mieltämme 

sen sijaan, että se hallitsee meitä. Tavoitamme itsessämme sen, joka on jotain muuta kuin 

mieli. Meissä on tietoisuus, joka on puhdasta läsnäoloa. Tähän pyrimme reikin 

harjoittamisella - että saisimme mielen asettumaan tähän hetkeen ja huomaamaan, että 
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mitään mitä juuri nyt pelkäämme, ei ole vielä tapahtunut eikä ehkä toteudukaan. Sitä emme 

voi kuitenkaan tietää. Meidän täytyy hyväksyä myös se mahdollisuus, että kaikki mitä 

pelkäämme, voi yhtä hyvin toteutua. Jos yritämme sitoa mielemme johonkin lopputulokseen 

elämämme tapahtumien suhteen, olemme loputtomassa hallinnan ja kontrolloinnin suossa. 

Lopulta ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin todeta kaikki se, mitä mieli pelkää ja päästää 

irti. Luottaa siihen, että tapahtuu se, mikä on kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Elämä on 

aina puolellamme, se tahtoo meille aina kaikkein parasta.  

 

Voimmeko kysyä, ”mikä on pahinta mitä voisi tapahtua?”, ja hyväksyä senkin lopputuleman? 

 

Meidän ei tarvitse siis päästä eroon kaikista peloistamme, vaan voimme tulla koko ajan 

tietoisemmaksi siitä, mitä pelkoja meissä on. Kun nostamme niitä esiin, tiedostamme ne, ja 

voimme ottaa niihin pientä etäisyyttä. Voimme katsoa kaikkia pelkojamme hyvin lempeästi 

ja hyväksyvästi. Voimme antaa niille viestin, että kuulemme ja näemme ne, emmekä yritä 

pakottaa niitä piiloon. Ne saavat olla elämässämme, mutta tiedostamalla ne ja kasvattamalla 

siinä rinnalla luottamusta elämään, pelkojen ohjausvaikutus ja painoarvo elämässämme 

pienenee.  

 

Reikin tiellä työskentelemme paitsi pelkojen, myös potentiaalimme kanssa. Pelkojen 

tutkimisen rinnalla alamme tutkia kaikkea sitä, mitä voisi parhaimmillaan olla.  

Voimmekin kysyä myös näin: ”mikä on parasta, mitä voisi tapahtua?”, ja antaa myös sille 

vaihtoehdolle mahdollisuuden. 

Pelot ja potentiaali ovat kaksi tietä valaistumiseen. Valaistumisen voimme määritellä monella 

tavalla. Kuten läsnäolon ja avoimuuden tilaksi, jossa hyväksymme kaiken mitä on ja mitä voisi 

olla. Emme takerru mihinkään lopputulokseen, vaan pysymme avoimin mielin auki kaikelle 

sille, mitä elämä tuo eteemme. Tiedostamalla pelkomme ja avautumalla potentiaalillemme, 

annamme elämälle mahdollisuuden toimia korkeimmaksi parhaaksemme. Astumme 

mielessämme pois sen tieltä, millaista elämämme on tarkoitus olla ja annamme sen tapahtua 
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omaan, luonnolliseen tahtiinsa. Silloin asetumme elämän virtaukseen, olemme kiinni 

maailmankaikkeuden rytmissä. Elämään tulee olemassaolon iloa ja riemua siitä, että saamme 

elää! 

Tekemällä henkisiä harjoituksiamme opimme tuntemaan mieltämme koko ajan paremmin. 

Voimme huomata, milloin se lähtee pelon tielle. Siinä kohtaa voimme painaa ikään kuin 

”pause-nappia” ja pysähtyä hetkeksi. Voimme todeta pelkomme. ”Ahaa, tällaista tänään. 

Kiitos, että tulit näkyviin”. Näin voimme harjoittaa sisäistä, lempeää ja myötätuntoista 

puhetta pelkojemme kanssa. Emme torju niitä, emme kiellä niitä, vaan olemme 

vuorovaikutuksessa. Tunnistamme pelkojemme olemassaolon, mutta emme lähde siihen 

leikkiin mukaan, joka pyörittää pelkoja mielessämme aamusta iltaan. Voimme valita toisin. 

Pienen pysähtymisen hetkessä otamme etäisyyttä pelkoomme ja valitsemme luottamuksen. 

Valitsemme sen, että on olemassa korkeampi tietoisuus, niin meissä kuin koko 

ihmiskunnassa. Kaikki on aina oikein. Otamme etäisyyttä peloista ja teemme tilaa kaikelle 

sille hyvälle, mitä elämässämme voisi olla. Jos mielemme on sidottu pelkoihin, siellä ei ole 

tilaa positiivisille lopputulemille. Meidän ei tarvitse tyhjentää mieltä peloista kokonaan, 

mutta voimme tehdä sinne edes vähän tilaa luottamukselle. Ensin yhteen nurkkaan, sitten 

luottamus saa ehkä jo kokonaisen huoneen ja pikkuhiljaa se on vallannut lähes koko asunnon 

siten, että pelko asuu enää vain pienellä, noin neliömetrin kokoisella alueella, vaikkapa 

eteisen nurkassa. Pelko voi olla edelleen mukana, mutta sen painoarvo elämässämme on 

pienentynyt. Ja voihan olla, että jossain vaiheessa luottamuksen lisääntyessä huomaamme, 

ettei sitä kyseistä pelkoa enää ole. Se on muuttanut pois, mutta vasta sitten kun se on itse 

ollut siihen valmis. Meidän ei tarvitse pakottaa pelkoa muuttamaan, mutta mielemme antaa 

sen mennä siinä vaiheessa, kun se on siihen valmis. Irtipäästämistä ei voi tehdä väkisin, kaikki 

tapahtuu luonnollisesti, kun hyväksymme itsessämme kaiken, ihan kaiken.  

 

Potentiaalimme tutkimiseen tarvitsemme mielikuvitusta. Samalla tavalla kuin 

mielikuvituksemme tuottaa mitä m0ninaisempia pelkoja, voimme käyttää mielikuvitusta 

myös kaikkien ihanien asioiden kuvitteluun. Kun mieli kuvittelee jonkin pelon, voimme 

kuvitella sille kaveriksi myös jonkin kauniin, yllättävän ihanan ja kivan asian. Mitä kaikkea 

ihanaa tänään voikaan tapahtua! 
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Kyse on ”mind setista”. Mielen asemoimisesta, asennoitumisesta elämään. Itsetutkiskelun ja 

kaiken henkisen harjoituksen tarkoituksena on, että opimme käyttämään mieltämme 

tarkoituksenmukaisesti. Joskus on hyvä kuvitella kaikki mahdolliset pelot ja tutkia riskit, 

mutta yhtä tärkeää on, että opimme kuvittelemaan elämäämme ihania, kohottavia ja iloisia 

asioita. Opimme löytämään neutraalin mielen, joka toimii keskeltä käsin, ja näkee sekä 

positiivisen että negatiivisen. Neutraali mieli pystyy tekemään tilaa puhtaalle intuitiolle ja 

voimme luottaa erottelukykyymme eli siihen, että intuitio todellakin on korkeimmasta 

tietoisuudestamme eikä toiveistamme, mielihaluistamme tai peloistamme kumpuavaa ääntä.  

Luomme elämäämme ajatuksillamme koko ajan. Se miltä maailma näyttää ulkopuolellamme, 

on heijastus siitä mitä mielessämme liikkuu. Voimmeko pelon sijasta valita näkevämme 

maailman kauniina, voimmeko opetella kiinnittämään huomiota kaikista pienimpiin 

yksityiskohtiin, voimmeko etsiä ilon jokaisesta hetkestä? Se mihin kiinnitämme huomiota, 

vahvistuu elämässämme. Kiitollisuus, ilo ja luottamus vahvistuvat niitä harjoittamalla. Tämä 

vaatii vaivannäköä, jotta mieli oppii pois peloista. Tämä vaatii henkistä harjoittelua, jotta 

opimme vaihtamaan mielemme näkökulmaa, mind setia. Ei ole epäonnistumista pelätä. Sen 

sijaan on suuri onnistuminen, kun huomaamme pelkäävämme, koska siinä hetkessä voimme 

valita luottamuksen.  

Voimmeko valita sataprosenttisen luottamuksen? 

 

Ei oikeastaan ole positiivista tai negatiivista, vaan kaikki vain on. Tällainen mind set vapauttaa 

meidät mielen kontrollista ja hallinnan tarpeesta. Se vapauttaa meidät tuntemasta syyllisyyttä 

siitä, että pelkäämme. Se vapauttaa meidät myös pakkopositiivisuudesta ja 

suorituskeskeisestä manifestoinnista. Voimme kuvitella positiivisia asioita elämäämme ja 

sitten päästää irti, luottaa siihen, että ne tapahtuvat, jos niin on tarkoitus. Emme kiinnity 

pelkoihin, emmekä myöskään siihen hyvään mitä voisi olla. Kaikki kiinnittyminen tuottaa 

lopulta vain kärsimystä, koska mielemme ei voi hallita niin suurta mysteeriä kuin elämä. Onko 

suurinta viisautta etsiä avointa ja neutraalia mieltä positiivisen ja negatiivisen keskeltä? 

Voimmeko silloin antautua elämälle täysin?  
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Mielen harjoittamisessa ahdistus on yksi parhaista tunteista huomata, milloin olemme irti 

itsestämme ja luottamuksesta elämään. Ahdistus on kutsu luottamukseen, yhteyteen itsen ja 

elämän kanssa. Se näyttää erillisyytemme. Jos perusolemuksemme on ilo ja rakkaus, mikä 

pitää meitä siitä erillisinä? Millä kaikilla tavoilla rajoitamme iloa ja rakkautta? Miten 

voisimme lisätä iloa ja rakkautta ihan tavalliseen arkeemme? 

Elämän ei ole tarkoitus olla iloton suoritus. Me emme ole elämän uhreja emmekä 

menneisyytemme vankeja. Elämässä on monia kerroksia. Reikin avulla voimme oppia 

näkemään elämämme uudessa valossa, voimme löytää sieltä jonkin sellaisen tarinan, jota 

emme ole itsestämme vielä nähneet ja kuulleet. Meidän on tarkoitus löytää elämäämme iloa 

ja luottamusta. Mutta toisaalta, jos emme olisi kokeneet pelkoa ja ahdistusta, osaisimmeko 

tunnistaa ja arvostaa iloa ja luottamustakaan? Tie valaistumiseen ja tasapainoon kulkee usein 

ääripäiden kautta. Tutkimalla pelkojamme voimme löytää niiden vastakohdan, luottamuksen. 

Antautumalla ahdistukselle voimme löytää toisen ääripään, syvän sisäisen rauhan ja yhteyden 

itseemme. Ihmisyyden keskikohta löytyy ääripäistä, tasapaino on alati muuttuva tila.  

Henkisen kasvun ei tarvitse kuitenkaan aina tapahtua kärsimyksen kautta. Yhtä hyvin se voi 

olla vahvistuvaa iloa, lapsenkaltaista riemua ja läsnäoloa. Olemme siirtymässä 

kärsimyspoluista ja -tarinoista uudenlaisen luomisen vaiheeseen, koko ihmiskuntana. Meidän 

ei tarvitse perustella onneamme sillä, että olemme kokeneet ensin kärsimyksen. Saamme olla 

onnellisia syntymästämme lähtien. Saamme muistaa ilo-olemuksemme ilman, että meidän 

tarvitsee hävittää sitä yhteyttä välillä ja etsiä sitä uudelleen ahdistuksen kautta.  

Tähän asti olemme etsineet onnea ääripäistä, mutta nyt olemme siirtymässä aikaan, jolloin 

tämä alkaa muuttua. Meissä vahvistuu itsestään selvä onni, olemassaolon riemu. Meidän ei 

tarvitse hakea sitä kärsimyksestä, vaan muistamme itsemme paremmin ja paremmin. 

Tasapaino asettuu uuteen keskikohtaan, se nousee ylöspäin. Iloa ei tarvitse perustella, vaan 

se saa olla.  

Tämä on uusi aika.  
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Kaikkien korkeimmaksi parhaaksi 

 

Olemme ihmisinä erilaisia. Toiset haluavat puhua, toisilla on enemmän asiaa sisällään. Meillä 

ei ole oikeutta muuttaa toista ihmistä toisenlaiseksi, ei puheliasta hiljaisemmaksi, eikä 

hiljaista äänekkäämmäksi. Jokaisella on oma, ainutlaatuinen ääni, jota meidän on 

kunnioitettava. 

Sen sijaan, voimme oppia toisiltamme sitä, mitä emme itse vielä osaa. Henkinen kasvu voi 

tapahtua vastakohtien kautta. 

Maailma etsii nyt tasapainoa puhumisen ja kuuntelun kautta. Se on risteyskohta, josta uusi 

tasapaino syntyy. Sekin on aikanaan vain väliaikaista, mutta tarpeellinen vaihe ihmiskunnan 

kehityksessä. Ne meistä, jotka jo osaavat puhumisen taidon, alkavatkin opetella 

kuuntelemista. Tähän on kiinnitettävä tietoista huomiota. Vanhat tavat istuvat tiukassa ja on 

helpompaa kulkea tuttua uraa kuin opetella uutta. Hiljaisuuden kieli on valtavan arvokas. 

Siellä on uutta tietoa, jota meidän on tarkoitus opetella kuuntelemaan. Nyt kaikki se, mikä 

auttaa kuuntelemaan syvempiä totuuksia, nousee aivan erityiseen arvoonsa.  

Kuuntelun merkitys korostuu erityisesti ihmissuhteissa. Olemme ehkä tottuneet 

kuuntelemaan sitä, mitä haluamme kuulla, mutta silloin kuulemme vain sen, mitä olemme 

kuulleet jo aiemminkin. Kun asetumme kuuntelemaan toista avoimena, hänessä voi herätä 

halu puhua. Hiljaisuus tarvitsee tyhjän ja tuomitsemattoman tilan, jotta sanat löytävät tiensä 

ulkomaailmaan. Hiljaisuus tarvitsee arvostusta ja kärsivällisyyttä, sen luonteen 

hienovaraisuuden kunnioittamista. Hiljaisuutta ei voi kiirehtiä.  

Ne meistä, jotka yleensä ovat mieluummin hiljaa, kääntyvätkin vastavuoroisesti kohti 

puhumisen kanavaa. Ulos tulee sanoja, jotka vievät tietoisuuttamme eteenpäin. Ne ovat 

painavia, syviä, avaran laajoja ja eteerisen herkkiä sanoja, joissa on aivan uudenlaista energiaa. 

Voima syntyy oivalluksista, joita hiljaisuus tuottaa.  

Meidän ei tarvitse muuttua toisenlaiseksi, eikä meillä ole oikeuttaa vaatia muutosta 

toisiltamme. Meillä on kuitenkin nyt mahdollisuus oppia toisiltamme, tehdä yhteistä henkistä 

kasvua puhumisen ja kuuntelun kanavassa. Se on kaksisuuntainen tie, vuorovaikutuksen 

oppikoulu. Puhuminen ei ole sen arvokkaampaa kuin kuuntelu, eikä toisinpäin. Kaikki ääni 
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ja liike syntyy hiljaisuuden pisteestä, joka on yhteinen alkulähteemme. Toiset löytävät sieltä 

nopeammin pintaan, toiset viipyilevät hiljaisuudessa pidempään. Jokaisen ääni on yhtä 

arvokas, olipa se sitten nopea tai hidas, pinnassa tai syvemmällä. Tarvitsemme toisiamme 

tasapainoon.  

Puhuminen on maskuliinista energiaa – tuottavaa, eteen- ja ulospäin suuntautuvaa, voimaa, 

joka haluaa antaa ja saada aikaan, löytää ratkaisuja nopeasti. Maskuliinisen voiman avulla 

viemme henkistä kasvuamme eteenpäin, meissä syntyy halu saada tuloksia ja löytää 

oivalluksia. Ymmärrämme, että maailma ei pysy paikoillaan vaan on jatkuvassa liikkeessä. 

Meissä on halu olla siinä mukana, aktiivisena toimijana. Olemme osa maailmaa ja meillä on 

myös lupa olla ylpeitä siitä, mitä saamme aikaan. Se on itsensä arvostamista, oman 

merkityksen kunnioittamista.  

Yhtä lailla voimme arvostaa feminiinistä voimaamme. Energiaa, joka on luonteeltaan 

enemmän passiivista, paikallaan pysymistä, syvemmälle menemistä ja kuuntelua. Olemista, 

jossa ei ole kiire mihinkään ja jossa ymmärrämme kärsivällisyyden ja ajoituksen merkityksen. 

Feminiinisen voiman avulla löydämme itsestämme syvempiä totuuksia ja hiljaisuuden, joka 

puhuu. Opimme ottamaan vastaan, opimme löytämään itsestämme hienovaraisen 

herkkyyden ja luomisen ilon, myös intuitio vahvistuu. Elämän mysteerit alkavat avautua ja 

kaikki liittyy kaikkeen. Ymmärrämme merkityksemme osana maailmankaikkeuteen yhdessä 

kutomaamme verkkoa. 

Henkisessä kasvussa maskuliinisen ja feminiinisen energian liitto vahvistuu, eri puolet 

syntyvät yhdeksi. Ei ole enää sinä ja minä, on me. Olemme kulkeneet eri polkuja, eläneet ehkä 

vahvemmin joko maskuliinisen tai feminiinisen voiman ohjauksessa ja tunnustelleet jo 

tietämme toiselle puolelle, yhteyteen ja ykseyteen. Tässä risteyksessä, jossa nyt ihmiskuntana 

olemme, kahtiajako alkaa väistymään, erillisyyden harha väistyy. Meissä on vain voima, jossa 

löydämme kokonaisuuden. Maskuliininen ja feminiininen energia yhtyvät. Ekstrovertti ja 

introvertti löytävät ambiverttiuden, kyvyn olla molempia yhtä aikaa ja 

tarkoituksenmukaisesti. Persoonamme merkitys pienenee, tulemme yhtä tietoisemmaksi siitä 

laajuudesta, joka meillä on perusluonteemme taustalla. Meissä voi olla ihan kaikkea. Ei ole 

enää tarvetta tuomita erilaisuutta, koska meissä kaikissa on lopulta ihan kaikkea silloin, kun 
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tietoisuutemme avautuu kohti ääretöntä. Puhuminen ja kuuntelu löytävät uudenlaisen 

yhteyden, niin meissä itsessämme kuin myös ihmissuhteissamme. 

Henkinen kasvu tämän uuden tasapainon osalta punnitaan nimenomaan suhteessa 

toisiimme. Pystymmekö hieman pinnistelemään toimiaksemme toisin? Osaammeko asettua 

kuuntelemaan niin, että toisessa herää halu puhua? Osaammeko puhua niin, että toisessa 

herää halu kuunnella? Yhteyden löytäminen ja yhteisen vuorovaikutuskanavan luominen on 

aina molempien vastuulla. Tämä on reikikanava, jossa rakkaus kukoistaa. 

Reikin avulla meidän on tarkoitus harjoittaa laajaa ja avointa mieltä, oppia tuntemaan 

itsemme ja toisemme niiden mielikuvien ja määritelmien takaa, joita helposti asetamme 

eteemme. Nämä kuvat ja määritelmät ovat tulkinnan linssejä, joiden läpi katsomme 

maailmaa. Luomme elämästämme elokuvan, joka pohjautuu sisäiseen tarinaamme. 

Katsomme toisiamme sen mukaan, mikä on meille sopivaa. Mutta entä jos avaisimme ovet 

seuraaviin huoneisiin, jotenkin laajemmalle sillä tavoin, että voisimme nähdä elämästämme 

ja toisistamme sellaistakin, joka on tähän asti ollut pimennossa? Voisiko tämä tapahtua 

nimenomaan kulkemalla maskuliinisen ja feminiinisen energian kanavassa toiseen suuntaan 

kuin olemme tottuneet? Jos kuuntelisimme enemmän ja paremmin, avaisiko se 

maailmankuvaamme ja käsitystämme toisistamme? Jos puhuisimme enemmän ja 

avoimemmin, toisiko se meistä näkyviin enemmän, myös itsellemme?  

Tässä risteyksessä olemme nyt yhdessä. Tämä vaihe kestää ihmiskunnan kehityksessä nyt 

jonkin aikaa, jotta opimme löytämään myös sen toisen puolen itsestämme. Tämä on kaikille 

meille yhteinen asia. Emme voi enää syytellä toisiamme tai paeta vastuutamme. Tämä 

seuraava kehitysvaihe ihmiskunnan tietoisuudessa on yhteisen luomisen vaihe, 

molemminpuolisen yhteyden rakennuskanava. Avaamme tietoisuuttamme, jotta reiki eli 

rakkaus pääsee virtaamaan vapaammin. Sen määrä on rajaton.   

 

Tässä pisteessä luomme yhdessä uudenlaisia tapoja olla yhteydessä toisiimme. Puhumisen ja 

kuuntelun tasapaino avaa meissä tietoisuutta, jossa meidän on mahdollista koko ajan 

paremmin ja selkeämmin kuunnella korkeinta viisauttamme ja tuoda näitä oivalluksia 

näkyviin ihan tavallisessa arjessa ja ihmissuhteissamme. On tärkeää ymmärtää, että tälle 
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tasolle pääseminen edellyttää mielen tulkinnoista ja ahtaudesta irtipäästämistä. Elämä ei 

mene aina niin kuin suunnittelemme, eivätkä toiset ihmiset käyttäydy niin kuin haluamme. 

Meissä kaikissa on valtava tarve hakea turvaa ennustettavuudella ja sen vuoksi meillä voi olla 

taipumusta tarpeeseen kontrolloida toisiamme. Teemme ihmissuhteistamme helposti 

vankilan sekä itsellemme että toisillemme. Kuljetamme tietoisuuttamme nyt kuitenkin 

voimakkaasti kohti vapautta. Tätä vapautta etsimme puhumisen ja kuuntelun tasapainossa, 

uusissa kommunikoinnin kanavissa ja tavoissa. Puhuminen ei ole vain sanoja, vaan kaikkea 

sitä ilmaisua, jolla tuomme omaa, yksilöllistä ääntämme näkyviin ja kuuluviin. Puhumme 

myös koskettamalla, katseella, teoilla, taiteella ja toisten huomioimisella. Kuuntelu ei ole vain 

korvilla kuuntelua, vaan voimme kuunnella kaikilla aisteillamme. Iholla, sisäisillä 

silmillämme ja laajalla tietoisuudella. Kuuntelun herkistyessä hiljaisuus puhuu yhä enemmän 

ja anteliaammin, se alkaa luottamaan siihen, että osaamme arvostaa sitä.  

Pikkuhiljaa, reikin harjoittamisen edetessä, alamme oppia menemään korkeimmille 

tietoisuuden tasoille. Turhautuminen, ärtymys, suuttuminen ja kaikki muut voimakkaat 

tunnereaktiot, ristiriidat ihmissuhteissa, elämän haasteet ja ongelmat ovat kaikki kutsuja 

kuunnella korkeimman oivallusta. Opimme, että meissä on koko ajan valtava määrä tietoa ja 

viisautta, jota voimme hyödyntää. Tämä edellyttää kykyä sukeltaa hiljaisuuden mereen, jossa 

tunteet ja ajatukset ovat vain pintaa. Jos samaistumme niihin, jäämme pintaan. Kun 

kykenemme päästämään tunteista ja ajatuksista sillä tavoin irti, että olemme niistä tietoisia 

samalla kun kuljemme tietoisuudessamme syvemmille tasoille, voimme löytää kirkkauden. 

Tämä on tila, jossa avautuu oivallus kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Matkalla tänne meidän 

on päästettävä irti myös omasta tahdostamme. Tarvitsemme omaa tahtoamme luodaksemme 

elämäämme. Ilman sitä jäämme vain elämän uhreiksi, ilman että otamme kapteenin paikkaa.  

Samalla meidän on tarkoitus opetella päästämään irti ja luottamaan siihen, että lopulta elämä 

tietää, mikä on meidän ja kaikkien muiden korkeimmaksi parhaaksi. Asetamme tavoitteita, 

luomme visioita ja esitämme toiveita maailmankaikkeudelle. Sitten päästämme niistä irti. 

Tapahtuu se, minkä on tarkoitus tapahtua. Luovutamme tahtomme korkeimman 

tietoisuutemme ja siinä yhteydessä olevan elämän haltuun. Antaudumme. Luotamme. 

Opimme olemaan sille avoimia ja tarjoamaan mielessämme laajan tilan, johon oivallukset ja 
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ratkaisut päätyvät, kun on niiden aika. Käännymme ohjautumaan rakkaudesta ja 

luottamuksesta pelon sijaan. Tässä tietoisuudessa on sisäinen turva.  

Samalla meidän on luovuttava tarpeesta hallita muita. Olemme vapaita.  

 

Hiljaisuuden piste on se alkulähde, josta kaikki luominen alkaa, myös jokaisen meidän elämä. 

Kun olemme yhteydessä tähän pisteeseen, luomme elämäämme jatkuvasti tavalla, joka 

palvelee myös kokonaisuutta, kaikkien yhteistä hyvää. ”Kaikkien korkeimmaksi parhaaksi” on 

elämänasenne, joka avaa korkeimmalle tietoisuudelle mahdollisuuden ohjata elämäämme.  Se 

mikä meissä vielä vastustaa tätä, on pelko siitä mitä tapahtuu, jos emme pystykään 

kontrolloimaan elämäämme. Mielemme tuottaa pelkoja, jotka eivät ole totta. Silti kuitenkin 

jäämme niihin helposti kiinni, mieli yrittää hallita elämää. Haluamme hallita elämää, jotta 

olisimme turvassa, mutta yrityksellä hallita elämää vain vahvistamme pelkojamme, sillä ne 

ovat loputon virta mielen tuottamaa harhaa. Jos olemme irti hiljaisuudesta, luomme 

elämäämme juuri näistä peloista tai omista mielihaluistamme tai ajatuksistamme käsin. Ne 

eivät ole totta, ne ovat alemman tason tietoisuutta, josta puuttuu yhteys todelliseen itseemme.  

Reikin tiellä muistamme itsemme. Muistamme sen yhteyden ja hiljaisuuden, jossa on kaikki 

mitä tarvitsemme. Puhuminen ja kuuntelu ovat tapoja olla yhteydessä tähän hiljaisuuteen, 

pisteeseen, jossa olemme yhtä, josta käsin yhdessä luomme todellisuuttamme. Tämä on 

ykseyden tila, turvan ja luottamuksen tila, sisäisen rauhan ja selkeyden satama. Olemme 

perillä koko ajan. Harjoittamalla reikiä meissä lisääntyy luottamus elämää kohtaan. Alamme 

uskoa, että se on puolellamme, voimme pikkuhiljaa päästää irti kontrollista. Harjoittelemme 

avaamaan tietoisuuttamme rakkauden taajuudelle ja näkemään toisissamme enemmän samaa 

kuin erilaista. Mielen ahtaus vaihtuu mielen vapaudeksi. Otamme ilomielin vastaan kaiken 

sen hyvän, jota elämä meille tarjoaa.  

Kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. On ilo elää yhdessä! Kukaan ei ole yksin, olemme nyt 

henkisesti lähempänä toisiamme kuin koskaan. Näkymättömät tasot välillämme tarjoavat 

meille uudenlaisia tapoja olla yhteyksissä. Maailma avautuu, kun vanhat rajat sulkeutuvat.  

On aika mennä eteenpäin.  
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Yhdessä olemme reiki 

 

Hengen syntymä on arvokas asia. Niin kuin lapsi syntyy tähän maailmaan, me voimme syntyä 

uudelleen aikuisina. Ajoitus on aina oikea. Ei ole tarvetta miettiä miksi vasta nyt, miksei 

aiemmin. Kukaan meistä ei ole irrallinen kokonaisuudesta. Olemme kanava hengelle, henki 

on todellinen olemuksemme. Se astuu meissä esiin ja ottaa johdon siinä kohtaa elämää, kun 

sillä on isoin vaikutus meihin, meihin kaikkiin. Jotta henki voi syntyä, sille pitää olla 

turvallinen tila. Tämä tila voi rakentua toisen katseesta ja kuuntelusta, myötätunnosta ja 

rakkaudesta, jossa on kipuakin. Kipu voi olla se avain, joka murtaa suojakuoren ja päästää 

rakkauden sisään. Kipua ei tarvitse pelätä, sitä voi kunnioittaa rakkauden lahjana. Sillä tavalla 

kasvamme.  

Meissä kaikissa on ihmisyyden inhimillisiä tarpeita. Tarve olla hyväksytty ja arvostettu, tarve 

tulla ymmärretyksi, tarve olla rakastettu, tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenämme. 

Haemme tarpeiden täyttymystä usein ensin ulkopuolelta, kunnes tulee hetki, johon 

havahdumme. Voimme itse täyttää itseämme. Heräämme siihen, että meissä on tietoisuus, 

joka on koko ajan täynnä. Se on ehtymätön lähde, josta voimme ammentaa koko ajan. 

Oikeastaan kaikki muu on harhaa, enemmän tai vähemmän mielen kuvitusta siitä, millaisia 

olemme. Todelliselta olemukseltamme olemme reiki, rakkaus. 

Kun löydämme yhteyden tähän voimaan, tapahtuu henkinen herääminen. Näitä 

havahtumisia tapahtuu elämän aikana useita ja ne syventävät kokemustamme elämästä. 

Voimme olla yhteydessä itseemme aina vain tiiviimmin, syvemmin, alastomammin ja 

pysyvämmin. 

Itsensä rakastaminen ei ole itsekkyyttä. Se on elämän lahjan kunnioittamista. Jokainen meistä 

on oma, ainutlaatuinen yksilö, Luojan lahja tälle elämälle. Kun löydämme yhteyden itseemme, 

voimme antaa tuon valon ja voiman loistaa muillekin. Sillä on merkitystä tässä maailmassa, 

jossa on vielä paljon pahaa. Jokainen, joka on löytänyt rakkauden, on tehnyt ison teon itselleen 

ja muille. Rakkautta ei koskaan voi olla liikaa, eikä se ole koskaan muilta pois. Eikä se 

myöskään milloinkaan lopu. 
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Koettelemme toisiamme niin hyvässä kuin pahassa. Meillä on sanattomia sopimuksia, sielun 

tasolla solmittuja, joiden mukaan toimimme. Olemme sopineet eri elämänvaiheista, joissa 

kohtaamme ja kuljemme tietyn vaiheen läpi yhdessä. Saatamme tuoda toisistamme esiin ne 

kaikista pahimmat puolet, joita on vaikea myöntää muille ja kaikista vaikeinta itselleen. 

Toisen rakkaus voi olla peili, jossa on turvallista katsoa itseään hyvällä ja nähdä itsessä se paha, 

joka voi satuttaa muita. Tämä paha on pelkoa ja vihaa, joka syntyy, kun inhimilliset 

tarpeemme eivät täyty. Tätä on meissä kaikissa, eikä sitä tarvitse hävetä.  

Se mikä vie meitä eteenpäin, on myötätunto ja ystävällisyys. Ne ovat hyveitä, joita voimme 

vaalia. Läheisiä ihmisiä kohtaan saatamme tulla kylmiksi ja välinpitämättömiksi, tai unohtaa 

toistemme olemassaolon. Harhaudumme hakemaan huomiota muualta, vaikka tärkein on 

silmiemme edessä. Kahden ihmisen rakkaus voi olla jumalallista rakkautta silloin, kun 

molemmat pystyvät riisuutumaan peilinsä edessä alasti. Tässä minä olen kaikkine vikoineni, 

näin paljon minussa on pahaa ja pelkoa ja vihaa, vieläkö haluatko minut? 

Luottamus punnitaan anteeksiantamisen kautta. Voimmeko luottaa toisiimme tunnustaen 

samalla sen tosiasian, että ihmisinä olemme epätäydellisiä? Teemme ja tulemme tekemään 

virheitä. Voimmeko antaa ne itsellemme ja toisillemme anteeksi? Voimmeko uskoa 

rakkauteen silloinkin, kun satutamme toisiamme? 

Anteeksianto on se voima, joka vie meitä eteenpäin. Sen parantava energia koskettaa meitä 

silloin, kun toinen on täysin rehellinen. Rehellisyys vaatii rohkeutta. Se on iso teko. 

Voimmeko asettua toistemme eteen nöyränä sille, että lopulta meissä kaikissa on 

epätäydellisyyttä, ettei kukaan meistä ole toista pahempi tai parempi? Kun löydämme 

tasavertaisuuden, voimme tunnustaa olevamme yhtä oikeassa tai väärässä. Niin kauan kuin 

on tarvetta alistaa muita, tai osoittaa olevansa parempi, emme löydä aitoa yhteyttä. Aito 

yhteys syntyy rehellisyydestä ja rohkeudesta olla oma itsensä, puhua sydämestä käsin ja ottaa 

vastaan toisen kipu. Nähdä se, mikä voima meillä on satuttaa lähimmäisiämme ja nähdä se, 

että lopulta rakkaus voittaa kaiken.  

Meissä on valo, jota mikään paha ei voi koskettaa. Paha voi tulla lähelle, mutta 

ydinkohtaamme sillä ei ole pääsyä. Reikin tiellä löydämme tämän kirkkauden. Se on se voima, 

jossa olemme turvassa. Olemme yhteydessä johonkin sellaiseen, jota on sanoin vaikea selittää, 
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mutta josta voimme saada aavistuksen herätessämme. Havahdumme huomaamaan, että 

maailma on hyvä ja luottamuksen arvoinen, että voimme luottaa myös toisiimme. Luottamus 

on valinta. Joko luotamme täysin tai emme ollenkaan. Välimuotoja ei oikeastaan ole, siinä 

mielessä luottamus on mustavalkoinen asia. Joko valitsemme täyden luottamuksen, tai 

elämme jatkuvassa pelossa. Luottamus on yhteyttä toiseen. Luottamus se yhteys, jota 

kaipaamme, osaamatta aina kuvata sanoin sitä, mistä puhumme.  

 

Rakkaus voi löytyä vihan kautta. Elämme ihmisinä suhteellisessa maailmassa, jossa kaikella 

on toinen ääripäänsä. Rakkauden vastavoima on pelko ja viha. Voiko olla niin, että aito 

rakkaus löytyy, kun uskallamme kohdata toisissamme myös kivun ja luottamuksen 

pettämisen? Sen tosiasian, että koska tahansa voi tapahtua jotain pahaa. Kun tunnustamme 

tämän, meidän ei tarvitsekaan enää pelätä sitä. Voimme sopia sitoutumisesta ja 

rehellisyydestä ja uskoa siihen, että elämä voi olla meille myös hyvä. Että se voi olla 

puolellamme siten, että pysymme rakkaudessa. Että meissä on tahtotila olla satuttamatta 

toista ja muistaa keskinäinen kunnioitus niissäkin hetkissä, kun tunteet kuohahtavat. Tämä 

on valinta, jonka voimme tehdä joka päivä uudelleen. Valitsemme rakastaa toisiamme niin 

myötä- kuin vastamäessä.  

Elämä on täynnä valintoja. Kun valinnat pohjautuvat rakkauteen ja ohjaudumme sisäisestä 

turvallisuudesta käsin, voimme luottaa itseemme ja muihin. Se on oikeastaan ainoa tapa elää. 

Kaikki muu johtaa sivuun omasta itsestä ja siten myös yhteys muihin katkeaa. Yhteys on 

yhteyttä itseen ja sitä kautta muihin. Emme voi olla yhteydessä toisiimme, ellei meillä on 

omakohtaista kokemusta siitä, mitä aito yhteys sisäisenä kokemuksena tarkoittaa.  

Reiki kutsuu polulle, jossa tuo yhteys on mahdollista löytää. Reikin tiellä kuoriudumme 

näkyviin, lempeästi ja luonnollisessa tahdissa, mitään pakottamatta. Elämä alkaa näyttämään 

erilaiselta kuin ennen, ja moni palanen loksahtaa paikoilleen. Muistamme rakkauden, 

muistamme sen, kuka olemme. 

Itsensä löytäminen ei ole määränpää, johon matkaamme. Olemme koko ajan olemassa omana 

itsenämme. Itsensä löytäminen ei ole oikeastaan edes kehittymistä, vaikka siitä henkisenä 

kasvuna puhummekin. Yhteys itseen on ennen kaikkea muistamista. Kuin jotain putoaisi 
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yltämme ja toisi helpotuksen – tässähän minä olen ja olen koko ajan ollutkin. Muistamme 

lisää sitä mukaa kun tietoisuutemme avautuu. Tähän tarvitsemme toisiamme. 

Yhdessä olemme reiki, elämä ja rakkaus.  
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Rukouksen voima 

 

Me pelkäämme tunteita, koska ne satuttavat meitä mielen tasolla. On iloa ja surua, on vihaa 

ja rakkautta. On pelkoa ja luottamusta, häpeää ja myötätuntoa. Tunteilla on ääripäänsä ja 

vastinparinsa. Ilman toista ei voi olla toista.  

 

Vapaaseen, omannäköiseen elämään kuuluu tunteiden tunteminen. Jos meissä on 

käsittelemätöntä mielen kipua, saatamme ajautua kontrolloinnin kierteeseen. Mieli suojelee, 

ettei meitä satu. Se työntää ikävät tunteet piiloon. Mutta samalla se peittää ilon. Elämästä 

tulee epäaitoa päiväunta sen sijaan, että eläisimme rehellisesti. Luulemme elävämme, mutta 

todellisuudessa olemme kuin elävinä kuolleita, mustaan arkkuun haudattuja ruumiita, joiden 

tunteet ovat kuolleet. Se ei ole elämää, se on harhaa.  

 

Kukaan meistä ei ole kuollut häpeään. Eikä suruun, eikä vihaan. Kuolemme, ellemme uskalla 

tuntea. Tunne sattuu, ja tuska voi olla niin kova, että pelkäämme kuolevamme. Mutta vain 

tuntemalla voimme kokea olevamme elossa. Huomaamme turtumuksemme vasta sitten, kun 

harha särkyy ja astumme ulos tähän maailmaan. Kuplassa voi olla näennäisen turvallista, 

mutta sieltä näkee vain sen, minkä mieli antaa me idän nähdä. Sieltä ei näe todellisuutta, eikä 

elämää. Siellä asumme kierteessä, joka pitää meitä otteessaan, vaikka avaimet onneen ovat 

koko ajan ovessa, sisäpuolella. Meidän tarvitsee vain kääntää avainta ja astua ulos, uskaltautua 

elämään.  

 

Se vaatii rohkeutta. Eläminen, elossa oleminen, vaatii uskallusta tuntea omat tunteensa juuri 

siltä syvyydeltä, että tuska tekee haavan ja paha veri valuu ulos. On sallittua tuntea vanhojakin 

asioita. Tuska sisällämme ei vanhene, sillä ei ole parasta ennen päivämäärää. Se on olemassa 

niin kauan, kuin on turvallista tuntea. 
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Mielen kontrolli on kuin tarkkaan harkittu ja huolella rakennettu portti, jota säätelemme. 

Tuon verran ulos ja tämän verran sisään, silloin olemme turvassa. Oksennamme ulos sitä 

pahaa oloa, jota sisällemme on kertynyt vuosien mittaan, ehkä jopa kaksivuotiaasta saakka. 

Silloin ei ole ollut lupaa tuntea, eikä kenelläkään ole ollut kykyä ottaa tunteitamme vastaan. 

Niinpä olemme oppineet hautaamaan ne niin syvälle tunteiden hautausmaahan, että 

epänormaalista on tullut normaalia. Portinvartija meissä säätelee tunteitamme huolellisesti, 

jotta mielen pohjalla olevat mutamöykyt eivät pääse nousemaan pintaan. Siellä asuu tuska, 

joka puhdistuu vain tuntemalla.  

 

Reiki tarjoaa turvallisen tilan tuntea. Se ei jätä ketään yksin. Se ohjaa meitä lempeästi ja 

päättäväisesti kohti syvällä olevia tunteita ja haudattua kipua. Se kutsuu näitä pintaan. 

Sisäinen viisaamme tietää, milloin on oikea aika avata portti, luopua kontrollista ja luottaa 

siihen, että elämä ottaa vastaan sen minkä on antanutkin. Emme ole yksin, olemme turvassa 

koko ajan. Reiki kantaa ja kannattelee, kun opimme luottamaan siihen, että näkymätön 

Luojan käsi on olemassa meitä varten. Siihen voimme laskea luottavaisena kätemme ja itkeä 

ne kyyneleet, jotka ovat odottaneet jo pitkään. Mutta tätä tunnetta ei voi kiirehtiä eikä 

pakottaa. Voimme antaa mielellemme luvan tuntea. Jollain tasolla me tiedämme, minkä 

kokoinen suru meissä on ja se juuri pelottaakin. Saatamme pelätä, että suru on liian suuri, 

eikä meissä ole voimaa kohdata sitä. Mutta paradoksaalista on, että juuri kivun keskellä 

voimme kokea rakkauden sellaisena kuin se oikeasti on. Rakkaus on voimaa, joka on meissä, 

ei ulkopuolellamme. Se on meissä koko ajan, ja kivun kautta voimme löytää siihen 

kosketuksen.  

 

Eniten meitä satuttaa se, että juuri ne meille läheisimmät ihmiset ovat tehneet meille pahaa. 

Ehkä vanhempamme, ehkä puolisomme, ehkä ystävämme. Joku heistä pettää, ja se sattuu. 

Heissä ei olekaan se turva, joka pitäisi olla. Olemme lapsina turvattomia ja aikuisten armoilla. 

Aikuisina haluamme luottaa ja silti sattuu. Tuntuu julmalta, että elämään mahtuu 

välinpitämättömyyttä, henkistä ja fyysistä pahoinpitelyä, mitätöintiä, uskottomuutta ja 

luottamuksen pettämistä. Se on väärin. Jokaisella meistä on oikeus turvalliseen ja 

arvokkaaseen elämään, jossa meitä rakastetaan, jossa meillä on paikka jonkun sydämessä.  
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Mieli on taitava, kun se yrittää suojella meitä tuskalta. Se järkeilee kivun pois, selittää 

satuttamisen syillä, jotka eivät kuitenkaan poista sitä tunnetta, jonka satuttaminen meihin 

jättää. Juuri tämän tunteen voimme kokea ja tuntea pois. Niin kauan kuin se pysyy sisällämme, 

elämme harhassa. Epätodellisessa todellisuudessa, josta tiedämme haluavamme pois mutta 

emme ehkä osaa tai uskalla. Rakkaus auttaa. Kun pysymme rakkaudessa, ja uskallamme 

luottaa, että kipukin kuuluu elämää, meillä on mahdollisuus päästä pois vankilasta, syntyä 

omaan elämäämme ja kokea se voima, joka meissä on. Mutta tätä ei voi kukaan tehdä toisen 

puolesta. Kun hetki tulee ja tunne nousee, me valitsemme. Me valitsemme joko vapauden tai 

sen, että jäämme vanhaan. Portti avautuu, mutta vain me itse voimme astua siitä ulos. Tämä 

tapahtuu antamalla tunteelle lupa tulla ulos itkuna ja raivona. Se sattuu, mutta siihen ei kuole. 

Tässä vaiheessa mieli löytää jälleen tehtävänsä. Se alkaa annostelemaan kipua sellaisina 

annoksina, kuin olemme valmiita ottamaan sitä vastaan. Mielestä tulee ystävämme. Sekin 

oppii luottamaan siihen, että on turvallista tuntea, enää ei tarvitse pidätellä. 

 

Pahinta mitä voimme tehdä itsellemme, on turtua kipuun ja ottaa se osaksi elämää. Se 

tylsistyttää meidät. Jos turrutamme kivun, leikkaamme siivet pois myös ilolta. Toista ei voi 

olla ilman toista. Meillä jokaisella on vastuu omista tunteistamme. Se mitä on tapahtunut, on 

tapahtunut ja meidän vastuullamme on tuntea kaikki se, mikä on sisällämme. Tunne etsii 

ulospääsyä, jos vain löydämme oikeat kanavat. Kontrolli murtuu totuuden puhumisesta, 

rehellisyydestä ja salaisuuksien paljastumisesta. Itku löytää ulos maalatessa, lauluna tai minä 

tahansa toimintana, jossa tietoisesti asetumme kuuntelemaan surua sisällämme. Voimme 

siivota sillä ajatuksella, että mielen pölyt pyyhkiytyvät pois. Voimme istuttaa kukkia sillä 

ajatuksella, että istutamme itseämme kukoistamaan. Voimme perata kaloja sillä ajatuksella, 

että kaivamme sisältämme jotain pahaa pois. Mikä tahansa toiminta, jonka teemme 

tietoisesti, on merkityksellistä.  

 

Tunne vaatii toimintaa muuttuakseen. Reikin harjoittaminen luo pohjan turvallisuudelle ja 

sille, että tunne tulee aikanaan ulos. Mutta jos emme muuta toiminnassamme mitään, kaikki 

jatkuu niin kuin ennenkin. Tunne muuttuu toiminnalla ja kun tietoisuus on siinä mukana, 

meillä on mahdollisuus päästä vapauteen, vapauttaa sisällämme oleva rakkauden voima. Se 



Susanna Rissanen 
 YHDESSÄ OLEMME REIKI 

 
 

44 
 

murtuu ulos sitä mukaa, kun kipu nousee. Meissä on paljon enemmän voimaa kuin 

uskommekaan. Koemme sen juuri siinä hetkessä, jolloin kipu tuntuu ylitsepääsemättömältä. 

Juuri siinä hetkessä synnymme uudelleen. Muistamme, että meissä on voima, joka on 

suurempi kuin mielen tuottama kipu. Se on voimaa, jossa meillä on ikuinen turva. Tuo voima 

on Rakkaus, Elämä. Se on hengityksemme, johon voimme sitoutua yhä uudelleen ja 

uudelleen. 

 

Kivun keskellä olemme täysin läsnä. Kipu voi olla suurin gurumme, joka näyttää tien ulos 

menneestä ja tulevasta. On vain tämä hetki, jossa hengitämme. Sisään ja ulos, sisään ja ulos. 

Kun sattuu eniten, siinä on kaikki mitä tarvitaan. Elämä opettaa todellista luonnettaan joskus 

julmallakin tavalla.  

Kivun tunteminen tuo mukanaan muutoksen. Sen lisäksi, että pelkäämme itse tunnetta, 

pelkäämme myös sitä, että elämämme muuttuu. Kun kipu löytää tiensä vapauteen, mikään ei 

ole entisensä. Ei ole enää paluuta vanhaan elämään, mutta ei myöskään tietoa mitä 

tulevaisuus tuo tullessaan. Emme enää pääse pakoon mitään. Jäljelle jää vain totuus. Ei ole 

muuta mahdollisuutta kuin uskaltaa nähdä totuus ja pysyä siinä. Siitä pakeneminen vie 

meidät vanhaan ja alamme pikkuhiljaa oivaltamaan, ettemme enää halua sitä. Haluamme 

elämältä enemmän. Haluamme kokea olevamme elossa, elinvoimaisia ja virkeitä, ja 

kukoistavia. Haluamme kunnioittaa elämää antamalla sille mahdollisuuden näyttää, mitä sillä 

on meitä varten. Mitä muuta kuin kipua, väsymystä ja turtumusta, epäaitoa elämää? Mistä 

löytyy totuus, mistä aito elämä, todellinen itsemme? 

 

Rakkaudessa pysyminen kivun keskellä tarkoittaa hereillä oloa oman mielen kanssa. Mieli 

paitsi pakenee, myös tarrautuu kipuun. Se yrittää samaistua joko harhamaailmaansa tai sitten 

siihen kipuun, josta voi muodostua uusi identiteettimme. Tätä varten harjoitamme reikiä. 

Opettelemme pysymään pienen etäisyyden päästä siitä mitä koemme, jotta emme jää 

mihinkään kiinni. Ihmisyyden luonne on väliaikaisuus. Niinpä kipukin on vain väliaikaista, 

ellemme sitten anna sille sellaista valtaa, että se alkaa määrittelemään sitä kuka olemme. 

Meissä on kipu, mutta me emme ole kipu. Siinä on merkityksellinen ero. Tämän oivaltaminen 
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on reikin ytimessä. Voimme kokea yhtä aikaa maailman suurimman tuskan ja elämää 

isomman riemun. Ne voivat olla olemassa yhtä aikaa, kun opettelemme pitämään kaikkea 

käsissämme yhtä aikaa. Ilman toista ei voi olla toista. Surun pohjalla on rakkaus, josta kaikki 

tunteet lopulta kumpuavat.  

 

Suruprosessia täytyy hoitaa ja vaalia. Kun tunteet vähän liikahtavat, meidän tehtävämme on 

pitää ne elossa. Emme voi antaa niiden enää paeta ja piiloutua, sillä nyt on meidän vuoromme 

rakastaa. Rakastamme itseämme niin paljon, että valitsemme pysyä auki. Sydämemme kyllä 

kestää ja Luoja pitää meistä huolen. Jos itku tyrehtyy tai ei liikahda rinnan alta, voimme 

kuunnella musiikkia, katsoa elokuvia, jotka itkettävät tai puhua ystävälle, joka kuuntelee. 

Voimme hoitaa itseämme reikillä. Voimme ottaa toiselta hoitoa vastaan. Itsemme hoitaminen 

on myötätuntoinen valinta. Valitsemme avoimuuden, valitsemme tahtotilan tuoda suru ulos. 

Suruprosessin läpikäymiseen on oltava sekä halua että kykyä, ymmärrystä surun luonteesta ja 

mielen toiminnasta. Niin moni meistä on jäänyt turtumukseen juuri siinä vaiheessa, kun 

sattuu eniten. Vedämme surun takaisin, koska pelkäämme ettemme kestä sitä ja pelkäämme 

muutosta, jonka sureminen aikanaan väistämättä tuo eteen. Joudumme luopumaan jostain 

vanhasta, josta on kaikessa kärsimyksessäänkin tullut turvamme. Ei todellinen turvamme, 

mutta sellainen tila, johon olemme tottuneet. Surulle on oltava herkästi läsnä ja sitä kannattaa 

kunnioittaa. Tämä vaatii meiltä nöyryyttä ottaa vastaan se, mitä sisällämme on. Se kipu, joka 

meissä on, on meidän eikä kenenkään muun. Kukaan muu ei voi sitä surra puolesta, eikä 

kenelläkään ole oikeutta olla vihainen siitä, että tunnemme. Meillä on lupa ja oikeus ja myös 

vastuu tuntea.  

 

Mieli saattaa uskotella meille sitäkin, että itkut on yhdellä itkulla itketty. Voi tuntua 

liioittelulta itkeä itkemästä päästyäänkin, mutta itku on kuin puro, joka ottaa mukaansa uusia 

vesiä ja virtaa lopulta kuohuvana koskena. Se mitä itkemme, on muutakin. Kun itku tulee, 

sille voi antaa luvan koskettaa kaikkea sitä, mikä on vielä itkemättä, mitä emme aiemmin ole 

uskaltaneet tuntea.  
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Suruun liittyy viha. Viha on päällä, suru alla. Mitä isompi suru on surematta, sitä enemmän 

siinä päällä on vihaa, raivoa ja suuttumusta. Ei voida puhua enää ärtymyksestä, vaan tunne on 

syvempi ja puhtaampi. Viha on ollut yhteiskunnassamme ja lapsuudenperheissämme tabu jo 

pitkään. Meillä ei ole ollut oikeutta eikä lupaa tuntea vihaa. Sille ei ole ollut tilaa eikä 

turvallista syliä. Voimme antaa sen turvallisen sylin itse itsellemme nyt aikuisina. Meillä on 

lupa tuntea vihaa, se ei ole väärin. Se on oikein itseämme kohtaan ja se vapauttaa myös ne, 

jotka ovat meitä satuttaneet. Voimme antaa itsellemme luvan vihata myös itseämme kaikesta 

siitä, mitä olemme tehneet väärin tai missä olemme kokeneet kohdelleemme toisiamme 

vääryydellä. 

 

Suruun pääse käsiksi vasta vihan kautta. Viha on toiminnallinen tunne, joka purkautuu ulos 

kehon kautta. Viha tarvitsee kehoa parantuakseen. Kehon ja mielen yhteys on kiistaton. 

Esimerkiksi kundaliinijooga toimii hyvänä keinona saada tunteet ulos turvallisesti. Ilman 

vihan tuntemista emme pääse suruun emmekä aikanaan anteeksiantoon. On turhaa yrittää 

antaa anteeksi silloin, kun ei ole ollut kunnolla edes vihainen. Viha, suru, ymmärrys 

tapahtuneesta ja sen syvemmästä merkityksestä, joku, joka kuuntelee ja luottamus siihen, että 

kaikella on tarkoitus – kaikkea tätä tarvitaan. Lisäksi tarvitaan aikaa. Kaikki nousee 

tietoisuuteemme sitten, kun olemme valmiita kohtaamaan sen mitä meissä on, kun olemme 

valmiita näkemään totuuden ja katsomaan sitä rakkaudella. Mielen portinvartija kontrolloi 

ennen kaikkea vihaa, sillä jollain tasolla ymmärrämme, millaiseen prosessiin olemme 

lähdössä, jos päästämme irti. Kontrollointi pitää meitä ovella, joka on koko ajan auki. Reiki 

voi olla se tie, jota pitkin on turvallista lähteä tutkimaan vihaa ja surua ja näihin liittyviä 

pelkoja. Tämä tie johtaa syvempään rakkauteen, kuin olisimme koskaan uskoneetkaan.  

 

Me pystymme siihen, yhdessä. Kukaan ei tee tätä matkaa yksin. Autamme toisiamme monilla 

eri tasoilla. Teemme yhteistyötä, johdatamme toisiamme koko ajan. Tämä on kauneutta, tämä 

on todellista rikkautta.  

 

Lopulta ei ole mitään muuta kuin rakkaus. 
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Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat,  

joita en voi muuttaa, 

rohkeutta muuttaa mitä voin, 

ja viisautta erottaa nämä toisistaan. 

(Tyyneysrukous) 

 

Itku ei ole heikkoutta. Se on vahvuutta, uskallusta syntyä omaksi itseksemme. Kuoremme 

karisevat pois sitä mukaa kun kyyneleet virtaavat. Jokainen meistä on kaunis, puhdas sielu. 

Ydintämme ei mikään voi vahingoittaa. Vaikka elämässä olisi tapahtunut mitä, olemme silti 

puhtaita. Itkeminen valuttaa yltämme lian, jota kuvittelemme kantavamme. Totuus on se, 

että mikään näistä kuvitelmista ei ole todellinen itsemme. Ne ovat vain elämän mukanaan 

tuomia tapahtumia ja tarinoita, joiden alta voimme löytää yhteyden sisäiseen rakkaaseemme, 

meihin itseemme. Siitä kosketuksesta käsin voimme rakastaa myös muita, aidosti ja 

arvostaen, vailla tuomitsemista, täysin hyväksyen. Kun itkemme itsemme vapaiksi, voimme 

tehdä saman myös muille. Kun päästämme irti kontrollista, teemme suuren palveluksen paitsi 

itsellemme, myös kaikille meille. Jokainen kulkee tämän polun omalla tavallaan. Ei ole väliä, 

kuinka kauan se kestää, tärkeintä on, että uskallamme lähteä liikkeelle. Reiki on nimenomaan 

tie, jossa synnymme toiseen elämään. Vanha tarina parantuu, uusi tarina alkaa elämään, 

meissä. Minusta tulee me, olemme kaikki yhtä ja samaa valoa ja rakkautta. Kun päästämme 

mielen kivusta irti, tämä valo ja rakkaus näyttäytyy meille.  

 

Valo on meissä koko ajan, kun vain muistamme sen. Sen turvin uskallamme itkeä. Mitään 

pahaa ei tapahdu, vaikka päästämme irti. Elämä tahtoo aina parastamme. Meidän tarvitsee 

vain ojentaa käsi, olla valmiita tulemaan vastaan. Elämä hoitaa loput. Se näyttää meille 

tiemme. Se koskettaa lämpimällä kädellä juuri siinä hetkessä, kun epätoivo on suurin. Kun 

emme tiedä, vastaus annetaan meille. Se on rukous, joka kuullaan. 
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Rukouksen voima on halussa luovuttaa oma tahto korkeimmalle ja pyytää apua kontrollista 

irtipäästämiseen. Meidän ei tarvitse tehdä sitä yksin, voimme tehdä sen yhdessä. Kaikki 

yhdessä, olemme saman asian äärellä. Meissä on halu löytää totuus, halu olla vapaita. Voiko 

rukous auttaa, kun kaikki muu on kokeiltu? 

 

Aamen.  

 


