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Jumala,
Anna minulle tyyneys hyväksyä asiat joita en voi muuttaa,
Rohkeus muuttaa ne jotka voin,
Ja viisaus erottaa nämä kaksi toisistaan.
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Alkusanat
Elämä on liikettä. Liike on asiantilan muutosta suhteessa toiseen. Elämä on siis muutosta.
Miksi ihminen ei ole valmis muutokseen ilman suurta tuskaa? Todellinen muuttuminen alkaa,
kun muuta vaihtoehtoa ei ole.
Minäkin suostuin elämän käteen vasta kaikkien omien keinojeni jälkeen. Tuossa murroskohdassa, kääntöpisteessä, sain käteeni tämän kirjan. En osaa sanoa, missä olisin ilman Elämää ylläpitävää Korkeampaa Voimaa – Rakkautta, vaimoani ja tätä kirjaa. Olen ollut matkalla kaksi
vuotta. Olen edelleen. Lähtöasemalle saapuminen kesti viisitoista vuotta. Kauniita muutoksen
vuosia ovat olleet nekin. Nämä viimeiset ovat kuitenkin tehneet minusta toisen ihmisen. Kokonaan uuden.
Suurimmat kiitokseni Isälle rakkaudesta, vaimolleni tuesta ja Ilkalle tästä kirjasta, joka mahdollisti vaimollenikin kaiken muutokseen liittyvän ymmärtämisen.
Kasvu ja muutos lähtevät Elämän kädestä. Suuri savenvalaja haluaisi muovata meistä sellaisia, kuin alun perin on tarkoitettu. Suostuminen tuohon muutokseen johtaa vääristyneen saviastian särkymiseen ja sen uudelleen muovaamiseen. Konkurssi - itsensä menettäminen - ei voi
tapahtua omassa voimassa. Minun väheneminen ei voi tapahtua omassa voimassa. Se, että minut
löydetään, ei ole minun ansio. Antautuminen elämälle ja rakkaudelle on omalle älylle kovin
vastenmielistä. Varsinkin, jos tunteiden ja älyn välille on rakkaudettomuuden seurauksena kasvanut normaalia suurempi muuri.
Riippuvuudet ovat rakkaudenkaipuuta. Poikkeuksetta riippuvuuksista kärsivä on kohdannut
sieluaan rusentavaa rakkaudettomuutta jossakin elämänsä herkässä vaiheessa. Usein tämä on
tapahtunut lapsuudessa. Vammautunut ja tukahdutettu tunne-elämä hallinnoi tiedostamattomasta
käsin ihmistä sellaisella voimalla, että ihminen alkaa pelätä ja hävetä itseään. Hän kokee olevansa suorastaan kelvoton.
Armahtaminen auttaa näkemään oman osuuden sairauden jatkumisessa. Armon uskominen
omalle kohdalle on valtavan vaikeaa, jos on koko lapsuuden elänyt perheessä, missä rakkaudella
on aina ollut hinta. Katkeruus, pelko ja häpeä pitävät addiktion kierteissä kiinni. Syylliselle ja
minulle itselleni anteeksiantaminen ovat avainasemassa. Tähän ei kukaan lapsena särjetty kykene yksin. On suorastaan ihmisarvon pilkkaa vaatia anteeksiantoa ihmiseltä, joka ei ole siihen
vielä valmis. Katkenneella jalalla ei kerta kaikkiaan voi juosta, eikä murtumaa voi ottaa mitenkään pois. Paraneminen on kuitenkin mahdollista, ja siihen tämä kirja kutsuu ja johdattaa sinua.
Oikeastaan kädessäsi on kirja, jota uskaltaisi kutsua vaikka oppaaksi pois tuskasta.
Vihan koteloiminen katkeruudeksi itsen häpeämisen ja pelon kanssa on suorastaan kuningashappo, joka sulattaa sielusta kaiken elollisen. Julistus vihan saatanallisuudesta vain auttaa
paketoimaan tätä normaalia tunnetta vieläkin enemmän. Vihan, häpeän ja pelkojen tunnustaminen, tunnistaminen, ja niistä oikealla tavalla vapautuminen on paranemisen alkuun laukaiseva
voima. Tähänkään ihminen ei kykene itse omassa voimassaan. Eikä tätäkään voi vaatia, ennen
kuin ihminen on valmis siihen.
Kädessäsi oleva kirja on kuin kartta tuolle tielle, jota et voi kulkea älyllisesti etukäteen. Paranemisen tie on jokaiselle omanlaisensa. Sitä on kuljettava välillä hyvinkin pimeiden sokkeloiden
kautta, ja silloin on hyvä kuulla jonkun toisen vaeltamasta tiestä.
Ihminen on hieman enemmän kuin osiensa summa. Itse ajattelen niin, että ihminen on kuin
kolme linssiä: henki, sielu ja ruumis. Elämän rakkaus ja rakkauden valo voivat kulkea esteettä
lävitsemme, jos kaikki linssit ovat rakkauden tarkoittamassa tilassa. Silloin ne ovat suorassa ja
puhtaat. Valon kulkiessa linssien läpi se muodostaa kuvan - mikä on silloin itse asiassa hengellistä ja mikä ruumiillista? Mikä on mistäkin lähtöisin? Onko sillä enää mitään merkitystä? Ainoa, mikä todella merkitsee, on rakkauden valo ja muodostunut kuva.
Tämä on vain minun mielikuvani, millä yritän hahmottaa tätä elämän ihmettä, ja saada siihen
jonkin järjestyksen. Elämää ylläpitävän rakkauden luomuksina olemme luultavasti kuitenkin
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niin moniulotteisia, ettei kokonaisuutta voi tämän ajan ja tilan välinein kokonaan tajuta tai kartoittaa.
Luulen, ettei meistä tässä ajassa koskaan tule täysin eheitä. Oksan oksastus -vertausta käyttääksemme, meissä tulee aina olemaan keltaisia kuolleita lehtiä. Niitä emme saa omassa voimassa koskaan pois. Rakkauteen juurtuen lävitsemme virtaa yhä enemmän elämän mahlaa, ja oksana tuotamme yhä kauniimpia hedelmiä.
Me saamme valita, olemmeko oksastettuja. Me saamme valita, puhdistetaanko ja järjestetäänkö linssimme vai ei. Me saamme päättää, uskommeko armoon ja elämää ylläpitävään rakkauteen. Saamme aivan itse valita, uskaltaudummeko siivillemme elämän varaan. Aivan kuten
kotka luottaa voimaan, jota se ei voi vallita. Tervetuloa maailmaan, joka voi olla jokaiselle kaunis ja turvallinen – rakkaus kutsuu sinua.
Miika

iii

Tekijältä
Tämän kirjan sanoman voisi tiivistää yhteen lauseeseen: Kaikki minun reaktioni ovat minulle
oikeita. Mutta tarvitaan kokonainen kirja selittämään, miksi ne ovat oikeita. Sisäinen paraneminen ei ole itsemme muuttamista - se on itsemme muuttamisesta lakkaamista. Tämän kirjan sanoma ei ole uusi. Se esittää vanhan totuuden, mutta kenties uusilla sanoilla. Se kertoo, kuinka
me emme uskalla ottaa omia reaktioitamme vastaan itsellemme oikeina, vaan yritämme kieltää
ne vahingollisilla tavoilla. Me emme katso sitä, mikä on silmiemme edessä. Sen sijaan me katsomme jotakin, jonka avulla me voimme tukahduttaa reaktiomme. Niistä, jotka eivät ole addikteja eivätkä kärsi riippuvuuksista, tämä saattaa näyttää mielettömältä ja omituiselta maailmalta pinnalta katsottuna. Se on valtavan tuskan ja suuren epätoivon maailma. Tämän kirjan kautta
saatat oppia hyväksymään uusia näkökulmia elämästä, ja ehkä ymmärrät, miksi jotkut käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät.
Kiitokset Pentille, jonka vahva käsi auttoi minua eteenpäin silloin kun kaikki tuntui loppuneen, parhaalle ystävälleni Timolle, joka on ollut tukenani ja viisautenani yli neljännesvuosisadan, ja ennen kaikkea vaimolleni Helille, jonka rakkaus, ymmärtäväisyys ja sitkeys ovat olleet
lahjaa minulle silloinkin, kun en ole ansainnut niistä mitään.
Kiitos Demianille, joka avasi eteeni toisenlaisen kulttuurin ja ajattelutavan, ja jonka ääni ja
musiikki ovat yhtä kauniita kuin hänen sydämensä. Kiitos Susannalle, jonka antoi luvan käyttää
kirjeenvaihtoaan paranemisen tunnelmien kuvaamisessa.
Kiitos niille, joita minulla on ollut etuoikeus tavata kahden kesken ja ryhmissä, ja jotka ovat
hiljaisessa luottamuksessa avanneet silmieni eteen haavoitetuksi tulemisen tuskan ja paranemisen riemun.
Sisäisen eheytymisen lailla tämä kirja on ennalta aavistamattoman prosessin tulosta. Kirjoitin
tämän vuonna 2001 nettikirjana englanniksi. Parin vuoden jälkeen kirjoitin sen suomeksi, ja nyt,
kun suomenkielinen versio on ollut kaksi vuotta nettikirjan muodossa, se on muotoutunut täksi
kirjaksi. Olen tehnyt tekstiin lukuisia muutoksia ja lisäyksiä. Tämän kirjan sanoma on neljän
vuoden aikana vahvistunut, kypsynyt ja tullut selkeämmäksi. Saamani palaute on ollut tässä
suhteessa tärkeää. Runot, joihin tekstissä viitataan, ovat luettavissa verkkosivuiltani.
Olkoon tämä kirja osoituksena elämän voimasta. Toivon, että saisin viettää hetken kanssasi ja
kertoa toisenlaisesta tiestä, jolla on paljon kulkijoita. Tämä tie on suuri seikkailu, ja se näyttää
meille elämän arvokkuuden. Se näyttää meille oman arvokkuutemme ja sen, että me olemme
olleet aina oikeassa. Elämä on aina oikeassa, emmekä me voi olla huomaamatta sitä. Mutta tämä
oikeassa oleminen on toisenlaista. Se ei kysy, olemmeko me oikeassa vai väärässä, sillä se on
niitä suurempi.
Ilkka
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1. Johdanto
"Paraneminen" tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Se paraneminen, josta kirjoitan, ei ole paranemista elämän "pienistä" asioista, kuten sydänsurusta, jonkun tai jonkin menettämisestä tai
henkilökohtaisesta epäonnistumisesta. Kirjoitan ihmisen paranemisesta, jonka jälkeen hän itse
tietää olevansa erilainen ihminen kuin aiemmin. Kirjoitan henkilökohtaisesta kasvusta, tietoisuuden paranemisesta ja persoonallisuuden eheytymisestä ehjäksi ja rauhalliseksi kokonaisuudeksi. Silloin ihminen itse tietää olevansa ehjä kokonaisuus, jossa sisäiset ristiriidat ovat lakanneet olemasta. Kirjoitan nykyhetkessä elämään oppimisesta, sen sijaan, että toivoisimme olevamme jossakin muualla, että kaipaisimme tekevämme ja kokevamme jotakin muuta. Kirjoitan
tuskan ja pelkojen sanelemasta käyttäytymisestä vapautumisesta. En kirjoita menestyksestä enkä
helposta elämästä. Kirjoitan rakkauden löytämisestä sieltä, missä sitä ei näytä olevan, ja tyytyväisyydestä sen keskellä, jota jotkut voisivat sanoa köyhyydeksi. Kirjoitan rakkaudesta, unelmista ja myötätunnosta - elämisen arvoisesta elämästä, mutta en välttämättä helposta elämästä.
Jos luet tätä kirjaa ensimmäistä kertaa, voit aivan hyvin aloittaa luvusta kaksi. Mutta lue ensin tämä lyhyt kappale loppuun, sillä määrittelen tässä mahdollisimman lyhyesti pari kirjassa
esiintyvää käsitettä. Niiden pidemmät määritelmät ovat tässä luvussa hieman jäljempänä. Varjo
tarkoittaa niitä osia elämässämme, joiden energioita me häpeämme ja pidämme piilossa. Valaistuminen tarkoittaa Varjon kohtaamista ja sen tyhjentämistä. Kyllä - tämä valaistuminen on
juuri se sama, josta mestarit puhuvat. Meillä addikteilla on yksi etu puolellamme mestareihin
verrattuna: meidän Varjomme on niin suuri, että emme pysty elämään kohtaamatta sitä. Me
olemme lähempänä uskomattoman hienoa elämänkokemusta kuin luulemmekaan. Valaistunut
tila on tila, jossa Varjo on kohdattu ja voitettu. Sitä kutsutaan myös kosmiseksi tilaksi tai kosmiseksi tietoisuudeksi. Pyydän sinua palaamaan tähän lukuun myöhemmin, koska tämä luku sisältää pienen kehyksen sisäisen eheytymisen ja kasvun prosessista yksilön koko elämän aikana.
Tässä luvussa on myös pidempi kuvaus valaistuneesta tilasta - tilasta, johon sisäinen eheytyminen lopulta johtaa. Tämä luku asettaa paranemisen koko elämän mittaiseen perspektiiviin ja
auttaa meitä näkemään koko elämämme kasvamisena ja omaksi itseksemme tulemisena.
Tällainen paraneminen ei ole älyllinen prosessi, eikä sitä voi ymmärtää pelkästään älyllisesti.
Se ei tapahdu älyllisesti. Sitä voidaan yrittää matkia älyllisesti, mutta todellinen paraneminen
tapahtuu vasta kun se eletään todeksi kaikilla persoonallisuuden osa-alueilla - erityisesti tunteissa. Paranemisen aikana menneisyyden tuskalliset tunteet ja pelot nousevat esiin, ne koetaan ja
päästetään lopullisesti pois. Tämä ei ole aina helppoa ja vaatii vahvan luottamuksen paranemisprosessiin. Voimme helposti joutua kiusaukseen tukahduttaa tunteemme pikaisella lääkityksellä
sen sijaan, että antautuisimme esiin nousseelle tuskalle. Mutta me emme voi päästä irti tuskastamme, häpeästämme ja peloistamme tulematta niistä ensin tietoisiksi. Löydämme oman tuskamme, jolloin me myös koemme ja tunnemme sen. Oman tuskamme kohtaaminen johtaa todelliseen vapauteen ja kasvuun. Tuskamme lähtee pois, mutta jäähyväiset ovat kipeät, vaikka ne
ovat täynnä uutta iloa ja toivoa. Ne johtavat meidät uuteen, kivuttomaan ja tuskattomaan maailmaan. Niiden kautta me löydämme maailman, jossa omat tunteet ovat omia ja muiden tunteet
heidän omiaan. Meistä tulee vapaita ja alamme nähdä oikein. Silloin me huomaamme, että kaikki on aivan oikein ja juuri niin kuin pitää olla.
Jotakin minusta
Kasvoin rikkinäisessä ja huonosti toimivassa perheessä. Seitsemäntoista ikäisenä tiesin mitä
riippuvuus - addiktio - on, minkä jälkeen elin yli kaksikymmentä vuotta salaista elämää häpeän
ja pelkojen vankina. Ulkonaisesti olin joustava muiden miellyttäjä, mutta sisälläni elin jäykissä
rakenteissa itseäni halveksien. En tiennyt kuka olin tai mitä halusin, paitsi tulla hyväksytyksi
edes hetkeksi. Pyrin ohjailemaan muiden asenteita itseäni kohtaan miellyttämällä heitä, jotta he
olisivat arvostaneet minua. Olin valmis tekemään melkein mitä tahansa, jotta olisin saanut arvostusta. Jotkut addiktit saattavat käyttäytyä vastakkaisella tavalla ja käyttää voimaa ihmissuh-
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teissa kätkeäkseen pelkonsa siitä, etteivät he pysty kontrolloimaan omaa elämäänsä. Sekä ihmisten miellyttäminen että määräileminen ovat merkkejä pelosta oman elämän hallinnan menettämistä kohtaan. Riippuvuuksien eli addiktioiden aiheuttaman häpeän ulkoiset merkit voivat
olla melkein mitä tahansa, mutta kaikki ne sisältävät piilottelua muilta ihmisiltä. Elämässäni oli
asioita joita häpesin, enkä halunnut muiden näkevän niitä. Itse asiassa häpesin itseäni. Pitkän
aikaa yritin voittaa riippuvuuteni, mutta ponnisteluni olivat turhia, koska ne keskittyivät vain
siihen, miten riippuvuus ilmeni elämässäni, eivätkä sen todellisiin syihin. Yritin hoitaa oireita
hoitamatta tautia. En tiennyt, että tuskalla voisi olla niin suuri valta elämääni. Yritykseni parantua olivat enimmäkseen tuskastuneita tahdon päätöksiä muuttua, ja vasta pienehkön romahduksen jälkeen sain rohkeutta katsoa itseäni rakastavin ja hyväksyvin silmin. Silloin puolustukseni
murtui ja tunnemaailman sisäinen paraneminen saattoi alkaa. Olin valmis ja halukas kohtaamaan
tuskani.
Nyt kun en enää häpeä olla sitä mitä olen, olen löytänyt uuden rauhan ja seesteisyyden. En
olisi koskaan aiemmin voinut uskoa, että tällainen olemassaolo on mahdollista. Minulla ei ole
mitään salattavaa, en pelkää ketään, eikä minun tarvitse miellyttää ketään. Silti olen tullut pehmeämmäksi ja rakastavammaksi. Kun tapaan muita, voin keskittyä heihin koko persoonallisuuteni voimalla, koska minun ei tarvitse enää puolustaa eikä piilottaa joitakin persoonani osia. Minusta on tullut vapaa rakastamaan tavoilla, joita en tuntenut aikaisemmin, ja levosta käsin. Olen
löytänyt rakkauden. Olen löytänyt ilon omana itsenäni olemisessa, juuri siinä missä olen. Olen
onnellinen ollessani minä.
Elän niin kuin en koskaan ennen. En pahoittele menneisyyttä enkä ole huolestunut tulevaisuudesta - elän nykyhetkessä ja rauhassa. Siihen kuuluvat myös surun, tuskan ja pelkojen hetket,
mutta hyväksyn ne rauhallisesti. Ne eivät uhkaa olemassaoloani - ne lujittavat olemassaoloani
ihmisenä, joka kykenee tuntemaan tunteiden koko kirjon. Ne saattavat joskus paljastaa vanhoja
haavoja parannettavaksi, mutta niistä irti pääseminen tuo suuren ilon. Elämästäni on tullut lupaus tulevaisuudesta, joka on täynnä unelmia, iloa ja rakkautta - elämästä, joka on elämisen arvoista joka päivä. Rakastan elämääni ja itseäni.
Yhtä asiaa en ole lakannut ihmettelemästä: kuinka ilo voi kasvaa koko ajan. Sen viiden vuoden aikana, jonka paranemiseni on nyt kestänyt, olen monta kertaa ehtinyt ajatella, että elämä on
hienoa. Aina se on muuttunut vielä hienommaksi. Nyt minulla on sen verran näkökulmaa omaan
paranemiseeni ja monien muiden paranemiseen, että voin sanoa luottamuksella ja täysin itseeni
uskoen: ilolle ei ole rajaa. Tällä hetkellä tuntuu siltä kuin sisälläni olisi suuri kansi liukumassa
pois ilon lähteen päältä. Elämä on paljon hienompaa kuin kukaan koskaan pystyy kuvittelemaan.
Usein me vain emme tahdo etsiä sitä, vaan taistelemme sitä vastaan. Me kuvittelemme, että tiedämme miten elämää pitäisi elää, ja yritämme hallita sitä. Totuus on, että elämä hallitsee meitä,
ja me voimme oppia elämään vain sille antautumisen kautta. Paraneminen on antautumista elämälle ja itsellemme. Se on antautumista omalle kokemuksellemme elämästä ja itsestämme sen
keskellä. Me olemme elämä itse. Jokainen meistä on elämä itse. Meidän ei tarvitse etsiä elämää
yhtään kauempaa.
Tästä kirjasta
Kirjoitan omasta kokemuksestani ja monien muiden kokemuksista. Kirjoitukseni ovat yrityksiä kuvata kokemuksia, joiden läpi olen kulkenut, ja joiden läpi olen nähnyt monien muiden
menevän. Ne eivät ehkä kerro kovinkaan paljon sille, joka ei ole paranemisprosessissa, mutta
toiveeni on, että ne rohkaisisivat niitä, jotka ovat paranemassa ja kohtaamassa omia varjojaan.
Meidän tulisi olla kärsivällisiä ja muistaa, että meidän on parannettava sisäinen ihmisemme - ei
muiden näkemää ulkoista ihmistä. Tarkoituksenamme ei ole luoda taas uutta erilaista ”terveempää” naamiota, vaan muuttua sisältä käsin, jolloin ulkoinen olemus seuraa sisäistä muutosta.
Sisäinen paraneminen vaatii kaikkein suurinta rehellisyyttä: rehellisyyttä itsellemme asioissa,
joista muilla ei ole pienintäkään aavistusta. Me uskallamme olla rehellisiä itsellemme vain kun
hyväksymme kaiken ja rakastamme kaikkea, minkä näemme itsessämme. Hyväksyminen on
elämän vastaanottamisen keskeinen osa. Jos emme kykene hyväksymään itseämme ja rakasta-
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maan itseämme, me emme pysty hyväksymään emmekä rakastamaan muita. Niin kauan kuin
vihaamme tai halveksimme jotakin itsessämme, me emme löydä sisäistä sopusointua ja rauhaa.
Niin kauan kuin taistelemme itseämme vastaan, me emme löydä lepoa. Joillakin meistä voi olla
pitkä matka kuljettavana, mutta jokainen askel vie meitä lähemmäksi rauhaa ja lepoa. Jokainen
askel on ottamisen arvoinen. Jokainen askel vie meitä lähemmäksi kykyä rakastaa ilman puolustusmekanismeja.
Seuraavassa on lyhyt yhteenveto persoonallisuuden ja tietoisuuden kasvuvaiheista /Pathways
to Serenity, Philip St. Romain/.
1. Eriytymätön tila: Persoonallisuus on vaistojen tai alitajuisten impulssien ohjaama.
Tässä tilassa mieli on hajanainen ja lähes voimaton ohjaamaan psyyken energiaa.
Vauvojen, jotka ovat suurelta osin vaistojen ohjaamia, suhteen ei ehkä ole edes oikein
vielä puhua egosta. Addiktiot ja riippuvuudet saavat mielen herkästi reagoimaan alitajuisiin impulsseihin. "Haluan mitä haluan" kuvastaa tällaisten ihmisten tilaa.
2. Lapsen tila: Ihmisen kehityksen tutkijat ovat määritelleet useita kehitysvaiheita puolentoista ja kuuden ikävuoden välillä. Näinä varhaisina vuosina Lapsi muodostaa
emotionaalisia vakaumuksia elämästä; vakaumuksia, jotka muodostavat perustan
myöhempien vuosien kehitykselle. Lapsella on myös kyvyt ihmettelyyn, luovuuteen,
spontaanisuuteen ja hauskanpitoon. Jos tämä sisäinen Lapsi on laiminlyöty tai pahoinpidelty, hän maksaa siitä myöhemmin elämässään kovan hinnan; jos Lapsi oli
hyvin hoidettu, hän luottaa elämään. Monille ihmisille henkisen ja hengellisen kasvun
tärkein tehtävä on haavoitetun sisäisen Lapsen parantaminen. Sen olemus on "Olen
pieni, ja elämä on suuri ja salaisuuksia täynnä."
3. Vanhemman tila: Tämä on Freudilainen yliminä - tietoisuuden tila, jota luonnehtivat
"pitäisi", "täytyisi" ja "olisi tehtävä". Tämä tila on ohjelmoitu sen mukaan, mitä vanhempasi, opettajasi ja muut merkittävät ihmiset ovat sinulle opettaneet. Sillä oli aikanaan tärkeä merkitys kun se opetti sinua pitämään vaistosi kurissa, mutta aikuisuudessa se on vain raskas kuorma hartioilla. "Mitä minun pitäisi tehdä?" on sen tärkein
asenne.
4. Persoonien tila: Persoonat tarkoittavat itseäsi sellaisena kuin haluaisit muiden näkevän itsesi. Tätä kutsutaan usein myös Sopeutuvuuden tilaksi. Yleensä tämä tila on virittynyt muiden odotuksille ja se tulee voimakkaasti esiin murrosiässä - minkä takia
murrosikäiset ovat niin herkkiä kasvattajien painostukselle. Aikuiset ovat usein myös
taipuvaisia pitämään naamioita ja pelaamaan pelejä tehdäkseen vaikutuksen toisiin.
Näiden naamioiden pois riisuminen on tärkeä osa ihmisenä kasvamista. "Mitä muut
ajattelevat minusta?" kuvaa tällaisten ihmisten olotilaa.
5. Vakaumuksen tila: Tätä tilaa luonnehtii sisäinen motivaatio saavuttaa päämääriä. Sen
juuret ovat lapsuuden fantasioissa, sitten se muuttuu murrosikäisen kapinaksi ja nuoren aikuisen uraan keskittymiseksi. Tutkimusten mukaan hyvin harvat etenevät tämän
tilan alkuvaiheita pidemmälle. "Mikä on päämääräni?" tai "Mikä on minulle oikein
riippumatta muiden odotuksista?" on tämän tilan olemus.
6. Varjon tila: Tämä ei ole niinkään egon tila, vaan enemmänkin se osa sinua jota et
halua maailman näkevän. Carl Jung kutsui sitä Varjoksi, joka tavallisesti syntyy ennen kolmeakymmentä ikävuotta. Yleensä se sisältää sellaisia tunteita ja ajatuksia itsestä, jotka aiheuttavat häpeää, vaivautumista, katkeruutta ja hämmennystä. Mutta se
voi myös sisältää sellaisia positiivisia energioita, joita et uskalla näyttää muille. Sopivissa olosuhteissa (humala, väsymys, terapia) Varjo usein ilmaisee itsensä, useimmiten saaden aikaan pettymyksen siinä, joka yrittää piilotella sitä. "En tiedä mikä minuun meni" he sanovat jälkikäteen.
7. Aikuisen tila: Tästä käytetään joskus nimitystä Armahtava tila. Tämä on tila, jossa
minuus on erottautunut lapsen, vakaumuksen ja vaistojen äänistä, ja on tullut välittäjäksi niiden välillä. Tässä tilassa on löytynyt sisäinen tasapaino, joka ohjaa käyttäy-
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tymistä. "Mitä tässä tilanteessa tarvitaan?" kuvaa sen olotilaa. Täysi aikuisen tilan
löytyminen on edellytys Varjojen kohtaamiselle ja niistä luopumiselle.
8. Kosminen tila: Ego voi kadottaa itsensä mihin tahansa aktiviteettiin missä tahansa
persoonallisuuden kasvun vaiheessa. Mutta se, mitä tämä tila tarkoittaa, on enemmän
tai vähemmän pysyvä tila, jossa persoonallisuutta ei enää ohjaa irrallinen ego, vaan
enemmänkin maailmanlaajuinen kokemus omasta olemassaolosta. Monet kokevat tätä
lyhyitä aikoja, mutta vain muutamat kokevat sen olemassaolonsa pysyväksi tilaksi.
Pysyvänä kokemuksena tätä tilaa kutsutaan valaistuneeksi tilaksi.
Seuraavassa on lyhyt yhteenveto kosmisen tietoisuuden eli valaistuneen tilan piirteistä
/Pathways to Serenity, Philip St. Romain/:
1.
Persoonallisuuden rajat ovat "pehmentyneet"; itse itseänsä rajoittavan puolustusjärjestelmän seinät ovat kaatuneet. Persoonallisuus ei ole enää keskittynyt itsekkäisiin ajatuksiin ja toiveisiin. Sen sijaan tietoisuus omasta itsestä liittyy persoonan
suhteeseen kaikkeuteen, koko maailmaan.
2.
Sisäinen turvallisuus ei enää perustu siihen, että olet hyvin suojattu, vaan tietoisuuteen siitä, että olet hyvin rakastettu.
3.
Useimmat Varjot on kohdattu ja voitettu. Tunteissa koettu tuska liittyy vain nykyhetkeen, eikä se ole sotkeutunut menneisyyden kohtaamattomiin haavoihin. Tulet
herkäksi huomaamaan tuskan itsessäsi ja toisissa, koska suojaavat puolustusjärjestelmät ovat kadonneet. Huomaat sen valtavan tuskan, jota ihmiset kokevat normaalissa arkielämässä. Todellinen myötäeläminen ja ymmärtäminen tulevat mahdollisiksi ensimmäistä kertaa, koska sinun ei enää tarvitse taistella omasta puolestasi tullaksesi hyväksytyksi.
4.
Kiusauksia itsekkääseen käyttäytymiseen on edelleen, mutta ne koetaan selkeästi
erottaviksi voimiksi, joita on helppo vastustaa (vaikka satunnaisia lankeamisia tapahtuu). Itsekäs narsistinen halu on poissa ja "suuri minä" on lähes olematon.
5.
Kaksijakoinen ajattelu on kadonnut - joko/tai, voitto/häviö, jne. Ajattelu tulee kokonaisvaltaiseksi, ja asiat nähdään sen valossa, mikä on kokonaisuuden kannalta
parasta.
6.
Tämä ei tunnu ollenkaan emotionaalisesti kummalliselta tilalta, päinvastoin normaalilta ja tavalliselta. Tunteissa on vähemmän nousuja ja laskuja. Sen sijaan on
seesteinen, myötätuntoinen halu joko kestää tai iloita. Ruumiin, mielen, omantunnon, muistin, ja muiden persoonallisuuden osa-alueiden välillä ei ole enää vihollisuutta. Koet itsesi yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi. On täysi vapaus tehdä ruumiilla ja mielellä ihan mitä haluat (tietysti luonnonlakien ehdoilla). Jos haluat ajatella, voit ajatella; jos haluat lakata ajattelemasta, voit tehdä niin ja vetäytyä hiljaisuuteen. Tietoisesta olemassaolosta on tullut mielen hallitsija. Mielen jäsenet noudattavat hallitsijansa toiveita.
7.
Sinun täytyy edelleen opiskella, vertailla vaihtoehtoja päätöksenteossa ja kamppailla jotta voisit rakastaa toisia. Ei ole erehtymätöntä tietoa - ei tavallisen oppimisen ohittamista. Ainoa ero on siinä, että näitä tehdessäsi teet sen tietäen olevasi osa
suurempaa kokonaisuutta, eivätkä hallitsemattomat ajatukset ja tunteet ole häiritsemässä.
8.
Suhteessa toisiin voit edelleen tulla hylätyksi, petetyksi ja loukatuksi. Tässä tilassa
on kuitenkin pesunkestävä kyky rakastaa, koska et ole riippuvainen muiden hyväksynnästä.
9.
Tiedät olevasi erilainen ihminen kuin aikaisemmilla tietoisuuden tasoilla. Vaikka
olet kasvanut erilaiseksi, arvostat koko matkaa - miten kaikki se oli tarpeen, jotta
olisit tullut tähän. Voit niin halutessasi muistamisen kautta elää myös missä tahansa aiemmassa tilassa, mutta se tuntuu tavallisesti tympäisevältä. Ei ole halua mennä
takaisin; menneisyys on kuollut. Samoin kuin vanhemmat kunnioittavat lapsiaan

8

10.

rajoittuneine kehitysvaiheineen, niin sinä kosmisessa tietoisuudessasi kunnioitat
niitä, jotka eivät vielä ole kohdanneet Varjoaan. Itse asiassa tämän kunnioituksen
puute on merkki siitä, että et ole kosmisessa tilassa, vaan Persoonien tilassa yrittäen näytellä kosmista tilaa.
Et saavuta kosmista tilaa kerralla - kuten mennessäsi toiseen kaupunkiin. Niin kuin
kaikki muutkin tietoisuuden tilat, se tulee hitaasti; saatat ensin kokea sitä muutaman minuutin päivässä - ehkä syvän rukouksen tai mietiskelyn jälkeen. Myöhemmin saatat elää siinä useita tunteja päivässä. Hetken päästä siitä tulee ainoa tila,
jossa haluat elää ja kokea elämää. Tämä on hetki, jolloin viimeinen tuskainen taistelu Varjon kanssa alkaa vilpittömästi ja kaikella voimalla. Se on Sielun Pimeä Yö,
mutta sen jälkeen olet vapaa ja tajuat sanan ”vapaus” todellisen merkityksen.

Tämä kirja käsittelee sisäisen Lapsen paranemista ja sisäisen rauhan ja levon löytämistä.
Kirjoitan omasta kokemuksestani ja monien muiden kokemuksista. Jos sinusta tuntuu siltä, että
joku ei kolahda, unohda se. Minun tieni oli minun tieni. Sinun on toisenlainen, mutta toivon, että
voisin antaa sinulle toivoa ja astinkiviä pahimpien paikkojen yli. Jos me jatkamme kulkuamme
kohti paranemista, pääsemme uusille tietoisuuden tasoille ja lopulta saavutamme todella rauhallisen ja miellyttävän olotilan - kosmisen tietoisuuden eli valaistumisen. Me löydämme suuren
ilon maailmasta ja olemisestamme sen keskellä. Silti se on vasta alkua koko elämän mittaiselle
löytöretkelle kasvavaan iloon.
Miksi?
Kirjoitan, koska olen löytänyt jotakin, jota olen etsinyt kauan aikaa. Kirjoitan, koska olemassaolon tuska on jäänyt taakse. Haluan antaa saman lahjan kaikille tuskan vankina oleville, erityisesti addiktioista ja riippuvuuksista kärsiville. Kirjoitan, koska kunnioitan elämääni, menneisyyttäni ja itseäni. Elin niin hyvin kuin kykenin. Me kaikki elämme. Yli kaksikymmentä vuotta
olen etsinyt sisäistä rauhaa, ja lopulta se ylitti kaikki odotukseni. En ole paranemisen asiantuntija. Minulla on akateeminen koulutus tekniikan alalta. Silti tiedän, että olen parantunut, ja että
minulla on syvä rauha - toisin kuin ennen. Olen nähnyt monien muiden astuvan samaan rauhaan.
Tämä antaa minulle rohkeuden jakaa kokemukseni ja oppimani asiat. Luultavasti monet oppimistani asioista ovat avuksi vain minulle, mutta kun olen jakanut kokemuksiani muille, he ovat
löytäneet niistä joitakin paranemisen siemeniä, ainakin sen verran että he ovat alkaneet itse kulkea kohti paranemista. Kirjoitan itseni tähden, muistaakseni menneisyyteni ja kunnioittaakseni
sitä. Haluan päästää irti viimeisistäkin tuskan ja häpeän jäänteistä ja olla ylpeä itsestäni. Kirjoitan, koska haluan kertoa, että Sielun Pimeä Yö on yksi elämänvaihe muiden joukossa - vaihe,
joka näyttää näkymättömän maailman: rakkauden, hiljaisuuden, kauneuden ja olemassaolon
rikkauden. Minä olen rakastettu. Niin olet sinäkin.
Nyt ymmärrän myös, miksi en aikaisemmissa yrityksissäni ole löytänyt sisäistä rauhaa ja vapautta. Lähes kahdenkymmenen vuoden ajan osallistuin erilaisiin toimintoihin, jotka kyllä kasvattivat minua paljon, mutta eivät antaneet rauhaa. Ne antoivat paljon viisautta ja tietoa, joita
tarvitsin myöhemmin, kun asiat alkoivat mennä paikoilleen. Kaikki se oli tarpeen, jotta olisin
tullut tähän. Jälkikäteen katsottuna ainakin seuraavat asiat olivat esteinä:
1. Näin itseni häpeän kautta: En ole tarpeeksi hyvä tällaisena. Minun täytyy muuttua
jotta olisin hyvä ihminen.
2. Keskityin ulkoiseen käytökseen: Niin kauan kuin käyttäydyin siten, kuin minun oletettiin käyttäytyvän, olin hyvä. Sillä, mitä tunsin sisälläni, ei ollut merkitystä. Tämä
johti itseni kieltämiseen, salaisuuksiin ja erillisyyteen. En edes tiennyt, että olisi mahdollista elää ilman tuskaa ja levottomuutta. En myöskään tiennyt, että elämäni oli suurelta osin tuskan ajamaa.
3. Halusin miellyttää muita: Halusin täyttää paikan, joka oli annettu minulle. Jos jokin
sisälläni sanoi, ettei se pitänyt jostakin, minun oli parasta hiljentää tuo ääni. En pysty-
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nyt olemaan oma itseni ja ainutlaatuinen yksilö, enkä seuraamaan omaa sisäistä ääntäni.
4. Elin päämäärien kautta: Vasta kun olin varma siitä, että olin tehnyt jonkin asian hyvin, sallin itseni tuntea oloni hyväksi. Minun oli oltava koko ajan liikkeessä. Minulla
ei ollut lepoa.
5. En ollut avoin: Minulla oli polttavia ongelmia ja kipuja. Oli ilmeistä, että myös muilla
oli ongelmia, mutta niistä vaiettiin. Ajattelin, että minua ei hyväksyttäisi, jos antaisin
muiden nähdä sen, mitä todella olin. Olin tottunut teeskentelemään.
Sinulle, rakkaudella
Kuka tahansa voi alkaa parantua. Se ei vaadi romahtamista. Silti jonkinlainen romahdus on
usein alkuna paranemiselle, koska se antaa meille halun - tai ainakin valmiuden - katsoa elämäämme uusin silmin. Joka tapauksessa valinta on meidän omamme eikä kenenkään muun. Me
emme ole oppineet luottamaan elämään ja itseemme aikaisempien kokemustemme takia. Paranemisen aikana me emme oikeastaan luota muihin kovinkaan paljoa - me opimme vihdoin luottamaan itseemme. Silti muut voivat rohkaista meitä ja antaa rakennusaineita elämäämme. Me
löydämme oman todellisen itsemme, sen joka on aina varma, jämäkkä ja spontaani. Nyt me tiedämme miten levottomia me olemme, ja tiedämme myös, ettemme voi löytää rauhallista olemista ja kuulumista niin kauan kuin pakenemme omaa rauhattomuuttamme hetken helpotukseen. Mutta me opimme rakastamaan sitä ihmistä, joka on syvällä sisällämme. Me löydämme
oman sydämemme kauneuden. Me kuorimme pois ne häpeää ja hylkäämistä sisältävät viestit,
joita olemme kuulleet ja kertoneet itsellemme. Me löydämme kunnioituksen ja arvostuksen. Me
alamme myös kunnioittaa ja arvostaa toisten ihmisten kauneutta. Paras tapa oppia on etsiä joku
sopiva ryhmä tai ihminen joka on kulkenut paranemisen tien, ja jolla on rakkautta annettavaksi;
minulla oli molemmat. Toisaalta paraneminen on suurelta osin yksinäinen polku, sillä me astumme omaan sisäiseen maailmaamme ja kohtaamme asioita, joiden olemassaolosta kukaan
muu ei tiedä. Me katsomme omien naamioittemme taakse ja opimme rakastamaan näkemäämme. Me löydämme rakkauden, ja rakkaus löytää meidät.
Se, mitä noiden yksinäisten hetkien aikana nousi esiin, oli joskus niin pelottavaa, että olisin
halunnut päättää koko prosessin; mutta melko pian huomasin, että jokainen tuskallinen hetki oli
parantava. Oli vaikeaa myöntää sen vankilan olemassaolo, jossa elin. Lapsuudessa olin rakentanut vahvat muurit ympärilleni suojelemaan itseäni, mutta myöhemmin ne saivat aikaan paljon
turhaa kärsimystä, kun niitä ei enää tarvittu. En ollut tietoinen vankilastani, sillä se oli luonnollinen osa omaa itseäni. Olin joskus epätoivoinen, mutta opin arvostamaan niitä hetkiä, joina pelkoni nousivat esiin. Opin, että juuri noina hetkinä ne tekivät matkaa minusta pois, ja samalla
näin sydämeni muurien pikkuhiljaa murtuvan. Tarvitsin muita ihmisiä ja heidän rakastavaa ja
ymmärtävää tukeaan. En tiedä, onko paraneminen mahdollista täysin yksin. Monien mielestä se
ei ole. Minulla oli seuraa ja tarvitsin sitä. Luulen, että en olisi selvinnyt yksin. Yritä löytää joku,
joka ei tuomitse eikä torju sinua häpeällä, vaan uskoo paranemiseesi. Voin vakuuttaa, että paranemiseni oli kaiken tuskan ja kauhun arvoista – löysin niin syvän onnellisuuden ja rauhan, että
en olisi ikinä osannut kuvitella sitä. Löysin seesteisen olemisen ja levollisen kuulumisen koko
maailmaan. Sinäkin löydät sen.
Sinä paranet siitä tuskasta, joka kuuluu menneisyyteen. Minä tiedän sen. Minä paranin. Monet muut ovat parantuneet. Tulin pelon, häpeän ja levottomuuden maailmasta rakkauden ja rauhan maailmaan. Tulin menneisyydestä ja tulevaisuudesta nykyhetkeen. Älä kiirehdi. Me emme
voi kiirehtiä. Heti kun alamme mennä eteenpäin, me huomaamme, ettei kiirehtimiseen ole mitään syytä. Me emme paranna itseämme. Me tulemme parannetuiksi. Joskus se tuntuu mukavalta. Joskus se raivostuttaa. Mutta mikään elämässä ei ole sisäisen rauhan vertaista. Kuka hyvänsä
on valmis maksamaan siitä melkein mitä tahansa. Minä löysin levon, ja niin löydät sinäkin. Sinä
löydät levon, joka vain kasvaa koko ajan. Sinusta itsestäsi tulee lepo. Ja jos joku kysyy "mitä
lepo on", sinun ei tarvitse yrittää kuvailla sitä, sillä se näkyy sinusta ja sinun tavastasi elää.
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Jokaisen oma polku
Monet meistä toivoisivat löytävänsä sellaisen ajatuksen, jonka omaksuminen ja ajatteleminen
veisi tuskan pois. Me etsimme sitä tietoa, sitä jonkun muun ajattelemaa asiaa, joka loksauttaisi
meidän mielemme paikoilleen ja helpottaisi olomme. Me luemme ja kuuntelemme, joskus epätoivoisesti odottaen, että saisimme tiedon. Että me hoksaisimme virheellisen ajattelumme ja voisimme sitten alkaa ajatella uudella tavalla.
Mutta vika ei ole meidän ajattelussamme. Vika ei ole siinä, että me olisimme omaksuneet
väärän ajatuksen, jonka voisimme korvata "oikealla" ajatuksella. Kysymys ei ole oikeasta ja
väärästä, vaan luottamisesta. Me olemme menneet piiloon. Jokin meidän sisällämme, jokin joka
on syvintä itseämme, on piilossa. Se joutui kätkeytymään tuskalliselta maailmalta. Tämä kohta
ei parane sillä, että se ikään kuin alkaisi ajatella eri tavalla, sillä se ei voi. Se ei ole rikki, ei väärä
eikä paha, mutta siinä on paljon kipua, ja se voi tulla esiin vain tämän kivun kanssa. Meillä oli
joskus paljon kipua, mutta se ei saanut silloin tulla esiin. Tämä kohta ei osaa teeskennellä, se
osaa vain piiloutua. Siksi se piiloutui kipunsa kanssa. Samalla se lakkasi luottamasta itseensä.
Me emme voi noin vain omaksua uusia "parantuneita" ajatuksia. Me emme parane sillä, että
yrittäisimme sovittaa mieleemme viisauksia, joita muut ovat ajatelleet. Meidän on ajateltava
omat ajatuksemme itse. Meidän on koettava omat tunteemme itse. Meidän on saatava oma luottamuksemme takaisin. Me paranemme ottamalla piiloutuneen osamme vastaan. Muiden ajatukset voivat näyttää meille, mitä on tapahtunut, sillä heidän kertomuksensa ovat hyvin samanlaisia
kuin meidän. Muut voivat näyttää meille tietä, jolla on hyvä kulkea. Heidän ajatuksensa voivat
antaa sisäiselle Lapsellemme luvan tulla esiin. Mutta heidän ajatuksensa eivät voi ottaa sisäistä
Lastamme vastaan. Vain me itse voimme antaa hänelle luvan tulla esiin sellaisena kuin hän on.
Vain me itse voimme ajatella omat parantavat ajatuksemme ja kokea omat parantavat tunteemme. Se kestää oman aikansa.
Tänä aikana me koemme omat kipumme. Me koemme myös paranemisemme. Me huomaamme, että meidän ajattelumme muuttuu sisältä käsin. Me löydämme piiloutuneen kohtamme, ja silloin me alamme elää sopusoinnussa koko itsemme kanssa. Me huomaamme, että me
alamme ajatella uusia ajatuksia, sellaisia jotka tuntuvat omilta. Ja eheiltä. Jokin meidän sydämessämme alkaa nostaa esiin uudenlaisia rakkauden, ilon, sopusoinnun ja kauneuden ajatuksia.
Juuri niitä, joita me etsimme aluksi muualta. Vain meidän omat ajatuksemme ja tunteemme parantavat meidät. Ensin niihin sattuu. Sitten ne kirjaimellisesti parantavat meitä. Meidän omat
ajatuksemme ja tunteemme, jotka ensin tarvitsivat paranemista, muuttuvat meidän parantajaksemme. Ne hoitavat meitä, ja ne hoitavat meitä hyvin, sillä sisäinen Lapsemme on meidän parantajamme. Hän on se, joka saa meidät etsimään, sillä hän tietää, mitä meiltä puuttuu. Me emme etsisi, jos emme tietäisi, mitä meiltä puuttuu. Sisäinen Lapsemme on etsijä ja löytäjä, sillä
hän on itse itsensä parantaja. Meidän ei tarvitse tehdä mitään. Meidän tarvitsee vain ottaa hänet
vastaan, kun hän tulee kipunsa kanssa syliimme hoitamaan itseään. Silloin me huomaamme, että
hän onkin se, joka hoitaa meitä ja parantaa meidät.

11
...tämä tunteminen todella raskasta...tajuan ettei peloillani ole mitään tekemistä tämän päivän kanssa...olen jotenkin syvemmin tajunnut jossain sisällä pelon lähteeni...se oli yksinkertaisesti sitä että jouduin elämään...pelon ja turvattomuuden kanssa joka päivä...yksin pieni tyttö...ja niin kuin sinä sanoit...uskonko kuinka vaikeaa sillä pienellä tytöllä on ollut...hänen tunteitten eläminen on raskasta...sillä on pelkoa paljon...minä en jaksaisi enää aina pelätä tai murehtia jotakin...mutten tästä tahdon voimalla enkä millään pääse...haluaisin tehdä uusia asioita...mennä teatteriin...konserttiin ym...tehdä mukavia asioita...haluaisin mennä yksin...olen nyt
yksin...oli ihan hyvä jäädä yksin...olin pitkään yöpaidassa...peiton alla...en oikein jaksa lukea...kun jotenkin tiedän vastukset tähän pahaan oloon...olen hiljaa jumalalle puhunut josko
jokin uusi voisi jo pikkuhiljaa...turvaa ja luottamusta syntyä...olen kyllästynyt elämään arvottomuuteni, pelon, turvattomuuteni ja häpeän kanssa...minä olen arvokas...itku minulta tulee helposti...on minun myönnettävä etten tiennyt miten paljon tuskaa minussa on ja kuinka pimeään se
vie niin pimeään luulee järjen katoavan ja jäävän sinne pimeyteen...yritän noudattaa neuvoasi...anna tunteitten tulla...älä taistele vastaan...olen niin kiitollinen joka hetkestä kun minuun ei
koske...pyydän jumalaa johtamaan askeleitani...itse en tiedä minne olisi mentävä...istun nyt ja
katselen ja kuulostelen...mitä sisältäni nousee...sinä puhut rauhasta ja vapaudesta...haluaisin
olla jo siellä...menikö sinulla kauan luottamiseen tämän kivun jälkeen tulee rauha...minulta on
usko välillä mennä...
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2. Hyväksyminen
Haluan helpotuksen. Haluan vain unohtaa hetkeksi. Kun se on ohi, halveksin itseäni. Kun se
on ohi, en enää koskaan halua tehdä niin. Haluan lopettaa. En pysty lopettamaan. En halua lopettaa. Haluan unohtaa. En halua unohtaa. En tiedä mitä tahdon. Ainoa asia, josta olen varma,
on epätoivo. Haluaisin vain olla jossakin muualla ja tehdä jotakin muuta.
Olen addikti. Levoton mieleni piiskaa minua. Hyvä. Paha. Erittäin paha. Olen tiennyt sen pitkän aikaa, mutta en ole myöntänyt sitä itselleni. Tämä on nöyryytyksen hetki ja totuuden hetki.
Kuinka minä voin olla yksi niistä, jotka eivät kykene kontrolloimaan tunteitaan? Minun piti olla
vahva. Haluaisin vain päättää ja sitten olla vapaa. Kunpa minulla olisi vain pieniä ongelmia,
jotka voisin ratkaista tahdonvoimalla ja sitten vain unohtaa ne. Tiesin kyllä - ainakin ajatuksen
tasolla - että pakonomainen käyttäytyminen on sisäisen tuskan aikaansaamaa. Tiesin, että monet
ovat parantuneet, ei taistelemalla sitä vastaan, jota vastaan ei voi taistella, vaan kohtaamalla
oman tuskansa ja siten vapautumalla siitä.
Minulla oli kyllä jonkun verran tuskaa, jonka tunsin. Ei paljoa. Olin tehnyt virheen, enkä
tiennyt miten korjata se. Eikä se edes ollut minun vikani. Olin vain väärinymmärretty - ainakin
ajattelin niin. Tiesin joskus pelkääväni ihmisiä. Olin levoton. Tiesin, että lapsuuteni oli onneton.
Entä sitten? Aloin lukea. Menin terapiaan, en puhuakseni addiktiostani, vaan ratkaistakseni tekemäni virheen ja kyetäkseni jatkamaan elämääni niin kuin se oli ollut. Silti halusin oppia tuntemaan sen tuskan, joka sisälläni oletettavasti oli. Jatkoin lukemista ja hitaasti aloin ymmärtää.
Siihen mennessä olin jo lakannut kieltämästä addiktioni olemassaolon. Myönsin olevani addikti,
riippuvainen.
Olen yksi niistä, jotka eivät kykene kontrolloimaan itseään. Olen yksi niistä, joita halveksin.
Silti olen yksi niistä, joita ymmärrän. Tästä lähdin liikkeelle. Tästä me lähdemme liikkeelle. Me
olemme oma itsemme. Mitä muutakaan me voisimme olla? Me häpeämme itseämme, mutta silti
tiedämme olevamme hyviä ihmisiä, jotka ansaitsevat tulla hyväksytyiksi ja rakastetuiksi.
Olemme arvokkaita ja ansaitsemme tulla kunnioitetuiksi. Olemme addikteja, ja meitä on miljoonia, kaikissa ammateissa ja yhteiskuntaluokissa. Tämän myöntäminen asettaa meidät paranemisen tien alkuun. Olemme addikteja, ei siksi että halusimme olla, vaan siksi että se on seurausta
siitä ainoasta keinosta, jolla selvisimme hengissä niin tuskallisista kokemuksista, että ne vaaransivat meidän olemassaolomme henkisesti tai fyysisesti. Vieläkin me kannamme sisällämme noiden kokemusten tuskaa, emmekä ole levossa. Meillä ei ole lepoa nykyhetkessä, minkä takia toivoisimme olevamme jossakin muualla, tekemässä ja kokemassa jotakin muuta, joka voisi tuoda
meille edes hetken ilon ja levon.
Haavoitettu sisäinen Lapsemme piiskaa meitä, koska häntä ei hyväksytty eikä rakastettu, ja
sen myrkyllisen häpeän takia, joka annettiin meille, kun emme pystyneet sanomaan "ei". Emme
edes tienneet mitä meille tapahtui, eikä meillä ollut ainuttakaan keinoa kieltäytyä siitä. Meille
tuli pakkomielteitä, koska tuskamme oli liian suuri, jotta olisimme voineet käsitellä sen niillä
keinoilla, joita meillä silloin oli. Se ei ollut meidän syymme. Se annettiin meille vähitellen, pala
kerrallaan, emmekä me voineet tehdä mitään. Meille annettiin paljon tuskaa, eikä kukaan kertonut, miten me olisimme päässeet siitä irti. Meidän ei annettu olla haavoittuvia ja haavoitettuja
ihmisiä. Ainoa keinomme oli kätkeä tuskamme, ja me kätkimme sen itsemme sisään. Se ei mennyt pois, eikä se ole heikentynyt yhtään niinä vuosina, jotka ovat noiden tapahtumien ja nykyhetken välissä. Meillä ei ollut tilaisuutta ilmaista tuskaisia tunteita kun olimme lapsia, tai kun
traumaattiset tapahtumat tulivat eteemme. Kukaan ei itkenyt meidän kanssamme eikä meidän
tähtemme. Sen sijaan meille sanottiin, että me emme tunne sitä mitä me tunsimme. Meidän tuskamme sivuutettiin. Meidät sivuutettiin. Meitä ei rakastettu lapsina ja ihmisinä, jotka kokivat
tuskaa. Me emme saaneet olla oma itsemme. Kun me olimme pieniä, sydämemme oli täysin
avoinna vanhemmillemme, mutta he sulkivat sen pala palalta. Kuitenkaan hekään eivät halunneet tehdä niin. Heidän asenteensa meitä kohtaan todennäköisesti oli rakastava, mutta heillä oli
omat haavansa. He antoivat meille perinnön, saman joka heillä oli.
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Piilossa
Seitsemän ikäisenä aloin nähdä painajaisia. Yksi niistä oli oikein karmiva: On kahdenlaisia
mörköjä. Toiset ovat niitä metsässä asuvia, karvaisia, likaisia, haisevia ja pelottavia otuksia.
Toiset ovat ihmismörköjä, jotka ulkoapäin näyttävät ihmisiltä, mutta sisältä ovat mörköjä. Kerran ihmismörön elämässä oikeat möröt kerääntyvät hänen ympärilleen, ja sitten yksi niistä katsoo hänen silmiinsä. Sitten möröt palaavat takaisin metsään. Sen jälkeen kaikki tietävät, että tuo,
joka kyllä näyttää ihmiseltä, ei ole oikea ihminen, vaan ihmismörkö. Painajaisessa möröt lähestyivät minua jonossa, ja minä yritin piiloutua. Mihin tahansa meninkin, ne löysivät minut, ja
sitten yksi niistä katsoi minua silmiin. Tämä uni oli vahva ilmentyvä siitä häpeän tunteesta, jota
tunsin jo tuolloin. Jokin minussa on peruuttamattomasti viallista, enkä kuulu ihmisten joukkoon.
Vaikka möröt eivät halunneet vahingoittaa minua, tämä oli kauhein painajaiseni. Häpeä siitä,
että minä olen minä, epäinhimillinen olento, oli hirvittävä. Olin vasta pieni lapsi, mutta minulle
oli annettu valtava häpeä, joka piiskaisi minua monina tulevina vuosina.
Eräs mies, joka myös on matkalla kohti paranemista, kertoi omasta painajaisestaan. Unessa
hän oli aikuinen mies, hyvin vahva ja miehekäs, mutta hänellä oli pikkupojan penis. Hän sanoi,
että se oli hirvittävä uni. Se oli hirvittävä, koska se oli sisäisen vajavaisuuden fyysinen ilmentymä. Mikään ei uhannut häntä ulkopuolelta. Hän oli itse oma kauhunsa, eikä hän voinut tehdä
mitään korjatakseen itsensä. Jokin hänessä oli perustavalla tavalla pielessä, ja hän ansaitsi tulla
hylätyksi. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia elää tavallisen miehen elämää. Hänellä ei
ollut mitään mahdollisuuksia kokea miehen seksuaalista täyttymystä, eikä hän voinut lunastaa
paikkaansa miehenä maan päällä. Hän oli ihmismörkö, kurja virhe. Hän voisi teeskennellä olevansa oikea mies niin kauan kun hän pitäisi muut matkan päässä - mutta hän tiesi mikä hän oli.
Hänen olisi kätkettävä todellinen olemuksensa muilta ihmisiltä, jotta hän näyttäisi mieheltä heidän silmissään. Ainoastaan hän tietäisi sen.
Syvällä sisimmässämme me koimme ja koemme edelleen hylkäämistä ja häpeää. Kun me
olimme lapsia, meitä ei hyväksytty sellaisina kuin olimme omine tuskallisine tunteinemme.
Opimme torjumaan itsemme ja omat tunteemme. Se todellisuus, jossa me elimme, kielsi ne.
Mutta me keksimme toisen tavan. Me löysimme oman salaisen maailmamme, oman turvapaikkamme, jossa saimme helpotuksen. Toisenlainen tietoisuus, tai monia tietoisuuksia, syntyi sisällämme. Keksimme keinon selvitä hengissä, mutta maksoimme hirvittävän hinnan niistä olosuhteista, jotka ajoivat meidät siihen. Pidimme huolta itsestämme, koska kukaan muu ei pitänyt.
Se oli tarpeellista ja välttämätöntä. Se oli tarpeellista silloin. Mutta nyt me olemme aikuisia.
Tuskallinen ympäristö on kadonnut. Aikuisia ei enää voi hylätä samalla tavoin kuin lapsia. Me
emme kuole, jos jäämme yksin. Voimme ja osaamme pitää huolta itsestämme. Salainen tuskan
piiskaama maailmamme ei ole enää tarpeen, mutta me emme osaa tulla sieltä pois. Me olemme
yrittäneet ja tiedämme sen. Meistä on tullut oman mielemme vankeja. Jossakin sisällämme on
tuskainen pieni Lapsi, joka hylättiin. Me tiedämme, kuinka kovasti halveksimme itseämme, ja
kun teeskentelemme kätkeäksemme häpeämme, me hylkäämme itsemme. Ensin meidät hylättiin, ja nyt me jatkamme itse itsemme hylkäämistä. Mutta tuo Lapsi, meidän todellinen itsemme,
haluaa tulla takaisin elämään. Itse asiassa hän on niin vahvasti elossa, että me emme pysty kontrolloimaan häntä. Aina silloin tällöin hän murtautuu ulos vankilastaan ja elää avoimesti hetken,
vaikka yrittäisimme miten kovasti tahansa pitää hänet telkien takana. Hän jatkaa tuskansa keskellä, kunnes otamme sen häneltä pois. Hänellä ei ole muuta keinoa kuin se, minkä me hänelle
annoimme, ennen kuin annamme hänelle vapauden olla oma itsensä. Me löydämme hänet ja
annamme hänelle vapauden.
Meidän häpeämme on johtanut meidät kätkemään itsemme - todellisen minämme - muilta
ihmisiltä. Halu kuulua, kykenemättä todella kuulumaan, lisää tuskaamme hitaasti koko ajan.
Meidät torjuttiin - meidän ei sallittu kuulua omana itsenämme. Kuitenkin kuuluminen on yksi
perustarpeistamme, ja kosminen kuuluminen on todella upea kokemus, sillä se täyttää tämän
tarpeen syvimmällä mahdollisella tavalla - ja levosta käsin. Yritys kuulua häpeään pohjautuvan
käyttäytymisen kautta on vain tuskaa tuskan päälle, sillä se saa aikaan vain erillisyyttä ja uutta
häpeää. Missä on häpeää, siellä ei ole kuulumista, ja missä on todellinen kuuluminen, siellä ei
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tarvita häpeää. Meidät on tuomittu loputtomaan epätoivoon - ja ainoa tietämämme keino paeta
epätoivoamme edes hetkeksi johtaa vain sen lisääntymiseen. Kun me kohtaamme tuskaa, tietoisuudestamme nousee esiin uusi osa tai uusia osia. Ne ottavat meidät otteeseensa ja vievät mennessään salaiseen paikkaan, jossa koemme ensin vapautta ja sitten häpeää ja tuskaa. Näillä osilla
on hyvin vähän tekemistä tavallisen arkipäiväisen tietoisuutemme kanssa, sillä niiden tarkoituksena on paeta liian suurta arkipäivän ja todellisuuden tuskaa. Niiden ansiosta me selvisimme
hengissä. Niihin on varastoitu paljon enemmän tuskaa kuin voimme edes kuvitella, koska niiden
tarkoitus on pitää tuo tuska eristettynä arkisesta tietoisuudestamme. Ne ovat omia maailmojaan,
ja löytöretkemme niihin on nyt alkamassa.
Kieltäminen
Sisäinen Lapsemme on oma todellinen minämme - luova, leikkivä, huoleton, spontaani ja
onnellinen minämme. Mutta hänen ei annettu olla sellainen. Vanhempamme eivät hyväksyneet
tällaista lasta. He halusivat jotakin muuta. Kuitenkaan sisäinen Lapsemme ei osaa teeskennellä.
Hän osaa vain piiloutua. Hän on aina avoin, aina rehellinen ja aina rakastava. Hän itkee tuntiessaan surua ja hymyilee ollessaan onnellinen. Mutta tätä ei meille sallittu. Me rakensimme väärän
minän ja opimme teeskentelemään kätkeäksemme sen, mitä me olimme ja tunsimme. Nyt me
tiedämme, miten levottomia me olemme, mutta emme osaa olla toisin. En edes tiennyt, miten
vääristynyt omakuva minulla oli, ennen kuin aloin parantua. En itse elänyt omaa elämääni. Sen
sijaan elin epämääräisten odotusten mukaisesti, sen perusteella, mitä kuvittelin muiden minusta
haluavan ja millainen toivoin itseni olevan. Todellinen minäni oli mennyt piiloon, ja hyvin vähän oli jäljellä aidosta minuudestani, aidosta sydämestäni, sielustani, unelmistani ja toiveistani.
Jokin meissä kaipaa kauneutta, vapautta ja viisautta. Me ikävöimme totuutta, rakkautta ja tarkoitusta. Sisäinen Lapsemme ei ole kuollut. Me kaipaamme niin paljon, mutta pystymme toteuttamaan vain niin vähän. Haluamme rakastaa. Haluamme kuulua. Meissä on paljon hyvää.
Emme halua vahingoittaa ketään. Olemme ihmisiä ja inhimillisiä. Saatamme olla vahvoja joillakin elämänalueilla, mutta olemme myös haavoittuvia. Emme ole pahoja. Sisäinen Lapsemme on
syvästi haavoitettu ja kauhuissaan. Olemme suuren rakkauden arvoisia ja hyväksytyksi tulemisen arvoisia. Emme saaneet rakkautta kun tarvitsimme sitä, mutta me löydämme sen nyt. Koko
universumi on meidän puolellamme. Löydämme rakkauden maailman, johon me kuulumme, ja
jossa me olemme rauhassa. Löydämme maailman, jossa meidän ei tarvitse teeskennellä. Väärä
minämme kuolee pois, mutta hitaasti ja suurella tuskalla. Ja kun se kuolee, uusi on valmis. Silloin me huomaamme, että se oli koko ajan valmis, vain ottaaksemme sen vastaan.
Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että koemme itsemme tarpeeksi hyviksi ihmisiksi, juuri nyt,
juuri tässä, ja juuri sellaisina kuin olemme. Hyväksymme, että me olemme todellisia, ja että havaintomme ja tunteemme ovat todellisia. Hyväksymme, että tunteemme kertovat meille itsestämme: sisällämme on jotakin tuskallista. Sisällämme on jotakin todellista. Tunteet eivät koskaan ilmesty ilman syytä. Niillä on erittäin hyvä syy olla sitä, mitä ne ovat. Annamme niille luvan olla olemassa: On OK kokea tuskallisia tunteita. On OK kaivata helpotusta niiden keskellä. Addiktiomme pelasti meidät ja teki mahdolliseksi jatkaa elämäämme tuskallisessa ja
emotionaalisesti epärehellisessä ympäristössä.
Meille kerrottiin, että tunteemme olivat vääriä. "Et saisi tuntea noin. Etkö näe kuinka paljon
rakastan sinua? Hyi häpeä". Älä luota tunteisiisi. Kätke ne. Teeskentele että niitä ei ole. Älä ilmaise niitä. Elä niitä vastaan. Me opimme läksymme hyvin. Me kätkemme tuskamme sisällemme, kunnes emme enää kestä sitä, ja sisimpämme haluaa helpotuksen - jo liiankin tutun addiktiivisen helpotuksen. Helpotuksen jälkeen me toistamme oppimaamme: hyi häpeä. Joskus me
toivoisimme vain olevamme jossakin muualla, tekemässä ja kokemassa jotakin muuta, odottaen
edes lyhyttä tuskan unohtamisen hetkeä. Noina hetkinä tuskamme on nousemaisillaan pintaan, ja
me teemme mitä tahansa pitääksemme sen piilossa. Sisäinen Lapsemme koputtaa vankilansa
oveen, mutta meillä ei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan. Me emme halua pysähtyä. Me emme
uskalla pysähtyä.
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Tuskallisten tunteiden hyväksyminen on vaikeaa ja - tuskallista. Me olemme oppineet vaientamaan sisäisen Lapsemme tuskan monin tavoin. Kun "pahan olon tunteet" alkavat nousta, me
voimme piiloutua niiltä ainakin seuraavilla tavoilla:
1. Vaiennamme ne. Kuinka usein olemmekaan kuulleet sanottavan, "Älä ajattele sitä.
Ajattele sen sijaan tätä". Niin tehdessämme me menetämme mahdollisuuden oppia
tuntemaan todellista itseämme, eikä tuskamme pääse vapaaksi. Me mitätöimme omat
tunteemme. Me mitätöimme omat kokemuksemme ja sisäisen todellisuutemme. Me
mitätöimme keskeisen osan itseämme. Kehotamme itseämme olemaan luottamatta
intuitioomme ja itseemme. Kuten myöhemmin näemme, tämä on juuri sitä, mitä
meille on opetettu.
2. Pakenemme niitä. Teemme jotakin, joka on voimakkaampaa kuin omat tunteemme.
Käytämme aineita tai aktiviteetteja. Ajan kuluessa niistä kehittyy riippuvuuksia ja addiktioita, joista tulee turvapaikkamme tässä maailmassa. Tämä johtaa itsemme vahingoittamiseen ja vihan, pelon, häpeän ja heikon itsetunnon kerääntymiseen. Tämän me
jo tiedämme.
3. Teeskentelemme. Pidämme naamion. Olemme vahvoja ja rohkeita. Yritämme elää
niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kuitenkin me tiedämme, että jotakin on tapahtunut, ja niin kiellämme keskeisen osan itsestämme. Kiellämme itseltämme omana itsenämme olemisen. Meistä tulee epärehellisiä ja vieraannumme itsestämme. Juuri tähän meidät on opetettu.
4. Yritämme muuttaa maailmaa. Käytämme voimaa. Yritämme muuttaa muita ihmisiä
tai olosuhteita, jotta ne täyttäisivät kuvittelemamme tarpeet, juuri niin kuin vanhempamme kohtelivat meitä. Vaikka onnistuisimmekin, menetämme tilaisuuden kuunnella sisäisiä viestejämme. Muut voivat menettää vapautensa saada olla oma itsensä.
Vaikka onnistuisimmekin, emme tulisi vapaaksi tunteidemme piiskaavasta voimasta,
sillä emme oppineet mitään itsestämme. Väsytämme itsemme, ja etäisyytemme lähellämme oleviin ihmisiin vain kasvaa.
Kaikille näille tavoille yhteistä on, että ne lisäävät eristyneisyyttämme muista ihmisistä ja
estävät kuulumistamme maailmaan. Me etäännymme myös itsestämme, lopulta jopa niin, että
kadotamme kaikki tunteemme ja muutumme turtuneiksi. Turtuneinakaan me emme ole vapaita
tunteistamme - päinvastoin. Kätketyt tunteemme piiskaavat meitä valtavalla voimalla ja saavat
meidät käyttäytymään tavoilla, joita emme itsekään ymmärrä. Me emme voi kontrolloida addiktiota ja riippuvuuksia, koska kiellämme itsestämme juuri sen osan, joka voisi hallita niitä. Niin
kauan kuin sisäinen maailmamme on meiltä piilossa, me emme ymmärrä itseämme emmekä
omia reaktioitamme. Sen sijaan me sanomme, "En tiedä mikä minuun meni. En tiedä miksi tein
sen". Saatamme myös sanoa, "Minä vain olen tällainen", ymmärtämättä mitä tarkoitamme. Emme halua edes ajatella sitä. Emme halua oppia tuntemaan itseämme - mutta samaan aikaan epätoivoisesti toivoisimme tuntevamme itsemme. Meitä pelottaa, sillä tuskamme on niin suuri, että
emme haluaisi enää yhtään lisää.
Katsominen
Jos meillä olisi haava ruumiissamme, toimisimmeko yhdelläkään edellä mainituista tavoista?
Me emme sano, "Käteeni sattuu, mutta juon niin kauan että en tunne sitä. Jalkani vuotaa verta,
mutta ajattelen päätäni, joka on kunnossa. Vatsaani koskee, mutta teeskentelen, ettei siihen satu.
Rannettani särkee koko ajan, mutta muutan maailman sellaiseksi, että on epänormaalia jos ranne
on kivuton". Jos huomaamme jonkun lyöneen jalkaansa kirveellä, me emme sano, "Älä ajattele
sitä. Huomenna pidämme hauskaa", tai "Oletpa tehnyt kamalan virheen! Olet niin kömpelö", tai
"Se ei haittaa. Aika parantaa haavat" tai "Ei tuo mitään. Minä olen kokenut pahempaakin.
Unohda se". Ruumiillisen haavan kyseessä ollessa me hyväksymme haavan ja katsomme sitä
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juuri sellaisena kuin se on. Ennen kuin teemme mitään, me haluamme ymmärtää mitä on tapahtunut ja oppia tuntemaan haavan niin hyvin kuin voimme.
Tärkein asia, joka meidän tulee pitää mielessämme, on, että me emme yritä muuttaa itseämme. Me vain katsomme. Me emme keskitä huomiotamme addiktioomme emmekä riippuvuuteemme. Emme yritä muuttaa jotakin, jota ei voi muuttaa. Se ei ole edes kovin tärkeä. Mutta se,
mikä on tärkeää, on tuska sisällämme. Jos yritämme poistaa piiskaavan voiman vaikutukset
poistamatta itse voimaa, me vain tuhlaamme aikaamme ja energiaamme. Me tiedämme sen jo.
Pakonomainen käyttäytymishäiriö on juuri sitä - häiriö. Käsityksemme maailmasta ja itsestämme on pahasti häiriintynyt, ja me voimme parantua vain korjaamalla häiriön. Addiktio on häiriön tuote, ja häiriö puolestaan on sen ympäristön tuote, jonka keskellä me kasvoimme. Meille
annettiin vääristynyt kuva ja malli siitä, millainen oikea ihminen on. Vanhempamme ja opettajamme eivät mallintaneet ehjää ihmisyyttä, vaan rikkinäisen - sellaisen joka heillä oli. Nyt on
meidän vuoromme ja aikamme parantua ja löytää ehjä ja aito ihmisyys.
Kun ajattelemme, "Haluan muuttua tässä asiassa", niin itse asiassa sanomme, "En hyväksy
tätä itsessäni, joten minun on paras muuttaa se". Miksi me haluaisimme muuttaa sen? Siihen
saattaa todellakin olla hyviä syitä, mutta ne voidaan löytää vain tutkimalla asiaa rauhassa ja hyväksymisen kautta. Jos tulemme lopputulokseen liian nopeasti emmekä levosta käsin, me pakenemme olennaisia kysymyksiä. Juoksemme karkuun pelon, häpeän ja torjunnan takia. Häpeämme itseämme. Emme hyväksy itseämme, vaan juoksemme kauhistuneina pakoon. Ajattelemme olevamme virheellisiä ja huonompia kuin muut. Me luulemme, että jokin meissä on perustavalla tavalla pielessä ja hävettävää. Me luulemme, että emme ansaitse tulla hyväksytyiksi
omana itsenämme, ilman muuttumista. Minun on pitänyt muistuttaa itseäni monta kertaa seuraavin sanoin: Paraneminen ei ole prosessi, jossa me muutamme itsemme. Paraneminen on
prosessi, jossa hyväksyminen muuttaa meidät. Kun hyväksymme addiktiomme ja riippuvuutemme hyvinä ja tarpeellisina ja itsemme tarpeeksi hyvinä, me saamme levon. Selvisimme hengissä varastoimalla tuskamme sisällemme, mutta nyt on tullut aika päästää se menemään. Meistä
on tullut tarpeeksi vahvoja, sillä me emme enää ole lapsia. Me emme pysty muuttumaan, jos
taistelemme itseämme vastaan. Mutta me voimme muuttua, ja me muutumme, kun taistelemme
itsemme puolesta.
Joskus me haluamme muuttua, koska kaipaamme kauneutta itsessämme. Haluamme rakastaa
ja olla lempeitä. Haluamme kuulua. Toivoisimme olevamme viisaita ja vapaita. Nämä ovat hyviä ja kauniita motiiveja, mutta nekin voivat nousta epätoivosta, itsesäälistä ja hylkäämisestä.
Me haluaisimme ansaita oman paikkamme. Nyt me lepäämme. Paraneminen on prosessi, jossa
me löydämme sisäisen Lapsemme kaikessa kauneudessaan ja kivussaan. Me löydämme itsemme. Me löydämme kauniin, vapaan ja eloisan itsemme, mutta ainoastaan kuorimalla pois väärän
minämme keräämät itsemme kieltämisen kerrokset. Väärän minän tarkoitus oli suojella sisäistä
Lastamme erottamalla hänet tuskallisesta ympäristöstä, jottei hän kuolisi. Se kuitenkin johti siihen, että emme enää itsekään hyväksy sisäistä Lastamme ja hänen tunteitaan. Väärän minän
tarkoitus on eristäytyä, suojella, olla kuulumatta ja olla hyväksymättä. Se suojelee meitä tuskalliseen ympäristöön kuulumiselta. Se oli tarpeen joskus, mutta nyt se vahingoittaa meitä.
Me alamme hyväksyä itseämme sanomalla, "Olen tarpeeksi hyvä juuri tässä, missä olen nyt.
Olen rakastettu ja rakastettava". Tämä saattaa ensin tuntua omituiselta kaikkien niiden negatiivisten viestien jälkeen, joita olemme sanoneet itsellemme. Aluksi riittää se, että olemme vain
puolueeton tarkkailija, joka havainnoi elämäämme ja sen tapahtumia syyllistämättä meitä: nyt
hän pelkää, nyt hän on onnellinen, nyt hän on levoton, nyt hän on innoissaan, nyt hän kirosi
tuolle, ja nyt hän potkii kiviä. Sitten sanomme itsellemme, "minä se olin", kritisoimatta mitään,
mitä teimme tai miten teimme sen. Alamme katsoa itseämme ja olemistamme ilman syyllistämistä. Me lähdemme liikkeelle siitä, mitä me olemme. Se on parasta, mitä voimme tehdä. Se on
ainoa oikea ja todellinen asenne. Kukaan ei voi syyttää meitä itsemme hyväksymisestä. Emme
halua enää piilottaa itseämme itseltämme. Me olemme saaneet siitä tarpeeksemme. Kun me
teemme parhaamme, olemme hyviä. Kun me olemme liian väsyneitä tekemään parhaamme,
olemme hyviä.
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Olemme voineet menettää yhteyden sisäiseen maailmaamme niin, että emme tiedä mitä tunteita sisällämme on. Kuitenkin paljon yleisempää on, että tunteemme ovat naamioituneet vääriksi tunteiksi. Olemme oppineet teeskentelemään myös itsellemme, vieläpä niin hyvin, että emme
edes itse tiedä teeskentelevämme. Saatamme luulla häpeää vihaksi, levottomuutta peloksi, ja
niin edelleen. Häpeä, pelko ja viha ovat yleisiä muiden tunteiden naamioita. Niin on myös riippuvuus, addiktio. Joskus se on Naamio, joka kätkee alleen joka ikisen tunteemme. Kun me ryntäämme kokemuksesta toiseen, levottomuus on ainoa asia, jonka tiedämme itsestämme. Tiedämme myös, että jos lopetamme, tunnemme olomme kurjaksi. Mutta emme salli itsemme tietää, että tiedämme. Kiellämme myös oman kieltämisemme. Muutoin emme voisi elää kieltämisessä. Olisi mahdotonta elää, jos koko ajan sanoisimme itsellemme "Kiellän oman tuskani",
koska silloin olisimme selvillä omasta tuskastamme. Olemme voineet oppia kieltämään omat
tunteemme niin hyvin, että emme osaa nimetä niitä, tai annamme niille vääriä nimiä. Jos emme
tiedä miltä meistä tuntuu, voimme tarkkailla käyttäytymistämme: potkin, kirosin, huusin, pelasin, join, olin hiljaa, menin metsään, ja niin edelleen. Sitten me hyväksymme sen: näinhän minä
tein. Myöhemmin me alamme tunnistaa ja tuntea tunteita niiden takana. Se voi viedä jonkin aikaa, mutta me pääsemme siihen hyväksymisen kautta.
Hyväksyminen on ensimmäinen ja kaikkein tärkein askel. Ilman hyväksymistä me emme
halua kuunnella sisältämme tulevia viestejä, vaan pyrimme reagoimaan välittömästi ajamalla ne
pois heti kun niitä alkaa nousta. Tämä on usein alitajuinen reaktio, ja niin nopea ja huomaamaton, että emme tiedä tukahduttavamme omia tunteitamme. Myöhemmissä luvuissa opimme
kiinnittämään tähän huomiota. Tunteita on oikeastaan vain kahdenlaisia: iloisia ja tuskallisia.
Me opimme hyväksymään ja kuuntelemaan molempia.
Sisäisiä viestejä
Sisältämme nousee iloisia viestejä monissa tilanteissa, mutta nyt me katsomme asiaa lähinnä
tuskamme kannalta. Iloisia viestejä ilmenee silloin, kun pääsemme pakoon tuskaamme edes hetkeksi. Kun olemme laiminlyöneet sisäistä minäämme tarpeeksi kauan, sisäinen minämme ilmentää itseään addiktiomme kautta, ja löydämme hetkeksi yhteyden sisäiseen Lapseemme. Tämä tuo helpotuksen - hetken kestävän ilon ja helpotuksen, jotka katoavat hyvin pian häpeän ja
uuden kieltämisen kerroksen alle. Jokaisen helpotuksen jälkeen me halveksimme itseämme, halveksien samalla sisäisen Lapsemme hetken kestänyttä ilmentymää. Jokaisen toiston jälkeen me
etäännymme hieman kauemmas itsestämme, menettäen oman itsemme hyväksymisen raa'an
tuskallisella tavalla. Meistä tulee automaatteja, jotka toistavat samaa kuviota yhä uudelleen ja
uudelleen, halveksien itseämme kiertokulkumme jokaisessa vaiheessa. On aikoja, jolloin emme
salli edes itsemme tietää, että häpeämme itseämme. Silloin me alamme kaivata uutta helpotusta
heti kun edellinen on tuskin päättynyt. Juoksemme itseämme karkuun tietäen, että jos pysähdymme, tunnemme olomme masentavan kurjaksi. Haluaisimme vain olla jossakin muualla. Näinä aikoina emme uskalla pysähtyä. Toisinaan kätkemme häpeämme, pelkomme ja tuskamme
vihalla – silloin koko maailma saa tietää, että kaikki on sen syytä.
Tuskalliset viestit ovat juuri niitä - tuskallisia, surullisia, pelottavia ja häpeällisiä. Hitaasti me
opimme kunnioittamaan ja arvostamaan niitä, sillä ne kertovat, että me emme voi hyvin. Miten
usein me juoksemmekaan niitä karkuun, haluten vaientaa kaikkein tärkeimmät viestit, joita koskaan olemme kuulleet! Ei ole helppoa istua alas ja antaa tuskan tulla, sitä kuunnellen ja rohkaisten. Sen voi tehdä ainoastaan rakastavalla ja hyväksyvällä asenteella. Voimme tehdä niin
ainoastaan kun luotamme paranemisprosessiin. Tie valoon kulkee pimeyden kautta. Kuitenkaan
tuo pimeys ei ole meille uutta. Se on ollut sisällämme koko ajan. Ainoa uusi asia on, että vihdoinkin me myönnämme sen. Lopultakin me sanomme itsellemme, "Kyllä, minä olin oikeassa.
Kaikki käskivät minua unohtamaan sen. He sanoivat että olin väärässä, että en saisi tuntea itseäni hylätyksi ja halveksituksi. Mutta olin oikeassa. Tunteeni olivat todellisia".
Eräs ensimmäisiä tuskallisia viestejä, joita pysähdyin kuuntelemaan, oli ihmispelkoni, joka
oli muiden miellyttämisen takana. Kun hyväksyin pelkoni ja annoin itselleni luvan olla siitä tietoinen, en pystynyt kahteen viikkoon lähtemään pois kotoani, paitsi lyhyille kävelyille metsään.
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Kun menin kuppilaan kahville, annoin itselleni luvan pelätä, ja olin aivan kauhuissani. Kun hyväksyin pelkoni, sen voima löi todella lujaa. Kuitenkin olin tottunut työskentelemään ihmisten
kanssa ja osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin. En olisi ikinä uskonut, että pelkäsin ihmisiä
niin paljon. Useimmat tapaamani ihmiset pitivät minua avoimena ja ymmärtävänä ihmisenä.
Mutta minä tiesin, että minulla oli salaisuus, joka oli se, että en ole tarpeeksi hyvä ihminen. Alkuperäinen häpeäni keräsi koko ajan uutta häpeää. En ollut avoin, mikä oli tarpeeksi aiheuttamaan pelkoa ja eristäytymistä, jotka lisääntyivät aina kun tiesin valehtelevani ja teeskenteleväni.
Sitä oli todella paljon. Esiin noussut pelko kesti kaksi viikkoa ja sitten se oli poissa. Se loppui
yhtä äkisti kuin alkoikin, enkä koskaan enää sen jälkeen ole pelännyt ihmisiä. Joskus saatan olla
surullinen tai murtunut muista syistä, mutta pelko on poissa. En olisi ikinä uskonut, että näin voi
käydä, ellen olisi itse kokenut sitä.
Jokainen iloinen viesti ja jokainen iloinen tunne kertoo, että me voimme hyvin. Jokainen tuskallinen viesti kertoo, että me emme voi hyvin. Nyt on aika pysähtyä kuuntelemaan noita viestejä. Me saatamme hävetä itseämme - ja vakuutamme pikaisesti itsellemme, että jonakin päivänä
myöhemmin me katsomme tarkemmin. Me saatamme kätkeytyä ylpeyden taakse ja sanoa, "Olen
vain tällainen", ei siksi että haluaisimme ymmärtää itseämme, vaan jotta meidän ei tarvitsisi
ajatella itseämme. Paetaksemme itsemme kohtaamista me saatamme jopa osallistua kurssille tai
koulutukseen, ja ajattelemme sen hoitavan asian. Minä tein niin monta kertaa. Kun yritämme
kontrolloida tunteitamme tai paeta niitä, me pakenemme viestejä, jotka yrittävät kertoa meille
itsestämme. Näin me olemme tottuneet tekemään. Mutta tämä on hylkäämistä. Hyväksyminen
antaa meidän tietää miltä meistä tuntuu. Hyväksyminen johtaa meidät myöntämään, että reaktiomme ja tunteemme eivät ole minkään meidän ulkopuolellamme olevan aikaansaamia - ne nousevat sisältämme. Tavoitteenamme ei ole muuttaa itseämme, vaan hyväksyä itsemme ja
ymmärtää itseämme. Me lakkaamme katsomasta itseämme virheellisten odotusten silmin ja
alamme katsoa itseämme myötätuntoisin silmin. Alamme kiinnittää huomiotamme sisältämme
tulevien viestien todelliseen sisältöön, eikä siihen, mitä niiden pitäisi mielestämme olla. Ellemme tee näin, emme kykene myöskään hyväksymään muita sellaisina kuin he ovat, mutta se ei ole
tärkeää juuri nyt. Mikä on tärkeää tällä hetkellä, on se, että ellemme hyväksy itseämme, emme
hyväksy itseämme - ja olemme tuomittuja elämään hylkäämisen, häpeän ja epätoivon keskellä.
Jatkamme itsemme pakenemista. Emme löydä rauhaa missään.
Älä muutu
Osa hyväksymistä, erityisesti paranemisen alkuvaiheissa, on se, että emme hyväksy itseämme
täydellisesti. Hyväksymisemme on vajavaista. Hyväksymme myös vajavaisen hyväksymisemme. Hyväksymme itsemme epätäydellisinä. Kun me hyväksymme itsemme epätäydellisinä ihmisinä, hyväksymme ihmisyytemme täydellisesti. Jos olemme kertoneet itsellemme vain negatiivisia viestejä, sisäinen Lapsemme ei ole tottunut kuulemaan rakkauden ja kunnioituksen sanoja. Se voi alussa tuntua kömpelöltä ja kummalliselta. Sisäinen Lapsemme ei ole tottunut kuulemaan positiivisia ja rakentavia viestejä. Hän ei usko meitä. Hyväksyminen syntyy hitaasti,
mutta se ei synny koskaan, jos odotamme täydellisyyttä. Tulee myös aikoja, jolloin emme halua
hyväksyä itseämme. Hyväksymme senkin. Me rakastamme sitä ihmistä, joka ei tahtoisi millään
hyväksyä itseään.
Hyväksymme pakonomaisen mielemme suurella arvostuksella, koska se on sivutuote siitä,
että pidimme itsestämme huolta vääristyneessä ja hajottavassa ympäristössä. Meidän oli paettava pois maailmasta, joka ei rakastanut eikä hyväksynyt meitä. Mielemme on meille suuri lahja.
Sisäisen Lapsemme ei annettu purkaa tuskaansa, ja niinpä hän kätki sen sisällemme. Me kannamme sitä edelleen, ja addiktiomme on ollut meidän keinomme elää sen kanssa. Nyt me
olemme aikuisia, ja tuskalliset tapahtumat ja ympäristöt ovat poissa, mutta tuskamme ei. Se ei
koskaan katoa itsestään. Me voimme kohdata sen tuskan, joka piiskaa addiktioitamme, mutta
voimme kohdata sen ainoastaan hyväksymisen ja rakastamisen kautta: Me emme yritä muuttaa
mitään. Haluamme vain ymmärtää itseämme ja olla ystävällisiä itsellemme. Vain tämä
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lähtökohta antaa meille rauhan, josta käsin voimme kuunnella itseämme ja sisäisen Lapsemme
tunteita.
Addiktiot eivät aina ole negatiivisia tai häpeällisiä - pinnalta katsottuna. Monia addiktioita
pidetään yleisesti "huonoina": alkoholi, seksi, pelaaminen, väkivalta, huumeet, liiallinen syöminen tai laihduttaminen, ja niin edelleen. Mutta myös "hyvät" addiktiot, kuten työ, urheilu, taide,
musiikki, lukeminen, jne., tuottavat häpeää silloin kun emme pysty kontrolloimaan niitä tai itseämme. Vaikka emme tunnistaisikaan niihin liittyvää häpeää, ne tukahduttavat tunteemme ja estävät meitä paranemasta. Kovin paljoa rehellisyyttä ei tarvita niiden tunnistamiseksi addiktioiksi
(mutta sekin voi olla usein liikaa vaadittu): me emme voi elää ilman niitä, me turhaudumme ja
tulemme kireiksi, ellemme pääse hakemaan niistä helpotusta. Me puolustamme aggressiivisesti
oikeuttamme osallistua niihin. Jos joku uskaltaa kritisoida niitä, me iskemme raivoissamme takaisin. Haluamme unohtaa tuskamme tekemällä jotakin. Me emme tiedä, kuinka me muutoin
selviäisimme sen kanssa. Me emme osaa levätä emmekä uskalla pysähtyä.
Läheisriippuvuus - riippuvuus muista ihmisistä - on kaikkein perimmäinen addiktio, ja usein
se on muiden addiktioiden taustalla. Emme osaa elää omana itsenämme, vaan elämme muiden
ihmisten kautta. He eivät kuitenkaan ole me, eivätkä he voi elää meidän elämäämme. Tämä yksin synnyttää niin suuren tuskan, että sen kanssa eläminen vaatii muita keinoja, jotta me emme
sortuisi sen alle. Emme osaa erottaa omia tunteitamme ja ajatuksiamme muiden ihmisten tunteista ja ajatuksista. Merkittävä osa sisäistä paranemista on oman sisimmän löytyminen niin, että
se ei riipu muista ihmisistä. Silloin me löydämme vapauden olla oma itsemme muiden ihmisten
toimista ja asenteista riippumatta.
Jos sisältämme nousee automaattinen viesti, joka kertoo että meidän tulisi muuttua, ja sitten
me yritämme muuttaa itseämme, me hylkäämme itsemme. Me kerromme itsellemme, että emme
hyväksy itseämme sellaisina kuin olemme, ja sitten pakenemme pikaratkaisuun ymmärtämättä
itseämme. Ehkä meidän todellakin pitäisi muuttua, mutta vain hyväksyminen voi avata silmämme uusille mahdollisuuksille ja antaa meille vapauden valita muuttua tavalla, joka toimii ja
on hyvä meille. Kuitenkin on hyvin todennäköistä, että hyväksymisen jälkeen meidän ei tarvitse
muuttua, koska hyväksyminen johtaa meidät käyttäytymisemme todellisiin syihin: avoimen
haavan tuskaan ja sisäisen Lapsemme jäädytettyyn kipuun. Haavan paraneminen muuttaa meidän käyttäytymisemme itsestään ja levosta käsin. Tämä vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä - jotakin
jota meillä ei vielä ole. Kärsivällisyys kasvaa hyväksymisen aikana ja sen jälkeen. Tuskamme
on niin suuri, että sen kanssa eläminen vaatii välitöntä helpotusta heti kun se nousee pintaan. Se
on OK. Sitä mukaa kun paranemme, me opimme jaksamaan odottaa viivästynyttä hyvää oloa, ja
löydämme siitä suuren ilon. Huomaamme että se parantaa meidät.
Todellisuus on meille addikteille hyvin tuskallinen. Emme mitenkään voisi hyväksyä sitä
kaikkea kerralla haluamatta tehdä itsemurhaa. Hyväksyminen syvenee hitaasti sitä mukaa kun
tuskamme lähtee pois. Ensiksi hyväksymme vain addiktiomme vääristyneen, epärehellisen ja
vihamielisen ympäristön tuotteena. Me kunnioitamme sitä. Me sanomme itsellemme, "olen onnellinen että selvisin". Me hyväksymme voimattomuutemme addiktiomme suhteen. Me emme
yritä muuttaa käyttäytymistämme. Paranemisen aikana me löydämme oman tuskamme. Kun se
pääsee pois, addiktiomme piiskaava voima katoaa ja se kuolee itsestään. Käyttäytymisemme
muuttuu sisältä käsin eikä ulkoa käsin. Me paranemme, todella paranemme. Löydämme sisäisen
rauhan. Löydämme rauhan, joka ei ole tahdonvoimamme aikaansaamaa eikä riipu siitä. Löydämme rauhan, joka vain on sisällämme suuressa levossa, ja joka antaa tahdollemme levollista
voimaa.
Me saatamme olla kovia ja säälimättömiä itseämme kohtaan, sillä me tyydymme vain täydellisyyteen. Me emme uskalla epäonnistua, koska se tuottaa lisää tuskaa, ja sitä meillä on jo tarpeeksi. Meidän ei sallittu epäonnistua. Meille sanottiin, että jos tekomme epäonnistuvat, me
olemme itse epäonnistuneita. Emme oppineet rakastamaan itseämme, koska meille ei kerrottu,
että olemme rakastettavia ja tarpeeksi hyviä silloinkin kun epäonnistumme. Emme saaneet rakkautta ja hyväksyntää ilman ehtoja, vaan hylkäämistä ja syyttelyä - ja nyt me edelleen hylkäämme itsemme ja syytämme itseämme. Paraneminen alkaa, kun me ensimmäisen kerran ajat-
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telemme, että ehkä, vain ehkä, minä olen rakastettava, juuri tässä, juuri nyt, omana itsenäni,
kaikkine tuskineni, ja silloinkin kun epäonnistun.
Me aloitamme sanomalla itsellemme, "Olen tarpeeksi hyvä. Rakastan itseäni sillä pienellä
rakkauden pisaralla, joka minulla on. Kunnioitan itseäni. Kunnioitan addiktiotani, joka todistaa
että sisäinen Lapseni ei ole kuollut. Hän on vahvasti elossa, itse asiassa niin vahvasti, että en
pysty kontrolloimaan häntä. Haluan kuunnella häntä ja vapauttaa hänet vankilastaan. Rakastan
häntä. Hän on turvassa sisälläni jo nyt."
Addiktiomme on meidän onnemme ja surkeutemme. Siitä me löydämme helpotuksen ja jännityksen. Siinä on paljon tuskaa. Se kerää uutta tuskaa. Se on tärkeä osa elämäämme. Kuka antaisi vapaaehtoisesti pois suuren osan elämästään, erityisesti jos sen tilalle tulisi vain tyhjyyttä tai kurjia tunteita? Meidän täytyy löytää suurempi ilo kuin se, minkä nyt tiedämme. Me löydämme sen, eikä se ole kaukana. Lopulta me löydämme ilon, joka vain on meidän sisällämme.
Hyväksy. Älä yritä muuttaa itseäsi. Lepää. Rentoudu. Olet jo yrittänyt tarpeeksi. Jos ajattelet, että addiktiosi ei haavoita vakavasti sinua itseäsi eikä ketään muutakaan seuraavan vuoden
aikana, hyväksy se. Muussa tapauksessa hae apua välittömästi. Hyväksy elämäsi. Rakkaus ei ole
päämäärä, johon pyrimme tekojemme seurauksena; se on ne keinot, jotka saavat aikaan sen
oman ilmestymisensä. Viha ei voi saada aikaan rakkautta. Väkivalta ja häpeä eivät synnytä rakkautta. Torjunta ei synnytä rakkautta. Hyväksyminen synnyttää. Myötätunto ja armahtaminen
synnyttävät. Lopputulos on aina käytettyjen keinojen seurausta. Enemmän kuin mitään muuta,
me tarvitsemme rakkautta ja hyväksyntää. Me hyväksymme. Me rakastamme. Saatamme nyt
vihata ja halveksia itseämme, mutta löydämme tien rakkauteen ja hyväksymiseen. Huomaamme,
että kaikki mikä meissä on, ansaitsee tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Ymmärrämme, että pakonomainen käyttäytyminen on sisäisen Lapsemme keino käsitellä tuskaansa. Se annettiin
meille, kun meillä ei ollut mitään mahdollisuutta kieltäytyä. Ei ollut mitään mahdollisuutta. Me
emme halveksi itseämme. Me arvostamme itseämme. Me kannamme tuskaa, jota emme ole
vielä osanneet panna pois, eikä tuo tuska edes kuulu meille. Se kuuluu niille, jotka antoivat sen
meille. Me olemme hyviä ja hyvän huolenpidon arvoisia. Me olemme oman huolenpitomme
arvoisia, ja oma huolenpitomme parantaa meidät.
Ongelma vai ongelmia?
Me olemme kasvaneet ympäristössä, jossa mikään ei ollut normaalia. Me teimme jotakin ja
saimme siitä erilaista ja vaihtelevaa palautetta sen mukaan, mitä vanhempamme tai muut ihmiset
kulloinkin tunsivat. Ainoa, mikä oli normaalia, oli ennustamattomuus. Aikuisinakin me vielä
arvailemme asioita ja etsimme normaaliutta. Me haluaisimme kestävän perustan, jolla voisimme
levätä, ja josta tietäisimme, että se kestää elämämme loppuun saakka. Sellaista meillä ei ollut, ja
siksi me voimme helposti tuoda elämäämme sen kotimme epänormaaliuden, jossa me kasvoimme. Me voimme alitajuisesti heijastaa maailmaan vääristyneitä äiti-, isä-, veli- ja siskosuhteita.
Me tuomme ihmissuhteisiimme niitä käyttäytymismalleja, joiden keskellä me kasvoimme, jotka
haavoittivat meitä, ja joilla me haavoitimme itseämme. Vaikka ne ovat tuskallisia, ne tuntuvat
tutuilta, ja me tiedämme, kuinka niiden keskellä eletään.
Jokainen ihmissuhde on meille opetus ja kasvumahdollisuus normaaliuteen - omaan normaaliuteemme, joka voi olla erilainen kuin muiden normaalius, mutta itsellemme oikea. Joskus
oman elämämme hyväksyminen voi olla vaikeaa. Me turvaudumme vanhaa tuttuun "jos vain"
ajatteluun. Jos vain voisin tehdä näin... Jos hän vain sanoisi niin... Jos vain voisin vakuuttaa
häntä... Jos vain tietäisin... Jossittelu on merkkiä siitä, että emme tahtoisi hyväksyä itseämme.
Me saatamme kuvitella, että emme tahtoisi hyväksyä toista henkilöä, mutta meidän on vain vaikea hyväksyä omia tuntemuksiamme ja reaktioitamme. Meitä hermostuttaa mennä jonnekin, olla
jossakin tai kohdata jotakin. Tällaisissa tilanteissa me joudumme myöntämään, että emme olleetkaan sitä, mitä kuvittelimme olevamme. Me halusimme olla jotakin muuta, me halusimme
olla "jos". "Jos" ei ole hyväksymistä. Se on ehdollistettua rakkautta, juuri sitä, jonka keskellä me
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olemme kasvaneet. Se joutaa pois, ja kun se on mennyt, sen alta löytyy hyväksytty ja rakastettu
ihminen, joka on levossa, todellinen ja pysyvä.
Me voimme kuvitella, että meillä on paljon erilaisia ongelmia, ja että elämässämme ilmenee
aina uusia ja monenlaisia ongelmia. Mutta me kohtaamme vain niitä ongelmia, joita me kannamme mukanamme koko ajan. Kun me emme ole selvillä ongelmistamme, ne näyttävät putkahtelevan esiin hallitsemattomasti ja ilman syytä. Me emme huomaa, että nuo erilaiset ongelmat ovat saman ongelman erilaisia ilmenemismuotoja. Me emme törmää ainoaankaan ongelmaan, jota meillä ei alunperin ollut, mutta koska me emme tunne omaa ongelmaamme, me emme osaa odottaa sen erilaisia ilmenemismuotoja. Siksi on hyvä nähdä ne ongelmat, jotka kulkevat aina mukanamme. Elämämme ongelmat ovat ongelmia vain siksi, että me emme näe sitä
ongelmaa, jonka eri ilmenemismuotoja ne ovat.
Me emme voi hyväksyä itseämme ennen kuin hyväksymme ne ongelmat, joita meillä on. Silti
ne eivät ole meidän todellinen ongelmamme. Vasta kun me olemme kärsivällisiä, ja odotamme
kunnes elämämme ongelmissa näyttää olevan jotakin järkeä, me voimme alkaa nähdä todellista
ongelmaa. Silloin me huomaamme, että elämämme ongelmien tarkoitus on saada meidät näkemään sisällämme oleva ongelma. Kun me näemme sen ja otamme sen vastaan, elämämme kaaos
lakkaa. Jokainen asia elämässämme voi olla rakkauden palveluksessa. Silloin me olemme onnellisia niistä. Hyväksymisen kautta kaikki minun elämäni tuskaisimmatkin hetket ja asiat ovat
tulleet rakkauden käyttöön. Ne ovat osa minun ihmisyyttäni, ja muut voivat niiden kautta nähdä
omaa ihmisyyttään. Minun on hyvä olla. Olen itselleni normaali.
Jos me emme hyväksy sitä ongelmaa, minkä me näemme, me aiheutamme itsellemme lisää
ongelmia etsimällä jotakin muuta. Mutta ei ole tarpeen etsiä mitään muuta. Juuri tuo ongelma
kertoo meille kaiken, mitä meidän tarvitsee sillä hetkellä nähdä. Kun hyväksymme sen, me
voimme arvostaa sitä, että olemme sillä hetkellä juuri siinä kohdassa. Wendell Berry sanoi "Kun
emme enää tiedä mitä tehdä, todellinen työmme on alkanut, ja kun emme enää tiedä minne mennä, todellinen matkamme on alkanut". Meidän ei tarvitse tietää. Meidän tarvitsee vain ottaa
vastaan se tilanne, missä me olemme. Todellinen matkamme alkaa, kun uskallamme olla tietämättä.
Hyväksyminen voi joskus tuntua hienolta. Se voi tehdä olomme kevyemmäksi hengittää. Se
antaa meille luvan olla sitä, mitä me olemme. Me saamme pysähtyä, levätä, olla ja epäröidä. Me
saamme lakata juoksemasta ja yrittämästä. Me saamme olla oma itsemme. Meidän ei tarvitse
enää väsyttää itseämme. Tämä on hyväksymisen helppo puoli.
Paranemisen aikana me kohtaamme joskus asioita, joita emme tahtoisi hyväksyä millään. Me
tahtoisimme torjua, piilottaa, juosta karkuun ja katsoa muualle. Me emme millään haluaisi ottaa
vastaan sitä, mikä näyttää olevan suoraan edessämme. Me taistelemme, potkimme vastaan,
käymme kauppaa ja kieltäydymme ajattelemasta. Me huomaamme, että hyväksymisen vaikeus ei
ole helpoissa asioissa. Se on niissä, joita emme haluaisi millään ottaa vastaan. Hyväksyminen
ei aina tarkoita sitä, että meihin ei sattuisi. Silloin meidän ei tarvitsisi hyväksyä eikä taistella
hyväksymisen kanssa. Silloin me osaisimme jo hyväksyä automaattisesti. Hyväksymisen ongelma ei ole koskaan niissä asioissa, jotka me osaamme jo ottaa vastaan, vaan niissä asioissa,
joita emme tahtoisi millään ottaa vastaan.
Sen tähden suuri hyväksyminen ei tapahdu arjen keskellä. Se ei tapahdu niissä tilanteissa,
jotka ovat meille liian vaikeita. Se tapahtuu hiljaisuudessa jälkikäteen. Me tuomme tuskallisen
asian omaan tietoisuuteemme, ja se tekee meidän tietoisuutemme ensin levottomaksi. En tahtoisi, että asiat ovat näin. En tahtoisi kokea näin. Mutta en mahda sille mitään. Ne ovat nyt näin.
Minä koen nyt näin. Minä taistelen sitä vastaan, enkä haluaisi tätä ollenkaan. Pikku hiljaa minä
kuitenkin annan todellisuudelle luvan olla sitä mitä se on, ja alan ottaa sitä vastaan. Joskus vastaan ottaminen voi kestää kauan. Mutta jos hyväksyn, pääsen lopulta takaisin lepoon.
Jos taas en hyväksy todellisuutta, minun leponi ei palaa. Sen sijaan minä alan jatkuvasti
miettiä, kuinka voisin muuttaa asiat tai itseni. Minun mieleni ei palaa siihen, miten minä voin
juuri nyt ja miten asiat ovat juuri nyt. Minun mieleni ei palaa nykyhetkeen, vaan on pahoittele-
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massa menneisyyttä tai suunnittelemassa tulevaisuutta. Minun leponi ei palaa. Minä alan katsella muualle ja keksiä uusia ongelmia, joita voisin sitten ratkoa. Minä alan väsyttää itseäni.
Hyväksymisen ensimmäinen askel on luvan antaminen sille, että maailma on niin kuin se on,
minä koen niin kuin koen, ja olen niin kuin olen. Tämä ei oikeastaan ole vielä edes hyväksymistä, vaan todellisuuden myöntämistä. Varsinainen hyväksymisen askel on se, että minä hyväksyn sen, minkälaisia tunteita tämä kaikki herättää minussa. On hyvin surullista, jos minun
kokemukseni todellisuudesta on vihaa, pelkoa tai kauhua. On hyvin surullista, jos minun kokemukseni todellisuudesta on surua, ärtymystä tai levottomuutta, sillä minä itse olen osa tätä samaa todellisuutta. Hyväksyminen on sitä, että otan vastaan omat reaktioni, sillä ne ovat sitä, mikä minä olen. Joskus omat reaktioni vain taistelevat hyväksymistä vastaan. Me hyväksymme ne
silloinkin. Meidän ei tarvitse hyväksyä sitä, minkä keskellä me olemme, mutta meidän tarvitsee
hyväksyä se, mitä on olla sen keskellä. Silloin me käännämme katseemme itseemme ja otamme
itsemme vastaan.
Hyväksyminen voi kuulostaa passiiviselta, mutta se ei ole sitä. Luovuttaminen on passiivista.
Mutta luovuttaminen ei ole hyväksymistä. Jos me olemme luovuttaneet, me olemme väsyneet
yrittämään. Me emme halua ottaa vastaan sitä mikä on, ja toivomme että se olisi toisin, mutta
olemme väsyneet toivomaan, että asiat olisivat toisin. Me olemme mielestämme jonkin meitä
suuremman voiman uhreja ja toivomme että tuo voima ei olisi niin kuin se on, mutta emme jaksa enää taistella sitä vastaan. Me joudumme passiivisuuteen toivomme menettäneinä.
Hyväksyminen puolestaan on aktiivista: se vaatii kaikki meidän ponnistelumme, ehdottoman
halukkuutemme, suurimman viisautemme ja kaiken myötätunnon, jonka me voimme antaa. Hyväksymisessä ei ole kyse siitä, pidänkö jostakin vai en, vaan se on tämän yläpuolella. Jos en pidä
jostakin, se on silti olemassa, ja minun on käytettävä kaikki voimani, jotta voisin myöntää tämän. Hyväksyminen on aktiivista vastaan tulemista ja itsemme rakastamista ilman ehtoja. Se on
jotakin, jolle ei ole vastakohtaa. Hyväksyminen käärii sisäänsä kaiken ja yrittää olla vihaamatta
mitään. Se sisältää myös sen, että me joskus vihaamme, eikä tee siitä numeroa. Kun hyväksymme sanan todellisessa merkityksessä, me emme ole enää pelkästään hyväksynnän antajia - me
olemme hyväksyntä itse. Kun me ponnistelemme, jotta emme olisi itseämme vastaan missään
asiassa, hyväksyminen on jo ruumiillistunut meihin, ja alamme rakastaa itseämme juuri siinä
missä me olemme. Silloin me emme ole luovuttaneet emmekä koskaan enää halua luovuttaa,
sillä hyväksyminen avaa meille laajemman näkökulman. Se motivoi meitä. Tämä on paranemisen paradoksi. Me alamme muuttua aivan itsestään silloin, kun emme enää halua muuttaa mitään
itsessämme. Rakkaus parantaa. Se on lepoa, mutta silti se voi vaatia enemmän ponnisteluja kuin
itsemme muuttamisen yrittäminen. Me olemme tottuneet olemaan itsellemme pahoja, ja nyt me
opettelemme jotakin aivan muuta. Me emme enää kuvittele, että jokin muuttuisi paremmaksi
siksi, että me hylkäämme sen ja vihaamme sitä. Se muuttuu paremmaksi vasta kun me alamme
rakastaa sitä ja olemme yhtä sen kanssa. Lähtisikö suru sillä, että me vihaamme sitä? Se lähtee
vain silloin, kun me hyväksymme sen, myönnämme sen olemassaolon, tunnemme sen, olemme
yhtä sen kanssa, ja teemme mitä se kehottaa meitä tekemään.
Herkät kohtamme
Herkät kohtamme ovat niitä, joilla me aistimme rakkauden, uskollisuuden, uhrautumisen,
sankaruuden ja aidon ihmisyyden. Se voi tapahtua katsoessamme elokuvaa, jossa joku tuo esiin
totuuden oman työpaikkansa menettämisen hinnalla. Se voi olla kohtaus, jossa ihminen elämänsä ensimmäisen kerran tulee ymmärretyksi ja rakastetuksi. Se voi olla kohtaus, jossa armo käy
oikeudesta. Jokin musiikkikappale voi saada meidät unelman tai muiston valtaan. Herkät kohtamme ovat niitä, jotka näkevät todellisuuden kauneuden ja kaikkien ihmisten kauneuden, arvokkuuden ja rakastettavuuden. Herkkien kohtiemme avulla me voimme antaa muiden olla turvassa meidän lähellämme. Ne ovat usein niin herkkiä, että me kirjaimellisesti tiedämme, miltä
toisesta ihmisestä tuntuu ja mitä hän kaipaa. Niiden ansioista me voimme rakastaa hellyydellä,
ilman painostusta ja omien asioidemme ajamista.
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Mutta herkät kohtamme ovat myös niitä, jotka särkyivät ensimmäisenä. Jotkut niistä ovat
voineet olla rikki niin kauan kuin muistamme. Niihin sattuu. Ne ovat kipeitä, ja herkkyytensä
takia ne kokevat rikkinäisyytensä kivun joskus kovana. Joskus me suojelemme niitä korkeilla
seinillä. Niin on hyvä tehdä. Välillä me voimme varjella itseämme hajoamasta eristämällä herkän kohtamme. Mutta meidän ei tulisi eristää niitä itseltämme. Meidän ei tulisi hyljätä niitä,
vaan ottaa ne vastaan omana ihmisyytenämme ja inhimillisyytenämme. Herkkyys on hieno asia.
Herkät kohtamme ovat aarteitamme, ja juuri ne voivat tehdä elämämme syvästi elämisen arvoiseksi. Niiden ansioista me näemme elämän tavalla, jolla kukaan muu ei sitä näe. Jos kiellämme ne, kiellämme kaikkein syvimmän yhteytemme maailmaan, ihmisiin ja Korkeampaan
Voimaamme. On totta, että meitä on satutettu. Olemme myös itse satuttaneet itseämme. Olemme vieneet itsemme olosuhteisiin, joissa meihin on sattunut. Vaikka herkät kohtamme ovat kertoneet meille, että tähän ei ole hyvä tulla, me olemme uudelleen ja uudelleen tulleet siihen. Me
emme ole aina osanneet kunnioittaa herkkiä kohtiamme. Lapsuudessa meillä ei ollut edes vaihtoehtoa. Vanhempammekaan eivät ehkä kunnioittaneet herkkiä kohtiamme.
Nyt ne saavat olla. Jos niiden on tarpeen vielä olla hetken muurien takana, anna niiden olla
siellä turvassa. Mutta ole itse niitä lähellä. Niistä löydät rikkauden - oman rikkautesi ja elämän
rikkauden. Ne tekevät sinusta sinun näköisesi ihmisen. Ja kun kuuntelet niitä, opit tuntemaan,
minkä näköinen ihminen olet. Jos olemme eristäneet niitä ja niiden kipua itseltämme pitkään,
olemme ehkä unohtaneet, millaisia ne olivat ennen kuin ne menivät rikki. Ne olivat aarteitamme. Ne ovat edelleen. Ota ne vastaan oman elämäsi rikkauden tähden. Joskus niiden vastaanottaminen voi kestää vuosia, mutta ne ovat elämän kauneimpia vuosia. Niiden aikana me tulemme
siksi herkäksi ja avoimeksi ihmiseksi, joka me kerran olimme.
Meillä ei ole kiire
Tuttavani teetti mökilleen takan. Hän oli sopinut muurarin kanssa könttisumman. Muurari teki töitä huolella ja keskittyneesti, tehden kaiken niin hyvin kuin taisi. Hänen kätensä hyväilivät
jokaista tiiltä, jonka hän asetti paikalleen. Hän teki työnsä rakkaudella. Mutta työ edistyi hitaammin kuin kaverini oli suunnitellut. Hän sanoi muurarille "Ei sen tarvitse olla niin viimeisen
päälle. Minulle riittää vähempikin". Muurari vastasi "Kun vieraasi katsovat sitä, he eivät kysy,
kuinka kauan sitä tehtiin, vaan kuka sen teki".
Kun me muutumme, paranemme, ja kohtaamme ihmisiä, he eivät kysy "kuinka kauan se kesti?" He katsovat lopputulosta. He katsovat sitä, mitä me olemme muuranneet. Joskus he voivat
ihmetellä, miksi me muuraamme niin hitaasti. Mutta tärkeää on vain se, miten me muuraamme.
Me emme saata vielä olla valmiita, mutta tuon muurarin lailla me voimme rakastaa jokaista tiiltä, jonka asetamme paikalleen. Se energia, jolla me teemme työmme, tulee osaksi lopputulosta.
Jos me muuraamme rakkaudella, lopputulos on aivan erilainen, kuin jos muuraisimme ärtymyksellä, vihalla tai levottomuudella.
Meidän muuraustyömme voi olla avoin monesta kohtaa. On monta paikkaa, johon voisimme
laittaa uuden tiilen. Sillä, mitä kohtaa me muuraamme, ei ole niin suurta väliä kuin sillä, miten
me sen muuraamme. Silti me voimme muurata vain yhtä tiiltä kerrallaan. Elämä kiinnittää huomiomme johonkin. Jotakin nousee sisältämme. Jotakin tapahtuu tai ei tapahdu. Käsiimme tulee
aivan uusi tiili, tai sellainen jota olemme jo aiemmin yrittäneet sovittaa paikalleen. Joskus me
voimme joutua pyörittelemään samaa tiiltä monta kertaa, ennen kuin sille löytyy sopiva paikka.
Toisinaan jokin tiili loksahtaa heti paikalleen. Jos me emme osaa laittaa käsissämme olevaa tiiltä
johonkin kohtaan, vika ei ole tiilessä eikä meissä. Sen aika ei ole vielä tullut. Me voimme antaa
sen odottaa. Kun sen paikka vihdoin löytyy, se menee siihen aivan itsestään. Se sopii silloin
paikalleen täydellisesti. Kun me muuraamme rakkaudella, me rakastamme lopputulosta jo ennen
kuin se on valmis. Meidän ei tarvitse odottaa rakkautta, sillä rakkaus alkaa heti, kun me alamme
katsella elämämme tiiliä, kun otamme ne yksi kerrallaan käteemme ja silitämme niitä hellästi.
Ne ovat meidän elämämme rakennusaineita, ja ne ovat korvaamattoman kauniita osia. Ne ovat
itsemme osia, jotka eivät ansaitse yhtään vihaa. Ne ansaitsevat rakkautta ja lämpöä.
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...olen kivulias ja herkkä...löysin eilen...jutun vihasta ja sisäisestä syyttäjästä...minä huomaan
että minun sisälläni on nyt syyttäjä joka koko ajan mitätöi minua vertailee ja arvostelee...heikkoja kipeitä kohtiani...vertailen itseäni ihmisiin jotka ainakin ulos päin näyttää hyvinvoivilta ja vahvoilta...en kyllä halua edes kipeää puolta yrittää painaa alas...sen on nyt annettava elää...se on niin yksinäinen, turvaton ja pelkää tarttua asioihin...sielu menisi kippuraan...vatsa kivuistakin olen miettinyt onko minulla syöpä ja kohta kuolen...se ajatus ei tällä
hetkellä ainakaan pelota...minä olen tässä samalla kantanut petivaatteita ulos ja meinaan vähän
siivoilla...on vaikea tarttua toimeen...koska kipu vetäisi vaan pitkälleen vällyn alle laittamaan
silmät kiinni olla hiljaa kivun kanssa...mutta nyt on toimittava...minä en taas ymmärrä mistään
mitään...olen vihainen tästä kivun määrästä mitä osakseni sain...siksi tartun sinun teksteihin...tuntuu hyvältä tietää että tiedät mitä koen...on joku joka ymmärtää ja tietää on itse kokenut...mitä on kun sisällä repii ja raastaa niin että on polvilleen mennä...minun on tänään myöhemmin palattava siihen...nyt on tartuttava arjen töihin...vaikka koskee...
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3. Kuunteleminen
Me alamme kuunnella itseämme hyväksymällä sisältämme nousevat viestit hyvinä ja todellisina. Jokainen viesti kertoo jotakin meistä itsestämme. Sitä mukaa kuin me paranemme, tulemme enemmän tietoisiksi itsestämme, ja mitä paremmin me olemme selvillä itsestämme, sitä
enemmän me voimme parantua. Se on positiivinen kierre, ja me alamme astua siihen. Emme
yritä muuttaa yhtään ainutta viestiä emmekä itseämme. Sen yrittäminen olisi oman todellisuutemme kieltämistä. Opimme tuntemaan itsemme entistä paremmin ja opimme näkemään itsemme uudella tavalla - tavalla joka perustuu totuuteen, rakkauteen ja hyväksymiseen. Itsemme
kuuntelemisen tarkoituksena on tulla selville siitä mitä meissä tapahtuu, ja siitä että nuo tapahtumat ovat meille ainoita oikeita. Niiden kuuluu tapahtua meille sen tähden, mitä me olemme.
Kun me kuuntelemme itseämme, me opimme, miksi ne ovat meille oikeita. Silloin me huomaamme, että muunlaiset tapahtumat olisivat olleet meille vääriä. Kaikki sisäiset viestimme
ovat meille oikeita, sillä ne kertovat totuuden meistä itsestämme. Ne ovat aina kertoneet. Vika ei
ole koskaan ollut niissä, vaan siinä, että emme ole halunneet kuunnella niitä.
Sisällämme virtaa koko ajan suuri joukko viestejä. Mitä enemmän me paranemme, sitä selvemmiksi ne muuttuvat. Aluksi saatamme olla niistä ymmällämme. Ehkä emme tiedä miten
kuunnella niitä. Ehkä emme tiedä mitä kuunnella. Emme saata kuulla mitään. Saatamme kuulla
liian paljon. Emme saa yhteyttä itseemme, tai sitten me pelästymme sitä mitä me näemme.
Mutta me opimme. Viestit voidaan luokitella monin tavoin. Käytän kahta perustetta: lähde ja
aika.
Viestien lähteitä
Eläessämme keskellä arkipäivää monenlaisia viestejä virtaa sisällämme:
1.
Havaintomme: Näen ilmeen hänen kasvoillaan. Hänen huulensa ovat tiukat ja hänen äänensä on kova. Olen nälkäinen.
2.
Tulkintamme: Ilme hänen kasvoillaan vaikuttaa vihaiselta. Hänen äänensä kuulostaa vihaiselta.
3.
Muistomme: Kun hän viimeksi oli vihainen, hän löi minua. Monet muistot perustuvat jo tulkintaan vihasta.
4.
Mielikuvituksemme: Hän saattaa lyödä minua taas.
5.
Odotuksemme: Toivoisin hänen ymmärtävän ja lohduttavan minua.
6.
Tunteemme: Minä pelkään. Tunnen pelkoa ja epätoivoa.
7.
Päätelmämme: Hän haluaa tämän menevän suunnitelmiensa mukaan.
8.
Arvomme: Ihmisten tulisi kunnioittaa toisiaan ja ratkaista tällaiset ongelmat keskustelemalla.
9.
Uskomuksemme: Elämällä ei ole tarkoitusta. Elämällä on tarkoitus. Ei ole Jumalaa.
Jumala on hyvä. Jumala on paha.
10. Päämäärämme tai tavoitteemme: Haluaisin syödä ja levätä enkä toimia hänen tahtonsa mukaan.
11. Suunnitelmamme: Voisin yrittää käyttää voimaa. Voisin hankkia sääliä. Voisin
yrittää halveksia häntä.
12. Toimintamme: Suostun hänen suunnitelmaansa. Syön ja menen nukkumaan. Neuvottelen. Vetäydyn. Huudan. Lyön.
13. Tunteemme toimintamme seurauksena: Olen masentunut. Koen olevani vahva.
Viestit ovat hienosyisesti kietoutuneet toisiinsa. Muistomme saavat aikaan tunteita, ja tunteemme nostavat esiin muistoja. Mielikuvituksemme ja odotuksemme herättävät tunteita, tunteemme ruokkivat mielikuvitustamme ja odotuksiamme, ja niin edelleen.
Kaikkien viestien tunnistaminen vaatii melkoisesti avointa tietoisuutta. Jos sisällämme on
kätkettyä tuskaa, emme tavallisesti tunnista niitä, sillä tajuntamme on silloin sumentunut. Kun

tajuntamme on sumea, siirrymme havainnosta toimintaan usein yhdellä automaattisella askeleella hoksaamatta, mitä itse asiassa tapahtuu. Tämä askel voi olla niin automaattinen ja ennustettavissa oleva, että sitä voidaan toiminnan ja vapaan valinnan sijasta kutsua reaktioksi. Kun
kaikki on tehty ja sanottu, me saatamme tuntea itsemme kurjaksi sen takia mitä teimme, ymmärtämättä mitä tapahtui. Me ajattelemme, että meissä on perustavaa laatua olevaa vikaa, ja
keräämme lisää häpeää. Myöhemmin, miettiessämme tekojamme, me saatamme ymmärtää mitä
tapahtui - ainakin pinnallisesti. Tavallisesti se johtaa vain itsesääliin ja epäonnistumisen kokemuksiin. Pyrimme myös unohtamaan tuskallisen puolemme, jotta elämämme olisi edes hieman
helpompaa, mikä johtaa itsemme kieltämisen lisääntymiseen. Näin alkuperäinen tuskamme
hautautuu yhä syvemmälle, ja voimme vapautua siitä vain kivuliaasti menemällä kaikkien kieltämisen kerrosten läpi syvälle sisimpäämme.
Kosmisessa tietoisuudessa, joka on tietoisuuden syvin muoto, me olemme selvillä kaikista
edellä esitetyistä viesteistä. Tämä tietoisuus on hyvin nautinnollinen ja erittäin rauhallinen kokemus. Tunnistamme tunteemme ja sen mistä ne ovat lähtöisin. Voimme valita niistä minkä
tahansa - tai jonkin aivan muun. Pystymme erottamaan tulkintamme havainnoistamme. Sisäinen
maailmamme on äärettömän rikas, eloisa ja vapaa. Löydämme suuren riemun pelkästä olemassaolostamme. Tuntuu siltä kuin kokonaan olisimme oman ohjauksemme alaisia - kuitenkaan
ohjaamatta mitään. Ei ole tarvetta ohjata, koska jokainen osa itseämme on liitetty yhdeksi rauhalliseksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. Kosmisessa tietoisuudessa on nautinnollinen vapaus
valita: toiminta ei ole reaktiota, vaan vapaan tahdon tulosta. Siinä on myös lähes mystinen kuuluminen maailmaan, universumiin ja kaikkeen mitä teemme. Itse asiassa me olemme kaikkea,
mitä teemme. En koskaan osannut kuvitella, että tällainen oleminen olisi mahdollista. Kuitenkin
elän siinä ja näen monien ihmisten ympärilläni löytävän sen. Me löydämme sen. Me löydämme
valtavan olemassa olemisen rikkauden, ja me löydämme sen sisältämme. Meistä tulee osa jatkuvasti virtaavaa ja muuttuvaa todellisuutta.
Todellisuuden vääristyminen tuskan tai addiktion takia liittyy usein vain osaan elämää. Me
saatamme toimia hyvin ja avoimesti joissakin asioissa, kun taas automaattiset reaktiot liittyvät
toisiin asioihin tai tilanteisiin. Tajuntamme on kaikkein hämärtynein niihin asioihin ja tilanteisiin liittyen, joissa meitä haavoitettiin eniten. Automaattisia reaktioita tapahtuu usein myös silloin, kun pelkäämme että addiktiomme, puutteellisuuden tunteemme, arvottomuutemme, häpeämme tai pelkomme saattavat paljastua. Haavaamme särkee niin paljon, että me teemme mitä
tahansa ettei meitä enää haavoitettaisi - ja teemme sen nopeasti ja huomaamatta.
Vanha sanonta sanoo, "Uskalla olla tosi". Minä sanon että olemme aina olleet tosia itsellemme - ja aina olemme. Me emme voi olla mitään muuta kuin mitä me olemme. Kun valehtelemme, teemme sen tarkoituksella, sillä emme uskalla olla avoimia. Me olemme tosia itsellemme.
Kun paranemme, me emme keskity valehtelemisen tekoon, vaan me tulemme tietoisiksi niistä
syistä jotka johtivat meidät valehtelemaan. Tulemme tietoisiksi sisäisistä viesteistämme ja huomaamme, että jossakin sisällämme syttyi punainen valo. Emme kokeneet turvalliseksi kertoa
totuutta. Opimme huomaamaan varoitusvalot ja niiden sisältämät viestit. Kun paranemme, emme tule enemmän tai vähemmän tosiksi itsellemme. Tulemme tietoisiksi itsestämme ja siitä,
mille me itse asiassa olemme tosia. Tulemme tietoisiksi omista haavoistamme ja loukkaantumisistamme. Tulemme myös tietoisiksi halustamme olla hyvä ja rakastaa. Tulemme tuntemaan
sen emotionaalisen eristymisen ja piilottelun, joka meihin on tungettu. Tulemme tietoisiksi tuskastamme ja ymmärrämme, että olemme aina olleet tosia tuskallemme. Kun paranemme, sisimpämme muuttuu syvimpiä tasojaan myöten, mutta koko ajan me olemme yhtä tosia itsellemme
kuin aina olemme olleet. Me emme opi uutta käyttäytymistä, joka olisi ”totisempaa” - me muutumme ja paranemme syvällä sielussamme. Tie siihen kulkee itsemme tuntemisen kautta, hyväksyen kaiken, mitä näemme. Jos yritämme muuttaa itseämme tai yhtään noista viesteistä joita
kuulemme, ilman että ne saisivat kertoa meille jotakin todellista itsestämme, emme ymmärrä
itseämme. Silloin me vain pakenisimme itseämme. Vähitellen me opimme pysähtymään, lakkaamme pakenemasta tunteitamme, ja annamme itsemme rentoutua ja levätä. Opimme kuuntelemaan itseämme ja teemme sen levosta käsin. Me löydämme rauhan.
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Emme ehkä vielä tunne haavaamme tai haavojamme. Ne ovat piilossa syvällä sisällämme,
mutta ne eivät ole ääneti. Joskus ne puhuvat hiljaa kuiskaten, ja toisinaan ne karjuvat meille.
Voimme kuulla ne kun alamme kuunnella. Ne eivät lakkaa puhumasta meille ennen kuin pysähdymme kuuntelemaan. Me kuulemme ne. Me opimme tuntemaan ne. Ne puhuvat tuskasta, häpeästä ja pelosta. Sitä me kuulemme. Emme kuule hauskoja juttuja tai jännittäviä tarinoita.
Kuulemme surun sanoja. Kuulemme kertomuksia tuskasta - meidän tuskastamme. Siitä tulee
jännittävä matka. Kuulemme tarinoita, joita kukaan ei ole vielä kertonut. Kohtaamme tuskaa,
mutta ei enempää kuin on tarpeen. Me löydämme vain sen tuskan, joka jo on meissä. Ei yhtään
enempää. Emme kohtaa yhtään ylimääräistä tuskaa. Mutta sekin saattaa olla enemmän kuin
luulemme.
Tämänhetkinen tietoisuutemme itsestämme on kuuntelemisemme lähtökohta. Jos emme löydä omia tunteitamme, alamme kuunnella tekojamme. Jos tiedämme tunteemme, alamme kuunnella niitä, ja niin edelleen. Saatamme myös olla selvillä tunteistamme joihinkin asioihin liittyen, muistoistamme joihinkin asioihin liittyen, ja olla täysin ilman tunteita ja muistoja toisiin asioihin liittyen. Alamme kuunnella sitä minkä kuulemme. Ensin me emme saata kuulla mitään. Se
on OK. Me opimme.
Viestien ajoitus
Ruumiimme elää aina nykyhetkessä. Mielemme ei. Mielemme on usein joko menneisyydessä, pahoittelemassa virheitämme tai kokemassa onnen hetkiä uudelleen, tai tulevaisuudessa, aavistelemassa pelon, ilon tai helpotuksen hetkiä. Kuitenkin me koemme tunteet nykyhetkessä, ja
suurimman osan ajasta ne kertovat, että me emme voi hyvin. Tunteemme tietävät miten me
voimme. Sitä varten ne ovat olemassa. Ne kertovat meidän persoonallisesta suhteestamme maailmaan. Ne ovat meitä itseämme varten. Ne tietävät, miten me koemme itsemme ja elämämme.
On lyhyitä hetkiä, jolloin me voimme elää täysin nykyhetkessä - useimmiten hieman helpotuksen hetken jälkeen. Saattaa myös olla aikoja, jolloin me koemme itsemme niin hyväksytyksi ja
rakastetuksi, että itsekin hyväksymme itsemme ja rakastamme itseämme. Mutta heti kun rakkaus
antaa pienimmänkin merkin siitä että se voisi kadota, me palaamme takaisin ”normaaliin” tilaamme. Me elämme ulkoisen rakkauden varassa, koska emme osaa itse rakastaa itseämme.
Mutta kun alamme katsoa sisällemme, me opimme, ja löydämme oman rakastettavan itsemme.
Me ihastumme itseemme ja nautimme näkemästämme.
Viestien ajoitus voi olla jokin seuraavista:
1. Menneisyys
2. Nykyhetki
3. Tulevaisuus
Usein lähes merkityksetön tapahtuma nykyhetkessä voi laukaista meissä vahvoja tunteita.
Kun joku katsoo meitä tietyllä tavalla, jokin sisällämme nostaa varoituslipun: hän halveksii sinua. Se voi olla totta. Se voi olla valhetta. Mutta usein me otamme tulkintamme vastaan sellaisenaan kyseenalaistamatta sitä tai edes huomaamatta, että teimme tulkinnan. Ajatuksemme ja
tunteemme keskittyvät toiseen ihmiseen. Hänestä tulee ajatustemme keskipiste: mitä hän ajattelee; mitä hän tietää; miksi hän ei pidä minusta; mitä minun tulisi tehdä, jotta hän pitäisi minusta. Me emme kuuntele emmekä ajattele omia sisäisiä viestejämme. Ajattelemme jotakuta
muuta, jotakin muuta, tai ratkaisua. Saatamme yrittää miellyttää ihmisiä, kontrolloida heitä, tai
voimme yrittää piiloutua heiltä. Heistä tulee kaiken keskipiste, emmekä näe itseämme. Mielenkiintomme on muualla kuin siinä missä me olemme tai mitä sisällämme tapahtuu. Emme osaa
erottaa omia tunteitamme muiden tunteista, tai siitä mitä me kuvittelemme heidän tuntevan.
Sisällämme on niin paljon tuskaa. Meillä on niin paljon häpeää ja kipua. Mitätön tapahtuma
voi nostaa ne esiin. Joku koskettaa kipeää haavaamme. Reaktiomme on täysin luonnollinen.
Reaktiomme on hyvä. Se suojelee haavamme, jottei se aukeaisi lisää. Me tarvitsemme suojaa, ja
me suojaamme itseämme. Me olemme hyviä. Me hyväksymme tunteemme ja reaktiomme syyt-

tämättä itseämme. Sitten me alamme kuunnella niitä. Me emme muuta niistä ainuttakaan - me
vain kuuntelemme. Mikään niistä ei ole väärä eikä halveksittava. Ne ovat vain meitä varten, ja
juuri siksi niitä on syytä kuunnella ja kunnioittaa. Niiden kautta me voimme oppia ymmärtämään itseämme ja hyväksyä itsemme juuri sellaisina kuin olemme.
Kun tuska sisällämme alkaa lisääntyä, emmekä tiedä miten päästä siitä eroon, me tulemme
hermostuneiksi. Alamme toivoa, että olisimme jossakin muualla, tekemässä ja kokemassa jotakin muuta. Ajatuksemme keskittyvät tulevaisuuteen, ennakoiden helpotusta, jonka jokin tulevaisuudessa tai jossakin muualla voisi antaa. Muutumme kiihottuneiksi tai hermostuneiksi kun
ajattelemme tulevaa helpotusta. Nykyhetki on tuskallinen, ja siksi helpotuksen pitäisi tulla niin
pian kuin suinkin: ei tänään, vaan muutamien tuntien tai minuuttien aikana. Jos meidän on odotettava, tulemme ärtyneiksi. Toisinaan, kun olemme ennakoineet jotakin, joka voisi viedä tuskamme pois, rauhoitumme ja voimme odottaa useita päiviä. Innostumme aina kun ajattelemme
sitä. Jälleen kerran me emme kohtaa omaa tuskaamme. Sitä on liian paljon. Emme pysty kohtaamaan sitä. Haluamme unohtaa sen. Haluamme mennä sen ohi. Se on OK. Juuri näin me selvisimme.
Joskus kohdatessamme positiivisia yllätyksiä tai suurta iloa, me tulemme levottomiksi. Emme ole tottuneet käsittelemään vahvoja tunteita, ja ainoa tapa jolla saatamme kyetä ”tuntemaan”
ne, on pakonomaisen riippuvuutemme tai addiktiomme kautta. Suuri ilo on vahva tunne, ja suurin ilo, jonka olemme oppineet tuntemaan, liittyy hetkiin, joina olemme unohtaneet tuskamme.
Paras tietämämme tapa elää iloinen hetki saattaa hyvinkin olla jonkin sellaisen toistaminen, joka
on ollut suurin ilomme. Näin addiktiostamme on tullut meille merkittävin, joskus jopa ainoa
tapa, jolla ”koemme” tunteita - sekä iloisia että tuskallisia.
Alamme kuunnella
Me voimme alkaa kuunnella itseämme vain kun hyväksymme pakonomaisen mielemme. Se
auttoi meitä selviämään elämästä. Se kätkee salaisen maailman, jonka sisällä me huolehdimme
itsestämme ja elämme tuskamme kanssa. Alamme kuunnella myöntämällä addiktiivisen kehän:
1. Tavallisten arkipäiviemme aikana tuska pikkuhiljaa kerääntyy sisällemme. Emme ole
oppineet vapautumaan siitä. Me emme saaneet käsitellä sitä. Pidämme sen sisällämme, hymyillen iloisesti ympärillämme oleville ihmiselle. He eivät tiedä mitään. He
todella luulevat että me olemme se iloinen ja energinen ihminen, jonka he näkevät.
Syklin alussa edes me itse emme tunnista tuskan kertymistä.
2. Tuskan edelleen kerääntyessä mekin tunnistamme sen. Tämä on äkillinen reaktio. Sisällämme on suuri umpisäiliö, joka kerää ja varastoi tuskaamme. Laitamme sen sinne,
luullen sen kadonneen pois. Lopulta säiliö täyttyy ja alkaa paineistua. Paine nousee
nopeasti ja alamme kaivata välitöntä vapautumista. Alamme suunnitella sitä. Tuska ei
todellakaan ole vähäinen. Olemme tottuneet elämään valtavan tuskan keskellä. Ei mikään ihme, että kaipaamme välitöntä vapautumista. Kuka tahansa, jolla olisi sama
tuska, haluaisi sitä.
3. Kun addiktiivinen käyttäytyminen tapahtuu, me tunnemme helpotuksen. Sisäinen
Lapsemme saa elää vapaasti lyhyen hetken. Olemme onnellisia saadessamme tehdä
jotakin vain itsemme tähden. Olemme ilahtuneita sisäisen Lapsemme kohtaamisesta hänen joka ei osaa teeskennellä. Me tyhjennämme tuskatankkimme.
4. Helpotuksen jälkeen häpeä nousee esiin ja kerääntyy entisen päälle. Sanomme itsellemme, ettemme enää koskaan tee niin. Alamme täyttää tuskan tankkia heti - ja
teemme sen itse. Joskus olemme niin epätoivoisia, että emme jaksaisi elää. Halveksimme sisäisen Lapsemme lyhytaikaista ilmentymää. Niin tehdessämme halveksimme
itseämme. Joskus tuskamme on niin pinnassa, että alamme kaivata uutta helpotusta
heti edellisen jälkeen. Tässä kierteessä ei ole rauhaa. Tässä noidankehässä ei ole lepoa.
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Me ajattelemme tätä kehää. Me hyväksymme sen. Me elämme siinä ja sen ympärillä. Alamme kuunnella hyväksymällä elämämme ja kehämme. Me hyväksymme sen, että tuskainen sisäinen Lapsemme pyörittää meidän elämäämme. Kun me olemme rauhallisia, voimme muistella
kierroksiamme. Voimme tunnistaa tuskan kerääntymisen, kaipauksemme jostakin, joka on riittävän voimakasta ottamaan tuskamme pois, helpotuksen ja sitä seuraavan häpeän. Tunnistamme
noidankehämme. Emme syytä itseämme. Me vain tunnistamme. Kuuntelemme itseämme ymmärtääksemme itseämme. Emme yritä muuttaa mitään, sillä me olemme voimattomia tuskamme
suhteen. Me olemme tarpeeksi hyviä. Tiedämme parhaan tavan pitää huolta itsestämme juuri
nyt. Toistaiseksi mitään muuta ei tarvita. Olemme hyviä.
Emme yritä katsoa ja kuunnella vain sitä mitä me teemme, vaan myös sitä, mitä me tunnemme. Tunteet eivät koskaan ilmesty ilman syytä. Tunteita voi ymmärtää vain kun ne hyväksytään
täysin ilman moraalista arviointia. Tunteet eivät ole oikeita tai vääriä, ne ainoastaan ovat, ja ne
ovat aina tosia. Ne eivät valehtele meistä. Jos ne kertovat että voimme pahoin, se on totta. Tunteet eivät koskaan nouse sattumalta, eikä se mitä me koemme, ole sattumaa. Tunteet ovat tositarinaa meistä. Me itse valehtelemme itsellemme jos kiellämme ne.
Kuuntelemme itseämme ja hyväksymme kaiken mitä kuulemme. Alamme ymmärtää itseämme myötätuntoisesti. Tunnistamme ja hyväksymme tuskamme ja helpotuksemme. Meistä tulee
itse itsemme rakastajia. Meillä ei ole mitään hävettävää. Meillä on vain pieni salaisuus. Meillä
on oma tapamme kohdata tuskallinen todellisuus, tapa jota kukaan ei voi viedä meiltä pois. Sen
piti olla sellainen. Se oli tarpeen sellaisten tunteiden kohtaamiseksi, joita vanhempamme eivät
hyväksyneet. Me katselemme itseämme yrittämättä muuttaa itseämme. Kaikkein tärkein asia on,
että opimme tuntemaan itseämme. Varaamme aikaa itsemme kuuntelemiseen. Jos me yritämme
muuttaa itseämme liian pian, ymmärtämättä itseämme, yritämme muuttaa vain käyttäytymistämme. Se ei poista tuskaamme. Se ei anna meille rauhaa. Mutta nyt me lepäämme. Me paranemme.
Itse asiassa salaisuutemme ei ole pieni. Käyttäytymisemme on pieni salaisuus, mutta todellinen Salaisuus on sisällämme - oma tuskamme. Se on salaisuus, joka annettiin meille ilman omaa
osuuttamme. Muut kielsivät tuskamme todellisuuden, ja he sanoivat, ettei kukaan ollut niin kuin
me, ja että ei ollut OK tuntea sitä mitä me tunsimme. Se on salaisuus, jonka me olemme kätkeneet omin käsin. Tehtävämme on löytää se. Me emme tiedä mikä se on, mutta me tunnistamme
sen heti kun osumme siihen. Olemme kuin seikkailijoita etsimässä aarretta, joka on kätketty
arkkuun ja kaivettu hiekkaan. Aallot ovat huuhtoneet jäljet pois, mutta me olemme kuulleet huhuja. Kukaan muu ei uskonut siihen, mutta me lähdimme matkalle. Emme halua kaikkien tietävän mitä etsimme. Edes me emme tiedä miltä se näyttää, mutta tunnistamme sen heti kun löydämme sen. Löydämme kätketyt tunteemme ja unohtuneet muistomme. Tunteemme eivät voi
vahingoittaa meitä. Muistomme eivät voi vahingoittaa meitä. Tuskamme voi. Addiktiomme voi.
Tunteet ovat vain tunteita, ja muistot vain muistoja. Tuskamme on todellinen, ja pakonomainen
elämämme on todellinen.
Missä tahansa vahingollisessa systeemissä sekaannus on normaalia. Me ahdistumme ja käytämme suuren osan ajastamme sen selvittämiseen, mitä tapahtuu. Me yritämme ymmärtää, ajatellen, että jos vain ymmärtäisimme, me saisimme asiat haltuun. Mutta usein me yritämme ymmärtää kaikkea muuta kuin itseämme. Meille on opetettu, että jos ymmärrämme asiat, voimme
hallita niitä. Näinhän koululaitos ja yhteiskunta toimivat. Mutta asioiden hallitseminen on illuusio. Me voimme hallita vain itseämme, ja sitäkin vajavaisesti. Tieto kyllä auttaa meitä, mutta
tieto yksin ei paranna meitä.
Sekaannus ei ole vain addiktiivisen mielen sivutuote; se näyttelee tärkeää osaa riippuvuuden
ylläpitämisessä. Se pitää meidät voimattomina ja kontrolloitavina. Niin kauan kuin emme ymmärrä, ja meidän mielestämme pitäisi ymmärtää, me emme osaa tehdä mitään. Kukaan ei ole
niin helposti kontrolloitavissa kuin sekaannuksen vallassa oleva ihminen. Monet tietävät tämän
varsin hyvin, ja siksi he kylvävät ympärilleen sekaannusta. Ne, jotka haluavat kontrolloida mei-

tä, yrittävät saada meidät sekaannuksen valtaan. Tämä ei koske vain yksilötasoa, vaan myös
kokonaisia kansoja ja yhteiskuntaluokkia.
Ennen kaikkea sekaannus estää meitä ottamasta vastuuta omasta elämästämme. Kukaan ei
odota, että sekaannuksissa oleva ihminen alkaisi huolehtia itsestään. Silti se synnyttää huolehtimisen ja tekemisen tunnun, koska se pitää meidät kiireisinä. Me käytämme aikaamme ja energiaamme yrittäessämme saada selvyyttä johonkin, josta emme lopulta edes tiedä, mihin. Me
luemme kirjoja, tutkimme suuria oppeja ja etsimme ihanteita joskus valtavan palon keskellä,
mutta emme katso lähelle; emme katso arkista elämäämme. Sekaannus johtaa meidät kiireiseen
ja paniikinomaiseen olotilaan, jossa ei tapahdu mitään muuta kuin hermoilemista. Sivumennen
sanoen, tämä lienee yksi "tietämysyhteiskunnan" tuloksista, koska se pyrkii toimimaan vasemmalla, rationaalisella, aivopuoliskolla. Tunteiden sanotaan usein liittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä, että vasen aivopuolisko pystyy kokemaan
yhtä hyvin voimakasta tunnetta: paniikkia. Kun se ei saa asioita järjestykseen, sen sekaannus
lisääntyy, ja se joutuu paniikkiin.
Tähän on yksi lääke: pysähtyminen ja odottaminen. Tärkeitä päätöksiä ei tehdä, ne keksitään.
Ne otetaan vastaan. Ymmärtämisen yrittäminen ei toimi. Me emme ole jumalia. Me olemme
rajallisia ihmisiä. Jos yritämme ymmärtää kaiken, me emme elä täyttä ihmisyyttä. Elämämme
muuttuu yksinkertaisen arjen muuttumisen kautta, eikä suurien viisauksien löytämisen ja
"omaksumisen" kautta. Meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Asiat vain tapahtuvat. Ne tulevat
ja menevät. Ymmärtämisen yrittäminen vain ruokkii illuusiota siitä, että me voimme kontrolloida asioita tai itseämme. Jokainen, joka haluaa parantua addiktioista, joutuu kohtaamaan "sivistyksen" valheen: että kun me ymmärrämme asioita, me voimme kontrolloida niitä. Mutta tällaisen ajattelun seurauksena ei synny muuta kuin kontrolloinnin illuusio ja sen seurauksena masennus, väsyminen ja epätoivo - sekä yksilön että koko yhteiskunnan tasolla. Kun yhteiskunta ei
toimikaan niin kuin se kuvitellut toimivansa, se joutuu sekaannukseen. Mutta kukaan ei kerro
meille, että meidän ei tarvitse enää yrittää ymmärtää enempää. Alkoholistin, joka haluaa parantua, ei tarvitse ymmärtää mitään alkoholista eikä sen vaikutuksista. Mutta hänen on kohdattava
itsensä ihmisenä. Jos me näemme itsessämme jotakin, siinä ei tarvitse olla järkeä. Riittää, kun
tunnustamme sen olemassaolon. Järki tulee aikanaan, ja silloin se on oikeaa viisautta, joka on
sopusoinnussa elämän kanssa, eikä ponnistele sitä vastaan. Vain järjettömyys ponnistelee elämää vastaan. Silti siinäkin on järkensä: kun tuskamme on liian suuri kohdattavaksi, me emme
katso sitä, vaan katsomme sen yli suuriin ihanteisiin. Tällöin me voimme jopa luulla etsivämme
paranemista, kun vain välttelemme tuskamme kohtaamista. Valitettavasti tämä vain lisää tuskaa.
Tunteiden kuunteleminen
Tuska on se voima, joka ajaa levotonta mieltämme, addiktioitamme ja riippuvuuksiamme.
Tuskamme on piilossa pimeydessä. Se on niin kamala hirviö, että me kiellämme sen olemassaolon. Me syytämme kaikkea muuta ja kaikkia muita paitsi itseämme: muiden käyttäytymistä,
heidän olemustaan, heidän äänensävyjään, pientä palkkaamme, ja niin edelleen. Saatamme kyllä
myös syyttää itseämme, mutta syytämme vain käyttäytymistämme tai omaa puutteellisuuttamme. Kuitenkaan käyttäytymisemme ei ole tuskamme syy. Käyttäytymisemme saattaa lisätä tuskaamme, mutta se ei ole tuo Hirviö.
Hirviö ei ole ruma. Se on pienen sisäisen Lapsemme tuska - liian suuri, jotta hän olisi osannut
käsitellä sen. Se ei ole hänen syytänsä; se annettiin hänelle kun hänellä ei ollut valinnanvaraa.
Hän vain otti sen vastaan. Nyt me olemme aikuisia ja voimme olla hänen lähellään. Me voimme
olla hänen lohduttajansa. Me voimme olla hänen turvansa ja rakkautensa, mutta vain jos lähestymme häntä rakastaen ja hänen tuskaansa kuunnellen. Hän haluaa itkeä, mutta hänellä ei ole
ollut ketään, jonka kanssa itkeä.
Sisäinen Lapsemme vain on. Hän on todellinen minämme - luova, leikkisä, spontaani ja innostunut minämme. Levottomuutemme syy on kriittisen väärän vanhemman ääni, joka koko
ajan vain tekee. Hän yrittää olla jotakin muuta, kuin mitä me luonnollisena omana itsenämme
olisimme. Hän kuuli kriittiset ja syyttävät äänet ja ymmärsi, että hän ei saa olla oma itsensä.
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Hänen oli teeskenneltävä. Tämä vaatii tekemistä. Se ei ole olemista rauhassa. Se on selviämistä
aktiivisuudessa. Hän ei tiedä miten vain olla. Kriittisen väärän vanhemman syyttävä ääni pitää
sisäisen Lapsemme jäykistyneenä piilossa. Kuitenkin hän on kaikkien naamioiden takana meidän todellinen minämme. Hän on mitä on. Hän ei osaa teeskennellä. Hän ei osaa naamioitua.
Hän osaa vain piiloutua. Me löydämme hänet ja olemme iloisia siitä mitä löydämme.
Tunteemme eivät ole me. Me emme ole tunteemme. Mitä enemmän me paranemme, sitä
enemmän me huomaamme, että tunteemme ovat sisällämme, mutta ne eivät ole yhtä kuin me.
Pakkomielteisen mielen kokemus on kuitenkin se, että tunteet ovat yhtä kuin me. Ne ajavat
meitä. Ne kontrolloivat meitä. Me olemme tunteemme. Emme pysty sanomaan, "Tunnistan levottomuuden tunteen". Sen sijaan me sanomme, "Olen hermostunut". Tämä johtuu osaltaan siitä
että kuulimme sellaisia viestejä kuin, "Olet paha", "Olet epäonnistunut", "Älä häiritse minua
läsnäolollasi". Opimme läksymme hyvin. Usein ainoat tunteet joita tunnistamme, ovat enemmän tai vähemmän yleiset hermostuneisuuden, häpeän, innostumisen tai pelon tilat. Me emme
ole yhtä kuin tunteemme, mutta niin kauan kuin uskomme olevamme, me olemme yhtä kuin
tunteemme. Jos emme pysty tunnistamaan tunteitamme, me olemme yhtä kuin tunteemme, tietämättä sitä. Tämä ei kiellä sitä tosiasiaa, että monet meistä painavat eteenpäin tunteitaan vastaan pelkällä tahdonvoimalla - kunnes helpotus on tarpeen. Tunteet ottavat lopulta vallan. Me
olemme yhtä kuin tunteemme, kunnes opimme tunnistamaan ne ja tuntemaan niitä, sen sijaan
että tekisimme sitä mitä ne kehottavat meitä tekemään.
Kun levottomuus alkaa nousta, me syytämme olosuhteita, muita ihmisiä, mitä tahansa ulkopuolellamme olevaa. Saatamme olla epäonnistuneet jossakin, mutta silloinkaan me emme pelkää
itseämme: pelkäämme sitä miten muut reagoivat jos, tai kun, he huomaavat että olemme epäonnistuneet. Siirrämme pelon itsemme ulkopuolelle. Juuri näin me selvisimme. Tavallisesti me
emme tunnista emmekä arvosta levottomuutta tunteena tai tunteina. Sen sijaan me alamme ajatella helpotusta. Alamme toivoa olevamme jossakin muualla. Kun olemme keksineet jotakin,
joka voisi tuoda helpotuksen, alamme tuntea innostusta. Alamme odottaa helpotuksen tapahtumista. Olemme jälleen paenneet tuskaamme. Emme kiinnittäneet siihen paljoa huomiota. Me
emme pystyneet. Se on Tuska joka saa meidät polvillemme. Ohitamme sen niin nopeasti kuin
kykenemme. Meillä ei ole työkaluja sen kohtaamiseen. Meillä ei ole niitä vielä, mutta me löydämme ne. Me opimme tuntemaan mitä kauhu on. Mutta ei ennen kuin me olemme siihen valmiit.
Me voimme alkaa kuunnella itseämme aluksi kolmessa syklimme vaiheessa: kun olemme
rauhallisia, kun levottomuus alkaa nousta, ja välittömästi helpotuksen jälkeen. Erityisesti alussa
on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, kuunnella itseämme suunnitelman laatimisen ja helpotuksen
saamisen välillä. Myöhemmin me opimme kuuntelemaan itseämme myös tänä aikana. Emme
yritä muuttaa itseämme, ainoastaan kuunnella, ymmärtää ja hyväksyä. Haluamme kuulla tuskamme äänen. Ensin me kuulemme vain hiljaisen kaiun pimeydestä. Jo sekin voi olla pelottavaa, mutta tuskan ääni ei vahingoita meitä. Se elää vain pimeydessä. Kun vähitellen tuomme
valoa pimeään, se kuolee pois. Rauha jää.
Ennen kun alamme parantua, me emme useinkaan tiedä, mihin me reagoimme. Jotakin tapahtuu ja sisällämme syntyy tunne. Usein me reagoimme salamannopeasti tuohon tunteeseen,
joka tulee meistä itsestämme. Sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä tapahtuman todellisen
merkityksen kanssa, tai sen kanssa mitä joku sanoo tai on sanomatta. Me vain koemme tilanteessa jotakin, reagoimme omaan kokemukseemme, ja kuvittelemme sen olevan osa tuota tilannetta.
Paranemisen myötä me opimme kiinnittämään huomiota siihen mitä tapahtuu. Alussa me
olemme voimattomia muuttamaan omaa käyttäytymistämme, eikä se ole edes tarpeen. Tärkeää
on vain huomata, syyllistämättä itseämme siitä mitä tapahtuu. Paranemisen jatkuessa me alamme tunnistaa tunteemme ja huomaamaan ne ilman, että meidän olisi välittömästi reagoitava niihin. Syntyy lyhyt hetki, jonka aikana me hoksaamme, mitä sisällämme tapahtuu. Tässä hetkessä
me voimme valita vain antaa tunteen olla sisällämme reagoimatta siihen sen enempää. Siinäkin
me usein epäonnistumme, mutta voimme aina palata tilanteeseen jälkikäteen ja oppia tuntemaan

itseämme ja niitä haavoja, joita jokin tilanne kosketti. Tunteiden ja reaktioiden välitön yhteys
alkaa katketa.
Lopulta me annamme tunteidemme vain olla. Mitä enemmän vanhat haavamme paranevat,
sen enemmän tunteemme kertovat meille siitä, mitä nykyhetkessä todella tapahtuu, ja nykyhetki
muuttuu rikkaaksi. Tunteista tulee kuin herkät korvat: me kuulemme ääniä, ja nuo äänet paljastavat meille paljon enemmän kuin uskommekaan. Sisäinen maailmamme muuttuu rikkaaksi ja
se saa virrata vapaasti. Me emme enää tarvitse tuota lyhyttä hetkeä pannaksemme itsemme kuriin, koska ei ole mitään kuriin laitettavaa. Me elämme avoimesti, mutta tämä avoimuus on lähtenyt tuossa lyhyessä hetkessä tehdystä valinnasta antaa tunteiden vain olla.
Tapahtumia
Me olemme tottuneet ajattelemaan elämää ulkoisten tapahtumien kautta: joko muistelemme
menneitä tapahtumia tai ennakoimme tulevia. Meidän mielemme ei pidä tuskasta. Se haluaa
käsitellä sen. Se pyrkii luonnostaan tuskaa kohti, ellei tuska ole liian suuri kohdattavaksi. Siinä
tapauksessa mielemme pyörii tuskan pinnalla, uskaltamatta astua sisään. Silloinkin tuska on
mielemme keskus. Hyvin harvat meistä haluavat olla itsekkäitä, mutta missä on tuskaa, siinä on
itsekästä käyttäytymistä, jonka tarkoitus on suojella meitä uutta tuskaa vastaan. Emme voi nähdä
selkeästi itseämme, muita ihmisiä tai elämän tapahtumia niin kauan, kun katsomme niitä tuskan
verhon läpi. Ajattelemme tuskaamme tapahtumien kautta, ja puhumme niistä ikään kuin ne olisivat tuskamme. Tapahtumien ajatteleminen synnyttää ikäviä tuntemuksia ja levottomuutta - tai
saa aikaan turtumista. Muistot, tuskaiset tunteet ja tapahtumat ovat kietoutuneet toisiinsa niin,
että me emme pysty erottamaan niitä toisistaan. Mutta me opimme erottamaan ne. Opimme
ymmärtämään että tunteemme ovat yksi asia, tapahtumat ovat toinen, ja muistomme ja mielikuvituksemme ovat muita asioita. Me yritämme päästää irti tapahtumista. Ne ovat tapahtuneet.
Niiden seuraukset ovat yhä vielä avoimia ja me voimme vielä vaikuttaa niihin - ainakin omalta
osaltamme. Me emme voi kontrolloida sitä mitä tapahtuu. Mutta me paranemme. Muut ihmiset
voivat löytää oman paranemisensa. Me unohdamme tapahtumat.
Me emme syytä ketään tai mitään - emme edes itseämme. Me keskitymme sisäisiin viesteihimme, erityisesti tunteisiimme ja muistoihimme. Yritämme vastustaa kiusausta palata tapahtumien kimppuun. Emme anna ajatustemme siirtyä itsemme ulkopuolisiin asioihin. Tällä
hetkellä me emme halua ymmärtää tapahtumien kulkua, muita ihmisiä, emmekä heidän tekojaan. Haluamme ymmärtää itseämme - eikä mitään meidän ulkopuolellamme. Emme halua
muuttaa itseämme. Edes viiden minuutin ajan emme halua korjata itseämme emmekä tapahtumia. Jos epätoivo nousee, me annamme sen nousta. Se ainoastaan kertoo meille, että emme voi
hyvin. Tunteemme eivät voi vahingoittaa meitä. Me kuulemme vain oman itsemme äänen. Jos
ääni on tuskallinen, se todella tarkoittaa jotakin.
Voi olla, että me emme kuule mitään. Ei muistoja, ei tunteita, ei mielikuvia. Se on OK. Ei ole
tarpeen teeskennellä. Joka tapauksessa opimme, että emme kuulleet mitään. Meillä ei ole yhteyttä sisäiseen maailmaamme. Se on arvokas havainto. Haluamme oppia tuntemaan todellista
itseämme ja me edistymme. Hyvä. Me hyväksymme sen minkä kuulemme.
Me saatamme kuulla liian paljon. Saatamme vajota itsesääliin. Jatkamme sen toistamista,
mitä olemme sanoneet itsellemme kauan aikaa. Me olemme niin kurjia, niin huonoja. Miksi me
olemme niin huonoja? Yritämme tunnistaa jonkun syyn, jonkun tosiseikan. Kun löydämme sellaisen, me keskitymme siihen. Onko se totta? Jos se on totta, mitä sitten? Jos se ei ole totta, miksi me surkuttelemme itseämme? Mitä haluamme sanoa itsellemme? Me sanomme sen.
Saatamme haluta lakata kuuntelemasta hyvin pian. Se on OK. Opimme, että emme halua
kuunnella itseämme. Ehkä me kuulimme, että haluaisimme olla jossakin muualla ja tehdä jotakin muuta. Me opimme, että tuskamme ajaa meitä suurella voimalla. Me hyväksymme sen.
Olemme voimattomia tuskaisen mielemme suhteen. Joka tapauksessa me kuulimme jotakin.
Saatamme kokea turhautumista, mutta turhautuminen yleensä edeltää kasvua. Olemme astumassa uuteen maailmaan ja joskus suurin vaikeus on portin löytämisessä. Nyt saatamme tuntea vain
tuskaisen mielemme, emmekä ole koskaan uskoneet, että jossakin olisi portti. Portti on olemassa
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ja se on selkosen selällään. Kun me löydämme sen, on vaikea kuvitella, että se oli piilossa silmiltämme. Kun astumme sen läpi, olemme uudessa maailmassa ja alamme tutkia sitä suuren
kiinnostuksen vallassa.
Toisinaan me voimme palata tapahtumiin. Ne ovat arvokkaita, erityisesti jos niihin liittyy
vahvoja reaktioita tai tunteita. Yritämme erottaa toisistaan havaintomme, tulkintamme, muistomme, odotuksemme ja tunteemme. Mitättömiltä näyttävät tapahtumat voivat saada meissä aikaan valtavia reaktioita.
Kerran huomasin, että kirja, jonka olin lainannut työkaverilleni, oli kahtia revenneenä tuolini
edessä toimistoni lattialla. Tulin hulluksi. Kuka haluaa vahingoittaa minua? Mitä tämä tarkoittaa? Aloin ajatella kaikkea muuta ja kaikkia muita paitsi omaa reaktiotani. Pari tuntia myöhemmin rupesin ajattelemaan asiaa uudelleen. Havaintoni: Kirja on kahtia revenneenä lattialla tuolin
edessä. Tulkintani: Joku haluaa vahingoittaa minua. Aloin kyseenalaistaa sitä. Todennäköisesti
kirja oli hajonnut käytössä ja se joka palautti sen, oli laittanut sen tuolilleni, josta se putosi alas.
Miksi tulkitsin sen haluna vahingoittaa: Muistin, että kun olin pieni, vanhempani rikkoivat tavaroitani ja lelujani. Mieleeni nousi muisto. Nuorena poikana olin kiinnostunut lintujen katselemisesta. Minulla oli syntymäpäivä ja sain lahjaksi melkoisen summan rahaa. Se oli juuri tarpeeksi,
jotta saatoin ostaa kaukoputken, jota olin ihaillut pitkään kaupan ikkunassa. Olin todella onnellinen ja innostunut. Menin kotiin, mutta siellä ei ollut ketään. Kun äitini palasi, ryntäsin iloisena
näyttämään hänelle uutta kaukoputkeani. Hän paiskasi sen lattiaan, ja se meni kappaleiksi. Olin
kauhuissani. En tiennyt mitä tehdä. Menin huoneeseeni ja istuin hiljaa nurkassa. Tätä kirjoittaessani kyyneleet nousevat silmiin. Itken sitä vieläkin. Miksi olin kauhuissani: Revennyt kirja laukaisi tämän muiston ja kauhun tunteet tulivat sen mukana. Mitä tein: Kun menin töistä kotiin,
menin suoraan vuoteeseen, vedin peiton korvilleni, ja annoin paniikin ja kauhun tunteiden tulla.
Se oli kauhea kokemus, mutta se vapautti minut pelosta ja kauhusta. Suru on vielä jäljellä, mutta
se on parantavaa surua. Se on pienen lapsen surua siitä, että häntä ei rakastettu. Paraneminen ei
poista muistojamme. Paraneminen nostaa muistomme esiin, niin että ne voivat parantua ja vapautua kauhun tunteista, mutta muistot jäävät. Me saamme rauhan. Olen vielä surullinen tämän
muiston takia, mutta se ei aiheuta pienintäkään levottomuutta. Se nostaa esiin surun ja pari kyyneltä. Se tuntuu hyvältä ja rauhalliselta. Muisto on saanut levon. Minun tuskaani ei pidetty todellisena kun olin lapsi. Olin liian kauhuissani, en pystynyt vapautumaan siitä, eikä minulla ollut
keinoja sen kohtaamiseen. Miten pieni lapsi saattaisi kohdata kauhun, joka uhkaa hänen olemassaoloaan? Saatoin vain lukita sen sisääni. Se ei mennyt pois. Se odotti yli kaksikymmentä vuotta. Sinä aikana se ei heikentynyt eikä vähentynyt. Tuona yönä itkin kaikki ne kyyneleet, joita tuo
pieni lapsi ei pystynyt itkemään. Kohtasin hänen kauhunsa ja paranin. Aamulla elämä hymyili
minulle. Kauhu oli poissa. Olin rauhallisempi kuin koskaan ennen.
Ei meidän syytämme
Tämä tapahtuma oli jotakin, jolle tuolla pikkupojalla ei ollut selitystä. Se ylitti hänen käsityskykynsä. Kun hän meni ostamaan kaukoputkea, hän luuli, ettei hän tekisi mitään väärää. Kuitenkin oli ilmiselvää, että hän oli tehnyt hirmuisen rikoksen. Hänen maailmansa sortui. Hänellä
ei ollut arvostelukykyä sanoa, "Äidilläni näyttää olevan ongelma. Hän ei pysty kontrolloimaan
tunteitaan. Hänellä on varmaan paljon tuskaa". Hänellä oli vain kaksi vaihtoehtoa: joko hänen
äitinsä oli kaheli, tai hän itse oli kaheli. Jos hänen äitinsä olisi ollut hullu, ainoa ihminen, jonka
piti rakastaa häntä, olisi ollut hullu. Hän olisi kadottanut ainoan turvapaikkansa maailmassa.
Hän ei selviäisi hengissä. Hän valitsi turvallisemman selityksen, että hän itse oli hullu. Äiti oli
oikeassa. Hän ei voinut luottaa tunteisiinsa eikä aisteihinsa. Jokin hänessä oli pahasti vialla ja
hävettävää. Hän ei pystynyt erottamaan oikeaa väärästä eikä hyvää pahasta. Hän ei enää uskaltanut olla vapaa ja innostunut. Hänen piti kontrolloida itseään ja teeskennellä olevansa joku toinen. Hän ei voinut enää kuulua maailmaan omana itsenään. Hänen piti eristää oma itsensä teeskentelyn taakse. Hän oppi pitämään naamioita ja piilottamaan pelkonsa juuri siltä ihmiseltä,
jonka tehtävä olisi ollut auttaa häntä vapautumaan kaikista peloistaan.

Hän teki tietysti kaiken tämän alitajuisesti. Hän ei ymmärtänyt mitä tapahtui. Itse asiassa hän
ei ollut tehnyt mitään väärää. Se ei ollut hänen syynsä. Tästä eteenpäin se oli hänen syynsä. Se
oli hänen syynsä yli kaksikymmentä vuotta. Tuona yönä päästin menemään jotakin, joka ei
kuulunut minulle. Tuo yö vakuutti minulle, että en ole hävettävä, että olen vapaa olemaan oma
itseni, ja että voin kuulua tähän maailmaan omana itsenäni. Monia samanlaisia öitä oli vielä tulossa.
Ajattelemme tapahtumia jotka saivat aikaan vahvoja reaktioita. Mitä tapahtui? Miten me reagoimme? Miksi? Mitä me pelkäsimme? Mitä emme halunneet kertoa? Mitä olisimme halunneet
kertoa, jos olisimme olleet varmoja hyväksynnästä ja rakkaudesta? Mitä olisimme halunneet
sanoa tai tehdä? Miksi emme tehneet niin? Minkälaisen vaikutelman halusimme antaa? Miksi?
Mitä halusimme suojella paljastumiselta? Mitä olisi tapahtunut, jos se olisi paljastunut? Entä
sitten? Onko menneisyydessämme jotakin, joka muistuttaa tätä tapahtumaa?
Mikä oli havaintomme? Mikä oli tulkintamme? Voisiko olla muita tulkintoja? Miksi valitsimme tämän tulkinnan? Mitä tunteita nousi esiin? Mitä muistoja nousi, vai eikö mitään? Mitä
odotuksia meillä oli?
Me kuuntelemme. Me varaamme aikaa pysähtyä kuuntelemaan. Harjoittelemme sitä jonkin
aikaa, ja hitaasti siitä tulee osa jokapäiväistä asennoitumistamme. Kysymme kysymyksiä. Jos
emme kuule mitään, olkoon niin. Kuulemme kun sen aika on tullut. Alamme pienistä asioista.
Kun luottamuksemme ja hyväksyntämme kasvaa, suurempia asioita nousee esiin. Ne odottavat
kunnes olemme valmiita. Ne eivät ilmesty hetkeäkään ennen kuin olemme valmiit kohtaamaan
niitä. Opimme päästämään tuskamme pois hitaasti. Opimme kohtaamaan ensin pieniä asioita.
Sisällämme on suojaava järjestelmä, joka ei anna meille enempää kuin me pystymme käsittelemään. Se antaa meille heti kun olemme valmiita ottamaan vastaan. Se ei viivyttele, mutta se ei
myöskään hajota meitä. Arvostakaamme sitä.
Avoin tietoisuus
Kosmisessa tietoisuudessa on kirkas ja selvä tietoisuus omasta itsestä, ja se on erittäin nautinnollinen olotila. Siinä on myös syvä kuulumisen tunne. Kun puhun jonkun kanssa, tuntuu siltä
kuin kuuluisin siihen ihmiseen, jonka kanssa olen. Toisinaan tuntuu siltä kuin koko tietoisuuteni
olisi toisen ihmisen kanssa - silti olen tietoinen myös omasta itsestäni. Me kaksi olemme yhtä,
eikä erillisyyttä ole. Kuulun siihen paikkaan, jossa satun olemaan ja jokaiseen ihmiseen, jonka
tapaan. Olen osa kokonaisuutta, ja kokonaisuus minut mukaan lukien on hyvä ja levossa. Ei ole
mitään syytä paeta tällaisesta systeemistä toiseen paikkaan tai aikaan. En halua paeta, vaan haluan vain kuulua ja olla omana itsenäni ilman mitään naamioita. Tästä rauhasta käsin voin täysin
keskittyä toiseen ihmiseen, mikä on avannut mieleni näkemään heidän tuskansa, pelkonsa ja
häpeänsä aivan uudella tavalla. Kun olen levossa tarvitsematta suojata itseäni, voin nähdä muiden ihmisten tuskan. Olen huomannut, että olen myös peili heille: kun he huomaavat minun rauhani, he tulevat tietoisiksi omasta rauhattomuudestaan. On myös aikoja, jolloin vanhat haavat
nousevat pintaan ja sanelevat käyttäytymistäni jonkin aikaa, mutta olen myös tietoinen noista
hetkistä. Ne ovat osa minua ja osa paranemistani. Siinä, että olen tietoinen omasta itsestäni ja
hyväksyn kaiken näkemäni, on suuri lepo. Olen mitä olen, ja hitaasti opin tuntemaan itseäni ja
haavojani yhä syvemmin. Olen ihminen, josta nautin, eikä ole mitään syytä teeskennellä itselleni. En aina tee sitä mitä tahtoisin, ja joskus tunteeni ohjaavat käyttäytymistäni. Tällä tavoin me
opimme tuntemaan itseämme, mutta vain kun hyväksymme kaiken mitä näemme. Kun tulemme
tietoisiksi siitä mitä me olemme, me löydämme itsemme. Me saatamme löytää jonkun, joka on
peloissaan, loukkaantunut ja katkera, tai jonkun joka epätoivoisesti hakee rakkautta ja hyväksyntää. Se olemme me, ja me rakastamme häntä kun emme yritä kieltää tai muuttaa yhtään siitä
mitä me näemme. Me vain tulemme tietoisiksi.
Me alamme kuunnella itseämme. Aluksi olemme kömpelöitä ja taitamattomia. Se on luonnollista. Emme ole tehneet niin aiemmin, mutta me opimme. Olemme matkalla itseemme. Löydämme tuskaa, mutta vain sitä tuskaa, joka on jo meissä. Koemme tuskaa, mutta vain niin paljon
kuin on tarpeen sen pois päästämiseksi. Olemme matkalla kohti paranemista. Emme yritä
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muuttaa itseämme. Me muistamme, että jokainen meidän reaktiomme on meille ihan oikea. Jokaisella reaktiollamme on hyvä syynsä olla juuri sitä mitä se on. Sen pitää olla juuri sitä,
mitä se on. Sillä ei ole vaihtoehtoa. Me hyväksymme itsemme. Me rakastamme itseämme juuri
sellaisena kuin olemme: addikteina, joita heidän sisäisen Lapsensa tuska piiskaa eteenpäin.
Mutta silti alamme löytää tietä ulos tuskastamme.
Emme voi pakottaa sisäistä muutosta. Voimme oppia tuntemaan itseämme hyväksymisen
kautta tulemalla enemmän tietoisiksi itsestämme. Opimme tarkkailemaan itseämme, emme ainoastaan tietoisten harjoitusten aikana, vaan keskellä arkipäivän elämää. Ikään kuin seisoisimme
itsemme vierellä ja tekisimme muistiinpanoja. Tämä on taito, joka voidaan oppia, ja se voidaan
oppia vieläpä suhteellisen nopeasti, muutamassa kuukaudessa, mutta vain jos hyväksymme kaiken minkä näemme. Me näemme itsemme, ihmisen joka on kaiken rakkautemme ja hyväksymisemme arvoinen, ja me annamme hänen levätä. Lopultakin me annamme hänen olla oma itsensä
ja puhua omasta puolestaan, omia asioitaan.
Syklimme
Addiktiomme auttoi meitä selviämään hengissä, mutta se sysäsi meidät tuskalliselle kurssille
elämässä. Sen seuraus, pakonomainen mieli, on kätketyn tuskan ajama. Se ei parane itsestään.
Itse asiassa se kerää koko ajan hitaasti uutta tuskaa. Pitkän aikaa se on ollut ainoa keinomme
elää sen tuskan kanssa, joka oli joskus niin suuri, että emme osanneet kohdata sitä. Emme voi
löytää lepoa, ellemme löydä terveitä ja toimivia tapoja omasta tuskastamme vapautumiseen.
Emme voi parantaa pakkomielteistä mieltämme niin kauan kuin emme tunne niitä voimia, jotka
pitävät sen käynnissä. Emme voi kontrolloida sitä, vaan se kontrolloi meitä. Me hyväksymme,
että se oli välttämätön, jotta olisimme selvinneet. Olemme saattaneet yrittää muuttaa itseämme
monta kertaa, vain huomataksemme että emme ole löytäneet lepoa. Se on luonnollista. Me emme voi. Me arvostamme pakonomaista ja levotonta mieltämme. Se on sellaisen tuskan varasto,
joka meidän oli pakko pitää sisällämme, ja se pystyi varastoimaan kaiken sinne laitetun tuskan,
mutta kovalla hinnalla. Pakkomielteinen mielemme paranee ja addiktiomme kuolee pois sitä
mukaa kun opimme rakastamaan ja kunnioittamaan itseämme ja kaikkea sisällämme olevaa.
Vasta sitten voimme oppia rakastamaan ja kunnioittamaan muita ihmisiä ja kaikkea mitä heissä
on.
Jotkut paranemiskeskukset ja -ohjelmat pyrkivät lopettamaan addiktiot äkisti ja kerralla. Kemiallisten riippuvuuksien osalta se on todennäköisesti välttämätöntä. Mutta saattaa kuitenkin
viedä pitkän aikaa, ennen kuin opimme rakastamaan itseämme ja kohtaamaan tuskamme terveellä tavalla. Intensiivisessä lyhytaikaisessa paranemisohjelmassa meille annetaan paljon rakkautta. Meille vakuutetaan, että me olemme hyviä. Saatamme pystyä hieman purkamaan tuskaamme. Mutta jos emme opi kohtaamaan ja käsittelemään tuskaamme uusilla tavoilla, ohjelman jälkeen me palaamme vanhoihin keinoihimme. Me emme parane, ellemme opi tuntemaan
tuskaamme ja päästämään siitä irti rankaisematta itseämme. Me paranemme hitaasti. Piste. Me
emme voi parantaa itseämme, mutta me paranemme itsestään, kun opimme rakastamaan itseämme ja lakkaamme rankaisemasta itseämme.
Me voimme oppia paljon itsestämme, kun arvostamme tuskaista mieltämme ja sen syklejä.
Syklimme ovat alati muuttuvia ja vaihtelevia. On aikoja, jolloin tuskamme on syvässä levossa.
Voimme olla tyyniä pitkän aikaa. Sitten jotakin tapahtuu, ja tuskamme nousee pintaan, laukaisten halumme etsiä helpotusta. Silloin unohtamisen hetki on ainoa asia, jota kykenemme ajattelemaan ja toivomaan. Joskus halveksimme ja syytämme itseämme, vannoen, että emme enää
koskaan tee niin. Piehtaroimme itsesäälissä. On aikoja, jolloin olemme epätoivoisia, aikoja, jolloin olemme raivostuneita ja aikoja, jolloin tunnemme itsemme rauhallisiksi. Voimme oppia
paljon itsestämme hyväksymällä elämämme jokaisen osan. Meissä ei ole mitään vikaa. Ei ole
mitään syytä kiirehtiä. Me lepäämme. Me ymmärrämme itsemme ja tulemme parannetuiksi. Me
emme parane hetkessä. Me unohdamme sellaiset ajatukset. Ei ole tarpeen kiirehtiä. Me emme
edes voi kiirehtiä. Emme voi pakottaa paranemista. Me voimme vain antaa itsemme parantua
hyväksymisen kautta.

Aitous
Meillä on paljon häpeää. Joskus me voimme olla siitä tietoisia, ja joskus se ohjaa meidän
käyttäytymistämme alitajuisesti. Me emme käytä oikeita termejä ajatellessamme riippuvuuksiamme ja addiktioitamme. Joko vähättelemme niitä tai pyörimme itsesäälissä. Kuitenkin meidän
pakonomainen mielemme on kaunis. Se auttoi meitä selviämään ja nauttimaan edes joistakin
asioista elämässä. Tämä on tosiasia, ja me hyväksymme sen kiitollisina. Ajattelemme sitä yhtenä
elämämme olennaisena osana. Tämä vaatii rohkeutta ja rehellisyyttä. Meillä ei ehkä ole niitä
vielä, mutta me löydämme ne.
Voimme ajatella helpotuksen hetkiämme. Häpeämme tai mielemme saattavat yrittää estää
meitä arvostamasta niitä. Kuitenkin jotkut noista hetkistä olivat todella hienoja. Jotkut olivat
surkeita, ja jotkut keskinkertaisia. Varaamme aikaa niiden muistelemiseen. Yritämme muistaa
muutamia hyviä hetkiä. Annamme itsellemme luvan elää niiden ilon uudelleen. Ne olivat hienoja hetkiä, ja me saamme iloita niistä ja hyväksyä oman ilomme. Jotkut olivat todellisia seikkailuja. Me nautimme niistä. Minulla oli joitakin tosi hienoja hetkiä. Hymyilen vieläkin kun
muistelen niitä. Ne olivat hienoja. Silti en halua niitä takaisin. Vain muistan ne ilolla - ja surulla.
Myönnämme, että nuo hetket ovat menneet, mutta olemme onnellisia siitä, että selvisimme ja
saimme kokea joitakin suuria elämän hetkiä. Annamme niiden säilyä muistoissamme. Olemme
aitoja itseämme kohtaan. Jotkut ehkä haluaisivat syyttää meitä, mutta me tiedämme että meillä
oli hyviä hetkiä. Voimme olla rehellisiä itsellemme. Saatamme hävetä itseämme niin paljon, että
emme uskalla olla rehellisiä, mutta me opimme. Sitä mukaa kuin paranemme, me opimme ajattelemaan itseämme ja elämäämme oikeilla nimillä. Surun ja surullisuuden, jännityksen ja riemun, eristäytymisen ja yksinäisyyden termeillä. Asioina jotka ovat vain osa meitä, eivätkä kokonansa me. Me alamme antaa sisäisen Lapsemme puhua. Me alamme parantua. Alamme päästää irti häpeästä ja puutteellisuuden tunteista.
Me paranemme hitaasti. Levottomuutemme ja tuskamme katoavat - mutta eivät heti. Ne ovat
kanssamme, kunnes me kohtaamme ne. Saattaa tulla hetkiä, jolloin me emme pysty kohtaamaan
elämää ja tarvitsemme pikaista helpotusta. Olen kokenut sen. Hyväksyn sen syyttämättä itseäni.
Sallin itseni paeta tuskaa, jota en pysty kohtaamaan. Helpotuksemme hetket ovat kuin aurinkolasit, jotka suodattavat tuskan. Samalla ne myös estävät meitä näkemästä sitä ja kohtaamasta
sitä. Ajan olon tarve pitää laseja on lähes kokonaan kadonnut. Minulla on uusia, terveitä ja toimivia välineitä tuskan kohtaamiseen. Ne tuottavat todellista vapautta ja iloa. Ne lisäävät itsekunnioitusta ja rauhaa - toisin kuin addiktio. En kuitenkaan syytä itseäni, jos turvaudun addiktiiviseen pakenemiseen. Myönnän sen ja sitten päästän sen menemään. Senkin kautta opin tuntemaan itseäni, mutta vain jos hyväksyn sen ja kuuntelen sisäisten viestieni sanomaa. Myöhemmin
käsittelen tuskani terveellä tavalla. Olen tielläni syvempään paranemiseen. Sinä löydät oman
tiesi.
Sisäinen Lapsemme on aina aito ja rehellinen. Voimme löytää hänet kun olemme aitoja ja rehellisiä. Sisäinen Lapsemme kuuntelee meitä koko ajan. Me olemme hänen ainoa toivonsa, ja
hän tietää sen. Saatamme yrittää hylätä hänet ja elää epärehellisyydessä, mutta hän ajaa meitä
takaa, kunnes kuulemme häntä. Hän kaipaa meidän rakkauttamme ja hyväksyntäämme. Hän
haluaa meidän tuntevan hänet - totuudessa ja hyväksymisessä. Hän odottaa, että me vapauttaisimme hänet vankilastaan kaikessa luovuudessaan, vapaudessaan ja ilossaan.
Me saatamme väsyä ja menettää uskomme paranemiseen. Sisäinen Lapsemme ei. Hän uskoo
meihin silloinkin kun emme jaksa itse uskoa itseemme. Voimme yrittää. Voimme yrittää heittää
paranemisen menemään, mutta me kuulemme hänen äänensä. Sitten me tulemme takaisin. Ehkä
me tarvitsimme opetuksen. Olemme matkalla kohti paranemista.
Aika kuunnella
Me varaamme aikaa itsemme ja sykliemme kuunteluun hyväksyvinä ja uteliaina. Haluamme
oppia tuntemaan itsemme sellaisina kuin me olemme, yrittämättä muuttaa yhtään mitään. Haluamme olla aitoja ja rehellisiä käyttäen oman elämämme ja omien asioidemme oikeita nimiä. Me
aloitamme sykleistämme.
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Alla on kuusi kysymystä, jotka käsittelevät syklejämme. Kysymysten tarkoitus on myös
osoittaa se, että häpeän ja viallisuuden tunteemme eivät ole ainoastaan omiamme. Ne ovat yleisiä haavoitetun sisäisen Lapsen piirteitä. Pakonomainen käyttäytyminen on yleinen piilossa olevan tuskan ilmentymä, ja riippuvuuden ja addiktion syklit seuraavat samaa yleistä rakennetta.
Häpeä ei ole oma omituinen salaisuutemme, joka on yksin meillä. Nyt muistelemme edellisiä
syklejämme.
1. Kuinka kauan tunsin itseni rauhalliseksi? Tunsinko itseni hyväksi, tavalliseksi vai
huonoksi?
2. Koska hermostuminen alkoi ilmentyä? Ilmenikö se jonkin tapahtuman jälkeen? Minkä?
3. Koska aloin kaivata helpotusta? Mitä rupesin odottamaan? Miten pian?
4. Miltä minusta tuntui, kun olin päättänyt tehdä jotakin? Kuinka innostuneena aloin
odottaa sen toteutumista?
5. Milloin toteutin suunnitelmani? Oliko se tavallinen, hyvä vai huono? Mikä oli hyvää?
Mikä oli huonoa? Tapahtuiko se niin kuin olin suunnitellut?
6. Miltä minusta tuntui jälkikäteen? Pitikö minun valehdella tai teeskennellä jollekulle?
Me ajattelemme asioita niiden oikeilla nimillä. Ajattelemme tuskan ja helpotuksen termeillä,
hyvien ja huonojen suunnitelmien termeillä - addiktiomme termeillä. Saatamme kokea itsemme
ensin epävarmoiksi. Se on normaalia. Ehkä me näemme jotakin, jota emme ole nähneet pitkään
aikaan. Saatamme tuntea itsemme pelokkaiksi, typeriksi tai epätoivoisiksi. Jos niin käy, me vakuutamme itsellemme olevamme matkalla kohti paranemista. Me alamme oppia kohtaamaan
tuskaamme ja niitä tapoja, joilla olemme välttäneet sitä. Alamme oppia tuntemaan totuuden itsestämme. Todellinen minämme elää vain totuudessa. Emme voi koskaan löytää todellista itseämme epärehellisyydessä. Nyt me alamme olla itsellemme rehellisiä asioista, joista kukaan muu
ei tiedä mitään. Se on rehellisyyttä. Jos tunnemme olomme kurjaksi, me tiedämme, että emme
voi hyvin ja tarvitsemme paranemista. Alamme oppia tuntemaan itseämme, syklejämme, ja helpotuksen tarvettamme. Alamme kuulla omia sisäisiä viestejämme. Ne kertovat tuskasta, ja ne
ovat tuskallisia.
Kaipauksemme olla jossakin muualla tekemässä jotakin muuta on osoitus siitä, että toivomme pääsevämme nykyhetken tuskaa karkuun. Meillä ei ole rauhaa nykyhetkessä, emmekä kuulu
siihen. Nykyhetki on tuskallinen, minkä vuoksi me toivoisimme löytävämme jotakin tarpeeksi
vahvaa, johon voisimme uppoutua niin, että voisimme unohtaa tuskamme edes hetkeksi. Näin
me selvisimme.
Kosmisessa tietoisuudessa me olemme rauhassa nykyhetkessä, eikä ole mitään tarvetta paeta
siitä. Kaikessa mitä teemme, on vain tyytyväinen olemassaolo sen keskellä, ja mystinen kuuluminen siihen ja koko maailmankaikkeuteen. Mitä tahansa teemmekin, me olemme tyytyväisiä
siinä, ja koko persoonamme on niin uppoutunut siihen, että emme kaipaa jotakin muuta. Olemme tyytyväisiä itseemme ja paikkaamme maailmassa. Tällainen olemassaolo on iloa syvimmillään. Tuska tai suru voivat olla läsnä, mutta ne koetaan selkeästi erillisiksi asioiksi, jotka eivät
häiritse rauhaamme. Tunnistamme ne sisällämme, ja siinä kaikki. Voimme tuntea pelkoa, ja me
hyväksymme pelon. Se vain haluaa kertoa, että jokin on meille tärkeää, ja saatamme olla menettämäisillämme sen. Tällaisessa pelossa ei ole ylimääräisiä kuormia menneisyydestä eikä tulevaisuudesta. Tunteemme säilyvät kiinni nykyhetkessä. Suru on osa elämää, ja lopulta me menetämme kaiken mitä rakastamme. Tällainen suru on rauhallista antautumista rakkauden edessä, ja
vain hetken kestävän elämämme edessä.
Me kuuntelemme syklejämme jonkun aikaa. Me ajattelemme elämäämme ja sen kierroksia.
Me lepäämme. Me rentoudumme. Me emme yritä muuttaa itseämme. Me annamme elämämme pyöriä niin kuin olemme tottuneet. Mutta haluamme ymmärtää sitä. Mietimme näitä kysymyksiä aina silloin tällöin. Meistä tulee omia tarkkailijoitamme arkipäivän askareissa. Yritämme
tunnistaa ne tunteet, muistot, odotukset ja pelot, jotka nousevat pintaan kun ajattelemme niitä.

Joka kerran, kun teemme niin, voimme olla varmoja, että kuljemme kohti paranemista. Se vaatii
aikaa. Annamme itsellemme luvan parantua hitaasti. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Elämä johtaa
meidät niiden asioiden eteen, jotka meidän tulee oppia, ja se on helläkätinen opettaja. Silti me
kohtaamme tuskaa, mutta vain sen tuskan, joka on jo sisällämme. Elämä vetää sen pois hellästi,
mutta ei ilman tuskaa.
Vastaanottaminen
Hyväksymättömyyden tarkoitus on kieltää todellisuus. Se näkee jotakin, mutta se sanoo, että
asiat eivät ole niin. Se ei kerro totuutta eikä antaudu elämälle, vaan yrittää taistella sitä vastaan.
Sen sanoma on "minä en tahtoisi ottaa vastaan sitä ihmistä, joka minä olen".
Se on totta mikä minä olen. Se mitä minä en ole, ei ole totta. Tuska tekee meille arvokkaan
palveluksen: se paljastaa meille, mitä me olemme. Mutta tuskamme yrittää saman tien peittää
sen, sillä se ei halua ottaa sitä vastaan. Kipu riisuu meidät kuvitelmista, ja siksi sen tunnistaminen on tarpeellista. Kun olemme kuulleet sen äänen, meidän on tunnistettava se ja katsottava
rakastavasti sitä ihmistä, jonka se osoitti meille.
Hyväksymättömyys yrittää kertoa meille, että se mitä me olemme, on huono, epäonnistunut
ja kurja. Se huutaa meille, että on väärin olla surullinen, hiljainen ja pelokas. Se karjuu meille,
että meidän pitäisi tietää. Me emme saisi olla epävarmoja. Me emme saisi olla ujoja. Me emme
saisi millään olla sitä mitä me olemme, sillä kaikki se on kelvotonta. Sitä paitsi kaikki muut muka tietävät, ovat varmoja, lujia, aina oikeassa, eivätkä he tee koskaan virheitä. Mutta me emme
ole täällä muuttuaksemme, jotta tulisimme hyväksytyiksi. Me olemme täällä hyväksyäksemme
sen ihmisen, joka me olemme.
Me emme koskaan pety tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei koskaan tuota meille iloa. Me emme
koskaan ole onnellisia tulevaisuudessa. Sillä tulevaisuudessa ei ole mitään. Me voimme pettyä
ainoastaan nykyhetkeen. Ainoastaan jokainen nykyhetki voi tuottaa meille surua tai iloa. Tulevaisuus on vain pakeneva varjo, joka ei koskaan petä meitä eikä koskaan tee meitä iloisiksi. Sitä
ei ole. Sitä ei koskaan tule olemaan. Kun se tulee, se on vain uusi nykyhetki.
Mitään muuta ei ole kuin nykyhetki, ja se miten maailma tapahtuu jokaisessa nykyhetkessä.
Jos me petymme nykyhetken todellisuuteen, me kuvittelimme, että olisi ollut toisenlainen todellisuus, joka olisi tapahtunut toisella tavalla. Mutta tämä on illuusio. Se on kuviteltu maailma. Se
on haavetta ja valhetta. Jokainen nykyhetki paljastaa meille, että on vain yksi todellisuus. Se on
hienoa ja hyvin niin kauan kuin voimme hyväksyä sen ja luopua illuusioista. Mutta jos kuvittelemme, että olisimme voineet ohjata nykyhetkeä miten tahdomme, me koemme väistämättä epäonnistuvamme, sillä me emme voi. Me emme voi kontrolloida edes sitä, miten me koemme nykyhetken. Me emme koskaan voi.
Jokainen nykyhetki avautuu tavalla, johon me voimme vaikuttaa vain hyvin vähän, ja jossa
me emme voi kontrolloida edes sitä, miten me koemme sen. Jokainen nykyhetki on yllätys. Meidän tunteemme siinä ovat yllätys. Hyväksymättömyys sanoo, että meidän pitäisi voida kontrolloida sekä tapahtumia että omia tunteitamme. Se pyytää meiltä mahdottomia. Tämän takia se ei
voi koskaan saada mitä se pyytää, teimmepä mitä tahansa ja annoimmepa sille mitä tahansa. Se
vihaa todellisuutta, eikä se siksi voi koskaan päästä vihastaan eroon. Hyväksymättömyys sanoo:
Minä en halua ottaa vastaan todellisuutta.
Koska se kieltäytyy ottamasta vastaan todellisuutta, se ei voi perustella omaa olemassaoloaan
muulla kuin valheella. Sen valhe tulee kaukaa, siitä meille annetusta ajatuksesta, että jos käyttäytyisin toisin, vanhempani tai muut tärkeät ihmiset rakastaisivat minua. Se sanoo, että jos
käyttäytyisin toisin, voisin kontrolloida muita ihmisiä ja saada osakseni rakkautta. Mutta kun
mutkille vääntyminen sattuu minuun, minä vihaan itsessäni sitä osaa, joka ei voi hyvin. Tämän
itsen vihaamisen taustalla on hirmuinen pelko. Oikeastaan sen taustalla on Kauhu. Mikään muu
kuin kauhu ei riitä synnyttämään meissä niitä kokemuksia, joita itsemme vihaaminen synnyttää.
Ne ovat muistutuksia siitä Kauhusta, jota elämässämme on joskus ollut. Mutta itseviha ei katso
tätä kauhua. Se kääntää katseensa pois meidän omista tunteistamme ulkoisiin olosuhteisiin, joko
menneisyyden murehtimiseen, tulevaisuuden pelkäämiseen tai toisenlaisen tulevaisuuden ta-
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voittelemiseen. Me voimme jäädä nykyhetkeen, kun emme lähde seuraamaan sen ajatuksia,
vaan koemme omat tunteemme.
Jokaisessa nykyhetkessä maailma tapahtuu niin kuin tapahtuu, ihmiset käyttäytyvät niin kuin
käyttäytyvät, me koemme sen kaiken niin kuin koemme, emmekä voi millekään näistä yhtään
mitään. Hyväksymättömyys sanoo, että meidän pitäisi voida. Mutta meidän tunteemme ovat
aina oikeita, ja ne kertovat siitä, mitä meidän sisällämme tapahtuu. Jäljelle jää siis vain yksi
vaihtoehto: hyväksyminen. Jokainen ääni, joka syyllistää meitä, rajoittaa meitä tai väsyttää
meitä, on hyväksymättömyyden ääni. Se sanoo, että jokin minussa on pahaa, puutteellista ja
virheellistä. Mutta mikään niistä ei pidä paikkaansa. Paikkansa pitää vain se, että me olemme
hyviä, rakastettavia ja rakastavia. Elämän suuri tehtävä on osoittaa se meille. Meidän suuri tehtävämme on ottaa se vastaan. Meidän suuri tehtävämme on rakastaa itseämme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme.
...tapasin myös yhden ihmisen joka ennen kuului elämääni...ihmettelin aina miksi hän sai
oloni epämukavaksi...hänellä oli oma riippuvuus aikaisemmin...minä siitä tiesin...nyt en hänen
elämästään mitään tiedä...ontto tunne hänen lähellään on...minun tehtävä ei ole muiden ongelmia pohtia...sen hetken kun tapasin hänet...en ollut täysin oma itseni kuitenkin enemmän kuin
koskaan...hyvä minä!! olen paljon viime aikoina miettinyt miten olen itse ollut itseni pahin vihollinen...jos olen tehnyt virheen olen ikäänkuin hakannut itseäni...minun pitäisi olla täydellinen
en saisi tehdä virheitä...silloin tulee rangaistus...tiedän elämässäni olevan asioita mitä en voi
enkä halua enää tehdä...riippuvuuteni ja toisten ihmisten tekemiseen puuttuminen...niistä minulle tulee paha olo...kuitenkin en aina pysty tai jaksa taistella taannun...juuri silloin tarvitsen
eniten hyväksyntää ja rakkautta itseltäni minua kohtaan...ja on asioita joita en voi muuttaa...minun on ne hyväksyttävä...kamalinta on vaatimukset mitä olen itselleni asettanut en armosta ja hyvinvointini tähden vaan...päässäni vanhat auktoriteetit haukkuvat rääpivät suutaan
etten kelpaa...haluan pyrkiä tiettyihin hyviin asioihin hyvinvointini tähden...mutta tajuan ei muut
ole parempia kuin minä tai huonompia ja kaikkinensa he vastaavat itse teoistaan...minä vastaan
vain minun tekemisistä...minun on itse hyväksyttävä itseni rakastettava ja arvostettava virheitä
tekevänikin...olen ollut itselleni kamala...aikuinen minussa on sabotoinut sisäistä lasta...samaa
laulua olen soittanut osaksi niin kuin minulle on soitettu...muut ei ole erilaisia...saan mennä
ihmisten keskelle voimieni mukaan...tutustua uuteen hyväksyen itseni ja tunteeni...tämän vuoksi
olen niin paljon pelännyt elämää, ihmisiä lähteä ja mennä...olen tehnyt itselleni vääryyttä...ja...jumala kuvani ankara ukko joka nauttii kun minä lyön itseäni ja pelkään...niin väärin...rakkauden jumala...joka antaa minun rauhassa etsiä ja virheittenkin kautta löytää...rakkauden silmä valvoo kulkuani...on suoja ja turva...kutsuu hyväksymään itseni ihmisenä...ei enää lyömään minua...saan laskeutua hänen rauhaan ja vapauteen siinä olen turvassa...tämä on minulle uutta jumala antakoon tämän totuuden laskeutua sydämeeni syvälle...rauhaa ja hyvää oloa...rukoile tämän asian puolesta...tästä löydöstä haluan pitää kiinni...vapauttaa...en enää halua siihen itseni tuomitsemiseen takaisin...se vie minut häkkiin...

4. Rakkaus
Enemmän kuin mitään muuta, me tarvitsemme rakkautta. Tulee aikoja, jolloin paraneminen
tuntuu kurjalta. Tulee aikoja, jolloin tuskalliset tunteet nousevat esiin. Tulee aikoja, jolloin pelkkä helpotus ei riitä. Tulee aika, jolloin me tiedämme, että helpotus ei paranna meitä. Nämä ovat
aikoja, jolloin me tarvitsemme rakkautta. Me tarvitsemme rakkautta selvitäksemme ja kasvaaksemme. Tarvitsemme rakkautta parantuaksemme. Tarvitsemme parantavaa rakkautta. Kaikki
ihmiset ovat hauraita - erityisesti emotionaalisesti. Meistä tulee ehjiä ja kokonaisia, kun löydämme parantavan rakkauden, mutta matka siihen kulkee oman haurautemme löytämisen kautta. Me voimme kohdata oman haurautemme sellaisissa olosuhteissa, joissa voimme laskea puolustuksemme alas ja lakata taistelemasta lyödyksi tulemista vastaan. Muut ihmiset eivät välttämättä halua lyödä meitä. Todennäköisesti he ajattelevat pitävänsä meistä ja rakastavansa meitä,
ja usein he ajattelevat tietävänsä, mikä on meille hyväksi. He haluavat auttaa meitä parhaaksi
tietämällään tavalla. Kuitenkin heillä saattaa olla omat haavansa, ja jos he eivät ole tietoisia
niistä, heidän haavansa särkevät heitä itseään ja muita ihmisiä palasiksi. Hyvä tahto ei ole sama
kuin parantava rakkaus. Rakkaus ilmenee tekoina, eikä ajatuksina tai tunteina.
Kun me olimme pieniä, rakkaus oli tarkkaan määritelty. Se oli sitä, että siivosimme oman
huoneemme, että emme sotkeneet vaatteitamme, että olimme hiljaa ruokapöydässä, että emme
häirinneet aikuisten keskusteluja, ja että olimme poissa aina tarvittaessa. Me halusimme rakastaa, mutta meidän sydämemme ei totellut tällaista rakkautta. Jos me yritimme rakastaa tavalla,
joka tuli sydämestämme, meille osoitettiin aina uudelleen, että rakkaus ei ole sellaista. Se ei saanut olla hassua, ei iloista, eikä varsinkaan saanut aiheuttaa epäjärjestystä. Meille rakkaus oli itsestämme luopumista. Meille rakastaminen oli muiden ehtoihin taipumista. Se tuhosi hyvän
olon ja ilon, joista meidän sydämemme rakkaudelliset tunteet saivat käyttövoimansa. Sydämen
riemullinen pulppuaminen lakkasi.
Vielä nytkin me voimme ihmetellä, mitä rakastaminen on. Haluaisimme rakastaa ja olla läsnä, mutta jossakin meissä on vielä tuo pieni Lapsi, joka kokee, että rakkaus on sitä, että me emme häiritse. Pienikin häiriöksi olemisen tunne ajaa meidät yksinäisyyteen, pois niiden läheltä
joiden kanssa me tahtoisimme olla. Me haluaisimme rakastaa muita ja itseämme, mutta me emme osaa. Me emme vieläkään tahdo uskaltaa luottaa sydämeemme.
Nyt me saamme oppia rakastamaan omalla tavallamme. Me saamme rakastaa tavalla, jossa
meidän on hyvä olla. Meidän rakkautemme saa olla spontaania ja "häiriöksi". Se saa hämmentää
muita. Meidän rakkautemme saa kertoa, että sydämessämme on jotakin, ja se saa tulla esiin. Me
muutumme yksinkertaisessa luottamuksessa elämäämme, itseemme ja muihin ihmisiin. Niin
paljon turhaa tuskaa syntyy, kun me kadotamme elämän vastaanottamisen ja alamme yrittää
kontrolloida sitä. Me voimme antaa muille ihmisille vallan omiin valintoihimme. Kun me rakastamme muita, näin voi helposti käydä. Me haluaisimme täyttää heidän odotuksensa ja tehdä
heidät onnellisiksi, jotta he puolestaan rakastaisivat meitä. Yhä uudelleen me voimme tehdä sen
oman itsemme hinnalla. Kun me luovumme itsestämme, me emme voi kokea olevamme rakastettuja.
Me emme voi rakastaa ottamatta riskejä. Emme myöskään voi löytää rakkautta itsellemme
ottamatta edes pieniä riskejä. On totta, että joskus haavoitumme. Kun me avaamme sydämemme, se on avoin myös iskuille. Jotkut iskut ovat tahallisia ja tietoisia. Toiset ovat vahinkoja,
muiden hapuilua rakkaudessa. Jotkut johtuvat muiden omista ongelmista. Mekin olemme saattaneet puolustaa itseämme iskemällä. Mutta meidän ei enää tarvitse, ei ainakaan pitkään. Eikä
meidän tarvitse jäädä miettimään, miksi jotkut tekivät niin kuin tekivät. Muut vain tekevät niin
kuin tekevät. Ja me vain teemme niin kuin teemme.
Parantava rakkaus
Mitä rakkaus sitten on? Me olemme addikteja, koska meitä ei rakastettu, koska joitakin olennaisia rakkauden elementtejä puuttui, kun me olisimme tarvinneet niitä. Meillä saattaa olla vää-

41
ristynyt käsitys siitä, mitä rakkaus on. Me saatamme odottaa ja toivoa jotakin sellaista. mikä ei
ole rakkautta. Saatamme odottaa rakkautta. joka hoitaa paranemisen puolestamme, tai saatamme
kaivata rakkautta. joka pakottaa meidät paranemaan. Saatamme odottaa ihmettä. Mutta rakkaus
on löytöretki, joka jo alkaessaan on täynnä iloa. Se on löytöretki, joka kaunistuu päivä päivältä.
Jotta me voisimme parantua, me tarvitsemme rakkautta joka hyväksyy, rakkautta joka antaa anteeksi, rakkautta joka rohkaisee ja rakkautta joka uskoo meihin.
Rakkaus hyväksyy
Rakkaus hyväksyy meidät juuri sellaisina kuin olemme. Meillä ei ole mitään syytä teeskennellä. Tiedämme olevamme aina tervetulleita vain siksi, että me olemme me. Tällainen rakkaus
on aina lahja. Ei ole mitään, millä me voisimme ansaita sen. Se hymyilee kun se näkee meidät.
Se ilahtuu saadessaan nähdä meidät ja kuullessaan meidän äänemme. Olemmepa puhtaita tai
likaisia, iloisia tai surullisia, optimistisia tai masentuneita, me olemme aina tervetulleita. Meitä
tai meidän persoonaamme kohtaan ei ole pienintäkään painostusta. Se ei koskaan hylkää meitä,
ja me tiedämme sen. Olemme turvassa. Voimme levätä. Voimme leikkiä ja pitää hauskaa.
Voimme itkeä ja olla vihaisia. Mitä tahansa teemmekin, se on aina meidän kanssamme.
Rakkaus antaa anteeksi
Rakkaus erottaa meidän tekomme ja persoonamme. Jos me teemme jotakin "väärää", se ymmärtää, että tekomme eivät olleet oikeita. Sitten se antaa anteeksi. Ei syyttelyä, ei riitelyä, eikä
mitään muutakaan painostusta. Rakkaus saattaa antaa meidän tietää, että olemme tehneet jotakin
väärää, mutta se antaa meidän myös tietää, että tekomme on annettu anteeksi. Rakkaus voi myös
antaa anteeksi ilman, että se kertoo meille, että teimme jotakin väärää. Se sietää meidän tekojamme, eikä sillä ole mitään meidän persoonaamme vastaan. Rakkaus saattaa epäonnistua siinä,
mutta silloin se etsii meidän anteeksiantoamme. Siinä on vahva myötätuntoinen tietoisuus inhimillisestä heikkoudesta. Meillä on vapaus kasvaa yrityksen ja erehdyksen kautta.
Rakkaus rohkaisee
Kun me olemme masentuneita, rakkaus lohduttaa meitä. Kun me olemme surullisia, se ymmärtää meitä. Rakkaus nauraa ja itkee kanssamme, mutta se tekee myös jotakin enemmän. Se
näyttää meille, että on paljon muutakin kuin vain itkeminen. Sitten se päästää meistä irti. Se vain
antaa meidän tietää. Sitten se on hiljaa, mutta tavalla, joka kertoo, että voimme saada tukea aina
kun tarvitsemme. Se ei tyrki meitä eteenpäin. Se on kuin peili, joka näyttää meille, mitä elämästämme puuttuu. Se näkee meidän tuskamme, mutta se näkee myös tuskaamme kauemmas.
Jos me olemme laiskoja, se antaa meidän nähdä laiskuutemme, ilman syyttelyä tai osoittelua. Se
tekee sen joka kerta, kun se huomaa, että meidän pitäisi huomata laiskuutemme. Jos se tietää,
että olemme tietoisia laiskuudestamme, se on hiljaa. Se antaa meidän huomata toisen puolen
itsestämme, hyväksyvästi ja ystävällisesti. Se tunnustaa sen tosiasian, että me olemme vapaita
ihmisiä, eikä se yritä kontrolloida meitä. Tällaisella rakkaudella ei ole kätkettyjä tavoitteita eikä
suunnitelmia.
Rakkaus uskoo meihin
Rakkaus näkee nykyhetkeä kauemmas. Rakkaus näkee vielä salassa olevat kykymme, asenteemme ja taitomme. Se unelmoi kauniita unelmia. Se herättää meidän unelmamme. Se näkee
meissä vielä piilossa olevan kauneuden. Se näkee meidät kukkana, joka on avautumaisillaan. Se
ymmärtää, että me kukimme itse. Se ymmärtää, että vain me itse tiedämme, millainen kukka
nupusta avautuu. Se ei yritä ajaa meitä johonkin päämäärään, vaan se antaa meidän itse löytää
päämäärämme. Mitä tahansa ne ovatkin, se iloitsee niistä ja kulkee vierellämme niitä kohti. Se ei
yritä tyrkyttää meille omia päämääriään. Rakkaus antaa meidän epäonnistua, luottaen siihen,
että opimme ja kasvamme oppituntiemme kautta. Se ei yritä estää meitä epäonnistumasta, paitsi
silloin kun se ajattelee meidän olevan vaarassa. Rakkaus antaa meidän löytää itse oman tiemme,

ja sitten se seuraa meitä sillä. Jos unelmamme ja päämäärämme ovat erilaiset, rakkaus iloitsee
erilaisuuden rikkaudesta. Se kunnioittaa meidän kauneuttamme. Se ei pilaa itseään eikä meitä
lankeamalla itsekkääseen käyttäytymiseen meidän kanssamme. Se vastustaa niitä kiusauksia,
joita me tai meidän addiktiomme saattavat synnyttää. Se uskoo meidän tosi parhaaseemme.
Koimmeko tällaista rakkautta? Olemme addikteja, eikä ilman syytä. Jotakin olennaista puuttui. Sen sijaan saimme väkivaltaa, vihaa, syyttelyä ja hylkäämistä. Voimme olla vastahakoisia
myöntämään sitä, tai me saatamme olla raivoissamme ja katkeria. Minun kotini - jos sitä oli:
ennen kuin lähdin opiskelemaan, olin asunut 18 eri paikassa - oli vääristynyt ja rikkinäinen.
Kirje isälle, Missä on lapsuuteni, Takaumia ja Ei minun syytäni ovat verkkosivuillani olevia
tekstejä, joissa olen kohdannut joitakin lapsuuteni asioita.
Me emme oppineet olemaan rakastettuja. Me emme oppineet rakastamaan. Käsityksemme
rakkaudesta saattaa olla hyvinkin vääristynyt. Niin ovat myös tunteemme sitä kohtaan. Saatamme pelätä rakkautta - samalla epätoivoisesti kaivaten olevamme rakastettuja. Jotta voisimme olla
rakastettuja, meidän on antauduttava rakkaudelle. Rakkaus ei aseta meille sellaista vaatimusta.
Se odottaa meitä, mutta meidän on tehtävä oma osamme. Se antaa meidän tietää, että se odottaa,
ja se tulee lähelle ja jää vierellemme. Mutta meidän on otettava viimeinen askel. Jos emme koskaan paljasta sitä, mitä me olemme, me emme voi kokea omana itsenämme hyväksytyksi tulemista. Jos emme kerro, että valehtelimme, me emme voi kokea anteeksisaamista. Jos emme
koskaan paljasta päämääriämme, me emme voi saada tukea matkallamme niitä kohti. Viimeinen
askel on meidän. Mutta miten me voimme ottaa tämmöisen riskin? Mistä me löydämme tällaista
rakkautta?
Neljänlaisia ihmisiä
Jotta saisimme rakkautta, me tarvitsemme rakastajia. Yksi kaikkein tärkeimmistä rakastajista
olemme me itse, mutta me tarvitsemme myös muita ihmisiä. Jos emme koe olevamme muiden
rakastamia, suhteemme kärsivät paljon ja me kärsimme paljon. Me tarvitsemme rakkautta, joka
kohtaa meidän ydinasiamme ja pinta-asiamme. Tarvitsemme rakkautta, joka auttaa meidät yhden lyhyen hetken läpi ja rakkautta, joka on vierellämme pitkän aikaa. Meidän on myös opittava
tunnistamaan ihmiset, jotka voivat auttaa meitä eteenpäin, jotta odotuksemme olisivat realistisia
emmekä satuttaisi itseämme emmekä muita. Yritän kuvata joitakin ihmissuhteidemme näkökulmia käyttäen hyvin karkeita luokkia. Alla olevassa taulukossa on esitetty neljänlaisia ihmisiä.
Luokkien nimet ovat vain viittauksia, joiden tarkoitus on auttaa niiden tarkempaa määrittelyä
myöhemmin.

Lyhytaikainen
Pitkäaikainen

Pinta-asiat
Kuka tahansa
Ystävät

Ydinasiat
Turvallinen kuka tahansa
Turvalliset ystävät

Me saatamme kaivata rakkautta ja hyväksyntää niin epätoivoisesti, että odotuksemme ovat
epärealistisia. Paljastamme itseämme vahingollisille ihmisille, jotka hylkäävät meidät ja halveksivat meitä - ihmisille, jotka eivät ymmärrä meitä. Tällaisten kokemusten jälkeen me vakuutamme itsellemme uudelleen, että meissä on jotakin perustavaa laatua olevaa vikaa. Saatamme
alitajuisesti etsiä sellaista rakkautta, johon me olemme tottuneet, vain löytääksemme lisää syyttelyä ja hylkäämistä. Meillä ei saata olla minkäänlaista hajua siitä, mitä turvallinen rakkaus on,
tai me olemme voineet kokea sitä muutaman kerran, ja yritämme kokea sitä uudelleen vahingollisten ihmisten kanssa tai vahingollisissa olosuhteissa. Saatamme itse käyttäytyä vahingollisilla
tavoilla, jotka karkottavat pois nekin, jotka haluaisivat olla kanssamme.
Termit "ydinasia" ja "pinta-asia" eivät tarkoita niiden tärkeyttä, vaan syvyyttä. Ydinasiat ovat
niitä, jotka liittyvät suoraan persoonallisuuteemme syvillä tasoilla, ja pinta-asiat voisivat liittyä
kehen hyvänsä. Lapsuutemme haavojen tuntemaan oppiminen on ydinasia. Lapsuuden haavoja
käsittelevän kirjan ostaminen saattaa olla merkittävä osa omaa paranemistamme, mutta kuka
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tahansa voisi tehdä sen. Se on pinta-asia. Lapsuutemme tapahtumista ja niiden vaikutuksista
puhuminen on ydinasia, mutta rikkinäisen lapsuuden merkityksestä puhuminen yleisellä tasolla
on pinta-asia. Kuitenkin saatamme oppia paljon noiden yleisten keskustelujen aikana. Kun puhumme ydinasioistamme jonkun kanssa, me annamme hänen nähdä syvälle sisimpäämme, haavoihimme ja niiden seurauksiin. Pinta-asiat ovat asioita joista kuka tahansa voisi puhua. Fyysiset
tarpeemme (vaatteet, ruoka, lepo, jne.) ovat pinta-asioita, ellei joku niistä satu olemaan ongelmamme. Silti me emme voisi elää ilman niitä. Ne ovat tärkeitä.
Turvalliset ihmiset ovat niitä, jotka kuuntelevat meitä, eivätkä kuultuaan hylkää meitä. He eivät pelkää meitä eivätkä meidän ydinasioitamme. Ydinasioitamme voivat olla monet muutkin
kuin addiktiomme. Niitä ovat sitä ajavat voimat: tuskamme, lapsuutemme kokemukset, puutteellisuuden tunteemme, omanarvon puutteemme, ja niin edelleen. Saatamme myös tarvita jonkun, jonka kanssa puhua addiktiostamme, mutta ei todellakaan liian monta. Yksi riittää.
Ihmiset, jotka halveksivat meitä, jotka syyttävät meitä tai nauravat meille, eivät ole turvallisia. Ihmiset, joiden sanat ja käytös ovat ristiriidassa, eivät ole turvallisia, sillä he ovat epärehellisiä - todennäköisesti eivät ainoastaan meitä kohtaan, vaan myös itselleen. He eivät osaa rakastaa
meitä tai ketään muuta, eivätkä he osaa rakastaa itseäänkään. Ihmiset yleensä kohtelevat itseään
samalla tavoin kuin he kohtelevat muita - tai vielä pahemmin. He voivat muuttua turvallisiksi,
jos he paranevat, mutta se on täysin heidän oma asiansa. Me emme syytä heitä, emme halveksi
emmekä tuomitse heitä. Me hyväksymme heidät. He eivät halua olla vahingollisia, ja usein he
ajattelevat rakastavansa meitä. Sydämissään he todellakin saattavat pitää meistä ja rakastaa
meitä, mutta he kompastuvat omiin haavoihinsa. Jos heillä on tuskaa, he ovat enemmän huolissaan itsestään kuin meistä, ja he haluavat "parantaa" meidät sillä tavoin, että he itse kokisivat
vähemmän tuskaa. Rakkaus ei ole asenne. Se on suhtautumistapa, mutta se ilmenee teoissa puheessa ja toimissa.
Alkoholisti-isä saattaa hyvinkin ajatella rakastavansa lapsiaan, vaikka hän murskaa heidän
sydämiään. Silti hän voi tehdä yksittäisiä rakastavia tekoja. Jos hän ei tekisi niitä, hänen lapsensa eivät kokisi edes lyhyitä onnen ja ilon hetkiä. Hän voi tehdä rakastavia tekoja mistä tahansa
syystä, mutta hän ei kykene rakastamaan kokonaisena ihmisenä. Hän ei pysty kohtaamaan sisällään olevaa tuskaa eikä muiden tuskaa. Hänen käyttäytymisensä pyörii alitajuisten, tuskan
ohjaamien impulssien ympärillä, ja vaikka hän yrittäisi miten kovasti hyvänsä, hän ei voi ohittaa
niitä. Hänessä ei ole lepoa, eivätkä muut ihmiset voi levätä hänessä. Hän ei ole vapaa valitsemaan niin kauan kun hän pysyy alkoholistina. Hänen valinnanvapautensa on alkoholismin ja
paranemisen välillä, ja ellei hän valitse parantua, hän ei löydä muuta vapautta. Hän pysyy oman
tuskansa vankina, etsien epätoivoisesti rakkautta ja arvostusta - jota hän ei löydä itsensä ulkopuolelta. Hän on suuren rakkauden arvoinen. Hän ei kykene antamaan itselleen parantavaa rakkautta, eikä hän voi antaa sitä muillekaan. Silti hän kykenee tekemään yksittäisiä ystävällisiä
tekoja ja jopa suuria uhrauksia, kunnes hänen tuskansa taas ohjaa hänen mielenkiintonsa kohti
seuraavaa pakoa todellisuudesta.
Pahasti haavoitetut ihmiset, jotka eivät koskaan ole oppineet rakastamaan itseään, eivät voi
välittää parantavaa rakkautta, vaikka he yrittäisivät miten kovasti tahansa. He voivat tehdä yksittäisiä hyviä tekoja, mutta valitettavan usein nekin nousevat heidän häpeästään tai itsesäälistään. "Rakastavilla" teoillaan he saattavat itse asiassa etsiä meidän hyväksyntäämme, ja he saattavat kohdella meitä julmasti, jos emme arvosta niitä. He ovat meidän veljiämme ja sisariamme,
ja he ovat suuren rakkauden arvoisia. Sitä mukaa kuin me paranemme, voimme antaa heille rakkautta, mutta voi viedä pitkän aikaa ennen kuin pystymme siihen, ja nyt päällimmäinen huolemme on parantaa itsemme. Heidän kanssaan me käsittelemme pinta-asioita niin rakastavasti
kuin pystymme. Joskus voi olla tarpeen erottautua heistä ja asettaa rajoja heidän käyttäytymiselleen meitä kohtaan. Teemme sen rakastavasti jos pystymme, tai ilman rakkautta, jos se on
tarpeen. Me emme voi parantua, tai paranemme hitaasti, jos annamme sellaisten ihmisten sotkea
elämäämme. Kun me olemme parantuneet, voimme tulla takaisin. Joskus paluu käynnistää heidän paranemisensa, ja joskus he eivät pidä siitä uudesta ihmisestä, joka meistä on tullut, mutta
se on täysin heidän oma asiansa.

Edellä kuvatut luokat eivät ole pysyviä. Kuka tahansa voi tulla turvalliseksi ystäväksi. Keskimäärin turvallinen ihminen voi olla vahingollinen johonkin asiaan liittyen. Katsotaan nyt
luokkia hieman tarkemmin.
Kuka tahansa
Yleensä me luotamme siihen, että ihmiset pitävät huolta pinta-asioistamme. Luotamme partureihin, lääkäreihin, bussikuskeihin ja ravintoloiden henkilökuntaan. Luotamme siihen, että he
eivät vahingoita meitä, että he eivät myrkytä meitä, ja että he yleensäkin tekevät sen, mitä me
heiltä odotamme. Luotamme siihen, että he kunnioittavat meitä ja meidän persoonaamme. Kun
pelaamme fyysisesti aktiivisia pelejä, luotamme siihen, että muut noudattavat sääntöjä eivätkä
halua vahingoittaa meitä. Kun ostamme sisäistä paranemista käsittelevän kirjan, kassahenkilö
auttaa meitä eteenpäin paranemisen tiellä. He eivät ehkä erityisesti rakasta meitä, ja joskus he
epäonnistuvat kunnioittamaan meitä. Junassa tai bussissa saatamme osallistua keskusteluun asiasta, joka jotenkin liittyy paranemiseemme. Kun teemme niin, noudatamme sääntöjä: emme
paljasta liikaa itsestämme, eivätkä muutkaan. Odotustemme tulisi olla kohtuullisia. Me emme
tiedä keitä he ovat, tai keitä he tuntevat. Emme halua sanoa mitään, mikä voisi vahingoittaa
meitä. Emme halua sanoa mitään, mikä voisi vahingoittaa muita.
Kun tapaamme uuden ihmisen tuntematta hänen taustaansa, hän kuuluu tähän luokkaan. Hän
saattaa olla myös joku, jonka tapaamme monta kertaa tulevaisuudessa. Hän saattaa olla uusi
työtoveri, uusi naapuri, tai kerhomme uusi jäsen. Siinä tapauksessa hän siirtyy ajan oloon luokkaan Ystävä.
Turvallinen kuka tahansa
Nämä ovat ihmisiä, joiden me odotamme ymmärtävän meitä heti. Useimmat sisäisen paranemisen kanssa tekemisissä olevat ihmiset kuuluvat tähän luokkaan. Useimmat terapeutit, kirjoittajat, opettajat, ja niin edelleen, ovat turvallisia. On myös vahingollisia terapeutteja, jotka
eivät ole kohdanneet omia varjojaan tai haavojaan. Kuka tahansa tarpeeksi fiksu voi alkaa opiskella psykologiaa tai psykoterapiaa, läpäistä tutkinnon ja alkaa pitää vastaanottoa. Kuka tahansa
voi minun laillani kirjoittaa kirjan. Jos pidämme silmämme auki, huomaamme melko pian,
ovatko parantavan rakkauden elementit läsnä heissä vai eivät.
Suuri osa näiden ihmisten antamasta parantavasta rakkaudesta ei ole suunnattu juuri meille.
He pitävät puheita, ja he kirjoittavat artikkeleita ja kirjoja, jotka käsittelevät ydinasioitamme.
Heidän rakkautensa kohtaa meidät ja ohjaa meitä rakastamaan itseämme uusilla tavoilla. He
ovat peilejä ja he tuottavat peilejä, joista me näemme itsemme uudessa valossa. He auttavat
meitä löytämään oman polkumme.
Me saatamme esimerkiksi osallistua internetissä keskusteluryhmään, ja huomaamme että joku sanoo jotakin, joka resonoi meissä. Alamme vaihtaa sähköposteja, ja hänestä voi tulla meille
turvallinen kuka tahansa. Ihmiset, joita tapaamme ryhmäterapiassa tai kahdentoista askeleen
ryhmissä, voivat olla meille turvallisia keitä tahansa, erityisesti jos tiedämme, että he kamppailevat samanlaisten haavojen kanssa kuin itsellämme on.
Kun myönsin itselleni olevani addikti, aloin lukea. Robert Burneyn verkkosivut
(www.joy2meu.com) olivat suosikkilukemistani. Tulostin monia hänen kirjoituksistaan ja luin
niitä yhä uudelleen ja uudelleen. Lopulta ymmärsin syvällisesti, että olin haavoitettu lapsuudessani, ja että paranisin haavoistani. Se oli suuren toivon ja suuren surun aikaa. Kirjoitin Haavoitetun kotkan. Löysin Robertin kirjoituksista ymmärrystä ja rakkautta, vaikka ne eivät olleetkaan
suunnattuja erityisesti minulle.
Osallistuin yhdentoista miehen paranemisryhmään. Ryhmä kesti vuoden, jonka aikana me
vietimme kuusi viikonloppua yhdessä. Se oli tarkoitettu väsyneille ja masentuneille miehille.
Siinä ei ollut tarkoitus erityisesti käsitellä addiktioita, pakonomaista käyttäytymistä eikä läheisriippuvuutta. Se oli erittäin hyvä ryhmä, ja minulle hyvin tärkeä. Keskustelimme lapsuuden haavoista, ja tulin tuntemaan monia haavoja, joita minulla ja muilla miehillä oli. Itkin paljon ja paranin paljon. Ryhmässä oli kaksi muuta miestä, jotka puhuivat avoimesti addiktioistaan - ei
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paljoa, mutta tarpeeksi huomatakseni, että en ollut yksin. Minulla ei vielä silloin ollut tarpeeksi
rohkeutta puhua omasta addiktiostani, mutta sen vuoden aikana minä ja toinen noista rohkeista
miehistä ystävystyimme. Nyt me tunnemme toistemme tarinan, ja olemme tulleet toisillemme
turvallisiksi ystäviksi.
Ystävät
Tämän luokan nimi on kenties hieman harhaanjohtava. Siihen kuuluvat kaikki ne, joiden
kanssa meillä on pitkäaikaisia suhteita: ystävät, työtoverit, sukulaiset, ja niin edelleen.
Paranemisessani oli aika, jolloin halusin löytää sisälläni olevan kätketyn vihan. Olin jo tunnistanut sen, mutta en tiennyt, miten olisin löytänyt kontaktin siihen. Ajattelin, että musiikki
saattaisi auttaa. Tiesin, että eräs työtoveri kuunteli monenlaista musiikkia, ja ajattelin, että hänellä voisi olla jotakin, jota voisin käyttää. Menin hänen huoneeseensa ja kysyin, olisiko hänellä
musiikkia, joka voisi auttaa kokemaan vihaa. Hän katsoi minua hieman hämmentyneenä, mutta
seuraavana päivänä hän antoi minulle puolenkymmentä CD-levyä kauhumusiikkia ja raivomusiikkia. Se oli mitä tarvitsin, ja siitä oli minulle paljon iloa (tästä lisää myöhemmin). Aloimme
keskustella musiikkiin liittyvistä tunteista ja tunteista yleensä. Kerroin hänelle, että käsittelen
lapsuuteni haavoja, ja hän ymmärsi. Hissukseen aloimme puhua syvemmistä asioista. Silloin
tällöin kävimme kävelyllä ruokatunnilla, ja toisinaan juttelimme töiden jälkeen. Kerroin hänelle
paranemisestani, ja hän kiinnostui siitä. Annoin hänelle joitakin kirjoja ja artikkeleita, ja hänen
paranemisensa lähti käyntiin. Tällä hetkellä hän tietää minun tarinani ja minä tiedän hänen.
Jokin aika sitten keskustelin toisen työkaverin kanssa erääseen tapahtumaan liittyvästä ongelmastani. Hän ymmärsi minua, mutta siitä ei syntynyt ystävyyttä. Hiukan myöhemmin hänellä
oli vaikea tilanne, ja hän tuli puhumaan siitä. Kerroin hänelle paranemisestani. Nyt me olemme
toisillemme turvallisia ystäviä.
Olen kertonut ohimennen monille ihmisille, että elämässäni ja lapsuudessani on ollut vaikeita
aikoja. Jotkut sanoivat, "Älä ajattele niitä. Pidä hauskaa. Unohda ne". Toiset sanoivat, "Minulla
ei koskaan ollut sellaisia ongelmia". Jotkut olivat ymmällään tai vain hiljaa. He eivät olleet turvallisia, tai he eivät vain halunneet puhua näistä asioista. Joka tapauksessa kunnioitan heidän
valintojaan.
Minulla on paljon ystäviä. Olen kertonut useimmille jotakin paranemisestani. Jotkut sanoivat,
"Kuulostaa hienolta. Minäkin haluaisin tehdä niin sitten kun minulla on aikaa". He eivät ymmärtäneet. Silti he voivat tukea minua, minä voin tukea heitä monissa asioissa, ja voimme pitää
hauskaa yhdessä. Mutta en halua paljastaa heille kaikkia elämäni asioita. Silti he ovat ystäviä,
jotka arvostavat paranemistani, ja usein me keskustelemme joistakin paranemiseen liittyvistä
jutuista. Nämä keskustelut ovat minulle tärkeitä, ja luultavasti myös heille.
Paras ystäväni on ollut vierelläni vaikeimpinakin aikoina. Hän on nähnyt minun paranemiseni
alusta asti. Oli aikoja kun minä vain puhuin ja puhuin siitä mitä olin löytänyt, ja hän vain kuunteli. Nyt hän on omalla matkallaan kohti lapsuutensa haavojen paranemista.
Vaimoni on nähnyt melkein koko elämäni, ja hän tiesi, että minussa oli joskus jotakin omituista. Minulla oli merkittävä salaisuus. Elin kaksoiselämää. Olin epärehellinen, ja tiesin sen.
Kun aloin parantua, kesti pitkän aikaa, ennen kuin rohkenin puhua addiktiostani. Kirjoitin silloin
Ota vastaan. Sitä ennen olin luennoinut hänelle paranemisesta yli puolen vuoden ajan. Olin kertonut hänelle lapsuuteni jutuista, ja hän oli nähnyt kun kävin läpi surujani, pelkojani ja kauhujani. Olin mennyt joidenkin todella mustien hetkien läpi - mutta mustimmat hetket olivat kaikkein
parantavimpia. Hän oli huomannut, että olin muuttunut. Mutta miten hän reagoisi? Hän oli helpottunut. Hän tiesi että minulla oli salaisuus, ja että nyt olin matkalla kohti paranemista. Nyt hän
paranee vaikeasta lapsuudestaan ja murrosiästään. Avioliittomme paranee koko ajan.
Me tarvitsemme kaikenlaisia ystäviä, ja he tarvitsevat meitä. Jotkut heistä ovat turvallisia ja
jotkut eivät. Tällä en halua sanoa sitä, että vahingollisissa ihmisissä on jotakin puutteellista tai
vajavaista. Olemme haavoittuvia, erityisesti paranemisen alussa, ja on tärkeää muistaa se. Sisäinen Lapsemme on vielä heikko ja arka. Kaikki eivät ymmärrä haavojamme. Joillakin on omat
haavansa, ja he voivat pelätä meitä tai meidän haavojamme. Jotkut eivät halua puhua elämän

pimeistä puolista. Heillä on syynsä, ja me hyväksymme sen. Kun me paranemme, me voimme
auttaa heitä kohtaamaan omat asiansa - mutta vain, jos he pyytävät meidän apuamme. Yksi asia
on varma: muut huomaavat kun me muutumme. Se on paras tapa puhua omasta puolestamme, ja
sellainen puhe on todellista. Kukaan ei voi kieltää sitä. Sellainen puhe on luonnollista, ja se
syntyy levosta käsin, kun me vain olemme oma itsemme. Jotkut ilahtuvat muutoksesta, ja he
tulevat luoksemme. Jotkut eivät pidä uudesta minästämme, ja he pyrkivät vetäytymään pois.
Jotkut hoksaavat, että myös heidän pitäisi muuttua, eivätkä he saata pitää siitä ajatuksesta. Suhteemme muihin muuttuu kun me paranemme. Meidän käyttäytymisemme ja jopa ulkonäkömme
muuttuvat. Meistä tulee uusia ihmisiä, ja meidät on opittava tuntemaan uudelleen.
Turvalliset ystävät
Turvallisia ystäviä ei useinkaan ole kovin monta. Minulla on yksi, jonka kanssa voin laskea
alas kaiken puolustukseni. Kirjoitin hänelle Ystäväni. Minulla on paljon ystäviä, jotka tietävät,
että käsittelen lapsuuteni haavoja.
Me emme löydä turvallisia ystäviä. Turvallinen ystävyys rakennetaan. Me otamme riskejä, ja
toinen ottaa riskejä. Niin kauan kuin parantavan rakkauden elementit - hyväksyminen, anteeksianto, rohkaisu ja luottamus - ovat läsnä, me voimme olla varmoja, että ystävyys syvenee. Se
vaatii aikaa yhdessä. Se vaatii riskien ottamista. Emme saavuta sitä yhdellä pitkällä loikalla; se
vaatii monta pientä askelta.
Jokainen etsii jotakin aitoa, jotakin puhdasta ja rehellistä. Tällaiset ihmiset houkuttelevat
luokseen. Ihmiset haluavat tulla tällaisiksi. Me voimme olla varmoja siitä. Me tiedämme sen
itsekin. Olen nähnyt sen monta kertaa. Kun me paranemme, meistä tulee sellaisia ihmisiä, ja
ihmisiä jotka rakastavat parantavalla rakkaudella. Mutta ensin tarvitsemme tulla rakastetuiksi.
Sisäisen Lapsemme tarvitsee sen rakkauden kokemista, joka häneltä puuttui. Silti osa rakastetuksi tulemista on rakastaminen, ja sen vaikutusten näkeminen toisessa ihmisessä. Me voimme
harjoitella sitä turvallisissa ystävyyssuhteissa.
Avioliittoni on muuttunut uskomattomasti. Tarkoitan sitä: Olen hämmästynyt, kun ajattelen
muuttunutta suhdettani vaimooni. Se ei enää ole kahden läheisriippuvan ihmisen suhde, jossa
kumpikin odottaa, että toinen täyttäisi hänen tarpeensa. Se on kahden vapaan, toisiaan kunnioittavan ja toisiaan rakastavan yksilön suhde. Siinä on vapaus olla oma itsensä ilman syyttelyä,
riitelyä, tai yritystä muuttaa toista. Siinä on myös vapaus riidellä. Tästä vapaudesta nousee halu
rakastaa toista sellaisena kuin hän on. Siinä on suuri kunnioitus toista ihmistä kohtaan. Toisinaan vahvat tunteet nousevat pintaan, ja elämä roiskuu vähän aikaa, mutta nyt me osaamme
nähdä, kuinka nuo tilanteet osoittavat paranemismahdollisuuksia.
Turvallisuuden ja vahingollisuuden rajat muuttuvat parantuessamme ja eheytyessämme. Parantuessamme meidän oma kokemuksemme turvallisuudesta muuttuu. Me koemme olevamme
turvassa niissäkin tilanteissa, joita me ennen pelkäsimme. Me osaamme suojella itseämme, emmekä enää yhtä herkästi osallistu vahingollisiin systeemeihin. Me tunnistamme vahingollisuuden torjumatta sitä. Me emme tartu siihen emmekä torju sitä. Me vain emme mene mukaan.
Meidän ei tarvitse poistua eikä ottaa etäisyyttä, emmekä me edes koe oloamme epämukavaksi.
Me olemme kokonaan läsnä, ja me olemme vahvoja mutta helliä. Meidän on hyvä olla joka paikassa.
Kenelle on turvallista puhua?
Joskus meillä on vihjeitä etukäteen. Ihmiset, jotka halveksivat meitä, yrittävät ohjailla meitä
tai nauravat meille, eivät yleensä ole turvallisia. Epärehelliset ihmiset eivät ole turvallisia. Ihmiset, jotka puhuvat yleisin termein, piilottaen oman persoonallisuutensa ja henkilökohtaiset näkemyksensä, eivät yleensä ole turvallisia. Ihmiset, jotka eivät puhu omista tunteistaan, eivät ole
turvallisia. Heillä on omat haavansa, eivätkä he uskalla olla avoimia. Avautuminen tällaisille
ihmisille todennäköisesti saa aikaan enemmän pahaa kuin hyvää. Tavallisesti me emme tiedä
etukäteen kuka on turvallinen. Alamme pinta-asioista. Voimme puhua tunteista, lapsuudesta,
sisäisestä paranemisesta tai sisäisestä rauhasta yleensä, ja katsomme miten he reagoivat. Jos he
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ymmärtävät, me voimme mennä hieman syvemmälle. Jos he seuraavat meitä, he ovat turvallisia,
ainakin sen hetkisellä tasolla. Mutta he voivat seurata meitä vain, jos me olemme turvallisia. Jos
me hylkäämme heidät, halveksimme heitä tai syytämme heitä, tai jos yritämme ohjailla heitä,
me emme ole turvallisia, eivätkä he halua syventää suhdettaan meihin. Myös meidän tulee harjoitella parantavan rakkauden ilmentämistä.
Otamme pieniä askeleita. Otamme pieniä riskejä. Jos toinen riskeeraa kanssamme, hän on
turvallinen. Jos hän ei ota askeleita, jos hän ei riskeeraa, hän ei ole turvallinen. Ystävyys ei koskaan voi olla syvä vain toiselta puolelta. Toinen henkilö saattaa haluta syventää suhdettaan meihin, mutta hän saattaa myös pelätä sitä. Meidän on annettava hänen ottaa omat askeleensa
omalla vauhdillaan. Mutta meidän täytyy myös muistaa, että kaikki eivät halua olla ystäviämme.
Me kunnioitamme heidän valintojaan ja heidän asenteitaan meitä kohtaan.
Ystävyys on aina lahja. Sitä ei voi koskaan vaatia. Heti kun alamme vaatia, että jonkun tulisi
olla ystävämme, alamme estää sitä, että hän voisi olla ystävämme. Hän saattaa antaa meille anteeksi ja pysyä ystävänämme, mutta jos me koko ajan vaadimme, ystävyys ei ole mahdollista.
Siitä tulee kontrolloiva ja vaativa suhde, jossa ihmiset menettävät vapauden olla oma itsensä. He
eivät koe meitä turvallisiksi. Me voimme pyytää jotakin, ja joskus meidän täytyy pyytää, mutta
meidän täytyy päästää irti vastauksesta. Ellei heillä ole vapautta valita miten ja milloin he täyttävät pyyntömme, heillä ei ole vapautta olla oma itsensä. Me hyväksymme heidän vastauksensa.
Jos se on myöntävä, olemme iloisia ja ystävyys syvenee. Jos se on kieltävä, ja me hyväksymme
sen, ystävyys syvenee. Kieltävän vastauksen tapauksessa meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko me
huomaamme että pyysimme jotakin epärealistista, ja opimme tuntemaan itseämme, tai jos
olemme varmoja, että todella tarvitsemme sitä mitä pyysimme, pyydämme joltakin muulta. Jos
parantavan rakkauden elementit ovat läsnä ystävyydessä, siinä on tilaa keskustelulle ja neuvottelulle. Me voimme esittää omat näkemyksemme, ja miksi tarvitsemme jotakin, ja toinen voi
esittää omat näkemyksensä. Kummatkin kuuntelevat ja yrittävät ymmärtää toisiaan. Yhdessä
voimme päätyä ratkaisuun, joka ei ole ihan sitä mitä pyysimme, mutta jos ajattelemme sen toimivan, hyväksymme sen ja olemme kiitollisia ystävästämme.
On myös yksisuuntaisia turvallisia suhteita. Tavallisesti ne ovat suhteita terapeuttien, neuvonantajien, opettajien tai muiden auttamiselle omistautuneiden ihmisten kanssa. He ymmärtävät meidän tarpeemme, eivätkä he odota mitään meidän puoleltamme. Itse asiassa tämä ei ole
totta. He odottavat, että me antaudumme heille. He odottavat, että me olemme halukkaita oppimaan ja olemaan rakastettuja. He odottavat, että me haluamme tulla autetuiksi. He ymmärtävät
myös, että on asioita ja aikoja, jolloin emme halua tehdä niin. Mutta jos me jatkuvasti hylkäämme heidän neuvonsa ja heidän apunsa, emme voi tulla autetuiksi. Meidän tarvitsee antautua.
Meidän tulee luottaa. Saatamme pelätä tai olla haluttomia tekemään niin, ja meillä on siihen
hyvät syyt. Jos he ovat turvallisia ja parantavan rakkauden elementit näkyvät heidän käyttäytymisessään, he eivät yritä pakottaa meitä antautumaan, koska antautumista ei voi pakottaa. Pikemminkin he ymmärtävät, että emme olleet vielä valmiita kohtaamaan asioitamme ja itseämme. Silloin meidän asiamme on, että me pelkäämme jotakin tai olemme haluttomia käsittelemään jotakin asiaa. On hyvin yleistä, että omat asiamme ovat piilossa meidän omilta silmiltämme. Muussa tapauksessa me olisimme jo kohdanneet ja käsitelleet ne. Jos me emme halua antautua, meidän tulisi kysyä itseltämme, mitä oikein haluamme tältä suhteelta. Joskus vastaus voi
olla, että me toivoisimme heidän ratkaisevan ongelmamme, jotta me voisimme jatkaa elämäämme niin kuin ennenkin. Joskus on todellakin tarpeen, että he ratkaisevat joitakin ongelmiamme. Mutta meidän pyrkimyksemme on parantua vääristyneestä tavasta elää. Ellemme parane,
me keräämme uusia ongelmia emmekä löydä rauhaa. Meidän sisimpämme tulee muuttua ja parantua. Pelkkä ongelmiemme ratkaisu ei paranna meitä.
Tuen puute
Älä odota muiden ihmisten ymmärtävän sinua. He eivät kykene, elleivät he ole niitä harvoja,
jotka tietävät, mitä sisäinen paraneminen ja eheytyminen on. Kun minä aloin parantua, monet
ajattelivat, että jokin oli mennyt pahasti vikaan. En osallistunut enää yhteiskunnan vääristynee-

seen ja teeskentelevään elämäntyyliin. Se mitä oli sisälläni, tuli pintaan, ja olin onnellinen siitä.
Muut eivät olleet, sillä he eivät tienneet, miten olisivat kohdanneet sen. Minäkään en tiennyt,
mutta olin varma että oppisin, niin kuin opinkin. Paraneminen kestää tavallisesti kahdesta seitsemään vuotta, ja sinä aikana me käymme pohjalla monta kertaa. Koemme myös onnen ja ilon
hetkiä. Elämässämme on monta nousua ja laskua ennen lopullista nousua. Muut reagoivat ensin
ymmärtäen ja myötätunnolla, mutta lopulta he ihmettelevät, miksi me aina näytämme olevan
juuttuneita samoihin asioihin. Me emme ole kiinni samoissa asioissa, vaan ne vaihtuvat koko
ajan, mutta heistä näyttää siltä kuin olisimme kiinni vain yhdessä asiassa. Heidän myötätuntonsa
vaihtuu hämmennykseen ja ymmärtämisen puutteeseen. He saattavat haluta ymmärtää meitä,
mutta kuitenkin he kulkevat "ymmärtämisestä" hämmennykseen, kieltämiseen ja avuttomuuteen. He saattavat ensin olla kanssamme, mutta pian he huomaavat, että heidän kykynsä ja taitonsa eivät riitä meidän asioidemme kohtaamiseen. He hylkäävät meidät, ei siksi että he haluaisivat tehdä niin, vaan siksi että he eivät ymmärrä, mitä meidän sisällämme tapahtuu. Me muutumme ja paranemme, mutta heille me olemme toivoton mysteeri.
Kun me lopulta astumme esiin uusina ihmisinä, usein parasta mitä he voivat tehdä, on unohtaa mitä tapahtui. He eivät kykene jakamaan iloamme olla uusi ihminen, ja edes lopussa he eivät
ymmärrä minkä läpi me menimme. Pikemminkin he ihmettelevät, ja he voivat luulla, että meille
tapahtui jotakin huonoa. He näkevät meidät uudenlaisina ihmisiä, mutta heillä ei ole sille selitystä. Parasta mitä me voimme tehdä, on olla oma itsemme ja antaa muiden olla oma itsensä. He
ovat hämmentyneitä, ja heidän hyvää tarkoittava tukensa voi usein tuntua meistä ymmärtämisen
ja myötätunnon puuttumiselta. He saattavat kehottaa meitä unohtamaan, kun meidän on painettava eteenpäin. He saattavat yrittää saada meidät nauramaan, kun meidän tulee itkeä. Luota itseesi, ja anna muiden sanoa mitä he sanovat. He eivät tiedä minkälaiselle ihmiselle he puhuvat,
ja he eivät tiedä mitä me tarvitsemme. Me tiedämme, ja muut parantuneet ihmiset tietävät. Emme ole yksin. Paina eteenpäin.
Tavallinen ihminen, jolla ei ole kokemusta tuskaisen sisäisen Lapsen paranemisesta, ei voi
ymmärtää haavojemme syvyyttä, eikä sitä, mitä on olla pakkomielteinen tai addikti. Me palaamme takaisin lapsuuteen ja niihin olosuhteisiin, joissa haavoituimme, ja elämme ne läpi uudelleen. Me paranemme syvällä sisimmässämme, kun muut odottavat vain, että käyttäytymisemme muuttuisi. Mutta tähän ansaan me emme lankea. Me emme etsi uudenlaisia naamiota tai
käyttäytymismalleja, vaan sisimpämme tervehtymistä ja vapautumista kaikista naamioista.
Paranemiseni alussa halusin vain puhua kaikille ja selittää sitä, mitä minulle ja minussa tapahtui. Tällainen pakonomainen tarve puhua liittyy usein paranemisen alkuvaiheeseen. Kun paranemme ja saamme terveitä persoonallisuuden rajoja, alamme itsestään valikoida, mitä sanomme ja kenelle sanomme. Alamme puhua rakentavasti ja sellaisille ihmisille, jotka voivat
auttaa meitä, tai joita me voimme auttaa. Opimme olemaan oma itsemme, emmekä enää selitä
itseämme. Olemme mitä olemme, eikä ole tarvetta selittää - tai pyytää anteeksi - sitä mitä me
olemme. Jos muut haluavat tietää, he kysyvät. Me annamme heidän kysyä.
Korkeampi Voimamme
Ystävämme eivät voi aina olla meidän kanssamme. Meillä saattaa olla vielä hyvin vähän rakkautta itseämme kohtaan. Saatamme olla epävarmoja, voimme halveksia itseämme, tai saatamme olla masentuneita. Mielemme on kiinni menneisyyden tuskallisissa tapahtumissa, omassa
puutteellisuudessamme, tai se on keskittynyt tulevien tapahtumien arvailuun. Saatamme ajatella,
että kukaan ei välitä meistä. Se ei ole totta. Me olemme elämän lapsia, ja elämä rakastaa meitä.
Olemme universumin lapsia, ja universumi rakastaa meitä. Olemme Korkeamman Voiman lapsia, ja Korkeampi Voima rakastaa meitä. Me olemme elämä itse. Jokainen meistä on elämä itse.
Meidän tulee pystyä luottamaan siihen, että jos, ja kun, päästämme irti tulevaisuudesta, siitä
tulee hyvä. Me tarvitsemme Korkeampaa Voimaa, ja minä löysin persoonallisen Jumalan. Sinä
saatat löytää saman, tai universaalin Suuremman Voiman. Kun kirjoitan Korkeammasta Voimastani, olen rehellinen itselleni. Kirjoitan rakastavasta Jumalasta. Sinä voit käyttää omia nimiäsi ja kuvauksiasi.
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Mikä sitten on Korkeampi Voima? Voit lukea monia paranevien ja parantuneiden ihmisten
kirjoittamia tarinoita. Niissä kaikissa on Korkeampi Voima. Joillekin Korkeampi Voima on
Voima. Joillekin se on Persoona. Käytämme erilaisia nimiä ja kuvia, mutta puhumme samasta
Rakkauden Lähteestä. Hän ei ole olemassa siksi, että tarvitsemme häntä. Hän on olemassa täysin
meidän tarpeistamme ja toiveistamme riippumatta. Hän rakastaa meitä, ei meidän itsemme ansiosta, vaan siksi että hän on Rakkaus. Hän on se, jolle me kaikki kuulumme. Saatamme nyt tuntea itsemme eristyneiksi ja yksinäisiksi, mutta Jumalassa ei ole erillisyyttä eikä eristäytymistä.
Korkeampi Voimamme aina meidän kanssamme. Hän on aina meidän puolellamme, ja hänen
rakkautensa on Parantavaa Rakkautta. Hän on se, joka antaa meille elämämme tapahtumat, ja
antaa meille vapauden vastata niihin omalla tavallamme. Hänellä on Suunnitelma meitä varten.
Se ei ole jäykkä suunnitelma, jota meidän tulee noudattaa kirjaimellisesti. Se ei ole suunnitelma,
jonka noudattamisen epäonnistuminen johtaisi meidät vahinkoon. Se on suunnitelma, jossa meidän elämämme jokainen asia kääntyy hyväksi - myös "virheemme". Arvostan elämääni. Arvostan kaikkea, minkä läpi olen kulkenut. Arvostan lapsuuttani ja vuosiani pelossa, häpeässä ja tuskassa. Ilman noita aikoja en olisi sitä mitä olen nyt - parantaja. Sanon sen ilman itsekehua. Minä
pelkästään myönnän sen, mitä tapahtuu ympärilläni ja niiden ihmisten elämässä, joihin minulla
on läheinen suhde. Monet asiat voidaan oppia vain elämällä ne läpi. Olen tullut tuntemaan mitä
rakkaus on, ja tiedän myös mitä on olla ilman rakkautta. Tiedän mitä rauha on, ja tiedän mitä
levottomuus on. Kun kiitän Jumalaani kaikesta tästä, ilon ja onnen kyyneleet tulevat silmiini.
Usein rukouksemme Jumalalle on "Auta minua eteenpäin", tai "Näytä minulle tie". Olemme
levottomia ja tuskaisia nykyhetkessä, ja haluamme päästä johonkin, jossa olisi rauha. Tämä oli
minun rukoukseni pitkän aikaa. Kun kosminen tietoisuus alkoi nousta, rukoukseni muuttui:
"Auta minua pysymään nykyhetkessä". Hän kuuli minun rukoukseni, ja nyt olen levossa.
Olemme voineet tulla tuntemaan Jumalan, joka on rankaiseva ja vaativa. Saatamme todella
kokea ja tuntea näin, mutta siinä tapauksessa kokemuksemme on vääristynyt. Lähellämme olevilla ihmisillä oli vääristynyt kuva Korkeammasta Voimasta. Tunteemme perustuvat suurelta
osin kokemuksiimme, ja ne ovat meille aina tosia, vaikka ne perustuisivat valheeseen. Tunteemme ovat todellisia. Ei ole mitään syytä teeskennellä. Jos emme pidä siitä Korkeammasta
Voimasta, jonka olemme oppineet tuntemaan, se johtuu siitä, että käsityksemme hänestä ovat
vääristyneet. Kuka pitäisi sellaisesta Korkeammasta Voimasta, joka vain syyttää ja vaatii, eikä
välitä meistä tippaakaan? Minä ainakaan en. Meillä voi myös olla Jumalan "sukupuoleen" liittyviä syviä haavoja. Jos koemme ajatuksen Jumalasta Isänä kauhistavana, voimme etsiä rakastavaa Maailman Äitiä tai Rakkauden Voimaa. Saatamme myös hyväksyä, että Jumala on Isämme,
mutta meillä on vääristynyt ja tuskallinen käsitys hänestä.
Jumalan rakkaus on antamista ilman syytä, tai paremminkin antamista vailla mitään syitä.
Jumalan rakkaus on täydellistä rakkautta, jossa hän antaa omasta täyteydestään, tai omien motiiviensa tyhjyydestä. Hän antaa. Hänen ei tarvitse antaa, mutta hän ei myöskään tarvitse yhtään
motiivia antaakseen. Kuitenkaan hän ei anna sattumanvaraisesti jokaiseen mahdolliseen suuntaan. Onko hänellä antaessaan päämäärä tai päämääriä? Tarvitseeko rakkaus motiiveja? Miten
rakkaus valitsee päämääränsä? Miten rakkaus valitsee sen mitä antaa ja milloin antaa?
Jumalan rakkaudella ei ole mitään syytä antaa; kuitenkin se antaa. Sen antaminen on rakkauden motivoimaa. Rakkaus on oman itsensä motivoimaa, ei haluna antaa, vaan valmiutena - tai
antautumisena. Se ilmestyy ilman syytä. On vain antamisen virta, ja tämä virta kuljettaa rakkauden tuotteita. Joskus virtaus ei kuljeta mitään, mutta silloinkaan se ei ole tyhjä. Kun rakkaus ei
anna mitään, se kuitenkin luo ja synnyttää omaa itseään ja "vahvistaa" itseään sekä antajassa että
saajassa. Kun Jumalan rakkaus ei näytä antavan mitään, se ilmaisee itseään yhtä vahvasti, kuin
antaessaan paljon. Jumala ei rakasta meitä joskus enemmän ja joskus vähemmän. Tällainen
ajatus on jotakin, jota Jumala ei osaa edes ajatella. Hänen mielensä ei voi synnyttää sellaista
ajatusta, että hän säätelisi rakkauttaan.
Mutta onko Jumalan rakkaudella päämäärä? Jumala haluaa tuoda kaikki ihmiset takaisin heidän alkuperäiseen ihmisyyteensä ja kauneuteensa, rauhallisuuden ja levon olotilaan. Mutta mitä
tapahtuu, jos joku saavuttaa tällaisen tilan? Jumala ei lakkaa rakastamasta eikä antamasta. Hän

ei lakkaa rakastamasta eikä antamasta, vaikka emme pääsisikään tällaiseen tilaan. Ei ole mitään
päämäärää, jonka jälkeen Jumala lakkaisi rakastamasta ja antamasta. Me emme voi koskaan
tehdä mitään sellaista, että hän lakkaisi rakastamasta. Sen jälkeen, kun me olemme vapaita tuskastamme, Jumala ei lakkaa rakastamasta. Jumala ei myöskään rakasta meitä silloin enemmän
tai vähemmän. Puhdistavassa tulessa oleminen ei ehkä tunnu rakkauden saamiselta, ja me saatamme kirota Jumalaa tai kapinoida häntä vastaan. Mutta hän kohtelee meitä aina rakastavasti, ja
jos on tarpeen, pienimmällä mahdollisella tuskalla, jotta me kasvaisimme johonkin, jota ehkä
osaamme arvostaa vasta jälkeenpäin. Hänen rakkautensa ja antamisensa kumpuavat hänen hyvyydestään, ja ne pysyvät aina. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, eikä hän sammuta suitsevaa
lampunsydäntä. Saattaa olla aikoja, jolloin hänen on tuotava meidät pisteeseen, jossa kuvittelemme pienimmänkin tuulenhenkäyksen sammuttavan liekkimme, mutta juuri silloin ymmärrämme, että hän pitää sen palamassa.
Me opimme luottamaan Korkeampaan Voimaamme hitaasti. Todellinen luottamus kasvaa,
eikä sitä keksitä tyhjästä. Me tarvitsemme luottamusta voidaksemme rukoilla kirjan alussa olevan Tyyneysrukouksen. Voimme myös rukoilla ilman luottamusta ja katsoa miten Korkeampi
Voimamme vastaa. Ilman rakastavaa Jumalaa kahdentoista askeleen ohjelmat olisivat tyhjää ja
voimatonta puhetta. Ilman Jumalaa minun elämälläni olisi hyvin vähän merkitystä ja tarkoitusta.
Jumala on antanut minulle luottamuksen siihen, että elämälläni on tarkoitus silloinkin, kun en
itse ole siitä selvillä. Kaikella, mitä minun elämässäni on tapahtunut, on ollut hyvä tarkoitus. En
voi auttaa sinua kovinkaan paljoa oman Korkeamman Voimasi etsimisessä. Voisin kertoa tarinoita, ja itse asiassa kerron juuri yhtä. Tämä kirja on Minun Tarinani. Se on kertomus paranemisesta, kertomus rakkaudesta ja rauhasta. Se on kertomus, jossa kurjuus on rakkauden palveluksessa. Se on kertomus rakastavasta Korkeammasta Voimasta. Tämä on tarina rakkaudesta ja
paranemisesta, tarina hyvyydestä ja toivosta. Tämä kirja on kertomus siitä, että kaikki mitä meidän elämässämme on, voi olla rakkauden palveluksessa.
...kipeää on tämä viikko ollut vuoden takaiset muistot...lääkkeen vähennys...ojaan ajo...sitten
terapiassa olen tunteissa käsitellyt erittäin kipeitä tunteita ja tapahtumia...tänään itkin minä ja
niin itki terapeuttikin...minä itkin niin ettei henki meinannut kulkea...välillä itken niin että on
happi loppua...on kamalaa kokea se oman elämänsä yksinäisyys ja turvattomuus mitä lapsena
koki...näen silmissäni itseni pikku tyttönä kulkemassa yksin turvattomana...pakko mennä ja jaksaa eikä kukaan koskaan selitä pahaa oloa ja pelkoa se vaan on mukana koko ajan...rankkaa
laittaa yhteen näitä elämänsä asioita...miten turvatonta ja pelottavaa...kaikki menee uusiksi...ja
uusia askelia olis pyrittävä pelosta huolimatta ottamaan pienin askelin...minun mittaisia...ja
kamalalta tuntuu viesti mitä itselleen hokee on huono ei riitä jos yrittää jotain tapahtuu pahaa...vertaa itseään toisiin pettyy itseensä...tämä uuden punominen kun ei mene kuin vanhan
kipeän läpi...välillä tuntuu vajoavansa kokonaan eikä jaksa yrittää...menee sohvalle kippuraan
kipunsa kanssa puristaa silmänsä kiinni...pelkäsin aivan kamalasti...minä odotin jumalan rangaistusta...pelotti mennä...menin kuitenkin...minä osallistuin siihen ja sain kommenteista hyvää
palautetta...käsittelin aihetta...
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5. Irti päästäminen
Keskeiset voimat, jotka piiskaavat pakonomaista ja riippuvaista mieltämme ovat pelko ja tuska. Kun me koemme tuskaa, teemme mitä tahansa, jotta emme kokisi sitä niin paljon. Kaipaamme edes lyhyttä helpotuksen hetkeä, lyhyttä unohtamisen hetkeä. Kuka tahansa samanlaisessa tuskassa oleva kaipaisi sitä. Tästä tuskasta nousee myös pelko kokea uutta tuskaa, joka
saattaa johtua pelkästään ikävystymisestä elämään häpeän ja arvottomuuden tunteiden keskellä.
Tyhjyyden tunteiden keskellä eläminen yksinäänkin voi olla meille ylitsepääsemätön tuska.
Haluaisimme saada edes jonkinlaista varmuutta siitä, että olemme hyviä ja rakastettavia. Voimme tehdä mitä tahansa, jotta meitä ei kohdeltaisi rakkaudettomasti: me saatamme yrittää miellyttää ihmisiä, saatamme yrittää ohjailla heidän käyttäytymistään, tai saatamme hylätä heidät.
Mitä tahansa teemmekin, tuskamme ei vähene. Jos miellytämme muita, annamme keskeisen
osan itseämme pois, ja vieraannumme muista ihmisistä ja itsestämme. Samoin käy, jos yritämme ohjailla heitä - me yritämme pakottaa heitä miellyttämään itseämme. Hylkääminen on eristyneisyyden ja eristäytymisen äärimmäinen muoto. Me toistamme sitä, mitä olemme oppineet ja
miten olemme aina eläneet, löytämättä lepoa ja kuulumista vain omana itsenämme olemisessa.
Yrityksemme päästä irti tuskastamme vain lisäävät tuskaamme, pelkojamme ja eristäytymistämme.
Kun mielemme on pakkomielteisten ajatusten riivaama, me emme ole selvillä itsestämme
emmekä siitä, mitä itsessämme tapahtuu. Me emme pysty erottamaan havaintojamme, tulkintojamme, muistojamme, odotuksiamme ja tunteitamme toisistaan. Ajatuksemme ja tunteemme
ovat vain sietämätön sekasotku. Näemme elämän tuskallisten tapahtumien sarjana, ja ajattelemme että tapahtumien ohjaaminen ja halutun lopputuloksen saavuttaminen antaisi meille rauhan.
Mutta niin ei käy. Sisällämme on kuohunta ja sekasotku, eikä mikään meidän ulkopuolellamme
oleva voi poistaa sitä ja antaa meille rauhaa. Usein me emme edes tiedä, mitä me haluamme.
Mutta kun me löydämme rauhan sisällämme, mikään ulkopuolellamme oleva ei voi saada rauhaamme järkkymään.
Mielemme on kiinni menneissä tapahtumissa, pahoittelussa ja itsesäälissä, tai tulevissa tapahtumissa, ennakoimassa ilon tai kauhun hetkiä. Ajattelemme, että jos voisimme muuttaa menneisyytemme tai muut ihmiset, kaikki olisi hyvin. Ajattelemme, että jos voisimme muuttaa
käyttäytymistämme, kaikki olisi hyvin. Ajattelemme, että jos voisimme kontrolloida tulevaisuutta, kaikki olisi hyvin. Näin ajatellessamme ajattelemme ulkopuolisia asioita, kykenemättä
erottamaan sisäistä maailmaamme ulkopuolisesta maailmasta. Saatamme jopa luulla, että meillä
ei ole omaa sisäistä maailmaa ollenkaan, lukuun ottamatta häpeällisiä salaisuuksiamme ja tuskaamme, tai muiden ihmisten odotuksia. Kuka minä olen? Tämä on meille vaikea kysymys.
Meidän ei annettu olla oma itsemme, ja me toistamme oppimaamme yhä uudelleen, koko ajan
hitaasti etääntyen todellisesta minästämme. Me teimme parhaamme elääksemme maailmassa,
joka vähitellen tuli meille yhä kaukaisemmaksi, maailmassa, johon me emme enää kuuluneet.
Me haluaisimme epätoivoisesti korjata kaiken, myös itsemme. Olemme huolissamme menneisyydestä, tulevaisuudesta, muista ihmisistä ja itsestämme. Ajattelemme, että mitä enemmän
murehdimme, sitä paremmin asiat menevät. Murehdimme löytämättä pysyviä ratkaisuja, ja elämän ylläpitäminen väliaikaisten ratkaisujen avulla väsyttää meidät. Toisinaan väliaikaisetkin
ratkaisut epäonnistuvat, ja tulemme hitaasti epärehellisemmiksi. Vieraannumme ihmisistä, joiden lähellä haluaisimme olla. Me emme kuulu mihinkään. Olemme yksinäisiä ja eristyksissä.
Väärä minämme ei voi kuulua. Väärän minän tarkoitus on suojella haavoitettua sisäistä Lastamme, todellista minäämme, uutta haavoittumista vastaan. Väärän minän tarkoitus on estää
kuuluminen. Vain todellinen minämme voi kuulua. Väärä minä on suojelija, seinä sisäisen minämme ja sen maailman välissä, joka hylkäsi aidon minuutemme. Väärä minämme on syy yksinäisyyteemme. Kukaan ei tiedä, mitä me todella olemme - emme edes me itse. Tämä on äärimmäistä yksinäisyyttä, ja se on normaali olotilamme. Kun me alamme parantua, ymmärrämme
miten yksinäisiä me todella olimme. Kuka tahansa kaipaisi edes hetkellistä helpotusta tällaisesta
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olotilasta. Olemme eristäytyneitä naamariemme taakse, joiden tarkoitus on eristää haavoitettu
sisäinen Lapsemme siitä tuskallisesta maailmasta, jonka keskellä me elimme.
Jotta me voisimme kuulua, meidän on tehtävä jotakin pelottavaa: meidän on irrottauduttava,
päästettävä irti. Meidän on vähitellen opittava vaimentamaan väärän minämme yritykset kuulua.
Se tietää vain miten erottautua, miten teeskennellä, ja miten pitää naamioita. Se ei voi kuulua, ja
sen kuulumaan pakottamisen yrittäminen ainoastaan lisäisi eristyneisyyttämme. Jotta meidän
väärä minämme saattoi "kuulua", me muokkasimme käyttäytymistämme muiden ihmisten odotusten mukaisesti. Tai me teimme toisinpäin, ohjaten ja pakottaen muita olemaan sitä, mitä me
halusimme (itse asiassa tekemään niin kuin me halusimme, mutta me emme huomanneet niiden
eroa). Meistä tuli ameboita ilman selviä rajoja. Meistä ei tullut vapaita ihmisiä, joilla on oma
vapaa mieli ja tahto. Kuulumisemme oli valheellista "kuulumista" systeemiin, jossa me emme
voineet olla oma itsemme, jossa muut eivät olleet oma itsensä, tai usein molempia. Me katsoimme muihin tietääksemme keitä me olimme, ja me määrittelimme itsemme muiden ihmisten
käyttäytymisen kautta. Nyt me luulemme, että se mitä me olemme, on muiden ihmisten käyttäytymisen ja ajatusten sanelemaa. Jotta voisimme kuulua, me yritämme miellyttää heitä tai ohjailla heitä. Olemme asettaneet itsemme heidän käyttäytymisensä uhriksi. Jos muita ihmisiä ei
olisi, ketä me olisimme? Olisiko meillä mitään, mitä me voisimme sanoa omaksemme? Kun me
päästämme irti, me löydämme itsemme yksilöllisinä ihmisinä, jotka ovat vapaita elämään omana
itsenään, ja levosta käsin.
Jos meidän mielemme joutuu sekaannukseen, se ei johdu siitä, että jokin asia saa sen sekaannukseen. Se johtuu siitä, että meidän mielemme on epästabiili ja sitä voidaan häiritä. Niin kauan
kuin meidän mielemme ei ole lujassa levossa, sitä voidaan häiritä. Se voi häiriintyä mistä tahansa ja miten pienestä asiasta tahansa. Kun sitä ei enää voida häiritä, mikään ei häiritse sitä, mutta
me emme voi uskoa tätä todeksi niin kauan kuin mieltämme voidaan häiritä. Sen tähden matka
kohti mielenrauhaa ei tule siitä, että me käsittelisimme niitä asioita, jotka häiritsevät mieltämme.
Se tulee siitä, että me kohtaamme oman mielemme ne kohdat, jotka antoivat itsensä tulla häirityiksi. Tämän me teemme päästämällä irti. Me katsomme omaan mieleemme emmekä niihin
asioihin, jotka ”häiritsevät” sitä. Silloin meidän mielemme kertoo, miksi se häiriintyy, ja me
huomaamme, että syy on meissä itsessämme. Niin kauan kuin meidän mieltämme voidaan häiritä, elämän tehtävä on häiritä sitä. Se osoittaa meille tietä paranemiseen. Se osoittaa meille tietä
itseemme. Häirityksi tuleminen on elämän lahjaa ja Korkeamman Voimamme rakkautta meitä
kohtaan. Sen tehtävä on viedä meidät lepoon, jossa mielemme ei voi tulla häirityksi.
Tämä on yksi paranemisen paradokseista: jotta me voisimme kuulua, meidän on erottauduttava. Me erottaudumme päästämällä irti. Yritämme erottaa sisäiset viestimme elämän tapahtumista ja muista ihmisistä. Tämä tarkoittaa sitä, että käsittelemme tunteemme ja muistomme
omina asioinaan, ja tapahtumat ja muut ihmiset omina asioinaan. Lopulta me myönnämme, että
se mikä on tehty, on tehty, eikä ole mitään, millä me voisimme muuttaa sitä. Tunteet ja muistot
jäävät. Ymmärrämme, että ihmiset tekevät mitä tekevät, ja tuntevat mitä tuntevat, emmekä me
voi sille mitään. Tunteemme, muistomme ja unelmamme jäävät. Ymmärrämme, että tulevaisuus
aukeaa tavalla, jota me emme voi kontrolloida, mutta tunteemme, odotuksemme ja unelmamme
jäävät. Tämän kaiken kautta opimme tuntemaan missä me lopumme ja missä maailma alkaa. Me
löydämme rajamme, ja löydämme itsemme.
Me etenemme hitaasti, sisäisiä viestejämme käsitellen. Me emme voi ottaa suojaavia aurinkolasejamme kerralla pois, ja vaikka voisimmekin, ei olisi turvallista tehdä niin. Me kuolisimme
tuskasta. Ensin olin tietoinen vain pienestä määrästä tuskaa. Vähitellen huomasin, kuinka valtavaa tuskaa olin koko ajan kantanut sisälläni. Oli hyvä, että se nousi hitaasti. Kun tuska tuli esiin
ja kokemisen kautta lähti pois, tunsin uutta iloa ja vapautta. Hiukan myöhemmin, kun olin huomannut miten paranin, ja kuinka kuulumisen tunne alkoi tulla, olin joka kerran ilahtunut löytäessäni lisää tuskaa ja päästäessäni sitä menemään. Totta kai se oli tuskallista, mutta jokaisen
tuskallisen kokemuksen jälkeen tunsin ennen kokematonta iloa ja vapautta. Ilo ja vapaus olivat
erilaisia kuin hetken helpotus: ne jäivät. Se ei ollut vain hetken helpotusta. Se oli paranemista.
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Irti päästämisen keskeinen sanoma on, että mikään meidän ulkopuolellamme ei voi parantaa
meitä. Me saatamme odottaa, että muut sanoisivat tai tekisivät jotakin, tai että jotakin tapahtuisi.
Se ei paranna meitä. He saattavat kyllä auttaa meitä, mutta ellemme me muutu, me edelleen piileskelisimme maailmalta. Olemme tottuneet sanomaan ja tekemään mitä tahansa, jotta voisimme
kuulua ja tulla hyväksytyiksi, mutta ainoastaan meidän todellinen minämme voi kuulua. Me
löydämme itsemme päästämällä irti.
Paranemisemme aikana, kohdatessamme arkoja asioita, me saatamme sulkeutua, pienentää
elämänpiiriämme ja hakea turvallisia kuvioita. Tämä on hyväksi ja tarpeellista. Se antaa meille
rauhan katsoa sisällemme ja turvalliset olosuhteet aralle sisäiselle Lapsellemme, niin että hän
saa varoen astua esiin. Me opettelemme elämään herkkien kohtiemme kanssa, ja niihin totuttelu
vaatii turvallisuuden kokemuksen. Haavoittuvuuden, avoimuuden, myötätunnon ja herkkyyden
harjoitteleminen voi joskus satuttaa meitä. Koemme itsemme välillä aroiksi ja pelokkaiksi. Elämäämme tulee hetkeksi uusia turvallisuutta luovia tapoja, kuvioita ja käyttäytymismalleja.
Silti kuviot eivät anna meille turvaa. Meidän turvamme on itsessämme. Mutta tämän kokeminen todeksi vaatii varoen uudelleen esiin astumista, uusien askeleiden ottamista. Me alamme
oppia, että se mitä ihmiset sanovat, ei ole vaarallista. Ne ovat vain sanoja, mutta ne voivat silti
satuttaa, koska ne kertovat jotakin heidän asenteestaan meitä kohtaan. Aikuiset ovat joskus
ajattelemattomia, piittaamattomia, tai he haluavat osoittaa ylemmyyttään. Heidän asenteensa on
sitä mitä he itse ovat, eikä se mitä he ovat, läheskään aina liity juuri meihin. Muiden haavat satuttavat usein heitä itseään enemmän kuin meitä, eivätkä he aina edes tahtoisi olla sellaisia kuin
he ovat. Kun me olemme haavoittuvia, avoimia ja herkkiä, me voimme nähdä aikuiset - tai heidän pienet epätoivoiset sisäiset Lapsensa - asioiden, tekojen ja sanojen takana. Me voimme olla
lähellä muita, kun heidän oma kipunsa saa heidät piikikkäiksi, kun he eivät osaa kohdata omaa
kipuaan, ja kun he opettelevat itse elämään.
Vetäytyminen on hyvä. Irti päästäminen on hyvä. Salli itsesi vetäytyä. Se on uusien tarpeidemme myöntämistä ja elämämme säätämistä niiden mukaan. Sen jälkeen tapahtuva esiin
astuminen, vähitellen, varovasti tapahtuva turvallisen vetäytymisen rikkominen tuo meidät takaisin muiden lähelle. Ja aina on turvallista vetäytyä uudelleen. Sen jälkeen me voimme tulla
taas takaisin.
Luottamus
Jotta me voisimme päästää irti, meidän tulee kyetä luottamaan siihen, että lopulta kaikki
kääntyy hyväksi. Meidän tulee voida luottaa siihen, että jos emme yritä ohjailla tapahtumia, ne
sujuvat paremmin kuin ilman ohjaustamme. Meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että menneisyyden tapahtumien seuraukset ovat vielä avoimia, ja että niistä seuraa jotakin parempaa kuin
pystymme edes kuvittelemaan. Me tarvitsemme kyvyn luottaa siihen, että tulevaisuus on hyvä,
jotta me voimme lakata huolehtimasta siitä. Korkeampi Voimamme huolehtii niistä kaikista, ja
myös meistä. Hän haluaa meidän olevan levossa kun paranemme. Hän ei tarvitse meidän ponnistelujamme, eivätkä muut ihmiset tarvitse niitä, erityisesti jos ne nousevat meidän peloistamme tai tuskastamme.
Kun meidän tietoisuutemme on haavojemme, tuskiemme, pelkojemme tai kokemustemme
rajoittama, me näemme koko maailman, mukaan lukien tulevaisuutemme ja paranemisemme,
hyvin kapeasti. Me saatamme toivoa tietynlaisia muutoksia, mutta odotuksemme ovat rajoittuneita ja kapeita. Me emme mitenkään voisi nähdä toisin. Ei ole mitään keinoa, jolla pystyisimme
kuvittelemaan sitä, joka on mielikuvituksemme ulkopuolella. Silti me yritämme, ja toisinaan
hyvin kovasti. Me näemme päämäärän, ja joskus suuntaamme kaikki ponnistuksemme sen saavuttamiseen. Mutta päämäärämme nousee siitä, minkä me tiedämme. Se on vielä paranemattoman mielen päämäärä, kun se yrittää kuvitella vapaata ja parantunutta mieltä. Se on väkisin rajoittunut ja usein vääristynyt päämäärä.
Totuus on, että me emme tiedä. Meidän tuskainen, haavoittunut ja ahdistunut mielemme ei
voi tietää. Se, mitä me lopulta löydämme, on jotakin, joka laajentaa perspektiiviämme - jotakin,
jota ei ainoastaan liitetä meidän entiseen mieleemme, vaan joka muuttaa ja vapauttaa mielemme.
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Tuntematon kohtaa tunnetun, ja tunnettu laajenee ja kasvaa. Meidän koko mielemme muuttuu,
ja paraneminen tapahtuu. Meidän mielemme ei enää ole sitä mitä se oli, vaan jotakin, joka oli
meille ennen tuntematonta.
En suhtaudu paranemiseen enää ollenkaan niin vakavasti kuin aiemmin. Mitä tahansa teenkin, se vie paranemistani eteenpäin, ja usein tavoilla, joita en osaisi kuvitella. Aikaisemmin, kun
jokin tunne nousi esiin, keskityin kuuntelemaan sitä niin syvästi kuin pystyin. Toisinaan teen
vielä niin. Toisinaan, kun tunnen oloni epämukavaksi, alan lukea kirjaa, täyttää työkirjaa, kirjoittaa jotakin päiväkirjaani, tai teen jotakin, joka saa minut unohtamaan sen. Olen alkanut lukea
ja kirjoittaa paljon. Voin sanoa, että olen alkanut opiskella haavoittumisen ja paranemisen dynamiikkaa. Se mikä on tärkeää, on että teen jotakin joka jotenkin liittyy paranemiseen. Joskus
vain kerään uutta informaatiota, tai väärää informaatiota. Eläessäni elämääni tämä informaatiovarasto muuttuu tiedoksi, kokemukseksi ja ymmärrykseksi. Mitä tahansa teemmekin, ehkä lukuun ottamatta suoranaista pakenemista, auttaa meitä ja antaa meille keinoja kohdata omat
asiamme ja omat tilanteemme. Niin kauan kuin emme syytä mitään itsemme ulkopuolella olevaa, vaan otamme vastuun omasta prosessistamme, mikä tahansa käy. Joskus meillä ei vielä
saata olla tarvitsemiamme keinoja kohdata asiaamme. Joskus meillä on, ja silloin tiedämme mitä
tehdä.
Me saatamme nähdä vain yhden ongelman ja vain yhden hyvän ratkaisun. Usein me kuitenkin näemme hämärästi, ja näemme väärän ongelman, tai vain joitakin sen oireita ja heijastuksia.
Mitä enemmän keskitymme ratkaisemaan ongelmaa, sitä enemmän ajatuksemme ovat siinä
kiinni, ja sitä vähemmän me kykenemme näkemään tai hyväksymään muita ratkaisuja. Kuitenkin me voimme tehdä niin, jos meistä tuntuu siltä, että niin on hyvä tehdä, tai me voimme tehdä
mitä tahansa muuta. Omat asiamme kyllä ilmaisevat meille itsensä, kunhan emme vain katso
liian kauas itsestämme. Tie tuntemattomiin paikkoihin kulkee tuntemattomien maisemien kautta.
Parasta mitä voimme tehdä, on odottaa ja luottaa prosessiin. Kartta ilmestyy aikanaan. Paraneminen saapuu aikanaan. Ymmärrys tulee, ja silloin me emme pelkästään ymmärrä jotakin uutta.
Koko mielemme laajenee ja vapautuu. Se saa meille ennen tuntemattomia elementtejä. Ei ole
tarpeen aina yrittää niin kovasti eikä työskennellä kovemmin. Elämä on elämää eikä työtä. Kun
me lopulta koemme sen, on vaikea kuvitella että emme tienneet.
Me opimme, että kiirehtimiseen ei ole mitään syytä. Esiin nousevien tunteiden kanssa eläminen ei saata olla miellyttävää, mutta joskus se on välttämätöntä. Raskaat tunteet eivät tarkoita
sitä, että paranemisemme kokisi takaiskuja, vaan sitä, että se menee eteenpäin. Me huomaamme
ja koemme jotakin sellaista, josta emme aikaisemmin olleet tietoisia. Se on paranemista. Meistä
tulee halukkaita ja valmiita päästämään siitä irti, mutta se saattaa kestää jonkin aikaa ja tapahtua
tavalla, jota emme olisi itse keksineet. Me muutumme. Me emme ainoastaan opi, vaan me
muutumme. Me tulemme, Maailman, Elämän ja Korkeamman Voimamme muuttamiksi.
Menneisyydestä irti päästäminen
Olin tehnyt virheen. Oikeastaan olin tehnyt monta pientä virhettä, jotka kerääntyivät toistensa
päälle. Olin kauhuissani. Kun yritin ratkaista niitä ja löytää ulospääsyä, olin paniikissa. Yritin
tehdä muutamia asioita, mutta tilanne tuli vain entistä pahemmaksi, enkä kestänyt sitä. Romahdin. Luulin, että en enää pystyisi elämään.
Jonkin aikaa tämän jälkeen aloin parantua. Olin vielä huolissani siitä. mitä oli tapahtunut, ja
ajatukseni pyörivät tuskan ja epätoivon ympyrää. Hitaasti aloin ymmärtää, että se, mitä oli tapahtunut, oli tapahtunut. Mitä muut ihmiset ajattelevat tai sanovat siitä, ei ole minun asiani. Se
kuuluu heille. Mitä tahansa he tekevätkin, ja mitä tahansa he tuntevat, on heidän asiansa. Minun
on jätettävä heidät rauhaan. Minun ongelmani on, että minä en voi hyvin. Minun on muututtava
- menneisyyteni ja muut ihmiset pysyvät samoina. Kuitenkin muista ihmisistä ja menneisyyden
tapahtumista irti päästäminen oli pelottavaa.
Mikään menneisyydessämme ei ole niin pahaa, ettei se voisi sisältää hyviä aineksia. Virheeni
käynnistivät minun paranemiseni, ja monien muiden paranemisen. Olen tullut vahvaksi, enkä
pelkää enää muiden ihmisten mielipiteitä. Sen sijaan kunnioitan elämääni ja kaikkea minkä läpi
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olen kulkenut. Olen oppinut elämään rauhallisemmin ja syvällisemmin. Vähitellen sain rohkeutta riisua pois naamiot ja lakata teeskentelemästä. Aloin kuulua syvästi. Löysin uuden ilon ja
vapauden itsessäni. Joitakin vaikeita asioita on vielä jäljellä, mutta ne saavat minut keskittymään
itseeni. En yritä muuttaa ketään muuta tai mitään muuta. Minun asiani on oma paranemiseni, ja
tuskani on minun omani. Kukaan toinen ei voi parantaa minua. Tuskani katoaa sitä mukaa kuin
minä paranen. Tätä kirjoittaessani tunnen suurta iloa omana itsenäni olemisesta.
Kun olin pystyttänyt verkkosivuni ja kirjoittanut tämän kirjan ensimmäisen version, huomasin että elin suuren osan elämääni verkossa. Aina kun jotakin tapahtui tai kun ymmärsin jotakin
uutta, ajattelin kirjoittaa siitä. Verkkosivuistani oli tullut liian suuri osa elämääni. Päätin päästää
irti ja suljin sivuni kuukaudeksi. Se oli suuri vapautus, ja pystyin nauttimaan kevään ilosta ja
vapaudesta. Sinä aikana opin, että se mikä oli minulle oikein, oli työskennellä sivujeni ja tämän
kirjan parissa. Se oli hienoa levon aikaa, ja nyt olen tullut takaisin uutena ihmisenä. Sivuni ovat
minulle ilon lähde, samoin kuin tämä kirja. Irti päästäminen vain vahvisti haluani elää niin kuin
elin. Opin, että maailma pyörii sivujeni kanssa tai ilman niitä, ja löysin rauhallisen osallistumisen maailman pyörimiseen.
Menneisyyden surkuttelu on ansa, johon me kaikki lankeamme. Se ei johda mihinkään. Menneisyydestä irti päästäminen johtaa kauheaan havaintoon: menneisyys on tapahtunut, eikä sitä
voida muuttaa. Muistomme ja tunteemme jäävät. Jos muistoihin liittyy tuskallisia tunteita, me
kohtaamme tunteemme. Me kohtaamme itsemme, emmekä tapahtumia. Kun ajattelemme menneisyyttä, yritämme keskittyä itseemme käyttäen sanoja "Minusta tuntuu… Minä muistan…
Tämä muisto saa minut tuntemaan…", ja niin edelleen. Korkeampi Voimamme pitää huolta
menneisyydestämme ja tulevaisuudestamme, ja me voimme keskittyä itseemme. Me emme pahoittele. Me emme suunnittele. Menneisyys on jo levossa, mutta me emme ole. Nyt on meidän
aikamme löytää lepo, ja me löydämme sen suremalla menetyksemme. Sureminen on työskentelyä tunteidemme kanssa eikä tapahtumien kanssa. Surussa ei ole toivoa. Sureminen on irti päästämistä, lopullisesti. Jos me olemme menettäneet jonkun, hän on poissa. Hän saattaa palata jollakin tavalla, mutta se ole meidän asiamme. Meidän asiamme on menetyksemme, surumme,
pelkomme elämän kohtaamisesta yksin, ja yksinäisyytemme.
Lapsuutemme on poissa. Tuskalliset tapahtumat ovat menneet. Emme voi enää tehdä mitään
muuttaaksemme niitä. Muistomme ja tunteemme ovat mukanamme tänäänkin. Katkeruutemme,
epäonnistumisen tunteet, itsesäälimme, vihamme ja raivomme ovat mukanamme vieläkin. Miksi? Mitä me saamme niistä? Miksi emme uskalla päästää niistä irti? Koska ne pitävät silmämme
meidän ulkopuolellamme. Me emme uskalla päästää niistä irti, koska silloin me olisimme yksin
tunteidemme kanssa. Emme ehkä tiedä miten, kohdata tunteemme. Me emme koskaan opi, jos
katsomme muita ihmisiä tai tapahtumia.
Ei ole välttämätöntä olla täysin vapaa tuskasta, jotta pääsisimme kosmiseen tietoisuuteen.
Meillä saattaa vielä olla lapsuuden haavoja tai muita haavoja, ja kun ne valmistuvat parannettaviksi, niiden tuska nousee pintaan. Se on kuitenkin täysin erilainen kuin pakonomaisen mielen
tuska: me tiedämme mistä tuska tulee. Ainakin hetken päästä me tiedämme, että vanha haava
kypsyy suremista ja paranemista varten. Me olemme levossa. Me tiedämme, että se on meidän
sisäinen asiamme, eikä mikään ulkopuolellamme voi parantaa sitä. Kunnioitamme haavaamme
ja olemme nöyriä sen edessä. Osaamme jo odottaa tulevaa iloa. Tuska ei aja meitä paniikkiin
eikä epätoivoon. Se vain on, ja me hyväksymme sen. Tuska on todellinen, mutta myös rauhamme on todellinen. Tässä tilassa tuska ei estä kuulumistamme, vaan on osa kuulumistamme.
Kuulumme maailmaan omana itsenämme, paranevina addikteina. Me olemme oma itsemme, ja
löydämme rauhan kuulumisessamme, samalla kun käsittelemme sisäistä tuskaamme, joka ei ole
enää seinä maailman ja meidän välissä. Se on muuttunut tieksi maailman ja meidän välissä. Se
syventää meidän kuulumistamme.
Muista ihmisistä irti päästäminen
Suuri osa tuskastamme aiheutuu siitä pelosta, että me emme kelpaa muille. Silloin me yritämme epätoivoisesti keksiä ratkaisuja, jotka saisivat heidät arvostamaan meitä ja pitäisivät hei-
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dät meidän lähellämme. Teemme mitä tahansa: teeskentelemme, manipuloimme, miellytämme,
yritämme ohjailla tai yritämme syyllistää heitä. Hermostuneisuudestamme käsin me keksimme
vain huonoja ratkaisuja. Jos me teeskentelemme, muut saattavat jäädä fyysisesti lähellemme,
mutta he eivät koskaan näe meidän todellista itseämme. Me emme voi levätä ja rentoutua omana
itsenämme. Jos me manipuloimme tai yritämme ohjailla, me emme anna toisten olla oma itsensä, emmekä mekään ole avoimesti oma itsemme. Jos yritämme syyllistää heitä, he voivat tehdä
mitä tahansa välttääkseen tulemasta hylätyiksi, erityisesti jos me olemme heille tärkeitä. He
teeskentelevät, emmekä me saa nähdä heidän omaa itseään. Mitä hylkäämistä! Tämä on kaksinkertaista hylkäämistä, missä kukaan ei voi olla oma itsensä, eikä kukaan voi kuulua. Ainoastaan
fyysinen läheisyys on jäljellä, mutta se on juuri sitä, johon me olemme tottuneet tyytymään.
Teimme mitä tahansa voidaksemme pysyä lähellä isää ja äitiä tai muita tärkeitä ihmisiä. Olimme
fyysisesti lähellä, mutta emotionaalisesti ja mieleltämme eristyksissä. Tämä oli meille kuulumista.
Teeskentely ei paranna meitä. Se ei paranna muita. Se ei johda kuulumiseen, vaan se johtaa
meidät ja muut ihmiset eristäytymiseen. Olin tehnyt virheitä, ja minulla oli juuri tämmöinen
käsitys kuulumisesta. Yritin keksiä ratkaisuja samalla pysyen uskollisena itselleni, mutta niistä
jokainen johti teeskentelyyn, eristäytymisen lisääntymiseen ja uusiin virheisiin. Pelkäsin tulevani hylätyksi. Lopulta jouduin hylätyksi. Se antoi minulle rauhan, koska ymmärsin, että en voi
enää tehdä mitään muuttaakseni sitä. Ihmiset tekevät mitä he tekevät, eikä minulla ole oikeutta
yrittää muuttaa tai kontrolloida sitä. Heidän asenteensa minua kohtaan ovat heidän asenteitaan,
ja jos ne eivät ole parantavan rakkauden asenteita, se on heidän ongelmansa, eikä minun. Heidän
on löydettävä oma paranemisensa, ja niin kauan kuin teeskentelen, estän heitä näkemästä todellisuutta ja kohtaamasta oman käyttäytymisensä seurauksia. Niin kauan kuin minä teeskentelen,
vältän kohtaamasta todellisuutta, enkä voi löytää omaa itseäni enkä kuulumistani.
Muut ihmiset ovat turvallinen kohde peloillemme ja epävarmuudellemme, sillä se auttaa
meitä välttämään omien asioittemme kohtaamisen. Mutta he jatkavat elämäänsä ilman meitä. He
eivät tarvitse meidän teeskentelyämme. He eivät tarvitse meidän väärää minäämme. Me tarvitsemme. Toisinaan voi näyttää siltä, että he tarvitsevat meidän väärää minäämme saavuttaakseen
päämääränsä, mutta jos heidän päämääränsä nousevat heidän haavoistaan, he eivät tarvitse niiden saavuttamista. Jos he eivät kykene rakastamaan, jos he ovat epärehellisiä tai syyttäviä, he
tarvitsevat paranemista eivätkä päämääriensä saavuttamista. Jos me teeskentelemme ja annamme heidän käyttää meitä, he saattavat saavuttaa päämääränsä, ja me saattaisimme saada heidän
"rakkautensa", mutta kukaan ei olisi onnellinen, eikä kukaan voisi kuulua.
Jos, ja kun, me päästämme irti muista ihmisistä ja löydämme rauhan, hyvät ratkaisut syntyvät
luonnostaan. Me olemme levossa, ja muut näkevät meidän lepomme. He näkevät meidän todellisen itsemme. Jos he ovat aiheuttaneet meille surua, meillä ei ole mitään syytä estää heitä näkemästä sitä. Me saamme olla surullisia, ilman teeskentelyä, niin kauan kuin tunnemme surua.
Tarkoituksemme ei ole käyttää suruamme manipulointiin, vaan olla aito itsellemme ja muille.
Me olemme surullisia, ja siksi me olemme surullisia. Muut tekevät mitä tahtovat, ja jos he päättävät tulla luoksemme, todellinen kuuluminen syntyy. Jos he eivät tule, todellinen kuuluminen
syntyy silti meille. Me olemme aitoja, ja meillä on oma paikkamme maailmassa ja ihmisten keskellä.
Tavoitteemme on parantua. Me voimme parantua vain totuudessa, ilman teeskentelyä. Me
voimme parantaa vain itsemme, eikä kukaan muu voi parantaa meitä. Me emme voi parantaa
ketään muuta, ellei hän itse halua parantua. Muut saattavat tarjota meille väliaikaisia ratkaisuja,
jotka voivat helpottaa elämäämme hetkeksi, mutta ne eivät paranna meitä. Niin kauan kuin suhteessa on syyttämistä, kontrollointia, miellyttämistä tai manipulointia, se ei ole parantava suhde.
Parasta mitä voimme tehdä, on päästää irti ja olla oma itsemme.
Me saatamme luulla, että muilla ihmisillä on avain onneemme tai paranemiseemme. Saatamme odottaa tiettyä käyttäytymistä, tiettyjä sanoja tai tiettyjä tapahtumia. Saatamme ajatella,
että jos he todella rakastaisivat meitä, he auttaisivat meidät pois kurjuudestamme. Vaikka he
tekisivätkin niin, se ainoastaan tekisi elämämme hieman helpommaksi, mutta se ei parantaisi
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meitä. Jos he rakastavat meitä parantavalla rakkaudella, he antavat meidän kohdata surkeutemme itse, sillä se on ainoa tapa parantua. He eivät voi surra meidän menetyksiämme eivätkä itkeä
meidän tuskiamme. He eivät voi päästää irti meidän tarpeestamme teeskennellä. Vain me
voimme, mutta he voivat tukea meitä ja olla meidän kanssamme. Toisinaan saatamme odottaa,
että he antaisivat anteeksi, tai että he etsisivät meidän anteeksiantoamme. He tekevät sen kun, tai
jos, he ovat siihen valmiita. Silloin se perustuu totuuteen ja kuulumiseen. Jos me yritämme manipuloida heitä antamaan anteeksi, olemme tulleet takaisin teeskentelyyn ja eristäytymiseen.
Tarkoituksemme on parantua niin, että olemme valmiit antamaan anteeksi. Se, etsivätkö he meidän anteeksiantoamme vai eivät, on täysin heidän oma asiansa. Kun me olemme valmiit antamaan anteeksi, me olemme jo antaneet anteeksi, ja asia on meidän puoleltamme päässyt lepoon.
Me valmistaudumme antamaan anteeksi parantamalla itsemme riippumatta siitä, mitä muut ihmiset tekevät tai eivät tee.
Niin kauan kuin me luulemme, että jollakulla on meihin valtaa, me sabotoimme suhdettamme
häneen. Me vetäydymme, olemme piilossa, kontrolloimme, vihaamme, kapinoimme, emme sano
mitä ajattelemme tai tunnemme, emmekä ole vapaita nauttimaan hetkestä. Mutta kenelläkään ei
ole meihin valtaa. Jonkun olemus saattaa laukaista vanhoja haavojamme tai pelkojamme. Joku
voi sanoa jotakin, joka muistuttaa meitä tuskallisista kokemuksista. Me voimme pelätä heikkoutemme näkymistä. Ne ovat meidän omia haavojamme, ja tuo ihmissuhde on meille muistutus
siitä, että paraneminen on vielä kesken.
Jos pelkäämme omia tunteitamme ja kipujamme, voimme alkaa sabotoida suhdetta, joka
muistuttaa meitä niistä. Me voimme hylätä ihmisen jota rakastamme, emmekä kykene ottamaan
vastaan muiden rakkautta. Nuo suhteet ovat kuitenkin elämän kutsu meille kohdata oma sydämemme. Kun me otamme itse vastaan omat kipumme, pelkäämme omat pelkomme ja suremme
omat surumme, me huomaamme, että emme enää reagoi samalla tavalla. Kun me opimme tunnistamaan, milloin jokin tilanne laukaisee vanhoja emotionaalisia muistoja, voimme kuunnella
itseämme ja antaa elämän viedä paranemistamme eteenpäin. Silloin me ymmärrämme, että kenelläkään ei ole meihin valtaa.
Se valta, jota me kuvittelemme muilla olevan meihin, on meidän oma takaumamme joka vie
meidät lapsuuden muistoihin ja kokemuksiin. Kun me paranemme niistä, huomaamme, että
valta olikin vain illuusio, lyhyt hetki, jonka me yhdistimme vääriin asioihin. Silloin me olemme
kiitollisia niistä ihmisistä, joiden me kuvittelimme hallitsevan meitä. He auttavat meitä näkemään jotakin, jota emme olisi voineet nähdä ilman heitä. He auttavat meitä vapautumaan menneisyyden painolastista, mutta vain jos me itse kohtaamme sen, minkä he nostavat meissä pintaan. Silloin me myös huomaamme, minkälaisen taakan olimme ripustaneet heidän harteilleen oman menneisyytemme. Sille he eivät voi mitään. Se ei kuulu heille. Se kuuluu meille.
Joskus muut saattavat todella kuvitella, että heillä on valtaa meihin, eivätkä he välttämättä
osaa iloita siitä, että me emme enää reagoi samalla lailla. Meidän paranemisemme voi kohdata
vastustusta. Suhteet muuttuvat, ja jotkut voivat jopa loppua, kun emme enää käyttäydy niin kuin
ennen. Kun me kunnioitamme itseämme, me herätämme kunnioitusta myös toisissa. Silloin me
kunnioitamme myös heitä. Me emme ole heitä ylempänä emmekä alempana. Me emme yritä
hallita emmekä sabotoida suhdetta, emmekä suostu itse hallittaviksi. Me emme enää yritä pitää
omalla kustannuksellamme hengissä suhdetta, joka vahingoittaa meitä, vaan uskallamme antaa
sen mennä. Me emme enää kysy, kummalla on suhteessa voima, sillä kummallakin on oma
voimansa kulkea toisen vierellä, vapaana ja vapaasta tahdostaan tasavertaiseen ystävyyteen sitoutuneena. Tällaista suhdetta ei tarvitse sabotoida eikä kontrolloida, sillä se on suora, luottava
ja avoin, ja kummankin parasta tavoitteleva. Siinä kukoistaa hyvyys, sydänten yhteys ja ilo toisesta ihmisestä. Tällainen suhde jättää toisen vapaaksi olemaan juuri sitä mitä hän on, ja juuri
siinä vaiheessa missä hän on.
Vahingollisista ihmisistä irti päästäminen
Kun paranemiseni alkoi, lähelläni oli muutamia ihmisiä, jotka eivät olisi halunneet antaa minun olla oma itseni – se kurja, tuskaisa, levoton ja paraneva addikti, joka olin. Minun kanssani ei
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varmasti ollut hauska olla. He syyttivät minua ja vaativat minua olemaan iloinen ja hymyilevä,
ja unohtamaan koko typerän lapsuusjutun. Annoin heidän mennä. He saivat minut tuntemaan
oloni niin pahaksi, että päätin olla tapaamatta heitä vähään aikaan. Siitä tuli pitkä aika. Yksi
heistä on tullut takaisin, kunnioittaen uutta minääni. Suhteemme ei ole hänelle vielä parantava,
mutta olemme ystäviä, eikä ystävyys nyt perustu teeskentelyyn eikä takertumiseen. Siinä on
vapautta, ja parantavan rakkauden elementit ovat läsnä – toisin kuin ennen. Olen valmis toivottamaan loput kolme tervetulleiksi, mutta he välttelevät minua, koska he tietävät, että käsittelen
nyt asioita rehellisesti ja avoimesti. Olen valmis antamaan anteeksi ja parantamaan, mutta heillä
on asioita, joita he eivät halua nähdä itsessään – tai joitakin muita syitä. En halua arvailla. Ihmiset tekevät mitä tekevät, ja niistä syistä, joita heillä sattuu olemaan. Joka tapauksessa arvauksemme olisivat vääriä. Me emme oleta emmekä yritä määritellä muita ihmisiä. He määrittelevät
itse itsensä sanojensa ja tekojensa kautta.
Meidän asiamme on parantaa itsemme. Olemme itse vastuussa sellaisen ympäristön luomisesta, joka on turvallinen, ja jossa meidän ei tarvitse teeskennellä. Jos alamme teeskennellä tai
puolustaa itseämme, me eksymme tieltä. Meidän ei tarvitse päästää irti lopullisesti. Paranemiseni aikana oli vaihe, jolloin en halunnut tavata ketään. Ostin kolme seikkailupeliä ja vietin kaksi
viikkoa lukien, pahaa oloa tuntien, tuskaani itkien, kirjoittaen ja pelaten. Se oli täydellinen irti
päästäminen ihmisten miellyttämisestä. Kun joku soitti ja sanoi haluavansa tavata, sanoin EI.
Kun vaimoni pyysi minua siivoamaan lattiaa, sanoin EI. Aloin löytää omaa voimaani pitää
huolta itsestäni enkä miellyttänyt muita – vaimoni mukaan lukien. Hän ymmärsi, mitä olin tekemässä, ja hän kunnioitti sitä. Se oli todella hieno kaksiviikkoinen – ja minulle hyvin tärkeä.
En kuitenkaan suosittele sitä, koska jokaisen pitää löytää oma polkunsa. Nykyään siivoan myös
lattioita ja jopa nautin siitä.
Merkittävä osa vahingollisista ihmisistä irrottautumista on vihan löytäminen. Se ei ole ainoastaan hyvä, vaan välttämätöntä paranemisen kannalta. Niin kauan kuin emme löydä sitä, tunteemme ovat kieroutuneet ja kannamme sisällämme väärää syyllisyyttä. Jos joku on kohdellut
meitä väärin, hänen tekonsa ansaitsevat ja vaativat tulla vihatuiksi. Tämä on keskeinen elementti
uhrin asemasta vapautumisessa. Usein tämän vihan löytyminen edellyttää irrottautumista, ja
tämä viha on mieluusti koettava silloin, kun he eivät ole paikalla. Kun me olemme purkaneet
vihamme, olemme valmiit olemaan heidän kanssaan tekemisissä, mutta ei mielellään silloin, kun
olemme sen vallassa. Meidän on itsemme takia ehdottomasti koettava se, mutta edes väärintekijät eivät ansaitse tulla kohdelluiksi epäkunnioittavasti. Se ei paranna ketään. Me vihaamme
tekoja, mutta emme ihmisiä. Tosin vihan tunteiden kokemisen aikana me usein vihaamme myös
ihmisiä, ja se on OK. Tästä lisää myöhemmin luvussa 8.
Kun me alamme parantua ja kokea elämisen iloa, me luonnostaan haluaisimme auttaa muita
paranemaan. Tämä oli minulle tosi kova paikka. Olin vielä vahvasti läheisriippuvainen, ja halusin tehdä muille "hyvää". Melkein kahden vuoden ajan halusin työntää muita paranemisen alkuun. Oli hyvin vaikeaa päästää irti ihmisistä, joita rakastin. Kannoin paljon väärää syyllisyyttä,
joka kuului muille eikä minulle - kuten useimmat uhrin asemaan asettuneet. Kun lopulta pystyin
irrottautumaan, tunsin suurta vapautta ja iloa. Nyt tiedän, että ainoa keino rakastaa muita on
päästää heidät vapaiksi. Niin kauan kuin yritän työntää heitä paranemaan, toistan samaa vääristynyttä viestiä jota olin kertonut itselleni pitkän aikaa: et ole tarpeeksi hyvä. Vasta kun voimme
päästää irti kaikesta ohjaamisesta ja vaatimisesta, muut voivat kokea olevansa hyväksyttyjä sellaisenaan, omana itsenään.
Joskus muut yrittävät sysätä vastuuta omasta elämästään ja omista valinnoistaan meille. Monesti he tekevät niin huomaamattaan, ja joskus tietoisesti. Jos olemme esimerkiksi sopineet jonkun kanssa jotakin, ja hän haluaakin muuttaa suunnitelmiaan, hän voi sanoa meille "voisitko
joustaa vähän". Jos emme halua joustaa, hän voi sanoa meitä joustamattomaksi, jolloin ainoa
keino osoittaa olevamme joustava, on hyväksyä suunnitelman muutos.
Jos hän ottaisi vastuun omasta käyttäytymisestään, hän sanoisi "Haluaisin muuttaa tekemäämme sopimusta. Käykö sinulle tehdä näin". Jos joku kysyy meiltä, "haluaisitko joustaa vä-
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hän", me voimme palauttaa vastuun omistajalleen kysymällä "haluaisitko siis muuttaa tekemäämme sopimusta".
Monesti vastuun sysääminen toiselle tapahtuu niin hienovaraisen syyllistämisen ja kyseenalaistamisen kautta, että me emme edes tiedä, mikä meihin osui. Meistä vain tuntuu siltä, kuin
meitä ajettaisiin nurkkaan. Mutta kun katsomme sitä, mitä on tapahtumassa, ja kuka on tapahtuman alullepanija, me tiedämme, kenelle vastuu kuuluu ja mistä. Vastuu kuuluu sille, joka haluaa muuttaa sovittua asiaa. Me voimme myöntyä siihen tai olla myöntymättä, mutta meidän ei
tule ottaa väärää vastuuta itsellemme. Se saa meidät voimaan pahoin, myönnyimmepä tai emme.
Mutta kun jaamme vastuun oikein, me voimme hyvin siinä minkä valitsemme.
Meidän ei tarvitse ottaa osaksemme muiden vihaa, häpeää, katkeruutta, eikä heidän mielensä
ailahteluja. Lapsena me tunsimme, että vanhempiemme tunteet olivat meidän vastuullamme, ja
että me saatoimme kontrolloida sitä mitä he tunsivat. Me ajattelimme, että käyttäytymällä tietyllä tavalla, sanomalla tai tekemällä jotakin, vanhempiemme olotila - siis myös meidän olomme
- tulisi paremmaksi.
Mutta ihmisten tunteet ovat heidän omiaan. Heidän levottomuutensa, katkeruutensa, vihansa
ja kaikki tunteensa nousevat siitä, mitä on heidän sydämessään ja mielessään. Me emme voi
pelastaa heitä heiltä itseltään. Heidän tunteensa ovat heidän vastuullaan, ja jos he eivät osaa
kohdata niitä, he voivat viskellä niitä ympäriinsä. Meidän ei tarvitse ottaa niitä vastaan, sillä ne
eivät ole meidän tunteitamme. Me voimme antaa niiden mennä ohitsemme. Me huomaamme ne,
tunnustamme ne siksi mitä ne ovat, ja annamme niiden mennä. Me kunnioitamme itseämme
yksilöinä kieltäytymällä ottamasta vastaan muiden viskelemiä tunteita. Sen sijaan, että taistelisimme niitä vastaan yrittäen torjua niitä, me vain emme ota niitä vastaan. Mutta me annamme
niille luvan olla heidän tunteitaan. Me voimme yksinkertaisesti sanoa "en ota tätä vastaan".
Me voimme silti välittää heistä. Mutta me emme voi pelastaa heitä heidän omalta tuskaltaan.
Jos he eivät ota sitä itse vastaan, me emme voi pakottaa heitä kohtaamaan sitä. Se ei kuulu
myöskään meille. Me voimme ymmärtää, että he etsivät vielä omaa paranemistaan, ja parasta
mitä me voimme tehdä auttaaksemme heitä, on jatkaa omaa paranemistamme. Vasta sitten kun
kykenemme kohtaamaan heidät ottamatta heidän tunteitaan omien tunteidemme sekaan, me kykenemme auttamaan heitä. Siihen asti me lepäämme heidän lähellään, ja tämän levon me löydämme antamalla heidän olla, ja antamalla itsemme olla. Heidän tunteensa saavat olla heidän
omiaan, ja meidän tunteemme saavat olla omiamme. Molemmat ovat yhtä oikeita ja yhtä todellisia.
Katso kun tunteet lentävät, ja anna niiden vain roiskua, tarttumatta niihin. Jos et voi olla tarttumatta, mene pois. Mutta älä vihaa, sillä viha saa aikaan vain lisää vihaa. Meidän ei tarvitse
taistella heitä vastaan. Me olemme heidän puolellaan. Jos he eivät halua kohdata jotakin itsessään, sen pakottaminen tekisi meistä heidän vihollisiaan. Me olemme heidän puolellaan kun
hyväksymme heidät, annamme heidän olla, ja kun säilytämme oman lepomme.
Tulevaisuudesta irti päästäminen
Tulevaisuus ei ole meidän hallinnassamme. Me voimme suunnitella omat tekomme, mutta
emme lopputulosta. Me emme voi – tai voimme kyllä – suunnitella muiden ihmisten tekoja.
Mutta me emme voi saada niitä tapahtumaan. Jos me suunnittelemme heidän siirtojaan, suunnittelumme ei ole ainoastaan turhaa vaivannäköä, vaan se estää meitä ottamasta vastuuta itsestämme ja omasta elämästämme. Se jättää meidät arvailemaan heidän motiivejaan, joita me emme arvaa. Me annamme toisten ihmisten määritellä itse itsensä. Heidän motiivinsa ovat meille
salassa, kunnes he kertovat ne. Tulevaisuus ei ole meidän. Nykyhetki on. Paras tapa valmistautua kohtaamaan tulevaisuus on pitää hyvää huolta itsestämme nykyhetkessä – parantaa itsemme
nykyhetkessä. Silloin me olemme valmiita kohtaamaan tulevaisuuden, oli se mikä tahansa. Se
on kuitenkin meille paras mahdollinen oppitunti rakkaudessa itseämme ja muita kohtaan.
Jos me olemme huolissamme tulevaisuudesta, me pelkäämme, etteivät tarpeemme tulisi täytetyiksi, mutta me ajattelemme tarpeitamme ikään kuin ne olisivat tapahtumia. Mitkä ovat tarpeemme noiden tapahtumien takana? Meidän tulisi tunnistaa tarpeemme, eikä niitä tapoja, joilla
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ne tulisivat täytetyiksi. Kun me tunnistamme tarpeemme, huomaamme, että niiden täyttymiseen
on monia tapoja. Kenties me haluamme päästää irti joistakin tavoista, erityisesti jos ne perustuvat teeskentelyyn, ihmisten miellyttämiseen, ohjailuun tai heidän ongelmiensa ratkaisemiseen.
Me haluamme kohdata tulevaisuuden aitona itsenämme, totuudessa ja ilman teeskentelyä. Me
haluamme kuulua, ja me voimme kuulua vain kun totuus ja parantava rakkaus ovat meissä läsnä.
Kun ne ovat, tulevaisuus on hyvä. Tulevaisuus on valmiina meitä varten, ja me olemme valmiita
kohtaamaan sen.
Olen oppinut luottamaan Korkeamman Voimani ajoitukseen täydellisesti. Kun lakkasin yrittämästä saada asioita tapahtumaan ja muita käyttäytymään mielestäni hyvällä tavalla, tulevaisuus osoittautui paljon paremmaksi kuin olin osannut kuvitella. Jos olisin yrittänyt saada asioita
tapahtumaan, en olisi itse ollut valmis niissä tilanteissa, jotka olisin luonut. Kun Korkeampi
Voimani antaa minulle elämäntilanteita, voin olla varma siitä, että olen valmis, ja että niillä on
hyvä tarkoitus – ei pelkästään minulle, vaan myös kaikille muille. Jos olisin toiminut liian nopeasti, en olisi huomannut kolikon toista puolta, eivätkä muut ihmiset olisi saaneet niitä lahjoja,
jotka Korkeampi Voimani oli varannut heille. Korkeampi Voimamme ei viivyttele. Hän antaa
meille heti, kun voimme ottaa vastaan, ja niin paljon kuin voimme ottaa vastaan. Hän rakastaa
meitä, ja hän valmistaa meitä rakastamaan itseämme ja muita. Joskus se tuntuu hyvältä, ja joskus se sattuu. Joskus se kestää vähän aikaa. Minulla se kesti yli kaksikymmentä vuotta tuskassa
ja häpeässä. En kuitenkaan haluaisi muuttaa pienintäkään osaa elämästäni. Nyt olen sellaisen
elämän alussa, jota olen odottanut murrosiästä lähtien, ja tiedän olevani valmis siihen. Se oli
pitkä ja mutkainen tie, mutta se oli rakkauden ilmentymä.
Verkkosivuillani olevat runot ovat ajanmukaisessa järjestyksessä. Jos luet niitä, huomaat miten ne ensin käsittelevät elämän tapahtumia ja muita ihmisiä. Sitten ne alkavat vähitellen kertoa
omista sisäisistä asioistani. Pitkän paranemisen jälkeen ne alkavat uudelleen kertoa ulkopuolisista asioista, mutta kohde on nyt toisenlainen. Ne kertovat halusta rakastaa ja jättää ihmiset vapaiksi. Tämä kirja on minun Rakkausrunoni, ja tätä kirjoittaessani olen aito itseni kätkeytymättä
naamioiden taakse. Kirjoitan, koska kunnioitan sinua ja kunnioitan itseäni. Elin elämäni omalla
tavallani, ja se oli hyvä.
Itseemme keskittyminen
Jos automme moottori alkaa yskiä tai varoitusvalot syttyvät, me tiedämme missä vika on:
meidän autossamme. Jos tiedämme mitä tehdä, me avaamme oman automme konepellin ja yritämme ymmärtää, mitä on tapahtunut. Jos emme tiedä, me viemme oman automme korjaamolle.
Mutta läheisriippuvat eivät tee näin. Kun meidän koneemme alkaa yskiä, me alamme availla
muiden ihmisten konepeltejä ja etsiä vikaa niiden alta. Kun meidän varoitusvalomme syttyvät,
mielenkiintomme kohdistuu heti muualle. Mitä minun pitäisi hänessä korjata? Miten minun pitäisi olla, jotta hän muuttuisi? Me saatamme ajatella, että korjaamme omaa vikaamme, koska
teemme itse jotakin, mutta toimintamme kohdistuu toiseen ihmiseen. Yritämme saada omat varoitusvalomme sammumaan säätämällä jotakuta toista.
Tämä antaa meidän elää kuvitellen, että oma koneemme on kunnossa ja käy hienosti - että
varoitusvalot ja sivuäänet tulevat jonkun toisen moottorista. Me säilytämme vauhtimme ja pidämme kierroksemme korkeina, vaikka kone uhkaa jo leikata kiinni. Ratkaisu löytyy kuitenkin
vasta kun käännämme avainta ja katkaisemme virran. Hiljaisuus. Pysähdys. Muut ajavat ohi.
Vasta kun suostumme antamaan koneemme jäähtyä, jotta voisimme alkaa tutkia sitä, me voimme alkaa koskettaa sitä polttamatta käsiämme. Hätäiset pysähdykset eivät auta. Jos oman koneemme sytytys pätkii, meitä ei auta se, että yritämme säätää jonkun toisen moottorin sytytystä.
Se ei auta koskaan. Vaikka emme tietäisi mitä tehdä, me voimme tehdä aina yhden asian: pysähtyä, antaa muiden ajaa omaa ajoaan ja antaa oman koneemme jäähtyä. Vasta kun olemme
pysähtyneet, voimme edes alkaa ajatella omaa moottoriamme. Kuinka olen huoltanut sitä? Minkälaista polttoainetta olen antanut sille? Osaanko tehdä itse jotakin, tarvitsenko korjauskäsikirjan
vai asiantuntijan apua?
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Me pidämme mielellämme muiden koneet käynnissä ja hyvässä kunnossa - vaikka väkisin.
Me voimme tehdä sen esimerkiksi syyllistämällä, osoittaen heille miten surullisia me olemme,
jos emme saa säätää heidän moottoreitaan, pestä kuraisilla teillä likaantunutta koria ja tankata
oikeaa polttoainetta. Me olemme mielestämme siinä hyviä.
Kuitenkin me tiedämme sisimmässämme, millaisessa kunnossa oma moottorimme on. Uskaltaisimmeko lähteä yksin pitkälle matkalle? Jos me emme osaa pitää omaa moottoriamme
kunnossa, meillä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä pitää muiden moottoreita kunnossa. Me emme löydä lepoa, koska emme osaa erottaa tärkeitä ja vähemmän tärkeitä oireita. Me tartumme
kaikkeen. Mutta jos avaamme oman konepeltimme ja alamme säätää omaa konettamme, me
löydämme levon ja luottamuksen. Me tiedämme mihin sivuääniin ja varoitusvaloihin on syytä
reagoida heti, ja mitkä voivat odottaa. Me uskallamme luottaa siihen, että ihan kaiken ei tarvitse
kiiltää, että jostakin saa tihkua öljyä, jossakin saa olla ruostetta, ja silti koneemme ärjäisee tarvittaessa reippaasti. Avaa oma konepeltisi. Se on sinun vastuullasi. Muut eivät ole.
Vapaa ja takertumaton mieli voi vaihtaa ajatuksesta toiseen kevyesti, ilman että hetki sitten
ajatellusta ajatuksesta on jälkeäkään. Mutta usein meidän mielemme on kiinnittynyt johonkin tai
pyrkii välttämään jotakin. Vaikka kuinka tahtoisimme, se ei taivu muuhun. Meidän mielemme
taistelee jonkin - yleensä tuskallisen - ajatuksen kanssa, eikä tahtoisi päästää siitä irti. Mutta ne
tulevat entistä harvinaisemmiksi ja menevät nopeammin ohi.
Kuulen ihmisten sanovan usein, että he kaipaavat etäisyyttä jostakin, rauhaa jostakin, ja lepoa
jostakin asiasta. Vaikka he sanovat näin, minä kuulen sen toisin. Minä kuulen heidän sanovan,
että he kaipaavat lepoa omista reaktioistaan. Koska he eivät osaa olla reagoimatta, heidän on
otettava etäisyyttä johonkin tilanteeseen, asiaan tai ihmiseen. Sekin auttaa hetkellisesti, mutta
sillä tavoin me emme kohtaa todellista ongelmaa, joka on meidän oma reagoimisemme. Kun me
tulemme vapaiksi, meidän ei enää tarvitse ottaa etäisyyttä. Silloin voimme sanoa, että olemme
parantuneet läheisriippuvuudesta ja monesta muusta riippuvuudesta. Meillä voi olla edelleen
tuskallisia hetkiä ja ongelmia, mutta nyt me osaamme avata oman konepeltimme. Me osaamme
katsoa omia reaktioitamme.
Jos me emme osaa olla reagoimatta, meidän on todellakin hyvä ottaa etäisyyttä silloin, kun
oma tilamme alkaa käydä liian raskaaksi. Se antaa meille rauhan eheytyä, parantua, ja kohdata
oma reagoimisemme. Suostun siihen, että joskus on tehtävä näin. Silloin pidän huolta itsestäni ja
annan itselleni mahdollisuuden kasvaa rauhassa. Mutta mistä minä tiedän, mitä minun on hyvä
tehdä?
Minun ei ole tarpeen tietää sitä etukäteen. Minä en voi tietää sitä etukäteen. Etukäteen minä
voin vain kuvitella erilaisia tilanteita, jotka voivat mennä kuvitelmieni mukaan tai eri tavalla. Ja
jos olen laatinut ennakkokuvitelmia, olen rajoittanut kykyäni nähdä toisin. Kun tilanne tulee,
minä voin tehdä vain parhaani, ja sen mitä on tarpeen tehdä. Kun menen töihin, en tiedä mitä
päivän mittaan tulee. Joku voi pyytää minua pitämään esitelmän, korjaamaan paperit pöydältä,
pyytää minua ratkaisemaan ongelman, tai vetämään viisivuotista projektia. Kun en reagoi niihin
itsestäni käsin enkä ennakko-odotuksistani käsin, voin tehdä sitä mitä minulta pyydetään. Ja jos
minua on pyydetty vetämään viisivuotista projektia, joka vie kaikki resurssini, tiedän että en voi
ottaa vastaan muita suuria tehtäviä. Pidän hyvää huolta projektista, mutta olen samalla avoin
näkemään, jos tilanne muuttuu viiden vuoden aikana siten, että projektia on syytä muuttaa tai se
on hyvä keskeyttää. Koska olen vapaa siitä, en menetä kunniaani, jos se ei toteudu. Mutta menetän kunniani, jos en ole ollut läsnä tuon projektin kanssa samalla tavoin kuin lumen luoja liikkeittensä kanssa. Kun en ole sitonut itseäni väärällä tavalla tuohon projektiin, voin tarvittaessa
todeta, että minulla ei ole taitoja tai kykyä hoitaa sitä loppuun. Silloin pidän siitä hyvää huolta
antamalla sen asiantuntevampiin käsiin. Silloin minä elän itseäni suuremmalle päämäärälle tekemättä siitä omaa henkilökohtaista päämäärääni. Minä vain luon lunta, mutta en turhaan. Ja
luon sitä niin hyvin kuin kykenen väsyttämättä itseäni. Kun ajatukseni ovat mukanani nykyhetkessä siinä mitä teen, minä toimin tehokkaasti, luonnollisesti ja itsestään.
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Minulla voi olla elämän mittaisia projekteja. Silti voin hoitaa niitä ikään kuin niillä ei olisi
päämäärää. Minä en ole alistettu niille, vaan ne ovat tulosta niistä liikkeistä ja ajatuksista, joita
minä teen mielelläni. Jos en tee niitä mielelläni, miksi kiusaan itseäni? Mutta jos pidän ojan kaivamisesta, ja kaivan koko elämäni, saan aikaiseksi juuri niin pitkän ojan kuin mihin elämäni
riittää. Siitä tulee pitkä, vaikka en olisi asettanut sen pituudelle tavoitetta. Eikä minun edes tarvitse miettiä, kuinka pitkä se on tai kuinka pitkä se voisi olla.
Syvä juuri
Itsemme rakastaminen on siementen istuttamista sydämemme maaperään. Me kaivamme ne
mustaan multaan, hautaamme ne piiloon. Pienet ajatukset, teot ja sanat, jotka olivat hetken mielessämme, ja joilla rakastimme itseämme, katoavat näkyvistä. Me pidimme niitä hetken käsissämme, ja nyt ne tuntuvat olevan poissa. Tapahtuiko mitään? Olivatko ne ystävälliset sanat, joita
sanoin itselleni, turhia? Oliko tämä hetkeen heittäytyminen, itseeni panostaminen ja hyvän olon
luominen jotakin, joka katosi pois?
Paranemisemme aikana me koemme monenlaisia hetkiä. Jotkut niistä ovat iloisia, uuden
löytämistä, oivaltamista ja kokemista. Monet niistä tuntuvat katoavan uusien huolten ja tilanteiden alle. Mutta ne ovat kaikki sydämessämme. Siementen kova kuori pehmenee ja pieni juuri
alkaa kasvaa. Siemenet hakeutuvat ensin syvemmälle. Maan pinnalla ei näy vielä merkkejä siitä
elämästä, joka tapahtuu mustan mullan keskellä. Ainutkaan lehti ei kasva ilman juurta.
Itsemme rakastaminen voi synnyttää hetkellisiä ilon purkauksia, uutta riemua ja kauniita kokemuksia. Mutta se ei ole itsemme rakastamisen hedelmä. Nämä kokemukset auttavat meitä
jaksamaan, mutta usein ne katoavat pian. Katseemme kääntyy siihen, mitä me emme vielä ole,
tai siihen kokemukseen, jonka juuri menetimme.
Itsemme rakastamisen hedelmä on tuo juuri joka kasvaa alaspäin, ja kun se on tarpeeksi vahva, se kasvattaa idun ylöspäin. Aikanaan siitä tulee se puu tai kukka, jonka siemenen me kylvimme. Jos me huolestumme ja kaivamme siemenet ylös mullasta nähdäksemme, onko siellä
mitään, ne kuolevat. Rakkaus on hiljainen. Hyvyys on hiljainen. Samoin luottamus. Kun me
vain olemme hyviä itsellemme, me saamme huomata, että sydämemme siemenet ovat luottamuksemme arvoisia. Me itse olemme oman hyvyytemme arvoisia.
Kun hyväksymme itsemme, me hämmästymme, kuinka hyväksi tunnemme itsemme ja
olomme, missä tahansa olemmekin. Me olemme saattaneet huiputtaa itsemme uskomaan, että
tarvitsemme tiettyjä ihmisiä, esineitä, asioita ja paikkoja kokeaksemme elämän hyvyyttä. Sen
todellinen hyvyys tulee kuitenkin itsestämme, siitä missä me olemme ja millaisia me olemme.
Se tulee omaan sydämeemme luottamisesta, omiin tunteisiimme luottamisesta, ja siitä, että rakastamme itseämme missä tahansa olemmekin ja mitä tahansa tapahtuukin. Älä anna huiputtaa
itseäsi uskomaan, että onnesi olisi kiinni jostakin sinun ulkopuolellasi olevasta. Se ei ole.
Jos me olemme nykyhetkessä pelokkaita ja tuskaisia, me pyrimme usein laatimaan suunnitelmia, joiden tarkoitus on helpottaa oloamme tulevaisuudessa. Tämä voi olla tarpeen, jos meidän on muutettava joitakin elämämme tapoja. Mutta usein näin ei ole. Monesti ainoastaan meidän olomme on kurja, ja se saa meidät laatimaan suunnitelmia, joiden tarkoitus on joskus tulevaisuudessa helpottaa oloamme. Silti meidän pelkomme ei ole tulevaisuudessa tapahtuva menetys, vaan nykyhetken kauhu. Me pelkäämme, että kurjuutemme kestää pitkään eikä helpotu
ajan oloon. Ja jos me olemme onnellisia, me alamme pelätä, että onnemme katoaa joskus tulevaisuudessa.
Seuraava ohje on mielestäni kaikessa selkeydessään lähes tyyneysrukouksen vertainen. Se
kuuluu: Älä yritä lyhentää epämiellyttävien tunteiden kestoa äläkä pidentää miellyttävien tunteiden kestoa. Ota itsesi vastaan sellaisenaan, äläkä tarraudu mihinkään. Sinun reaktiosi ovat
sinulle oikeita. Ja jos reaktiosi on tarrautua, sekin on sinulle oikea. Älä tarraudu siihenkään. Annan senkin olla ja ota itsesi vastaan sellaisena. Ota vastaan tunteet niin kuin ne virtaavat, ja tee
kaikki se, mitä mielestäsi elämässä juuri nyt pitää tehdä. Tämä yhteiskunta opettaa meille, että
kenenkään ei tarvitse kokea tuskaa; että meillä on oikeus tehdä mitä tahansa, jotta emme kokisi
epämiellyttäviä tunteita. Samalla yhteiskuntamme muuttuu yhä epäkypsemmäksi, sillä tuska on
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hyvä kasvattaja. Se ei ole miellyttävää, mutta jos se tulee sisältämme, sillä on siihen hyvät syyt.
Kenties se ei haluakaan kertoa, että olisi aika ottaa uusi "lääkitys", tai että olisi aika alkaa pelätä
tai huolehtia. Ehkä se ei kerrokaan pahasta unesta, vaan elämän todellisuudesta ja meidän todellisuudestamme. Ehkä se ei haluakaan ajaa meitä suurempaan vauhtiin, vaan sanoa meille, että
vauhtimme on liian kova.
Kun me lakkaamme pakenemasta epämiellyttäviä tunteitamme huolehtimiseen, ne saavat olla. Ne voivat kertoa meille, että kaikki ei ole hyvin. Silloin ne kehottavat meitä antamaan anteeksi - maailmalle, itsellemme, luonnonlaeille, mille tahansa. Kun me hyväksymme, annamme
anteeksi, ja otamme elämän vastaan, me saamme levon. Silloin meidän ei enää tarvitse lisätä
kurjuuttamme pelkäämällä. Silloin me opimme, että tunteemme vain ovat. Ja koemmepa mitä
tahansa, nykyhetkessä kaikki on hyvin. Nosta silmäsi ja katso ympärillesi. Juuri nyt kaikki on
hyvin. Jotakin raskasta voi olla tapahtunut hetki sitten tai kaksikymmentä vuotta sitten, mutta
juuri nyt kaikki on hyvin. Katso ympärillesi ja totea, että juuri nyt, juuri tässä hetkessä kaikki on
hyvin. Tässä hetkessä voi olla kipua, mutta sekin on hyvin. Se kertoo, että jokin sisälläsi ei voi
hyvin, mutta kun sinä kuuntelet sitä, kaikki on juuri niin kuin pitää. Kun sinä kuuntelet sitä, olet
jo hyväksynyt sen.
Irti päästäminen on hyväksymistä. Se on sen myöntämistä, että todellisuus on niin kuin se on,
ja että mitään muuta todellisuutta ei ole. Se on sen kohtaamista, minkälaisia tunteita todellisuus
herättää meissä. Sen tähden irti päästäminen ei ole torjuntaa. Jos me torjumme jotakin, me vain
teeskentelemme, että asiat eivät ole niin kuin ne ovat. Me suljemme silmämme ja uskomme, että
todellisuus muuttuu toisenlaiseksi. Jos emme pidä minkkitarhoista, ne eivät sillä katoa. Torjunnan seurauksena ei muutu mikään muu kuin se, että me tulemme sokeiksi. Irti päästäminen ei
ole myöskään luovuttamista. Jos me luovutamme, me olemme vain väsyneet taistelemaan todellisuutta vastaan. Luovuttaminen on merkki siitä, että emme ole hyväksyneet. Me tahtoisimme
että asiat olisivat toisin, mutta emme enää jaksa taistella. Vain hyväksyminen avaa meidän silmämme todellisuudelle. Se estää meitä luovuttamasta. Niin kauan kuin se, mitä me näemme, ei
miellytä meitä, meidän on päästettävä irti, kunnes voimme hyväksyä, että asiat ovat niin kuin
ovat. Vasta silloin me voimme alkaa muuttaa minkkitarhoja siten, että me näemme ne osana
kokonaisuutta. Silloin me voimme huomata, että meidän saattaa olla parempi pyrkiä rakastamaan minkkitarhojen omistajia kuin vihata heitä. Viha ei koskaan muuta mitään paremmaksi,
sillä se nousee torjunnasta, mistä seuraa se, että me näemme puutteellisesti. Irti päästäminen
avaa meidän sydämemme rakkaudelle. Se juurruttaa meidät syvästi todellisuuteen, sillä se antaa
todellisuudelle luvan olla sitä mitä se on. Se kautta me huomaamme, että me voimme vaikuttaa
moniin asioihin rakastamalla niitä, mutta vasta sitten kun olemme kohdanneet omat reaktiomme
ja hyväksyneet ne. Silloin meillä on vapaus valita. Silloin me näemme. Silloin me myös kuulumme, vaikka maailmassa olisi asioita, joita haluamme muuttaa paremmiksi. Vasta silloin me
voimme muuttaa niitä paremmiksi rakkauden ja hoitamisen kautta.
...mulle tuli aivan kamala tunne takauma...olin todella kauhuissani muutaman päivän...sen mukana tuli myös...muita ikäviä tunteita...muistoja...se liittyy teinivuosiin miten miellytin muita ja
häpäisin itseäni...en koskaan ollut kertonut asiasta kenellekään...nyt kerroin ystävälleni...häpesin itseäni...vaikka minulle tehtiin vääryyttä...tämä tunne takauma oli erittäin voimakas
ja tunsin jopa järkeni lähtevän päästä...annoin tunteen vyöryä ja yritin kestää...iso askel minulle...ja samalla muistin elämässäni ajan jolloin olin ja uskalsin tehdä asioita...silloin en ollut
riippuvainen...se oli elämäni onnellisinta aikaa...oli ihanaa muistaa se aika...matkustelin silloin
junalla yksin ja siitä jatkoin määränpäähäni yksin bussilla...istuin rautatieasemalla katsoin ihmisiä jos jonkinlaisia...siis elämässäni on ollut rauhaa...uskallusta...miksei se aika voi palata...nyt on ollut kivun ja pelkojen aika...samalla aikaa näen ja muistan kipujani ja tunnen niitä
ja samalla muistan hyviä aikoja...ja joskus tämä päivä voi tuoda rauhan niinkuin tänään...lapsi
minussa oli turvassa...mutta tiedän taistelu jatkuu ja valitettavasti täysin pimeitä päiviä on varmaan edessä...missä toivoa ei ole...sen täytyy antaa tulla mitä enemmän estän sitä sitä pahemmin se puskee päälle...vain jumala voi viedä minut rauhaan...luottamukseen ja vapauteen...en
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voi pimeyttäni eristää ja totuutta elämästäni...siihen on kuulunut paljon rikkinäisyyttä väärin
kohtelua...olen ja tunnen välillä niin suurta raivoa että tuntuu kuin halkeaisin raivon määrästä...tietyt tilanteet tai lähinnä kun minua kohdellaan väärin...ja se osuu vanhaan haavaan...yksi
päivä lenkillä tuli sellainen itku ettei henki kulkenut...kaikki tunteet menee aivan ääri päähän...eikä niillä ole tämän päivän kanssa tekemistä...vanhoja tunne takaumia ja lukkoja...olen
pelännyt kamalasti...kuitenkaan mitään kamalaa ei ole tapahtunut...vielä on tunne lukkoja...ja
luotan huonosti...siihen että minunkin voi käydä hyvin...voin olla vapaa elämään...lentää unelmia kohti...jatkan matkaa...
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6. Kuuluminen
Suunnantarkistus. Mistä me tiedämme, että suuntamme on oikea ja teemme jotakin todellista? Mistä me tiedämme, että menemme eteenpäin? Miten me voimme tietää? Me voimme tietää
sen itse tai jos toiset kertovat sen meille. Mutta miten me voimme tietää sen itse? Me voimme
kuunnella sydäntämme ja kuulla vastauksia. Me voimme tarkkailla miten muut reagoivat meihin
ja tehdä muistiinpanoja, mutta silloin me kuuntelemme heidän ääntään. Mitä itse asiassa jää jäljelle, ovat sydämemme kuiskaukset ja muiden ihmisten äänet. Me paranemme hitaasti, ja tarvitsemme merkkejä siitä, että suuntamme on oikea ja edistymme. Me emme etsi merkkejä äkkinäisistä muutoksista tai täydellisyydestä, vaan suunnasta, johon olemme menossa.
Intuitiomme
Me olemme saattaneet oppia korvaamaan suuren osan intuitiostamme älyllä ja ajattelulla.
Kykymme lukea muiden odotuksia on erinomainen. Me otamme vastaan pienetkin viestit, analysoimme ne tarkkaan ja reagoimme tavoilla, joiden ajattelemme saavan ihmiset jäämään luoksemme ja rakastamaan meitä. Intuitiomme on erinomainen, ja usein me ymmärrämme viestejä,
joista muut eivät ole edes itse selvillä. Itse asiassa me olemme paljon herkempiä kuin monet
muut ihmiset, koska selviämisemme perustui siihen, että me ymmärsimme muiden odotukset ja
reagoimme niiden mukaan. Me kielsimme itsemme, emmekä käytä suurta lahjaamme omien
odotustemme kuuntelemiseen. Me emme uskalla. Olemme oppineet olemaan luottamatta itseemme ja intuitioomme meitä itseämme koskevissa asioissa. Ne viestit, joita saimme, vähitellen tuhosivat meidän uskomme omaan itseemme. Kuitenkin me tiedämme ja tunnemme milloin
etenemme oikeaan suuntaan. Syyllistävät viestit eivät ole poistaneet kykyämme itse ymmärtää,
mikä on meille hyväksi, mutta ne ovat tuhonneet uskomme siihen. Kaipaamme saada olla vapaita pakkomielteistämme, addiktioistamme, tuskastamme ja peloistamme. Me tiedämme mikä
on meille hyväksi. Me tiedämme, milloin suuntamme on oikea. Kun olemme parantuneet, intuitiomme ja hieno lahjamme ymmärtää muita säilyy, ja meistä tulee ihmisiä, jotka kykenevät rakastamaan herkästi ja myötätuntoisesti.
Kun etsimme totuutta, mistä me tiedämme milloin löydämme sen? Intuitiomme kertoo sen
meille. Me olemme totuuden lapsia, ja totuus on jo meissä. Me etsimme jotakin tuntematonta, ja
kun me löydämme sen, me tiedämme. Kun kuulemme jonkun puhuvan totuuden sanoja, me sanomme: "Ahaa! Hän on oikeassa". Me tiedämme sen. Me emme etsisi, ellemme tietäisi, mitä
meiltä puuttuu. Me etsimme niin kauan, että se ei enää puutu. Me tiedämme, milloin eteemme
tulee oikea vastaus. Me tunnemme totuuden, ja me tiedämme, että totuus on hyvä ja rakastava.
Emme ehkä luota intuitioomme vielä, mutta se on olemassa, ja se on oikeassa. Kun me paranemme, luottamuksemme itseemme lisääntyy, ja huomaamme, että me tiedämme mikä on
meille hyväksi. Intuitiomme ei tarvitse paranemista. Luottamuksemme itseemme ja kykyymme
ymmärtää itseämme tarvitsee paranemista. Luottamuksemme murskattiin, mutta intuitiotamme
ei. Intuitiomme suuntautui itsemme ulkopuolelle, estääkseen meitä tulemasta hylätyksi niiden
taholta, joiden olisi pitänyt rakastaa meitä. Me maksoimme hinnan, me hylkäsimme itsemme,
jotta olisimme selvinneet, ja mielemme keskittyi muihin ihmisiin.
Me emme etsisi, ellemme tietäisi mitä etsimme. Me emme tyydy huonoihin vastauksiin. Me
kysymme samaa kysymystä yhä uudelleen niin kauan, että tiedämme löytäneemme siihen vastauksen. Me emme hyväksy vääriä vastauksia. Sen tähden me tiesimme oikean vastauksen jo ennen kuin aloimme kysellä. Se vastaus, jonka me tiesimme, sai meidät etsimään itseään. Jossakin
meissä on vastaus kaikkiin kysymyksiimme, ja se saa meidät etsimään niin kauan, että löydämme ne - tai Sen. Meidän etsimisemme ei johdu siitä, että me emme tietäisi vastauksia, vaan siitä,
että me tiedämme ne kaikki. Me tiedämme mitä meiltä puuttuu, ja me tunnistamme sen omaksemme heti kun näemme sen. Me emme tunnistaisi, jos emme tietäisi. Meiltä ei puuttuisi mitään, jos emme tietäisi, mitä puuttuu.
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On yksi merkittävä asia, joka estää meitä kuuntelemasta intuitiotamme - paniikki. Meillä voi
olla niin paljon tuskaa ja levottomuutta, että emme kuule mitään muuta. Voimme pelätä, että
ihmiset hylkäävät meidät, tai me voimme olla epätoivoissamme tulevaisuuden suhteen. Silloin
meidän on päästettävä irti ja työskenneltävä tunteidemme läpi. Kun ajatuksemme humisevat
paniikissa, me emme kuule intuitiomme hiljaista kuiskausta. Kun me olemme paniikissa, mielemme näkee vain yhden hyvän ratkaisun. Kun löydämme levon, hyvät ratkaisut syntyvät itsestään, ja niitä on monta. Jos olemme paniikissa, tärkein asiamme on paniikkimme, eikä se asia,
joka sai meidät paniikkiin. Saattaisimme pystyä ratkaisemaan ongelman ja paniikkimme saattaisi häipyä pois, mutta me emme paranisi. Olisimme edelleen riippuvaisia ulkoisista olosuhteista,
ja jos samanlaisia tilanteita syntyisi uudelleen, olisimme taas paniikissa. Jos me päästämme irti
ja käsittelemme ensin paniikkimme ja tunteemme, olisimme rauhassa monenlaisissa olosuhteissa. Muut eivät tarvitse meidän ratkaisujamme, eivät ainakaan silloin kun ne lähtevät paniikistamme käsin. Emme mekään. Me tarvitsemme rauhaa, ja he tarvitsevat rauhaa.
Kokemuksemme
Me opimme paljon kokemuksen kautta. Itse asiassa me emme opi mitään kokemuksen kautta.
Me opimme pohtimalla kokemuksiamme. Me paranemme hitaasti, mutta pyrimme odottamaan
tuloksia nopeasti. Jos me pohdimme vain omia kokemuksiamme, saatamme tehdä liian nopeita
johtopäätöksiä. Meidän on mentävä tuskallisten tunteiden ja tuskallisten hetkien läpi, emmekä
aina näe tuloksia heti. Olemme pohtineet elämäämme monta kertaa ennenkin, mutta emme ole
pystyneet pääsemään vapaaksi emmekä ole löytäneet rauhaa. Jos me ajattelemme vain omaa
menneisyyttämme, pohdimme addiktin ja riippuvuuksiin juuttuneen ihmisen elämää, emmekä
näe siinä kovin paljon toivoa. Meidän on nähtävä itsemme ja paranemisemme uudessa valossa.
Voimme lukea toisten ihmisten kokemuksista, ja meidän tulisi lukea paljon ja kuunnella paljon.
Kun löydämme jotakin itsellemme, intuitiomme kertoo meille, että se mitä me luemme tai kuulemme, on meille hyvää, oikeaa ja totta. Me tunnemme totuuden kun se törmää meihin, tai kun
me törmäämme siihen.
Kun alamme edistyä, alamme ymmärtää paranemisprosessia, ja me saamme paljon uutta ajateltavaa. Alamme pohtia paranevan addiktin elämää, ja näemme siinä paljon hyvää. Kun olemme päässeet vähän pidemmälle ja saaneet luottamusta paranemiseemme, ajattelumme kääntyy
kokonaan ympäri. Aiemmin, kun olimme tuskassa, olisimme tehneet mitä tahansa välttääksemme uutta tuskaa. Mutta sen jälkeen kun olemme muutaman kerran kokeneet rauhan löytymisen
tuskallisten tunteiden ja muistojen kohtaamisen kautta, ilahdumme, kun tunnistamme tuskan
nousevan sisällämme. Me tiedämme jo oman kokemuksemme kautta, että jokin sisällämme olevaa tuskallinen ja levoton valmistautuu lähtemään pois. Emme olisi voineet tulla tähän johtopäätökseen omin avuin, sillä aikaisemmat kokemuksemme olivat täsmälleen päinvastaisia. Ellei
kukaan olisi kertonut meille niin, olisimme olleet oman kokemuksemme vankeja.
Alla on yhteenveto joistakin muutoksista, joita me alamme huomata itsessämme. Ne eivät ole
tärkeys- eikä aikajärjestyksessä. Jotkut muutokset voivat alkaa ilmetä hyvinkin pian, kun taas
toiset tulevat hitaasti. Älä kiirehdi äläkä pakota itseäsi. Tämä ei ole vaatimuslista, vaan luettelo
asioista, joita on syytä juhlia. Hyväksymme kiitollisina sen paikan missä olemme, emmekä
syytä itseämme siitä, että emme ole siellä, missä meidän mielestämme pitäisi jo olla. Olemme
siinä missä olemme, ja parasta mitä me voimme tehdä, on hyväksyä se. Kun me paranemme,
saatamme huomata, että se missä meidän olisi mielestämme pitänyt olla, olikin epärealistinen tai
meille väärä paikka, ja olemme onnellisia, että emme ole siellä. Paraneminen on prosessi, usein
hidas sellainen, eikä päämäärä. Me emme tunne huomista tänään. Kun paranemme, me opimme
antautumaan tälle päivälle sellaisina kuin olemme, eikä sellaisina kuin meidän mielestämme
pitäisi olla. Me lepäämme ja löydämme rauhan omana itsenämme olemisessa. Löydämme parantavan rakkauden olennaisen osan - hyväksynnän. Iloitsemme jokaisesta muutoksesta, jonka
näemme itsessämme, ja jokainen muutos, pienikin, tekee elämästämme nautittavamman. Nämä
muutokset eivät katoa ajan mukana - ne tulevat jäädäkseen sitä mukaa kuin paranemme.
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Tuskamme alkaa saada muotoa. Se muuttuu sekasortoisesta mössöstä tunnistettaviksi asioiksi.
Tuskallisten tapahtumien muistoja saattaa nousta esiin.
Toivo ja luottamus alkavat herätä.
Automaattiset reaktiot elämän tapahtumiin heikkenevät.
Tunnemme vähemmän tarvetta suojella itseämme.
Alamme tunnistaa tunteita ja osaamme nimetä ne.
Alamme tunnistaa ja tuntea erilaisia tunteita samanaikaisesti. Alamme tuntea samanaikaisesti tuskaa ja rauhaa, tai surua ja iloa.
Emme enää pelkää niin kovasti tuskallisia tunteita ja opimme työskentelemään
tuskan läpi.
Viha ja katkeruus muuttuvat suruksi jonkin tai joidenkin asioiden menettämisestä.
Kun se on surtu, me tunnemme vähemmän vihaa ja muistomme saavat rauhan.
Levottomuutemme helpotuksen etsimisen suhteen alkaa rauhoittua.
Alamme erottaa toisistaan havaintomme, tulkintamme, muistomme ja tunteemme.
Meistä tulee kärsivällisempiä.
Häpeä vähenee.
Alamme arvostaa ja kunnioittaa itseämme.
Alamme uskoa itseemme ja luottaa intuitioomme.
Alamme paljastaa muille suuremman kirjon tunteitamme ja henkilökohtaisia kokemuksiamme.
Pelko saattaa nousta esiin, koska opimme tuntemaan sitä eikä vaimentamaan sitä.
Tuntemisen kautta vapaudumme siitä ja pelkomme vähenee.
Kätketty viha saattaa nousta esiin. Kun se on päästetty pois, tulemme rauhallisemmiksi.
Ihmissuhteemme syvenevät ja olemme levossa yhä erilaisempien ihmisten kanssa.
Tarve miellyttää tai ohjailla muita vähenee. Halu olla hyvä itsellemme ja muille lisääntyy.

Lyhyesti sanottuna me huomaamme Sisäisen paranemisen merkkejä (lista kirjan lopussa).
Tulee aikoja, jolloin emme tunne mitään muuta kuin surua, kauhua tai epätoivoa. Nämä ajat
eivät ole pitkiä. Silti meidän on kestettävä niiden läpi. Tulee aikoja, jolloin irti päästäminen on
tuskallista, ja me ajattelemme menettävämme koko elämämme sen ihmisen tai asian mukana
josta päästämme irti. Kun paranemisemme jatkuu, huomaamme, että me tuskailemme sellaisten
asioiden kanssa, jotka ovat vain pieni osa elämäämme, eivätkä ne uhkaa koko olemassaoloamme. Sureminen alkaa olla palvelijamme eikä herramme. Me voimme surra jotakin, sitten päättää
pitää hauskaa jollakin toisella elämänalueella ja päästää irti suremisestamme hetkeksi. Tiedämme, että suru on läsnä, ja me tunnemme sen, mutta tiedämme myös, että se voi levätä hetken
aikaa. Masentunut ja luovuttanut ihminen tuntee vain surua ja raskaita tunteita, mutta paraneva
ja sureva ihminen voi tuntea myös kevyttä oloa. Voimme tuntea rauhaa, iloa, toivoa ja onnea
samalla kun suremme. Tiedämme, että suru tai muisto kypsyy parannettavaksi, mutta tiedämme
myös, että emme voi tehdä mitään saadaksemme sen häviämään omaa aikatauluaan nopeammin.
Tiedämme, että olemme matkalla kohti sisäistä rauhaa ja lepoa, ja myös matkastamme tulee
lepo. Toisinaan me voimme vain keskittyä suremiseen ja antaa kauhun käydä ylitsemme, mutta
tiedämme myös, että voimme panna sen sivuun milloin tahansa niin tahdomme. Olemme turvassa.
Kun elämme elämäämme, muut reagoivat meihin ja me reagoimme heihin. Meitä kohtaan
tulee turvallisten ja vahingollisten ihmisten reaktioita. Me reagoimme turvallisiin ja vahingollisiin ihmisiin. He saattavat puhua tai olla hiljaa, ja he voivat puhua totta tai valehdella. Saatamme
keskustella ydinasioista tai pinta-asioista. Keskustelut voivat käsitellä eri aiheita suoraan tai epäsuorasti. Koko elämän ja ihmisten kirjo on edessämme, reagoiden ja vaatien reaktioita. Kaikissa
olosuhteissa suunnantarkistuksemme on yksinkertainen: lisääntynyt kuuluminen. Alamme tuntea
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olevamme levossa, ja alamme kuulua mihin tahansa mitä teemme, missä olemme, tai keihin tahansa, joiden kanssa me olemme. Tunnistamme sen ensin turvallisten ihmisten kanssa ja turvallisissa olosuhteissa, ja vähitellen siitä tulee koko olemassaolomme peruskokemus.
Turvalliset ihmiset
Kuulumisemme vihollinen numero yksi on häpeä. Se on jotakin, minkä tahdomme kätkeä
kaikilta, itsemme mukaan lukien. Alemme päästää irti häpeästämme ensin hyväksymällä addiktiomme hyvänä ja ymmärtämällä että meitä on miljoonia. Emme ole yksin. Me olemme täydellisiä ihmisiä. Meillä on paljon yhteistä muiden haavoitettujen sielujen kanssa, ja paljon yhteistä
kaikkien muiden kanssa. Parasta, mitä voimme itsemme ja kuulumisemme kannalta tehdä, on
jakaa häpeän tunteemme jonkun turvallisen ihmisen kanssa. Hän saattaa olla joku, jota emme
näe koskaan sen jälkeen, joku, joka pysyy kauan vierellämme, tai siltä väliltä. Voimme liittyä
turvalliseen paranemisryhmään ja huomata, että jokainen ilahtuu meidän tapaamisestamme.
Meidän tulisi jakaa häpeämme jollekulle, mutta ei ole mitään syytä kiirehtiä. Teemme sen, kun
hetki tuntuu olevan oikea. Kun teemme sen, vapaudumme monista salaisuuksiimme liittyvistä
peloista, ja huomaamme, että voimme jatkaa elämäämme, vaikka joku tuntee häpeällisimmät
heikkoutemme. Tämä on tärkeä askel kuulumisessa, kun huomaamme, että me voimme jakaa
kauheimmat salaisuutemme jonkun kanssa ja olla edelleen oma itsemme.
Ensimmäinen askel on usein kaikkein vaikein, sillä me emme ole vielä saaneet luottamusta
kykyymme kävellä. Kun olemme jakaneet pakkomielteemme, haavamme ja tuskamme jonkun
turvallisen henkilön kanssa, koemme syvää kuulumista. Meillä on paljon yhteistä jonkun meidän ulkopuolellamme olevan kanssa. Silloin meillä on paljon enemmän yhteistä ihmiskunnan
kanssa, ja otamme paikkamme maailmassa omana itsenämme, ja levossa. On ainakin yksi ihminen, jolle meidän ei tarvitse teeskennellä. Jos hän on joku, joka jää lähellemme - ystävä, terapeutti tai sielunhoitaja - alamme odottaa uutta tapaamista ilolla. Alamme kuulua, ja löydämme
siitä levon.
Kun me olemme hysteerisiä, turvallinen ystävä on usein paras suunnantarkistajamme. Kun
olin paniikissa enkä pystynyt näkemään asioita selkeästi, paras ystäväni sai minut usein näkemään, miten pieniä ne asiat olivat, jotka olivat saaneet minut täysin pois tolaltani. Hän oli vapaa
minun levottomuudestani, ja hän pystyi näkemään syy- ja seuraussuhteet selvästi. Hän ei pakottanut minua. Hän pelkästään esitti toisen näkökulman ja kysyi kysymyksiä. Hän johdatti minut
pois sekaannuksestani, ja pystyin päästämään irti. Hän auttoi minua näkemään, että ongelmani
eivät olleet ulkoiset asiat, vaan hermostumiseni ja paniikkini. Hän auttoi minua tajuamaan, että
ne kauheat "virheet", joita olin tehnyt, eivät olleet oikeastaan mitään. Jotkut niistä olivat pelkästään typeriä liikkeitä, ja minä keskityin huolehtimaan niistä ja kuvittelemaan niille pahimmat
mahdolliset seuraukset. Hän nauroi joillekin huolilleni, ja ymmärsin että perspektiivini oli pahasti vääristynyt. Monta kertaa ylitsepääsemättömät huoleni olivat melkein yhtä tyhjän kanssa,
sillä minun ongelmani oli muiden miellyttäminen ja välittömien ratkaisujen etsiminen vääriin
ongelmiin. Ongelmani olivat kiinnittymiseni muihin ihmisiin, ja uskomukseni, että jokaiseen
ongelmaan oli vain yksi hyvä ratkaisu, jonka löytyminen oli minun vastuullani. Miten paljon
tuhlasinkaan energiaa tyhjään! Minun tehtäväni oli päästää irti ja ymmärtää, että muut eivät tarvitse epätoivoisia yrityksiäni ratkaista heidän ongelmiansa. Monesti löysin levon ystäväni sanoissa.
Kun alamme löytää rauhaamme, alamme oppia kuuntelemaan turvallisia ihmisiä uudella tavalla. Olemme levossa ja humina päässämme alkaa vähentyä. Alamme kokea vähemmän tarvetta puolustaa itseämme, ja voimme keskittyä toisen ihmisen ymmärtämiseen. Meistä tulee
vapaita oppimaan. Intuitiomme lakkaa vähitellen poimimasta heidän odotuksiaan, ja sen sijaan
alamme tuntea myötätuntoa ja empatiaa. Alamme kuulua toiseen ihmiseen. Alamme kuunnella
muita uudella tavalla, ja he kokevat tulevansa kuulluiksi. Myös me itse koemme ymmärtävämme heitä. Alamme nauttia ystävyyden ja kuulumisen uusista piirteistä, ja me huomaamme olevamme merkityksellisiä ihmisiä.
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Kun häpeämme alkaa häipyä ja pelkomme vähenevät, me huomaamme, että meillä on paljon
kokemuksia, jotka voivat palvella muita. Me emme ainoastaan kuuntele heitä uudella tavalla,
vaan alamme jakaa omia kokemuksiamme rakentavasti. Me tiedämme, mitä tuska on, minkä
takia voimme tuntea vahvaa myötätuntoa. Opimme kunnioittamaan kokemuksiamme ja jakamaan niitä armollisilla ja parantavilla tavoilla. Me kunnioitamme itseämme ja muita. Me tiedämme, mitä häpeä ja eristäytyminen ovat, ja meistä tulee turvallisia ihmisiä elämän kaikkein
vaikeimmissa asioissa. Muut ihmiset kokevat vapautta ja kuulumista, ja he voivat myös levätä
meidän edessämme. Meistä tulee parantajia.
Vahingolliset ihmiset
Kun me paranemme, alamme ymmärtää, että vahingolliset ihmiset eivät ole vahingollisia siksi, että he haluaisivat olla, vaan koska he eivät pysty olemaan turvallisia. Kun he kohtelevat
meitä rakkaudettomasti, he eivät sano, että he eivät rakasta meitä, vaan että he eivät rakasta itseään. Alamme ymmärtää heidän käyttäytymisensä taustaa. Kun me olimme tuskan vallassa, me
emme pystyneet valitsemaan käyttäytyä toisin kuin käyttäydyimme. Silti mekin halusimme rakastaa ja olla hyviä.
Minulla oli tapana valehdella paljon. Kerroin tarinoita, jotta ihmiset olisivat kunnioittaneet
minua, mutta siten saatu kunnioitus ei ollut todellista. Se vain lisäsi pelkoani olla oma heikko
itseni heidän silmiensä edessä. Minulla oli tapana teeskennellä pitäväni jostakin, vain löytääkseni itseni tilanteista, jotka olivat ristiriidassa persoonani tai arvojeni kanssa. Halusin pitää päämääräni salassa, koska pelkäsin että ne eivät täyttyisi, jos pyytäisin suoraan. Valehtelin lähes
jokaisesta pakonomaiseen ja pelokkaaseen mieleeni liittyvästä asiasta, koska häpesin erityisesti
sitä. Yritykseni kuulua johtivat vain eristäytymisen lisääntymiseen.
Kun muut valehtelevat meille, he eivät tee niin ilman syytä. Valehteleminen lisää aina eristäytymistä, ja he tuntevat sen. Heillä on hyviä syitä valehdella. He saattavat pelätä, että me hylkäämme heidät, jos he kertovat totuuden. He eivät ehkä koe olevansa arvostettuja, ja jos he kokevat elämänsä tyhjäksi, he kertovat valheita, jotta he voisivat kokea saavansa edes hiukan arvostusta ja kunnioitusta. Heillä saattaa olla päämääriä, joita he pitävät häpeällisinä. He saattavat
olla pakkomielteensä ajamia tai tuntea häpeää. He saattavat odottaa meidän tekevän jotakin,
mutta pelkäävät sanoa sitä. Heillä voi olla salaisia suunnitelmia, ja he pelkäävät menettävänsä
ne, jos he paljastavat ne meille. Heidän sanansa ja käytöksensä voivat olla ristiriidassa. Kun paranemme, me alamme tunnistaa erilaisia näkökantoja heidän valheidensa takana. Me opimme
kunnioittamaan heidän valheitaan, ja ymmärrämme, että heillä on syynsä piileskellä. Me annamme heidän piileskellä, koska he valitsevat sen, mutta me myös kommunikoimme olevamme
turvallisia ihmisiä, jotka eivät hylkää heitä, jos he kertovat totuuden. Me emme pakota heitä
totuuteen, mutta emme myöskään anna heidän valheidensa kontrolloida elämäämme. Jos heidän
valheensa tuhoaisivat elämäämme, me omistamme oman voimamme niin rakastavasti kuin
voimme, ja puolustamme itseämme. Jos heidän valheensa ovat merkityksettömiä, me annamme
heidän valehdella. Emme välitä heidän valheistaan - emme välitä siitä, mitä he kertoivat meille,
mutta välitämme siitä, että ymmärsimme, että heillä oli syynsä valehdella. Sen sijaan me voimme arvostaa jotakin todellista heissä tai heidän elämässään. He saattavat pelätä meitä. He tietävät, että he valehtelevat, ja heillä on siihen syynsä. Syyttämisen ja hylkäämisen sijaan me viestimme hyväksyntää. Me emme hyväksy heidän valheitaan, vaan me hyväksymme heidät rakkauden ja kunnioituksen arvoisina ihmisinä. Jos meidän on valittava, me kunnioitamme heidän
valheellisia sanojaan, koska he sanoivat ne, mutta pidämme myös huolen siitä, että me kunnioitamme omaa elämäämme ja itseämme, emmekä anna heidän kontrolloida itseämme valheillaan.
Me emme yritä muuttaa muita ihmisiä. Jos on tarpeen, me asetamme rajoja heidän käyttäytymiselleen tai irrottaudumme heistä. Kun me paranemme, alamme saada voimaa olla itsemme,
ja annamme muiden olla oma itsensä. Jos he tekevät väärin meitä kohtaan, me annamme heidän
tietää, että he ovat tehneet väärin, mutta annamme heidän tietää myös, että olemme antaneet
anteeksi. Me alamme tietää missä me lopumme ja missä muut ihmiset alkavat - persoonallisuutemme alkaa saada rajoja. Me voimme kuulua vain kun tiedämme keitä me olemme, ja me
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opimme tuntemaan itseämme kuulumisen kautta. Alamme kokea olevamme ainutlaatuinen ihminen, joka kuuluu kaikenlaisten ihmisten maailmaan. Alamme kokea rauhaa ja lepoa kaikkialla
missä olemme ja kaikkien ihmisten parissa. Alamme kokea kuuluvamme silloinkin, kun olemme
tekemisissä vahingollisten ihmisten kanssa. Alamme huomata heidän häpeänsä, pelkonsa ja
eristäytymisensä. Kun me olemme levossa, intuitiomme näyttää meille uusia tapoja viestiä rakkautta ja hyväksyntää. Kun me olemme levossa, muut huomaavat oman levottomuutensa. He
saattavat pitää siitä tai olla pitämättä, mutta se on täysin heidän oma asiansa. He saattavat tulla
luoksemme tai mennä pois, mutta meidän elämämme jatkuu, ja me nautimme siitä yhä enemmän.
Me emme ole vastuussa muiden käyttäytymisestä. Me emme ole vastuussa siitä, että auttaisimme heidät pois ongelmista, joihin heidät käyttäytymisensä on johtanut heidät. Jos olemme
heidän pelastajiaan, estämme heitä törmäämästä yhteen todellisuuden kanssa. Kun me paranemme, alamme antaa muiden kohdata tekojensa seuraukset. Saattaa olla hetkiä, jolloin heidät
on pelastettava heille ylivoimaisesta ongelmasta, mutta ne ovat ehdottomasti poikkeuksia.
Alamme antaa muiden kohdata omat tuskansa itse. Jos me yritämme poistaa heidän tuskansa,
emme auta heitä, vaan teemme heille mahdolliseksi jatkaa elämäänsä oppimatta kohtaamaan
omaa tuskaansa. Silloin me estämme heitä paranemasta. Opimme olemaan heidän kanssaan rauhassa, kun he kohtaavat käyttäytymisensä seuraukset, emmekä yritä ratkaista heidän ongelmiaan. Alamme luottaa siihen, että he kasvavat, kun he kohtaavat vaikeutensa itse, jolloin he
saattavat tajuta, että heidän on tarpeen muuttua. Olemme saatavilla ja valmiita rakastamaan
heitä parantavalla rakkaudella. Emme painosta emmekä ohjaile heitä.
Eräs tuttavani on melko levoton, ja hän tuli silloin tällöin luokseni kehumaan saavutuksillaan.
Hänellä oli tapana puhua saavutuksistaan lähes loputtomiin, kunnes sain siitä tarpeekseni. Ennen
kuin aloin parantua, se ärsytti minua, ja joskus kohtelin häntä tylysti. Muutama päivä sitten hän
tuli taas luokseni, mutta tällä kertaa tunnistin intuitiivisesti monia asioita hänen käyttäytymisensä taustalla. Olin rauhassa ja levossa, ja kun katsoin hänen silmiinsä, koin vahvan kuulumisen
tunteen - ikään kuin olisin ollut hän. Tunsin voimakasta myötätuntoa. Kun hän huomasi rauhani
ja leponi, hän tuli tietoiseksi omasta rauhattomuudestaan, ja tuli entistä rauhattomammaksi. Pian
hän lähti pois. Ensimmäistä kertaa elämässäni kaipasin häntä, kun hän oli mennyt. Kaipaan
häntä vieläkin, ja toivoisin voivani näyttää hänelle tien paranemiseen.
Elämän tapahtumat
Kun me paranemme, alamme olla levossa nykyhetkessä. Emme ole enää niin hermostuneita
etenemään jonnekin muualle, toiseen paikkaan tai kokemukseen. Alamme kokea nykyhetken
hyvänä, ja alamme ymmärtää, että se on kaikki mitä meillä on. Meidän on tarpeen suunnitella
tulevaisuutta, mutta niin tehdessämme teemme sen nykyhetkessä tietäen, että suunnittelemme, ja
olemme siinä onnellisia. Meillä ei ole hermostunutta tarvetta saada nähdä suunnitelmiemme
tulos välittömästi. Meidän on tarpeen pohtia menneisyyttämme ja menneisyyden tapahtumia,
mutta niin tehdessämme tiedämme, että pohdimme nykyhetkessä, eikä siihen liity levottomuutta
tai vastemielisyyttä. Tiedämme, että pohdimme nykyhetkessä, koska haluamme oppia ja kasvaa,
eikä siksi, että pahoittelisimme tai haluaisimme muuttaa menneisyyttämme.
Opimme tunnistamaan milloin teemme surutyötä, ja pystymme sanomaan, "Nyt minä suren".
Kun me suremme, annamme itsellemme luvan pahoitella menneisyyttämme, tekojamme ja menetyksiämme. Yritämme käyttää kaikkia tunteitamme ja sisäisiä viestejämme päästäksemme
kosketuksiin asioidemme kanssa. Toisinaan saatamme surra niin kovasti, että emme pysty tekemään muuta kuin voihkimaan ja valittamaan. Annamme tunteidemme ottaa vallan, ja elämme
tuskan ja kivun hetket uudelleen. Niin tehdessämme me olemme jatkuvasti enemmän selvillä
siitä, että suremme, ja että voimme myös lopettaa sen milloin tahansa haluamme.
Miettiessämme tulevaisuuttamme me opimme erottamaan tekomme ja niiden lopputulokset
toisistaan. Olemme yhä enemmän selvillä siitä, että voimme suunnitella vain omat tekomme,
mutta emme muiden tekoja tai lopputulosta. Opimme päästämään irti lopputuloksesta, tietäen
että olemme tehneet parhaamme. Jos lopputulos on jotakin muuta kuin odotimme, voimme
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suunnitella uusia tekoja, tai me voimme surra menetyksemme ja huomata, että voimme silti elää
onnellista elämää. Opimme luottamaan Korkeampaan Voimaamme, ja hyväksymme odottamattomat lopputulokset hänen lahjoinaan, jotka ovat parempia kuin meidän suunnitelmamme.
Ne eivät saata olla sitä mitä halusimme, mutta siinä tapauksessa ne ovat parempia. Korkeammalla Voimallamme on meitä varten kaksitahoinen suunnitelma: antaa meille onnellinen ja merkityksellinen elämä, ja tehdä meistä onnellisia ja merkityksellisiä ihmisiä. Hänen tarkoituksensa
ei ole antaa meille helppoa elämää - hänen tarkoituksensa on tehdä meistä ihmisiä, joiden on
helppo olla missä tahansa me olemmekin. Kun meidän on tarpeen kasvaa, hän saattaa viedä
meidät vaikeisiin olosuhteisiin, ja kun meidän on tarpeen levätä, hän antaa meille lepoa.
Korkeampi voimamme tahtoo meidän rakastavan elämäämme ja kaikkea mitä meillä on.
Meillä on hänen lupansa ja käskynsä rakastaa autojamme, talojamme ja suosikkikahvimukejamme. Meillä on hänen käskynsä rakastaa itseämme ja lähimmäisiämme. Silti me tiedämme,
että lopulta menetämme kaiken mitä rakastamme. Kahvimukimme särkyy palasiksi, ja me suremme surumme. Ihmiset jättävät meidät ja kuolevat, ja me suremme surumme. Olen kuullut
monien sanovan, että me emme saisi rakastaa maallista omaisuuttamme. Ajattelen kuitenkin,
että me menetämme paljon, jos emme uskalla rakastaa kahvimukejamme, autojamme, puutarhojamme tai matkamuistojamme. Mitä enemmän paranemme, sitä enemmän me olemme selvillä
siitä, että ne ovat itse asiassa merkityksettömiä, ja me voimme jatkaa elämäämme ilman niitä.
Silti ne ovat meille tärkeitä, koska ne muistuttavat meitä hyvistä ajoista ja synnyttävät miellyttäviä tunteita. Toisinaan me emme uskalla iloita niistä, koska pelkäämme surua niiden menettämisestä. Kun me paranemme, annamme itsellemme luvan rakastaa kaikkea ympärillämme olevaa,
ja alamme kokea elämän täyteyttä yksinkertaisista ja pienistä asioista. Kaikki ympärillämme
alkaa kuulua meille, ja me alamme kuulua kaikkeen ympärillämme olevaan. Alamme kokea
kuuluvamme kotiimme, kyläämme tai kaupunkiimme, maahamme, mantereeseemme, planeetta
maahan, galaksiimme ja universumiimme. Erillisyys lakkaa. Me lepäämme ja kuulumme.
...kyllä minä teen ihan kuin sydän sanoo muuhun en pysty...minulla on nyt halu sisustaa kotia
olen ostanut lamppuja, uusia sohva tyynyjä, kasveja, koriste huopia...nätin näköistä...tytöille
ostin toppahousut kun aina kadoksissa ym...nyt kestävät...olin kaupoissa ja kuuluin ja tein mitä
halusin…nyt olen myös parille ihmiselle jotka tukivat minua tässä ja kuitenkin loukkasivat ja
koin hylkäämistä...olen sanonut heille suoraan miltä minusta tuntui ja tuntuu...on pelottava tuoda tunteensa minä viestillä suoraan...toisen reaktioon kun ei voi vaikuttaa...mulle tapahtuu vain
tällaista uutta ja samalla se on raskasta...kun ei enää niele toisten sanoja ja tekoja vaikka heillä
on oikeus tehdä kuin haluavat...mutta minun oikeus on saada tuntea niin kuin tunnen ja sanoa se
ääneen vaikka kyseiset ihmiset häviäisivät elämästäni...alkaa ikään kuin ottaa ohjia omiin käsiin
ja ajaa hevostaan...arkaillen...mutta haluan kunnioittaa minun tunteitani...oli ne sitten oikeita
tai vääriä...mutta ne on minun...toisia ihmisiä paljon tarvitsin ja tietysti vieläkin...siinä tulin
myös väärin kohdelluksi...yksi ihminen hylkäsi...sattui ja sanoin sen hänelle...näkyväksi tulo
pelottaa seistä itsensä takana vaikka toiset ei hyväksy...taas uusi vuori valloitettavaksi...
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7. Sureminen
Me emme ole levossa. Sisällämme on paineistettu säiliö täynnä tuskaa, ja me olemme yrittäneet estää sitä halkeamasta lisäämällä painetta sen ulkopuolella, painamalla sitä kasaan. Olemme
usein luulleet, että ulkoiset olosuhteet voisivat antaa meille rauhan, ja joka kerran olemme pettyneet. Olemme voineet kokea lyhyitä "rauhan" tai vähäisemmän rauhattomuuden aikoja, mutta
sekasortomme palasi joka kerta. Itse asiassa se ei koskaan edes lähtenyt pois.
Me emme löydä rauhaa niin kauan kun säiliössä on painetta. Mikään meidän ulkopuolellamme ei anna meille rauhaa. Tämä on yksinäänkin pelottava ajatus, ja se voi hyvinkin olla ensimmäinen surtava asiamme. Kukaan toinen ei voi antaa meille rauhaa. Muut voivat olla kanssamme, ja he voivat opastaa meitä, mutta he eivät voi antaa meille rauhaa, vaikka he tahtoisivat sitä
miten epätoivoisesti hyvänsä. He voivat antaa meille turvallisen ympäristön ja rakastaa meitä,
mutta he eivät voi päästää pois painetta meidän säiliöstämme.
Me voimme laskea paineen pois, ja teemme sen suremalla. Mutta ennen sitä meidän on poistettava se paine, joka yrittää pitää säiliötä kasassa, paine jota me itse ylläpidämme sen ulkopuolella. Vasta kun paine säiliössä on suurempi kuin sen ulkopuolella, säiliö alkaa säröillä ja vuotaa.
Suuri osa tästä saavutetaan hyväksymisen kautta, ja sen kautta, että myönnämme tuskallisten
tunteidemme olevan todellisia. Me pelkäämme tutkia sitä ainetta, joka vuotaa ulos säiliöstä,
koska saatamme ajatella, että meidän täytyy yrittää muuttua heti kun näemme jotakin inhottavaa
tai likaista. Mutta niin ei ole. Me yritämme ymmärtää ja hyväksyä, emmekä yritä muuttaa tai
parantaa itseämme. Me lepäämme. Me saatamme nähdä jotakin, josta emme pidä, mutta me katsomme sitä. Me kunnioitamme sitä, sillä se tulee syvältä sisältämme, ja se on todellista. Se
saattaa olla likaista, ja me suremme likaisuuden. Se saattaa olla pelottavaa, ja me suremme pelkomme. Se saattaa olla tuskallista, ja me suremme tuskamme. Se saattaa olla häpeällistä, vihaista tai surullista, ja me suremme sen, mutta samalla me lepäämme emmekä yritä muuttaa
itseämme. Se vain kertoo meille jotakin siitä, mitä on syvällä meissä itsessämme.
Sureminen on työkaluistamme kaikkein parantavin. Se muuttaa paniikkimme, epätoivomme,
pelkomme ja levottomuutemme suruiksi, ja kun löydämme surumme, alamme jo omistaa lepoamme niistä. Suru on parantavaa. Aina. Surun perimmäinen olemus on irti päästäminen. Surussa me löydämme nöyryyden meitä suuremman elämän edessä. Surussa me löydämme levon, ja
muistomme saavat rauhan. Sureminen näyttää meille tien. Kun me alamme surra jotakin asiaa,
saatamme alkaa paniikilla, epätoivolla, pelolla, vihalla tai millä hyvänsä. Käsittelemme tunteitamme, ja ne käsittelevät meitä. Lopulta jokainen asia muuttuu suruksi. Mutta se tapahtuu ainoastaan jos emme yritä muuttaa itseämme. Me emme ole päässeet suruun aiemmin, sillä olemme
yrittäneet muuttaa itseämme tai käyttäytymistämme heti kun pelottavat tunteet nousivat pintaan
- tai sitten me vaiensimme ne ja pakenimme niitä.
Kun äitini rikkoi kaukoputkeni, kun uudet isäni tappoivat lemmikkejäni, tai kun he löivät minua, minun ei annettu löytää suruani. Minun ei annettu itkeä. Kukaan ei puhunut niistä jälkikäteen. Kukaan ei tunnustanut suruani jonkin minulle rakkaan asian menettämisestä, eikä suruani
lyödyksi tulemisesta. Muutin itseni ja omistin väärän minän, joka ei ostanut kaukoputkia eikä
halunnut lemmikkejä. Jos minun olisi annettu itkeä, olisin surrut särkyneen kaukoputkeni, ja
monien kyynelten jälkeen olisin taas hymyillyt. Kukaan ei tunnustajut surujani, ja opin olemaan
luottamatta intuitiooni. Ollakseni hyvä lapsi minä mitätöin omat suruni. Luulin niin. Kuitenkaan
asenteellani surujani kohtaan ei ole niihin minkäänlaista vaikutusta. Ne pysyvät mukanani, kunnes tunnustan ne ja kunnioitan niitä. Ne kulkevat mukanani, kunnes ne pääsevät kyynelinä pois.
Monien lapsuuteni haavojen ja myöhempien haavojen sureminen alkoi jollakin muulla kuin surulla. Tavallisesti ne alkoivat epätoivolla, pelolla tai katkeruudella. Lopulta opin pyrkimään
kohti irti päästämistä ja surua. Vasta sitten kun olin löytänyt menetysten aiheuttaman katkeruuden taustalla olevan surun, pystyin itkemään ja paranemaan.
Me opimme vahvistamaan omat menetyksemme. Opimme unohtamaan kaiken "objektiivisuuden". Kun uusi isäni tappoi sammakkoni, olin kauhuissani. Myöhemmin aikuisina saatamme
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ajatella, että se oli vain yksi pieni likainen sammakko. Se ei ollut mitään. Miksi itkisin sitä vielä? Mutta me emme vahvista sitä aikuista joka me olemme nyt. Me hyväksymme ja vahvistamme sen pienen lapsen, joka me olimme, jotta voisimme omistaa aikuisuutemme nyt. Menetin
sammakkoni, eikä se ollut paljon. Jos vanhempani olisivat olleet suruni kanssa, olisin ymmärtänyt, että se oli vain sammakko, ja voisin saada uuden sammakon tai jotakin muuta. Kadotin
paljon enemmän kuin sammakon. Kadotin vanhempieni rakkauden. Kadotin tunnustuksen siitä,
että olin lapsi, joka rakasti sammakoita. Kadotin tunnustuksen siitä, että olen lapsi, joka tuntee.
Kadotin kuulumiseni, ja otin jälleen yhden askeleen kohti eristäytymistä. Minulla oli paljon
surtavaa. Olen itkenyt monta kertaa tätä ja muita samanlaisia tapahtumia. Tunnen vieläkin surua
ja myötätuntoa tuota pientä poikaa kohtaan, mutta myös hymyilen kun muistan hänet. Alussa
kun aloin työskennellä näiden muistojen kanssa, tunsin itseni levottomaksi ja typeräksi. Mutta
nyt, kun muistoihin liittyvä kauhu on kadonnut, voin vieläkin tuntea sammakon ihon kosketuksen, kun pidin sitä kädelläni. Muistoni ovat tulleet rikkaiksi, ja ne tuovat minulle paljon iloa.
Menneisyyteni on levossa.
Rakastin sammakoita vielä senkin jälkeen kun sammakkoni oli tapettu. Leikin niiden kanssa,
mutta jokin oli muuttunut. Pelkäsin, että uusi isäni näkisi minut. En uskaltanut kertoa vanhemmilleni siitä ilosta, jota sammakot tuottivat minulle. Aloin kätkeä joitakin osia elämästäni. Aloin
tuntea häpeää. Aloin omistaa addiktin elämän elementtejä. Ne annettiin minulle vähitellen, pala
palalta, enkä voinut tehdä mitään. Olemme pakkomielteisiä, riippuvaisia ja addikteja niiden rakennusaineiden takia, jotka annettiin meille, kun emme pystyneet kieltäytymään niistä. Olemme
addikteja sen häpeän ja eristäytymisen takia, joka annettiin meille ennen kuin meistä tuli sellaisia. Pakkomielteemme lisäävät häpeäämme ja eristyneisyyttämme, mutta ne eivät ole addiktiomme aikaansaannosta. Addiktiomme ja pakkomielteemme ovat meissä niiden alkuperäisten
häpeän, eristäytymisen ja arvottomuuden tunteiden tähden, jotka meille annettiin. Emme saata
vielä olla selvillä alkuperäisestä häpeästämme ja eristäytymisestämme, mutta me löydämme ne
surun kautta. Nyt me kuitenkin lepäämme. Me hyväksymme itsemme ja ne elämän eväät jotka
meille annettiin. Me olemme hyviä. Me teimme parhaamme, ja me selvisimme.
Tunteemme
Pakkomielteisen ja terveen mielen ero on esitetty karkeasti kuvassa 1. Kuva perustuu omiin
kokemuksiini ja havaintoihini, ja sen tarkoitus on vain kuvata niitä ajatuksia, joista kirjoitan
tässä luvussa. Se näyttää addiktiivisen mielen ja terveen mielen toiminnan pääalueet, vaikka
kummatkin mielet voivat väliaikaisesti vierailla toistensa alueilla. Parantunut mieli voi kokea
tuskaa, ja häpeään perustuva mieli voi kokea onnea, mutta ne ovat melko lyhytaikaisia kokemuksia. Paksut kaaret osoittavat molempien mielien pääalueet tai -kokemukset.
Kiihotus
Jännitys

Turtuneisuus
Häpeä
Addiktoitunut
mieli

Mielihyvä

Terve
mieli

Pelko
Paranemisen
suunta

Ilo
Tuska
Onnellisuus

Suru

Kuva 1. Pakonomaisen ja parantuneen mielen päätoiminta-alueet.
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Pakonomainen, addiktoitunut mieli kieppuu tuskan, pelon, häpeän, turtuneisuuden, jännityksen ja kiihottumisen välillä. Addikti on kokenut monia ylitsepääsemättömiä suruja ilman että
hän olisi kyennyt tai hänen olisi sallittu kohdata ja käsitellä niitä. Tuska, jota koemme, johtuu
suurelta osin siitä, että estämme itseämme kokemasta näitä vielä sisällämme olevia suruja. Painesäiliössä on kova paine, jolloin sen hajoamisen estäminen vaatii suuria ponnisteluja. Paine
synnyttää pelkoa, sillä me pelkäämme, että se jonain päivänä hajoaisi, emmekä tietäisi mitä silloin tehdä. Koska emme ole selvillä suruistamme, me emme pysty vapautumaan tuskastamme ja
peloistamme. Tämä saa meidät kokemaan, että meissä on perustavaa laatua olevaa vikaa, mikä
taas saa meidät häpeämään itseämme. Ajattelemme, että me ansaitsemme pelkomme ja häpeämme. Me emme tiedä miten kohdata tuskamme, muutoin kuin helpotuksen ja voimakkaan kokemuksen kautta, ja kun teemme näin, joudumme ensin kiihottumiseen, jota seuraa turtuminen
ja häpeä. Kierrämme kehää kiihottumisesta tuskaan, ja siirrymme sitten takaisin kiihottumiseen
tai jännitykseen. Itse asiassa me kuljemme aina kohti paranemista, joka on sisäisen Lapsemme
luonnollinen suunta, mutta me emme koskaan pääse tuskamme läpi suruun. Sen sijaan me vältämme tuskaamme pakenemalla jonnekin muualle, tekemään jotakin niin voimakasta, että se saa
meidät unohtamaan.
Addiktoitunut mieli voi olla vaarallinen meille itsellemme. Osa tätä vaarallisuutta ovat ne itsellemmekin ilmeiset käyttäytymisen muodot, joihin me pakenemme, ja jotka saavat meidät
vahingoittamaan itseämme. Mutta toinen osa johtuu siitä, että mielemme ei ole läsnä nykyhetkessä. Silloin me joudumme kaikenlaisiin pikku onnettomuuksiin ja kömpelyyksiin. Kun meidän mielemme ei ole meidän mukanamme, me pudottelemme tavaroita, kaatelemme laseja,
kompastelemme, ja rikomme esineitä. Me voimme murjoa itseämme työkaluilla ja leikellä haavoja veitsillä. Joskus nämä vahingot eivät ole pieniä. Ne kertovat meille, että mielemme ei ole
meidän mukanamme tekemässä sitä mitä me teemme. Kun mielemme palaa luoksemme nykyhetkeen, tällaiset tietoisuuden poissa olemisesta johtuvat kömpelyydet ja vahingot katoavat pois.
Suru ja onnellisuus ovat hyvin lähellä toisiaan, niin kuin myös suuren surun ja suuren ilon
fyysiset ilmentymät - kyyneleet silmissä, vääristyneet kasvot, ja niin edelleen. Usein tarvitaan
vain ajattelutavan tai viitekehyksen muutos, jotta siirtyisimme surusta onnellisuuteen, ja se voi
olla hyvinkin nopea muutos. Tämä johtuu osittain siitä, että kun tunnemme surua, olemme yhteydessä tunteisiimme, toisin kuin tuskaa välttävä mieli. Voimme löytää onnellisuuden melkein
välittömästi kun löydämme surumme ja ymmärrämme, että olemme matkalla kohti paranemista.
Vapaudumme tuskastamme tulemalla siitä ensin tietoisiksi ja siirtymällä sen läpi suruun. Niin
tehdessämme me alamme kokea onnea surujemme keskellä, mikä johtuu siitä viitekehyksen
muutoksesta, että olemme astuneet paranemisprosessiin. Tällainen onnellisuus ei ole jännitystä
eikä kiihotusta - se on rauhallista luottamusta joskus suurenkin surun keskellä.
Niin kauan kuin mielemme painesäiliössä on painetta ja me yritämme puristaa sitä kasaan,
sinne ei myöskään mahdu mitään uutta. Muiden antamat rakkauden osoitukset, kiitokset, kehut
ja ystävällisyys eivät mahdu sinne. Me kyllä kuulemme ne, mutta ne eivät uppoa meihin niin,
että me ottaisimme ne vastaan. Me emme usko niihin, vaikka tarvitsisimme niitä epätoivoisesti.
Jokainen halkeama, josta jotakin vuotaa ulos, avaa reitin jollekin mennä sisään. Vasta sitten, kun
olemme ottaneet vastaan omat tunteemme, jollekin uudelle avautuu reitti tulla sisään samaa halkeamaa pitkin. Me olemme nähneet itsessämme jotakin aitoa ja uskomme siihen, vaikka emme
pitäisikään siitä. Mutta me olemme myöntäneet sen itsellemme todeksi. Kun muiden antamat
rakkauden osoitukset koskettavat sisällämme tätä aitoa kohtaa, me otamme ne vastaan. Silloin
meidän on hyvä olla, ja alamme luottaa itseemme uudella tavalla.
Kun me paranemme, mielemme työskentelyalue siirtyy kuvassa 1 myötäpäivään. Toisella
puolella me siirrymme tuskan läpi suruun ja onnellisuuteen, ja toisella puolella jännitys, kiihotus
ja turtumus vähenevät. Sitten pääsemme eroon häpeästä, mutta työskentelemme vielä pelkojemme kanssa. Kiihottuminen korvautuu ilolla ja mielihyvällä, jotka ovat rauhallisia hyvän olon
kokemuksia. Ilo ja mielihyvä ovat nykyhetkessä tapahtuvaa hyvän olon kokemista, ja me alamme olla läsnä. Jännitys ja kiihottuminen voivat johtua myös jostakin nykyhetkessä olevasta -
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kuten avoautolla ajaminen 170 kilometriä tunnissa - mutta silloin myös ilo ja onnellisuus ovat
mukana. Meille jännitys oli aiemmin tavallisesti tulevan helpotuksen ennakoimista, usein ilman
iloa tai onnellisuutta. Se ei ollut hyvän olon kokemista nykyhetkessä, vaan halua paeta nykyhetken tuskaa tulevaisuuteen tai jonnekin muualle.
Parantunut mieli ei koe tuskaa, paitsi ehkä lyhyitä jaksoja. Tuska johtuu siitä, että taistelemme itseämme vastaan emmekä kuuntele sisäisiä viestejämme. Jos parantunut mieli kokee menetyksen, se tuntee surua tuskan sijaan. Itse asiassa paranemisen jälkeen me tunnemme enemmän surua kuin ennen sitä, koska olemme yhteydessä tunteisiimme, mutta surumme on parantavaa surua, joka sallii meidän hyväksyä menetyksemme ja sanoa niille jäähyväiset. Kun vaimoni
pudotti teekannun ja se meni palasiksi, hän itki kuin pieni lapsi. Ensin ajattelin, että hänen reaktionsa oli tasapainoton, mutta sitten ymmärsin, että hän salli itsensä menettää jotakin rakasta erityisesti ne hiljaiset hetket vuoteessa, jolloin tee kaadettiin juuri tuosta kannusta. Hän itki kun
keräsin sirpaleet ja näytin ne hänelle. Hetken päästä hän hymyili onnellisesti, ja hän oli täynnä
iloa, kun menimme ostamaan uutta kannua. Siitä jonka ostimme, tuli hänelle heti hyvin rakas.
Oman surunsa omistamisen kautta hän pystyi siirtämään kaikki kauniit muistonsa uuteen teekannuun. Hän ymmärsi, että hänen rakkaat muistonsa eivät liittyneet mihinkään erityiseen teekannuun, vaan niihin hetkiin, jotka hän muisti. Ne olivat hänen omaisuuttaan, eikä niitä voitu
ottaa pois ottamalla pois se esine, joka oli osa hänen muistojaan. Kun hän vahvisti menetyksensä, hän saattoi liittää uuden teekannun niihin kauniisiin hetkiin, jotka hän muisti. Se on myös
minulle rakas, ei siksi, että se on juuri tuo teekannu, vaan siksi, että se on rakas vaimolleni. Käsittelen sitä kunnioituksella ja olen onnellinen siitä, että meillä on se.
Surutyö voi käynnistyä monilla tavoin. Usein se käynnistyy kömpelösti, rumasti, haparoiden
ja monia mutkia kierrellen. Se ei ole todellakaan kaunista katsottavaa. Haluamme surra ja paeta,
liikumme edestakaisin, emmekä tiedä mitä tehdä. Kuljemme kohti jotakin, joka toisaalta houkuttelee, ja jota toisaalta kartamme kuin ruttoa. Joskus olemme täysin jonkin vahvan tunteen
valtaamia - kuten paniikin, itsesäälin, katkeruuden tai pelon. Toisinaan koemme vain nalkuttavaa levottomuutta. Joskus tunne tai muisto kysyy lupaamme nousta pintaan, ja toisinaan me
houkuttelemme sen esiin. Välillä ne hyökkäävät kuin norsulauma kysymättä meiltä minkäänlaista lupaa. Toisinaan ne häilyvät aavistuksena horisontissa suuren lintuparven lailla, ja joskus
ne tulevat suoraan kipeimpään kohtaamme kuin ohjus. Joskus me voimme kokea voimakkaan
tunteen vahingollisissa olosuhteissa ja elämme sen uudelleen turvallisessa paikassa. Suremisemme voi alkaa millä tahansa seuraavista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

paniikki tai kauhu
epätoivo
häpeä
itsesääli
katkeruus tai viha
pelko
takauma tai kontrollin menetys
nalkuttava levottomuus
tietoisuus kätketystä muistosta tai tunteesta
suru

Kaikissa tapauksissa me pyrimme kohti surua, ja kun löydämme sen, voimme itkeä menetyksemme pois. Kun kokemuksemme surutyöstä karttuvat, alamme oppia ajattelemaan asioitamme
surun ja menetyksen näkökulmasta. Opimme tunnistamaan sisäisiä viestejämme, ja ne tulevat
selkeämmiksi. Opimme, että tulevaisuuden pelon taustalla ovat ennakoimamme menetykset.
Opimme, että vihamme johtuu siitä, me että yritämme estää menetystä tapahtumasta. Mitä
enemmän päästämme irti, sitä lähemmäs surua me pääsemme.
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Paniikki
Olin paniikissa. Pitkän aikaa olin yrittänyt ymmärtää ihmistä, jonka sanat ja käyttäytyminen
olivat ristiriidassa. Minulla ei ollut edes lupaa puhua tunteistani hänelle. Minua kohdeltiin epäsuorasti ja johdatettiin kapeaa polkua pitkin päämäärään, josta en ollut selvillä. Jos seurasin
suunnitelmaa, minua kohdeltiin rakastavasti. Jos epäonnistuin, vastassani oli viha, ja ilman selityksiä. Halusin säilyttää ystävyyden, ja yritin epätoivoisesti ymmärtää mitä hän halusi, mutta
tulin vain hulluksi. Jonkun ajan päästä ajatukseni vain kiersivät kehää tämän ihmisen ympärillä.
Yritin tehdä asioita, joiden ajattelin säilyttävän ystävyyden, mutta kaikki meni vain huonompaan
suuntaan. Paniikistani käsin tein typeryyksiä. Lopulta minulla oli salaisia päämääriä. En ollut
avoin. Sitten päätin päästää irti. Lakkasin reagoimasta kaikkeen epäsuoraan kommunikaatioon,
kuitenkin yrittäen olla avoin suoralle keskustelulle. Irti päästäminen antoi minulle rauhan, ja
pystyin huomaamaan takertumiseni ja sisäisen haluni miellyttää muita. Koin paljon tuskaa itseni
takia, menetykseni takia, ja niiden tapojen takia, joilla olin itse ottanut osaa vahingolliseen suhteeseen. Aloin kantaa vastuuta itsestäni ja aloin parantua. Tämä suhde oli itse asiassa yksi parhaista paranemiskokemuksistani, sillä opin sen kautta paljon itsestäni, mutta vasta sen jälkeen,
kun olin päästänyt irti.
Kun me olemme jonkin tunteen vallassa, se ottaa meidät haltuunsa, emmekä me voi lakata
kokemasta sitä. Saatamme olla epätoivoisia, kauhuissamme, saatamme tuntea vihaa tai pelkoa,
tai voimme olla paniikissa. Näissä tapauksissa ensimmäinen tehtävämme on päästää irti. Myönnämme, että meillä ei ole minkäänlaista valtaa kontrolloida muiden tekoja, tunteita tai ajatuksia.
He tekevät mitä tahtovat, tuntevat mitä tuntevat ja ajattelevat mitä ajattelevat. Ne ovat täysin
heidän oma asiansa, ja me olemme voimattomia niiden suhteen. Myönnämme, että mitä on tapahtunut, on tapahtunut, mitä me olemme tehneet, on tehty, ja mitä muut ovat tehneet, on tehty.
Niiden muuttamiseen ei ole ainuttakaan keinoa. Hyväksymme, että tulevaisuus avautuu tavalla,
jota emme voi kontrolloida. Hyväksymme, että me emme ole vastuussa muiden ongelmien ratkaisemisesta. Hyväksymme, että muut eivät ole vastuussa meidän ongelmiemme ratkaisemisesta. Myönnämme voimattomuutemme muiden ihmisten suhteen, ja se voi aiheuttaa meille lisää
surua, mutta se antaa meille vapauden kohdata omat asiamme.
Jos ajatuksemme ovat kiinni elämän tapahtumissa tai muiden ihmisten reaktioissa ja asioissa,
ensimmäinen tehtävämme on päästää niistä irti. Niin tehdessämme voimme kokea lisää kauhua,
mutta sillä me lopetamme ajatustemme piirileikin ja lakkaamme yrittämästä löytää ratkaisuja
vääriin ongelmiin. Lopulta meidän on ehkä ratkaistava joitakin ongelmia, mutta jos olemme
paniikissa, keksimme vain huonoja ratkaisuja. Ongelmamme numero yksi on paniikkimme. Kun
päästämme irti ja myönnämme voimattomuutemme, tulemme vapaiksi pitämään itsestämme
huolta. Muut ihmiset pitävät huolen itsestään. Toisinaan irti päästäminen on hidasta ja tuskallista, ja se voi kestää kuukausia tai vuosia. Joskus voimme päästää irti heti, kun huomaamme, että
meidän pitäisi tehdä niin. Mitä enemmän paranemme, sitä helpommaksi irti päästäminen tulee,
koska tulemme vähemmän riippuvaisiksi ulkoisista olosuhteista. Opimme rukoilemaan Tyyneysrukouksen aikaisemmin.
Kun olemme päästäneet irti, voimme alkaa kokea tunteitamme. Irti päästäminen antaa meille
vapauden kuunnella tunteitamme sen sijaan, että ajattelisimme ongelmaa. Irti päästäminen saattaa tai ei saata saada meidät tuntemaan olomme paremmaksi, mutta se ei ole irti päästämisen
hedelmä. Niin kauan kun ajatuksemme laukkaavat ympyrää yrittäen keksiä ratkaisuja tai pahoitellen menneisyyttä, emme kohtaa itseämme emmekä parane. Päästämme irti tapahtumista, ihmisistä ja tulevaisuudesta. Lakkaamme kysymästä "Mitä he ajattelevat minusta? Miksi tein sen?
Mitä minun pitäisi tehdä? Miksi he tekivät sen? Mikseivät he tee niin tai näin?" ja alamme kysyä
"Mitä minä menetin? Miksi se oli minulle tärkeä? Millä tavoin olen sitonut onnellisuuteni muihin ihmisiin tai asioihin?" Me emme yritä ratkaista ongelmia. Me yritämme ymmärtää itseämme
muuttamatta mitään tai ketään, itsemme mukaan lukien. Me hyväksymme itsemme, oman polkumme ja omat kokemuksemme sellaisina kuin ne näyttäytyvät meille.
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Takaumat
Kaunis nainen hymyili minulle lämpimästi. Hirmuinen suru nousi pintaan ja melkein puhkesin kyyneliin. Kovalla tahdonvoimalla pystyin hillitsemään itseni, mutta huomasin myös, mitä
oli tapahtunut. Sisälläni oli avoin haava, ja tämä tapahtuma laukaisi siihen liittyviä vahvoja tunteita ja muistoja. Reagoin haavan tuskaan, enkä nykyhetken miellyttävään tapahtumaan. Reagoin menneisyyteen. Tämä on takauma, ja se on yksi arvokkaimmista työkaluistamme paranemisemme polulla. Toinen esimerkki takaumasta on kahtia revennyt kirja luvussa 3.
Pari vuotta aiemmin olin rakastunut pitkäaikaiseen ja hurmaavaan ystävään. En kuitenkaan
ollut halunnut rakastua enkä halunnut seurata tunteitani. Mutta elämäni tuli hulluksi, sillä en
päässyt irti tästä rakkaudesta. Suuren epätoivon keskellä päätin kertoa sen hänelle, kertoen samalla että halusin vain vapautua siitä. Ystävyytemme loppui melkein vuodeksi, mutta vähitellen
olimme alkaneet pyrkiä kohti jälleenrakentamista. En ollut itkenyt kaikkia tähän liittyviä surujani ja menetyksiäni. Kun suru nousi pintaan, painoin mieleeni hymyn, joka laukaisi sen. Tuo tilanne ei ollut turvallinen tilanne itkeä, ja päätin antaa itkun tulla myöhemmin turvallisessa ympäristössä. Sinä iltana lähdin kävelylle meren rantaan ja annoin surun tulla. Itkin paljon, kahdesta syystä: ensinnäkin sitä tuskallista aikaa, jolloin olin rakastunut tavalla, joka ei voisi käydä
toteen, ja toiseksi sen vuoksi, että lämmin hymy sai minut itkemään. Olin kokenut kaksi menetystä. Toinen oli menetykseni menneisyydessä, ja toinen oli nykyhetkessä kokemani, mutta
menneisyyteni aiheuttama. Itkin näitä menetyksiä monta iltaa, ja lopulta saatoin hymyillä. Nyt
kun joku lahjoittaa minulle lämpimän hymyn, koko sydämeni hymyilee, ja olen vapaa vastaamaan siihen rakastavasti. Kun muistelen näitä tapahtumia, hymyilen ja olen onnellinen siitä rakkaudesta, jota minulle annettiin, vaikka en pystynytkään silloin ottamaan sitä vastaan. Molemmat muistot ovat saaneet levon, ja niistä on tullut elämän kauniita kokemuksia.
Merkityksetön tapahtuma voi laukaista meissä vahvoja tunteita. Me voimme painaa mieleemme nuo laukaisevat tapahtumat ja kokea raskaat tunteemme myöhemmin. Kun me paranemme, alamme olla omia tarkkailijoitamme, katsellen miten me reagoimme tapahtumiin,
joita elämä antaa meille. Alamme olla tietoisia itsestämme, ei ainoastaan silloin kun koemme
vahvoja reaktioita, vaan myös jokapäiväisessä elämässä. Kun koemme takauman, sanomme itsellemme, että tämä ei ole turvallinen tilanne kokea sitä mitä me koemme, ja koemme sen myöhemmin. Meidän tulisi elää tilanne uudelleen turvallisessa paikassa niin pian kuin mahdollista.
Annamme tunteillemme vallan, yrittämättä ymmärtää mitään muuta kuin sisäisestä maailmastamme nousevia viestejä. Niin tehdessämme kunnioitamme sisäistä todellisuuttamme. Saatamme kokea häpeää, vihaa, surua, itsesääliä tai mitä tahansa. Yritämme antaa niiden tulla ja edetä
kohti surua niistä menetyksistä, joita koimme. Meillä on ainakin yksi menetys - emme voineet
olla täysin läsnä nykyhetkessä, koska jokin sisällämme otti meistä vallan. Alkuperäinen menetys
saattaa olla piilossa, ja se voi paljastaa itsensä hitaasti. Se kertoo itsestään, kun me kunnioitamme niitä tunteita, joilla se alkoi puhua. Jos se oli viha, tunnemme vihamme. Jos se oli pelko,
koemme pelkomme. Yritämme houkutella tunteemme esiin ja annamme niiden vallata meidät.
Vanhan haavan kyseessä ollessa voi olla, että emme koskaan löydä sitä, eikä se ole aina edes
tarpeen. Ei ole tarpeellista, eikä usein edes mahdollista, löytää järkeviä selityksiä tunteillemme.
Me vapautamme sisäämme lukkiutuneet tunteet, ja niin tehdessämme omistamme itsemme kokonaisena. Niin tehdessämme saamme yhteyden siihen sisäiseen Lapseemme, jonka tunteet ottivat vallan siitä aikuisesta, joka me olemme nyt. Takaumat vahvistavat sen, että sisäinen Lapsemme, aito ja teeskentelemätön minämme, on elossa. Me kunnioitamme häntä ja kuuntelemme
häntä. Me emme käske häntä pitämään suunsa kiinni ja olemaan hiljaa. Me kutsumme hänet
esiin, ja annamme tunnustusta jokaiselle viestille, jonka häneltä kuulemme. Monien kyynelten
jälkeen hän hymyilee jälleen.
Nalkuttava levottomuus
Joskus me koemme nalkuttavaa levottomuutta, joka kertoo koko ajan taustalla, että asiat eivät
ole hyvin. Tämä epämiellyttävä levottomuus voi nousta hitaasti, tai se voi tulla äkisti jonkin
tapahtuman jälkeen. Se saattaa saada meidät kokemaan olomme epämukavaksi vain tietyissä
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olosuhteissa, tai se voi olla läsnä koko ajan ja kaikkialla. Jokin sisällämme kypsyy parannettavaksi, mutta se tapahtuu hitaasti. Toisinaan suuret haavat alkavat ilmaista itseään tällä tavoin.
Jokin sisällämme pyytää lupaamme saada tulla esiin. Sisäisellä Lapsellamme on sanottavaa,
mutta hän ei ole tottunut sanomaan sitä. Hänen ei annettu sanoa sitä, eikä häntä rakastettu, jos
hän sanoi sen. Hän pyytää meidän rakkauttamme ja lupaamme saada olla todellinen. Näissä tilanteissa meidän ei koskaan tulisi yrittää säätää äänenvoimakkuutta pienemmälle. Niin tehdessämme me mitätöisimme oman tietoisuutemme siitä, että kaikki meissä ei ole hyvin. Saattaa olla
hyvinkin epämiellyttävää kestää tällaista olotilaa, mutta se on parasta, mitä me voimme tehdä
itsellemme. Meidän tulisi oppia kunnioittamaan sisäisen Lapsemme arkaa ja huolestunutta ääntä, kun hän alkaa kysellä: "Rakastatko minua? Rakastatko minua jos kerron sinulle jotakin?".
Tällaisina aikoina meidän tulisi sanoa itsellemme: "Rakas levottomuuteni, rakastan sinua.
Olet kaunis ja haluan nähdä sinua enemmän. Sinulla ei ole mitään syytä kiirehtiä, mutta olisin
ilahtunut sinun tapaamisestasi". Toisinaan voimme yrittää houkutella tunnetta esiin tekemällä
sitä, mitä se kehottaa meitä tekemään, mieluusti yksin tai jonkun turvallisen ihmisen kanssa.
Saatamme keskustella siitä jonkun turvallisen henkilön kanssa, joka ei väheksy tunteitamme
eikä yritä nimetä niitä liian pian. Me lepäämme ja kestämme, tietäen, että se ilmentää itsensä
kun se on valmis, emmekä me voi tehdä mitään pakottaaksemme sisäistä Lastamme sanomaan
jotakin, mitä hän ei uskalla sanoa. Hän sanoo sen, kun hän on valmis, eikä hetkeäkään ennen.
Hän sanoo sen heti, kun hän on valmis, ja kun hän tietää, että me kuuntelemme häntä rakastavasti ja hyväksyvästi.
Joskus saattaa olla hyväksi tietää, että jokaisen tuskan ja jokaisen haavan taustalla on suru.
Me voimme yrittää saada kosketusta suruihimme, ja voimme yrittää ajatella lapsuuttamme tai
tuskallisia tapahtumia surun ja menetyksen näkökulmasta. Me koemme jo ainakin yhden menetyksen: levottomuuden. Kun yritämme saada kosketusta levottomuuteemme surun näkökulmasta, saamme myötätuntoa sisäistä Lastamme kohtaan, ja hän voi kokea olonsa turvallisemmaksi
ja rakastetuksi. Voimme yrittää myös etsiä pelon tai häpeän merkkejä. Taustalla oleva asia voi
lopulta ilmoittaa itsensä kauhun, paniikin, pelon, häpeän, tai minkä tahansa muun tunteen kautta.
Me hyväksymme sen, me kuuntelemme sitä ja odotamme kärsivällisesti.
Usein olen kokenut, että levottomuus häipyi sen jälkeen kun myönsin sen olemassaolon ja
annoin itselleni luvan kuunnella sitä. Joskus saatoin mennä kävelylle ja antaa itseni kokea tuon
levottomuuden. Toisinaan istuin vain hiljaa sen kanssa. Muutaman kävelyn tai istumisen jälkeen
se oli poissa, ja tunsin itseni vapaaksi ja rauhalliseksi. Se vain halusi tulla tunnustetuksi. Kun
hyväksyin sen todellisena ja tärkeänä asiana, vahvistin omat tunteeni ja sisäiset viestini. Vahvistin sisäisen Lapseni tärkeän puheen, ja hän oli tyytyväinen. Se saattoi olla asia, jolle hän ei löytänyt sanoja, eikä ole tarpeen ymmärtää tunteitamme "järkevästi". Me aliarvioimme tunteemme,
jos yritämme selittää niitä antamatta itsemme tuntea niitä. Tunteet tulee tuntea eikä analysoida.
Ne eivät ole ajatuksia. Me voimme oppia itsestämme paljon tunteiden kautta, mutta emme järkiperäistämällä niitä. Me opimme kokemalla ne. Tunteet eivät ole ajatuksia, eikä niitä voi käsitellä
kuten ajatuksia. Me voimme ajatella niitä, ja me voimme ymmärtää niitä, mutta me voimme
kunnioittaa niitä vain tuntemalla ne.
Toisinaan nalkuttava levottomuus voi osoittaa meille asiaa, jolle meidän tulisi tehdä jotakin.
Olemme saattaneet tehdä väärin jollekulle, ja meidän tulisi pyytää anteeksi. Meillä voi olla tehtävä, jota emme ole vielä saattaneet loppuun. Näissä tapauksissa levottomuus ei ole aina läsnä,
vaan ainoastaan silloin, kun muistamme jonkin asian, tapaamme jonkun ihmisen tai joudumme
joihinkin olosuhteisiin. Joskus me emme koe olevamme valmiita tekemään niitä asioita, joihin
levottomuus viittaa. Olemme ehkä päästäneet irti jostakin ihmisestä ja saatamme tuntea väärää
syyllisyyttä. Tässä tapauksessa tehtävämme on parantaa ensin itsemme, ja kun olemme valmiit,
me tunnemme myös sen. Sitten me toimimme - tai saatamme päättää olla tekemättä mitään vanhalle asialle, joka on mennyt lepoon. Muissa tapauksissa, erityisesti keskeneräisen tehtävän kyseessä ollessa, saatamme päättää suorittaa sen loppuun. Mutta me emme toimi pelosta tai paniikista käsin. Parasta mitä me voimme tehdä, on luottaa intuitioomme. Me emme luota pelkoon,
häpeään tai syyllisyyteen. Me luotamme intuitioomme. Me käsittelemme pelkomme, häpeämme
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ja syyllisyytemme erikseen ja ensin. Tiedämme, mikä on meille parasta, ja opimme luottamaan
siihen.
Joskus nalkuttava levottomuus voi viitata johonkin ulkopuolellamme olevaan. Saatamme
tuntea olomme epämukavaksi joidenkin ihmisten kanssa tai joissakin olosuhteissa. Jotkut asiat
tekevät olomme epämukavaksi. Näissä tapauksissa levottomuus saattaa kutsua meitä päästämään irti. Saatamme osallistua vahingolliseen systeemin, tai joku voi yrittää ohjailla meitä häpeän tai syyllisyyden kautta. Me saatamme itse olla epärehellisiä, ja meillä voi olla salattuja tavoitteita. Saatamme olla sitoutuneita johonkin, joka ei tunnu enää meille oikealta. Toimimme
tunteitamme vastaan tai todellista minäämme vastaan. Saattaa olla tarpeen päästää irti. Irti
päästäminen on turvallista, sillä sen ei tarvitse olla pysyvää. Jos huomaamme, että irti päästäminen ei ollut oikea teko, me tulemme takaisin. Irti päästäminen toimii aina. Kun päästämme irti,
saamme vapauden ajatella itseämme ilman ulkopuolisia paineita, ja saamme selville, mitä me
itse todella tahdomme.
Tietoisuus kätketystä asiasta tai tunteesta
Olin kokenut nalkuttavaa levottomuutta jonkin aikaa. Eräänä iltana lähdin kävelylle, ja olin
päättänyt yrittää kokea sitä niin paljon kuin mahdollista. Kutsuin sitä esiin ja vakuutin sille, että
se oli hyvä ja rakastettava. Tein niin muutamien minuuttien ajan, ja kummallinen kuva välähti
silmissäni sekunnin murto-osan ajan: olin pieni poika, melkein vauva, makasin selälläni ammeessa, ja äitini painoi minua veden alle. Olin järkyttynyt. Mielessäni alkoi pyöriä kaksi ajatusta: "Ei voi olla. Jos on, mitä sitten?" Ajatukseni kieltäytyivät ajattelemasta sitä. Tunteeni kieltäytyivät tuntemasta sitä. Levottomuus oli kuitenkin tiessään. Minulla ei ole mitään kuvaa siitä,
mitä ajattelin tai tunsin sen jälkeen. Se oli kauhistuttava näky, mutta se kuoli yhtä nopeasti kuin
ilmestyikin, jättäen minulle kummallisen tietoisuuden ja monia kysymyksiä.
Seuraavien muutamien kuukausien aikana pohdiskelin tuota välähdystä silloin tällöin. Minulla on viisitoista vuotta nuorempi sisko, ja muistan miten äitini menetti malttinsa monta kertaa, kun siskoni oli pieni. Joskus sisareni itkiessä äiti painoi hänen suutaan kädellään hiljentääkseen hänet. Toisinaan hän piti kättään siskoni suulla niin kauan, että sen jälkeen hän saattoi vain
pitkän aikaa haukkoa henkeään. En kuitenkaan pystynyt palauttamaan välähdystä mieleeni, enkä
pystynyt päättelemään oliko se totta vai valhetta. Välillä unohdin sen, mutta aina silloin tällöin
välähdyksen muisto palasi. Olin vain hämmentynyt.
Muutama kuukausi välähdyksen jälkeen eräs nainen kommunikoi minulle vihaa epäsuorasti.
Ei paljoa, mutta koin vahvan takauman ja sisältäni nousi kauhu. Pystyin elämään päiväni normaalisti, mutta illalla menin jälleen kävelylle aikomuksenani elää tuo takauma uudelleen. Silloin
näky iski kaikella voimallaan, eikä se tällä kertaa ollut välähdys. Tunsin lämpimän veden kosketuksen ihollani ja äitini kädet olkapäälläni. Tunsin pienen lapsen tunteet, eivätkä ne olleet
kauhua. Ne olivat avuttomuutta sellaisten asioiden edessä, joille hän ei voinut mitään. Hän oli
luovuttanut. En kauhistunut enkä järkyttynyt. Olin surullinen. Tunsin myötätuntoa tuota pikkupoikaa kohtaan. Itkin hänen takiaan ja niiden tapahtumien takia, jotka hänen piti kestää. Kirjoitin Takaumia ja Ei minun syytäni. Kun kirjoitan tätä, kyyneleet nousevat silmiini, mutta ne ovat
rakkauden ja parantavan surun kyyneliä. Voin vielä muistaa tuon kaiken, ja näen vielä äitini
kasvot veden läpi, mutta muisto on saanut levon. Toisinaan itken sitä vielä, mutta niin tehdessäni koen rauhallista surua tuon pikkupojan puolesta.
Kun nalkuttava levottomuus nousi, sisäinen Lapseni halusi huomiotani. Hän sanoi: "Minulla
on jotakin kerrottavaa. Kuunteletko minua?" Sanoin kyllä, ja aloin kuunnella levottomuuttani.
Kun välähdys tuli, hän sanoi: "Jos kerron sinulle tämän, kuunteletko minua ja rakastatko minua?" Sanoin kyllä, ja hän alkoi valmistaa minua. Aloin ajatella äitiäni ja sitä miten hän kohteli
pientä siskoani. Minua valmistettiin. Kun muisto lopulta tuli, olin valmis ja kykenin lohduttamaan pientä sisäistä Lastani. Jos muisto olisi tullut heti, olisin voinut pelästyä, ja olisin jättänyt
sisäisen Lapseni yksin epätoivonsa kanssa. Hän oli jo luovuttanut. Lohdutin häntä ja ymmärsin
häntä.
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Meissä on suojaava järjestelmä, joka antaa meille vain sen verran kuin voimme kohdata.
Kaikki paranemiseen tarvittava on jo meissä ja jokaisessa ihmisessä. Paraneminen alkaa, kun me
löydämme ne itsessämme. Monet paranemisen parissa työskentelevät sanovat, että sisäinen Lapsemme on paranemisemme päämäärä ja myös sen tärkein väline - itse itsensä parantaja - kun
hän saa meidän rakkautemme. Hän tietää miten parantaa itsensä, ja mikä on hänen lopullinen ja
aito olotilansa. Hän ei osaa teeskennellä, vain piiloutua. Antakaamme hänelle niin paljon rakkautta, että hän alkaa tulla pois piilostaan. Silloin me huomaamme, että me olimme koko ajan sitä,
mitä me nyt etsimme.
Me olemme haavoitettuja ihmisiä, joiden sisällä voi olla hirvittäviä asioita. Me saamme selville miksi me olemme pakkomielteisiä, ja vastauksessa me löydämme kauhua. Sisäinen Lapsemme ei anna meidän kokea kaikkia muistojamme hetkessä, koska se olisi vahingollista. Me
kohtaamme ne yksi kerrallaan. Joskus asiat nousevat esiin hitaasti. Toisinaan ne ilmestyvät
äkisti, saaden meidän huutamaan kauhistuneina muutamia päiviä tai viikkoja. Ne ilmenevät tavoilla, jotka ovat meille hyviä, ja tavoilla, jotka vievät meitä kohti parantavaa surua. Tie voi
kulkea vihan, pelon, kauhun, tai minkä tahansa muun tunteen kautta, mutta se päätyy aina suruun. Me löydämme myötätunnon itseämme kohtaan. Me itkemme rakkauden puuttumista. Me
itkemme vihaa tai väkivaltaa, joka ei kuulunut meille. Me paranemme ja löydämme rauhan.
Olemme kokeneet monia menetyksiä, joista suurimmat ovat eristyneisyytemme ja epäluottamuksemme itseämme kohtaan. Ennen kuin meistä tuli pakkomielteisiä, tunsimme olevamme
erilaisia, eristyksissä ja hävettäviä. Meillä on paljon surtavaa, ja monia syitä olla vihaisia ja katkeria. Me kohtaamme surumme menemällä vihamme läpi. Kun pääsemme irti vihasta ja katkeruudesta, saamme vapauden menneisyydestämme. Vapaus odottaa meitä. Rauha odottaa meitä.
Ilo ja onnellisuus odottavat meitä. Me löydämme ne, ja ne löytävät meidät.
Suuri murros
Surutyön käynnistyminen ja Varjon kohtaaminen on valtavan suuri murros. Älä aliarvioi sitä.
Se on hyvin todennäköisesti elämäsi suurin murros. Paljon mukanamme kulkenutta tuskaa nousee pintaan, ja sen kohtaaminen vie voimia. Monet jäävät tässä vaiheessa parin kuukauden sairaslomalle tai helpottavat työskentelyään muulla tavoin. Meidän on syytä katsoa elämäämme
uudelleen ja pyrkiä tekemään sitä helpommaksi. Meidän on hyvä miettiä, kuinka voisimme yksinkertaistaa elämäämme hetkeksi ja jättää siitä pois turhia kuvioita. Ehkä voit keskustella työnantajasi kanssa ja keventää työtaakkaasi hetkeksi. Kenties voit jakaa perheesi rutiineja uudella
tavalla. Meidän ei tarvitse juuri nyt huolehtia kaikista asioista. Huusholli saa olla sotkuinen. Me
saamme lakata osallistumasta moniin asioihin. Me voimme luoda uusia rutiineja, jotka ovat vain
meitä itseämme varten, ja jotka tekevät elämämme helpommaksi. Ja jos tuska tuntuu sittenkin
liian suurelta, lääkkeet voivat olla hyvä apu raskaimman vaiheen yli. Ne ovat kuin kainalosauvat, joiden avulla me pääsemme eteenpäin silloin, kun jalkamme eivät vielä kanna meitä. Kaikki
tämä antaa meille mahdollisuuden katsella elämäämme hieman rauhallisemmin ja arvioida sen
kuvioita uudelleen.
Tie paranemiseen kulkee itseemme keskittymisen kautta. Meidän on tarpeen katsoa omaan
sieluumme ja unohtaa kaikki muu ja kaikki muut, edes hetkeksi. Me pidämme huolta itsestämme, ja on oikein olla itseemme keskittyneitä jonkin aikaa. Me tunnemme tunteemme ja ymmärrämme, että ne ovat vain meidän. Me parannamme haavamme ja ymmärrämme, että ne ovat
vain meidän. Itseemme keskittymisessä ei ole mitään väärää niin kauan kuin olemme siitä itse
tietoisia emmekä tee vääryyttä muiden ihmisten oikeuksille. Meidän ongelmamme johtuivat
osaltaan siitä, että luovuimme itsestämme tietämättämme, koska meillä ei ollut vaihtoehtoa.
Olin kiinni itsessäni pitkän aikaa. Kaikkialla mihin menin, keskityin vain omiin tunteisiini.
Se oli hyvää ja tarpeellista. Mutta me emme voi elää vain itseämme varten. Me voimme kuunnella omia tunteitamme ja luottaa omaan intuitioomme, mutta järjen täytyy kesyttää ne. Meidän
tunteemme ovat tosia ja todellisia, mutta ne eivät saa viedä meitä koko ajan. Me tunnemme sen
minkä tunnemme, ja me myönnämme sen. Meidän on ehkä joskus elettävä tunteitamme vastaan,
mutta se ei tarkoita sitä, että eläisimme itseämme vastaan. Me elämme itseämme vastaan, jos
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emme kunnioita emmekä koe tunteitamme. Kokiessamme tunteemme me opimme tuntemaan ne
viestit, joista ne tahtovat kertoa. Jos ne kertovat vanhoista haavoista, saatamme valita elää tunteitamme vastaan tietäen, että millä tahansa mitä teemme nyt, ei ole vaikutusta tunteisiimme.
Vanhat haavat kiusaavat meitä kaikkialla, paitsi silloin kun antaudumme hetken unohdukseen.
Mutta se ei paranna niitä, vaan estää niitä paranemasta.
Vanhat haavat ja tunteet pyrkivät ohjaamaan meitä vanhoihin tuttuihin kuvioihin. Niillä on
taipumus viedä meidät olosuhteisiin, jotka estävät paranemistamme. Ne haluavat olla niin kuin
ne ovat aina olleet, ja ne haluavat meidän olevan niin kuin olemme aina olleet. Ne puolustavat
itseään sellaisia olosuhteita vastaan, jotka ovat jo kadonneet, mutta ne eivät tiedä mitään muuta
keinoa itsensä puolustamiseen. Me tiedämme, mutta toisin toimiminen on tahdon ele. Joskus
toisin toimiminen on lähes teeskentelyä. Se on vastuullisuuden ele.
Me tiedämme koska on aika mennä eteenpäin. Itseemme keskittyminen tulee vaikeammaksi
ja ärsyttävämmäksi kuin muuttuminen. Elämä saa meidän huomiomme. Silloin itseemme uppoutumisesta irti pääseminen tulee iloiseksi kokemukseksi. Me alamme nähdä ympärillämme
olevassa maailmassa uusia asioita. Me alamme toimia uusilla tavoilla, jotka eivät ole itsekeskeisiä.
Paranemisen alkuvaiheessa minusta tuntui välillä siltä kuin koko ruumiini olisi ollut täynnä
tuskaa. Oli aikoja jolloin kipu oli päässäni, sydämessäni, rinnassani tai monissa paikoissa yhtä
aikaa. Sitten tuska tuntui pieneltä säilykepurkilta lähellä sydäntäni. Se oli selkeästi erillinen asia
sisälläni. Nyt se on kokonaan poissa. Tämä on antanut minulle rohkeutta palata niihin olosuhteisiin ja paikkoihin, joissa minua on haavoitettu. Se ei ollut helppoa, ja pelkäsin. Opin kuitenkin,
että voin elää niissä, eivätkä ne enää haavoita minua. Tämä on auttanut minua paranemaan lisäämällä itseluottamustani. Ymmärsin, että menneisyys on menneisyyttä ja minä elän nykyhetkessä, vapaana menneisyydestä.
Me emme saa olla kovia itsellemme. Me annamme itsellemme luvan olla itseemme uppoutuneita niin kauan kuin se on tarpeen. Kun olemme valmiit menemään eteenpäin, me tiedämme
sen. Itseemme keskittyminen ei tunnu enää oikealta. Tunteemme ja intuitiomme kertovat meille
milloin on aika elää tunteitamme vastaan jonkin aikaa, jotta pääsisimme vapaiksi niistä. Korkeampi Voimamme on meidän kanssamme. Hän antaa meille rohkeuden, sillä hän haluaa näyttää
meille koko maailman - ei vain meitä itseämme.
Anna itseesi uppoutumisen tulla, ja anna itsellesi kaikki se huomio, jonka tarvitset. Älä kiirehdi siitä pois. Se lähtee kun se on valmis lähtemään, ja kun se on tehnyt tehtävänsä. Se ei ole
itsekkyyttä, vaan itsemme rakastamisen teko, joka johtaa meidät pois itsekkyydestä. Se on osa
Varjon kohtaamista ja tyhjentämistä.
..minä en tiedä minne menisin mitä tekisin...tämä armoton tuska sisälläni...kun se on saanut
luvan tulla se tulee se ei lupaa kysy...siihen kipuun ei auta enää mitkään turrukkeet...jotkut ihmiset jotka mukana kulki ei enää jaksa tai ei ymmärrä...enkä itsekkään heitä jotenkin jaksa...juoksin ihmiseltä ihmiselle huutaen auttakaa...minuun koskee ota tämä kipu pois...kukaan ei
sitä pysty pois ottamaan...on muutama ihminen joka jaksaa uskoa minuun...kannatella taluttaa
edes hiukan...nämä kipuni vetää minut kippuraan...haluan vain olla viltin alla silmät kiinni...en
jaksa että minua tarvitaan...edes lenkille en halua...juuri nyt olen niin kipeä...väsynyt kipuun...mitä enemmän annan kivun tulla se tulee...miten voi yhteen ihmisen mahtua tuskaa näin
paljon...minä murenin täysin...kaikki on opeteltava alusta...mikään ei ole perustunut totuudelle...vain valheelle...saanko minä olla näin heikko, osaamaton...täysin murrettu...saanko alkaa
antaa sisälleni jonkun rakentaa hiljaa uutta...välissä tämä tuska...mikä tuntuu välillä vievän
mennessään...ihmispelko...elämisen pelko...syyllisyys omista teoista...olen paha...minulle kuulu
tapahtua pahaa...en tiennyt mihin kouluun joudun...en tiennyt monista tuntemattomista tunteista
mitä sisällä kannan...pikkuinen minussa...pyytää...tunne nämä kivut nyt kanssani...meinaan
kaatua kun kipu pyörittää...kauanko vielä minun täytyy jaksaa...häpeän itseäni...heikkoutta...pystyn niin vähään...vertaan itseäni muihin...vaikka yritän armahtaa itseni...nyt
on näin...huomisesta en tiedä...sen tiedän tätä kipua en enää pakoon pääse...helpolla en pää-
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se...ovi tuskalle on avattava...annettava elämän tulla raakana...ilman mitään turrukkeita...hyväksyen itseni täydellisesti...silmäni on nyt surulliset...itkettää...jälleen avaan oven hiljaa
annan kivun tulla...se tulee...tässä on nyt minä ja tuskani...
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8. Viha
Meillä on hyviä syitä olla vihaisia. Muut eivät ymmärrä meitä. Muut eivät tee sitä, mitä me
tahtoisimme. He tekevät asioita, joita me emme tahdo. Emme pidä joistakin piirteistä itsessämme. Meitä voi olla kohdeltu väärin. Olemme pakkomielteisiä ja olemme voineet kohdella muita
väärin. Olemme kohdelleet itseämme väärin. Me emme saa sitä huomiota, joka mielestämme
kuuluisi meille. Maailma kohtelee meitä epäreilusti. Maailma kohtelee muita epäreilusti.
Muilla on hyviä syitä olla vihaisia. Emme kohtele heitä siten kun he mielestään ansaitsisivat.
Teemme asioita, joista he eivät pidä. He saattavat suojella rajojaan meitä kohtaan, ja niin tehdessään he tekevät hyvin. He saattavat suojella haavoitettua sisäistä Lastaan niillä tavoin, joilla he
pystyvät, ja niin tehdessään he tekevät hyvin. He eivät saata pitää meistä kun me muutumme,
alamme omistaa omaa voimaamme, ja alamme entistä enemmän olla oma itsemme. Me muutamme systeemiä johon hekin kuuluvat, ja heidän on löydettävä uusia tapoja olla siinä mukana.
He saattavat yrittää entistä enemmän kontrolloida meitä, jolloin he saattavat käyttää vihaa säilyttääkseen vanhan systeemin. Meilläkin voisi olla hyviä syitä olla vihaisia, jos joku lähellämme
alkaisi muuttua, ja meidän olisi löydettävä uusia tapoja elää hänen kanssaan.
Viha on vahva tunne, ja hyvä tunne. Se kertoo, että jotakin meille tärkeää uhataan tai rikotaan. Se kertoo, että jotakin tärkeää tehdään tai ei tehdä. Kun me olemme vihaisia, pystymme
tekemään monia asioita, joita emme kykenisi tekemään ilman sitä. Se pistää meidät liikkeeseen
ja muut ihmiset liikkeeseen. Se voi myös halvaannuttaa meidät tai muut. Kun joku on vihainen,
me voimme vastata hänelle vihalla tai pelolla. Kun me olemme vihaisia, muut ihmiset voivat
vastata meille vihalla tai pelolla. He voivat vastata myös ymmärtäen, antaen meille luvan olla
vihaisia, arvostaen vihaamme ja kuunnellen meitä. Jos he kokevat olevansa turvassa, he voivat
tulla meidän luoksemme ja kuunnella vihaamme kokematta itseään uhatuiksi. Jos koemme itse
olevamme turvassa, voimme vastata parantavalla rakkaudella kun joku on vihainen siitä, mitä
me olemme tehneet, mitä me emme ole tehneet, tai mistä tahansa. Mutta jos heillä on kätkettyjä
tavoitteita, joita he eivät uskalla paljastaa, rehellinen vastaus tavallisesti saa aikaan vain lisää
vihaa. Parantava rakkaus ymmärtää myös tämän, ja se kommunikoi hyväksyntää osallistumatta
vahingollisiin systeemeihin, ja yrittämättä lukea muiden ajatuksia.
Jos me emme kunnioita vihaamme ja annamme sen ottaa itsestämme vallan, viha voi olla
vaarallinen ja tuhoisa tunne. Kontrolloimaton viha estää meitä ymmärtämästä tilanteita oikein.
Me näemme vain yhden hyvän ratkaisun, joka on yleensä vielä tuhoisa. Emme halua kuunnella
muiden ajatuksia. Emme halua ymmärtää heitä. Saatamme ilmaista vihaamme kontrolloimattomasti, mutta sen jälkeen tavallisesti pahoittelemme itseämme tai koemme katkeruutta.
Me tarvitsemme vihaa. Niin myös muut. Me tarvitsemme vihaa suojellaksemme itseämme.
Kun siirrymme asioiden kieltämisestä niiden hyväksymiseen, kuljemme usein vihan kautta. Kun
vihdoin tunnustamme itsellemme menetyksemme, saatamme kokea vihaa, ja syystä. Kun lopulta
huomaamme, miten olemme eläneet elämämme, saatamme olla vihaisia itsellemme. Myös muiden ihmisten on ehkä kuljettava vihansa läpi, ja me annamme heidän tehdä sen. Jos me emme
tunnusta heidän vihaansa todellisena ja hyvänä, saatamme estää heitä saavuttamasta seuraavan
askeleensa - hyväksymisen. Se on myös meidän seuraava askeleemme. Kohtaamme vihaa itsessämme ja muissa, ja me kunnioitamme sitä. Hyväksymme sen olennaisena ja tärkeänä osana
paranemistamme. Kun me alamme parantua, tulemme enemmän tietoisiksi itsestämme ja myös
vihastamme. Viha ei kuitenkaan ole päämäärämme. Se on tärkeä vaihe menetysten hyväksymisessä, ja jos emme anna itsellemme lupaa olla vihaisia, paranemisemme pysähtyy. Jos emme
anna muiden olla vihaisia, estämme heitä paranemasta - tai ainakin oman osamme heidän paranemisessaan.
Vihassa ei ole mitään pelättävää. Se on vain tunne, ja yhtä hyvä kuin mikä tahansa tunne.
Joskus se voi saada meidät valtaansa, mutta se ei johdu vihasta. Mikä tahansa tunne voi saada
meidät valtaansa samalla tavalla kuin viha. Se kontrolloi meitä, jos emme ole selvillä siitä, että
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tunnemme vihaa, jonka tarkoitus on pelkästään kertoa meille, että jokin meille tärkeä asia on
uhattuna. Meidän täytyy tuntea tunne, mutta meidän on myös kuunneltava sitä. Kun tulemme
tietoisiksi tunteistamme, alamme oppia pysähtymään ja kysymään "Mikä on niin tärkeää että
tunnen vihaa?" Nöyrrymme vihamme edessä, mutta jotta voisimme tehdä niin, meidän on koettava vihamme ja päästettävä se menemään. Jos me yritämme kieltää sen, se kontrolloi meitä ja
saa meidät kostonhaluisiksi. Silloin me emme opi sitä olennaista viestiä, jonka viha halusi välittää. Meidän täytyy myöntää vihamme. Meidän on tarpeen tuntea vihaa. Kun me olemme tunteneet sen, se on mennyt pois ja tunnemme itsemme jälleen rauhallisiksi. Sitten me voimme alkaa pohdiskella sitä, mille olimme vihaisia, ja opimme jotakin itsestämme, arvoistamme, tarpeistamme tai odotuksistamme. Me voimme tehdä niin vain jos hyväksymme vihamme hyvänä.
Kun muut ihmiset ilmentävät meille vihaa, he eivät ole vihaisia meille. He ovat vihaisia siksi,
että jokin heille tärkeä on uhattuna. He pelkäävät että he menettävät jotakin tärkeää, tai he ovat
voineet menettää jotakin tärkeää. Saatamme olla osallisina heidän menetykseensä, tai he saattavat vain tuulettaa vihaansa meille. He saattavat kokea itsensä uhatuiksi ja puolustavat itseään
vihalla. He saattavat kokea takaumaa, josta he eivät ole tietoisia. Kun me ymmärrämme tämän,
voimme antaa heidän tuntea vihansa, mutta voimme tehdä niin vain jos emme itse pelkää vihaa.
Voimme sietää heidän vihaansa ja kohdata sen rakentavasti vain kun koemme itse olevamme
turvassa. Me emme koe olevamme turvassa, jos koemme takauman, tai jos koemme, että heidän
vihansa on uhka meidän olemassaolollemme. Kun olemme parantuneet ja päässeet eroon niistä
takaumista, joihin viha voi saattaa meidät, olemme vahvoja kohtaamaan muiden vihaa, ja
voimme auttaa heitä työstämään sitä. Opimme kunnioittamaan vihaa sisäisen Lapsemme keinona viestiä meille jotakin, ja opimme kuuntelemaan sitä. Opimme näkemään vihan takana olevat
asiat emmekä pelkästään vihaa itseään.
Kätketty viha
Me olemme addikteja, pakkomielteisiä, joiden sisällä on paljon varastoitua vihaa ja katkeruutta. Olemme vihaisia itsellemme ja kykenemättömyydellemme päästä vapaiksi. Olemme katkeria addiktiotamme ja loputonta helpotuksen etsimistämme kohtaan, joka kuitenkin oli ainoa
asia, jonka avulla kykenimme jatkamaan elämäämme. Vihaamme omaa elämäämme, ja toisinaan olemme itsekin siitä selvillä. Meissä on kuitenkin huomattavasti enemmän vihaa kuin tiedämme. Kun pääsemme kosketuksiin niiden olosuhteiden ja tunteiden kanssa, jotka sysäsivät
meidät polullemme, löydämme kätketyn vihamme. Tunnustamme ja tunnistamme sen epäoikeudenmukaisuuden ja syyttelyn, jonka kohteiksi me jouduimme. Niin tehdessämme me tunnemme
sen. Me tunnemme ne tunteet, joita epäoikeudenmukaisuus ja hyväksynnän puute saivat aikaan
– lopultakin me tunnemme, mitä tunsimme silloin, mutta mitä emme saaneet silloin tuntea. Me
tunnemme vihaa. Siten me tunnustamme sen Lapsen, joka me olimme, ja hänen todellisuutensa.
Me tunnustamme hänen intuitionsa, ja silloin me huomaamme, että hän oli oikeassa. Me löydämme rauhan, mutta vain jos olemme halukkaita menemään vihamme läpi. Siitä tulee hauskaa.
Siitä tulee myös pelottavaa, mutta ennen kaikkea vapauttavaa.
En ollut vihainen mies. Ainakin ajattelin niin. Silloin tällöin menetin malttini, mutta en usein.
Toisinaan rikoin jotakin. Välillä menin energiselle kävelylle tai raivosin liikenteessä. Kun tunsin
vihaa, se otti minusta vahvan otteen. Usein pystyin kontrolloimaan itseni, jolloin vain puristelin
nyrkkejäni, mutta joskus raivosin. Minulle viha oli yhtä kuin kontrollin menetys - epäsuotava
olotila. Moniin muihin verrattuna olin mielestäni rauhallinen mies.
Kun aloin lukea Robert Burneyn tekstejä, huomasin sanan "viha", mutta se ei merkinnyt minulle paljoa. Luin Robertin kirjoituksia monta kuukautta ja luen niitä vieläkin. Muutamien kuukausien kuluttua silmäni alkoivat pysähtyä jokaisen sanan "viha" kohdalla. Aloin ajatella sitä ja
sen mahdollista merkitystä. Kerran lukiessani jälleen sanan "viha" tunsin ikään kuin sähköiskun.
Sekunnin murto-osan ajan joka soluni oli täynnä energiaa ja kylmät väreet kulkivat pitkin selkääni. Se oli siellä, aivan varmasti – ja sitä oli paljon. Halusin löytää sen. Pitkästyttävissä kokouksissa aloin listata kaikkia tietämiäni vihan sanoja. Aloin piirtää kuvia pommeista, pääkalloista,
aseista ja kaikesta, jolla oli jotakin tekemistä vihan kanssa. Vaihdoin tietokoneeni näytön värit
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voimakkaiksi ja ärsyttäviksi. Tiesin olevani oikeilla jäljillä, mutta kovin paljoa ei tapahtunut.
Joka tapauksessa valmistin itseäni kohtaamaan jotakin, jonka olin kieltänyt itseltäni kauan aikaa.
Yritin musiikkia, mutta minulla ei ollut mitään tarpeeksi vahvaa. Eräs työtoveri lainasi minulla puolenkymmentä CD-levyä kauhu- ja raivomusiikkia, mikä oli juuri sitä mitä tarvitsin.
Vietin monta iltaa ja yötä kuunnellen sitä, ja viha tuli esiin. Se oli upea kokemus. Viha oli todellinen ja se tuli jostakin syvältä sisältäni. Kuitenkin se oli täysin minun hallinnassani. Saatoin
tuntea yhtenä hetkenä valtavaa raivoa, mutta seuraavassa hetkessä saatoin päättää lakata tuntemasta sitä, jolloin se meni pois. Minulla on hieno muisto yhdestä illasta: Läksin autoajelulle
kuunnellen kauhumusiikkia. Kuskin penkki tärisi bassojen voimasta ja tunsin olevani toisen
maailmansodan lentäjä. Autot lähestyivät minua pimeydestä ja mielikuvituksessani painoin konekiväärieni liipaisinta. Autot räjähtivät ja suistuivat tieltä valtavina liekkipalloina. Karjuin ja
ulvoin raivosta ja tyytyväisyydestä. Noin puolen tunnin jälkeen olin täysin rauhallinen. Laitoin
Albinonin Adagion soimaan ja lensin takaisin savuavien raunioiden yli. Viha oli poissa, ja sen
tilalla oli syvä rauha ja lepo. Kuuntelin kauhumusiikkia kuukauden tai pari. Nykyään kuuntelen
sitä vain satunnaisesti, eikä se enää merkitse juuri mitään.
Sen jälkeen kun olin löytänyt vihani, pystyin kokemaan sitä "normaaleissa" olosuhteissa.
Erityisen mielenkiintoista oli se, että se ei enää koskaan ollut kontrolloimatonta. Joka kerran se
oli täysin hallinnassani, mikä antoi minulle rohkeutta antautua sille kokonaan. Ajattelen, että
aikaisemmin kokemani kontrolloimaton viha johtui takaumista, joista en ollut tietoinen. Tilanteet laukaisivat ne ilman minun lupaani. Kun lähestyin vihaani ilman takaumia, kutsuin sen
esiin, jolloin se oli täysin minun hallinnassani. Nautin jokaisesta sellaisesta tilanteesta, ja joka
kerran jälkeen olin entistä rauhallisempi. Monilla muilla on samanlaisia kokemuksia.
Alkuperäisellä vihallani ei ollut selvää osoitetta. Minä pelkästään päästin menemään paljon
painetta sisältäni, ja joka kerran jälkeen tunsin itseni paljon rauhallisemmaksi. Kun jätin kauhumusiikin taakseni, tiesin mitä viha on, ja aloin tuntea raivoa ja vihaa niitä elämän kohtaloita
kohtaan, joiden läpi olin kulkenut. Toisinaan olin raivoissani äidilleni ja niille alkoholistimiehille, jotka hakkasivat minua. Tämä oli aikaa, jolloin myönsin ne vääryydet, joiden kohteeksi
olin joutunut. Myönnettyäni ne pystyin antamaan ne anteeksi. Me emme voi antaa anteeksi, ellei
ole mitään anteeksi annettavaa. Vasta kun myönnämme kokeneemme vääryyttä, meillä on jotakin, minkä voimme antaa anteeksi. Voimme antaa anteeksi älyllisesti, jolloin älymme on antanut
anteeksi, mutta elleivät tunteemme ole päässeet kokemaan vääryyksiä, ne eivät voi osallistua
anteeksiantoon, eivätkä ne silloin voi saada rauhaa. Pystyin antamaan anteeksi ja päästämään irti
lapsuuteni tuskallisista tapahtumista hyvin syvällä tasolla.
Kun kätketty viha ja katkeruus ovat poissa, pystyn tuntemaan vahvaa myötätuntoa äitiäni
kohtaan, ja pystyin rakastamaan isääni hetken aikaa ennen kuin hän kuoli. Isälläni ja minulla oli
monia ymmärtäväisiä keskusteluja, ja me molemmat itkimme yhdessä. Rakastin isääni, ja kun
hän kuoli, kirjoitin Isäni. Olen ylpeä siitä, että saan olla hänen poikansa, samoin kuin olen ylpeä
äidistäni. Äitini vanhetessa hänen puolustuksensa on pehmentynyt, ja olemme joskus itkeneet
yhdessä. Pystyin ymmärtämään sen kovuuden, jonka läpi hän itse kulki. Hänen lapsuutensa ei
ollut onnellinen. Hän oli sodan lapsi, ja usein yksin unohdettu lapsi. Hän sairasti pitkään, minkä
takia hänen piti keskeyttää opintonsa. Arvostan hänen kestävyyttään.
Sen jälkeen kun olen päässyt eroon kätketystä vihastani, en ole koskaan menettänyt malttiani.
Olen ollut vihainen monta kertaa, mutta se on ollut nautinnollista. Olen käyttänyt vihaa rakentavasti suojellakseni rajojani, vaikka minulla on vielä paljon opittavaa vihan tehokkaasta ja rakentavasta ilmaisemisesta. Silti siitä on tullut palvelijani. Olen ymmärtänyt myös, että muut tarvitsevat sitä, että he saavat ilmaista vihaa, ja heillä on oikeus olla vihaisia. He tarvitsevat sitä
niin kuin minäkin. Kun tunnen vihaa, se johtuu jostakin nykyhetkessä olevasta, eikä siihen liity
menneisyyden kuormia. Saattaa vielä tulla aikoja, jolloin löydän lisää kätkettyä vihaa, mutta
olisin siitä onnellinen, sillä se vain syventäisi rauhaani.
Toinen kätkettyyn vihaan liittyvä hieno muisto koskee painajaisiani ihmismöröistä luvussa 2.
Vietin viikonloppua kolmen ystäväni kanssa mökissä metsän keskellä. Mukavan lounaan jälkeen
he päättivät ottaa nokkaunet, mutta minä läksin kävelylle. Vaeltelin metsässä ja hetken kuluttua
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saavuin pienen hakkuuaukean keskelle. Jotenkin mieleeni juolahti alkaa huudella ja heitellä kiviä ja puunkappaleita ympäröivään metsään. Karjuin ja huutelin metsässä piileskeleville möröille: "Tulkaa tappelemaan! Minä näytän teille! Tulkaa ja tapelkaa kuin miehet!" Puolen tunnin
ajan raivosin, karjuin ja metelöin, nauttien suunnattomasti ja pitäen hauskaa. Luulen, että ne
olivat lopulliset jäähyväiset painajaiselle. Nyt kun ajattelen tuota painajaista, virnistän. Sen
muisto on mennyt lepoon ja tullut iloiseksi. Virnistän ja tunnen mielihyvää myös kun muistan,
kuinka metelöin hiljaisessa metsässä. Jos joku olisi nähnyt minut, hän olisi varmasti pitänyt minua hulluna. Ainakaan kukaan ei tullut paikalle. Olisin itse pysynyt poissa, jos olisin nähnyt
jonkun käyttäytyvän metsässä samalla tavalla kuin minä, mutta minusta se oli hauskaa.
Tunnistettu viha
Tunnistettu viha on vihaa, jonka alkuperän me tiedämme. Se saattaa johtua jostakin nykyhetkessä olevasta asiasta tai tunnistetusta takaumasta. Tässä tunnistamisessa ja tietoisuudessa on
hieno vapaus valita miten me reagoimme vihan tunteeseen. Me voimme tunnistaa sen, myöntää
sen olemassaolon, ja valita reagoida vihalla tai millä muulla tavalla tahansa. Voimme myös
päättää olla vihaisia silloinkin kun tunteemme eivät vaadi sitä. Käytämme vihaa rajojemme
suojeluun, ollaksemme vakuuttavia, tai vahvistaaksemme ja tunnustaaksemme jonkun toisen
henkilön vihan. Ellemme koe olevamme turvassa, emme voi vahvistaa jonkun toisen henkilön
vihan kokemusta. Tällaisissa tapauksissa meidän on pidettävä huolta itsestämme. Meidän on
ehkä päästettävä irti tai voimme yksinkertaisesti sanoa: "Pelkään vihaasi. Anna minun olla rauhassa". Jos me voimme olla vakuuttavia, me voimme suojella omia rajojamme. Jos olemme liian
heikkoja tai pelokkaita, teemme mitä voimme. Joka tapauksessa parasta mitä me voimme tehdä,
on pohdiskella tilannetta jälkikäteen. Muiden viha voi laukaista takauman, ja me olemme kiitollisia jokaisesta takaumasta. Me voimme oppia itsestämme paljon niiden kautta. Mitä enemmän
paranemme, sitä enemmän olemme levossa myös silloin, kun kohtaamme vihaa. Opimme tuntemaan itseämme ja sisäistä Lastamme, joka on aina vakuuttava, eikä hän vahingoita meitä tai
muita.
Toisinaan me saatamme vaimentaa vihamme tai reagoimme tuhoisalla vihalla. Joskus meidän
on lisättävä yrityksiämme kontrolloida itseämme pitääksemme itsestämme huolta. Päämäärämme on kuitenkin avoimuus, rehellisyys ja spontaanisuus. Silti meidän on välillä otettava pari
askelta taaksepäin, jotta voisimme jatkaa matkaamme esteiden ohi. Me näemme Sisäisen paranemisen merkkejä (lista kirjan lopussa), mutta ne nousevat hitaasti. Viha on voinut kontrolloida
meitä pitkän aikaa, emmekä saata pitää sitä miellyttävänä tunteena, mutta se on sitä. Kun viha
on vapaa menneisyyden painolastista, se on nautinnollinen kokemus. Kun sisäinen Lapsemme
on vapaa puhumaan, hän puhuu vakuuttavasti ja rakkaudella. Me nautimme hänen kuuntelemisestaan ja jokaisesta tilanteesta, johon elämä vie meidät. Sisäisen Lapsemme viha ei ole koskaan
tuhoavaa, vaan rakentavaa ja parantavaa. Sisäinen Lapsemme haluaa kuulua, ja hänen vihansa
on kuulumisen ja lähelle tulemisen vakuuttavuutta. Kun hän puhuu vakuuttavasti, käsityksemme
vihasta kääntyy päinvastaiseksi, ja silloin me nautimme vihan kokemisesta. Siitä on tullut osa
rakkautta ja rakastamista.
Vaimoni käsittelee nyt omaa vihaansa, ja toisinaan hän ilmaisee sitä minulle ikään kuin minä
olisin hänen vihansa kohde. Vähän aikaa sitten ajoimme ystäviemme luokse, ja vaimoni purki
vihaansa minulle. Tunsin raivon nousevan sisälläni. Muutamassa sekunnissa huomasin, että tunnen vihaa. Samalla huomasin, että vaimoni vain purki vihaansa minulle, ja hänen oli voitava
päästää se menemään. Tunsin rakkautta vaimoani kohtaan, ja päätin auttaa häntä päästämään
vihastaan irti. Olin vielä selvillä omasta vihastani, mutta olin myös selvillä vaimoni tunteista ja
tarpeista. Oli hieno kokemus tuntea vihaa, myöntää sen olemassaolo ja kokea se, ja samalla kokea, että se oli vain yksi niistä tunteista, joita koin sillä hetkellä. Se vain oli minun sisälläni rauhassa. Vastasin vaimolleni ymmärtävästi, ja parin minuutin päästä hän kertoi jutuista vihansa
taustalla. Tämän muisteleminen saa minut kunnioittamaan parantuneen ihmisyyden kauneutta.
Tunsin vihaa ja kunnioitin sitä, mutta samalla tunsin paljon enemmän rakkautta vaimoani koh-
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taan ja halua rakentaa hänen elämäänsä. Itse asiassa olin onnellinen, rauhallinen, ja nautin tuosta
hetkestä.
Viha on voimakas tunne ja yksi vaikeimmista tunteista vahvistettavaksi toisessa ihmisessä.
Joskus se voidaan vahvistaa myötätuntoisella ymmärtämisellä. Toisinaan se voidaan vahvistaa
vastaamalla siihen vihalla. Rehellinen kommunikaatio sisältää tunteiden välittämisen molempiin
suuntiin. Jotta toista ihmistä voitaisiin ymmärtää, myös hänen tunteensa tulee ymmärtää. Kaksi
ihmistä, jotka pyrkivät kunnioittamaan ja vahvistamaan toisiaan, löytävät myös tavat, joilla he
voivat kunnioittaa vihaa hyvänä ja todellisena tunteena. Kaikkein pahinta, mitä voimme tehdä
silloin kun joku on vihainen, on sanoa: "Et saisi tuntea noin. Katso kuinka paljon hyvää sinulla
on". Olen surullinen, kun näen vanhempien yrittävän saada lapsensa unohtamaan vihansa ohjaamalla heidän mielenkiintonsa toisiin kohteisiin. He eivät kunnioita lastensa tunteita, vaan
yrittävät saada oman olonsa helpommaksi - ehkä siksi, että he eivät tiedä miten kohdata viha.
Kun me pyrimme kohti vakuuttavaa rakkautta, ja kun me opimme kunnioittamaan ja arvostamaan vihaa jalona tunteena, voimme olla varmoja siitä, että olemme oikealla tiellä. Viha on todellista, ja sen tarkoitus on kertoa meille, että sisäisellä Lapsellamme on jotakin kiireellistä sanottavaa. Viha osoittaa meille jotakin, jota meidän tulisi kuunnella, sekä itsessämme että muissa. Tunnustettu ja vahvistettu viha ei ole koskaan vaarallista, mutta kätketty ja salattu viha voi
olla tappavaa.
Oman vihamme kohtaaminen ja käsittely voi olla joko rakentavaa tai vahingollista. Riippuen
siitä, mitä me ajattelemme, me voimme vihan kokemisen kautta joko vapautua siitä tai lietsoa
sitä sisällemme lisää. Me voimme kieltäytyä kokemasta vihaa ja selittää itsellemme, että emme
ole vihaisia. Mutta kun kohtaamme vihamme oikealla tavalla, meidän ei tarvitse kieltää eikä
selitellä sitä.
Kun sisältämme nousee viha, meillä on kaksi vaihtoehtoa: me joko vihaamme jotakin tai me
koemme vihaa. Jos me vihaamme jotakin, me kiinnitämme huomiomme olosuhteisiin ja syydämme niiden niskaan sen mitä sisältämme tulee. Jos me koemme vihaa, me tutustumme tunteeseen, joka on sisällämme, emmekä kiinnitä huomiotamme itsemme ulkopuolelle.
Niin kauan kuin vihallamme on osoite, me olemme kiinni olosuhteissa emmekä kohtaa omia
tunteitamme. Viha ilman osoitetta on vihan tunteen kohtaamista. Me voimme puhua siitä vailla
syyllisyyttä ja syyllistämistä, sillä me puhumme vain omasta tunteestamme - vaikka puhuisimmekin niistä tapahtumista, jotka käynnistivät sen kokemisen. Silloin me otamme vastuun omasta
tunteestamme, eikä meidän tarvitse edes kysyä, onko se oikeudenmukaista vai ei, sillä tunteisiin
ei voida liittää tällaisia käsitteitä. Ne ovat aina oikeita ja sopivia. Niillä on aina syynsä olla sitä
mitä ne ovat.
Muutama kuukausi sitten vaimoni ja minun piti mennä outoon paikkaan, ja etsin sitä puhelinluettelon kartasta. Vieläkään en tiedä, mikä siinä ärsytti vaimoani, mutta hän sanoi vihaisella
äänellä: "Et sinä noin sitä löydä. Anna minun näyttää sinulle miten se pitää etsiä". Sanoin kovalla äänellä: "Sinulla ei ole oikeutta sanoa minulle noin. Tiedän miten voin löytää sen, ja etsin
sitä omalla tavallani". Hän ymmärsi, että teen sen omalla tavallani, ja hän kertoi kunnioittavansa
sitä, että suojelin omia rajojani. Ärtymykseni katosi heti, kun hän sanoi niin. Hänen vihansa katosi heti, kun hän kuuli minun vastaukseni. Tilanne laukaisi pitkän keskustelun, jonka aikana me
nauroimme paljon.
Vakuuttavuus tarkoittaa vakuuttavuuden kommunikointia. Viime kesälomamme aikana
olimme päättäneet vuokrata veneen yhdestä lomamatkamme kohdekaupungista. Olin varannut
veneen puhelimitse pari viikkoa ennen lomaa. Päivää ennen saapumistamme kaupunkiin se
joutui myrskyyn, joka tuhosi osan laituria siten, että veneeseen ei päässyt jalan. Kun menin hakemaan venettä, asiaa hoitava henkilö sanoi: "Olen pahoillani, mutta emme pääse veneelle ennen kuin laituri on korjattu". Minä sanoin: "Vain osa laituria on rikki. Voitte siirtää veneen
meitä varten toiseen paikkaan". Keskustelu jatkui hetken, minkä aikana tuli selväksi, että virkailijalla ei ollut pienintäkään aikomusta järjestää asiaa kuntoon. Päätin ilmentää vihaa omistaakseni paikkani maailmassa. Karjuin, ja alle minuutissa kaikki oli kunnossa. Me saimme jopa yli-
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määräistä polttoainetta korvauksena vaivoistamme. Huomasin myös miten virkailija kunnioitti
minua enemmän sen jälkeen kun olin ottanut oman paikkani.
Mitä enemmän paranen, sitä vähemmän ärtymystä tunnen. Elämän onnettomat tapahtumat
eivät synnytä minussa vihaa, vaan uteliaisuutta, pettymystä tai surua. Jos autoni hajoaa, se saattaa aiheuttaa surua, koska minun on pantava siihen ylimääräistä rahaa ja vaivaa. Se ei pakota
minua tuntemaan vihaa eikä ärtymystä. Muilla ihmisillä on enää vähän valtaa vihastuttaa minut.
Alan ymmärtää, että on lukemattomia syitä siihen, miksi ihmiset tekevät tai eivät tee jotakin.
Heidän käyttäytymisensä ei ärsytä minua enää läheskään niin paljon kuin ennen. Sen sijaan se
paljastaa jotakin heistä, heidän elämästään, arvoistaan ja haavoistaan. He tekevät mitä tekevät, ja
toisinaan minun on korotettava ääntäni estääkseni heitä vahingoittamasta minua. Joskus minun
on päästettävä irti. Niin kauan kuin he eivät vahingoita elämäämme, on parasta vain kääntää
toinen poski. Vain rakkaus ja hyväksyminen voivat synnyttää rakkautta. Viha ja katkeruus eivät
tuota rakkautta. Joskus viha on osa rakkautta, mutta vain, kun sen tarkoituksena ei ole vahingoittaa, vaan suojella.
Me löydämme nautinnollisen vihan. Jokainen sisäisen Lapsemme piirre on kauneuden, rakkauden ja vapauden ilmentymää. Hän on vakuuttava, rakastava ja spontaani. Väärän minämme
onnettomista yrityksistä kuulua me olemme oppineet tuntemaan vihan tuhoisana. Kun opimme
kuuntelemaan sisäisen Lapsemme mahtavan hienoa vakuuttavuutta, tulemme spontaanisemmiksi, sillä alamme luottaa hänen rakkauteensa kaikkea ja kaikkia kohtaan. Me löydämme vihan,
jota meidän ei tarvitse pelätä eikä kontrolloida. Sisäinen Lapsemme saattaa valita myös jonkin
muun reaktion kuin vihan, mutta niin tehdessään hän myös tuntee ja tunnustaa oman vihansa. Se
on täysin erilaista kuin se väärän minämme kontrollointi, johon me olemme tottuneet - se on
ohjausta vapaudessa ja rakkaudesta käsin. Me löydämme rakastavan vihan, ja siinä me löydämme rauhan, onnellisuuden ja ilon.
Itsen vihaaminen
Kun me olimme pieniä, itsemme syyttäminen oli turvallista. Se antoi meille toivoa, sillä jos
vika olisi meissä, me pystyisimme kenties korjaamaan kaiken. Jos me vain osaisimme sanoa
oikeat sanat ja tehdä oikeat teot, kaikki olisi hyvin ja perheemme olisi jälleen onnellinen. Olisi
ollut kauhistavaa todeta, että vika onkin vanhemmissamme, sisaruksissamme tai muissa aikuisissa. Silloin meillä ei olisi ollut toivoa paremmasta, rauhallisemmasta ja onnellisemmasta tulevaisuudesta. Me yritimme kaikkea mitä keksimme, mutta mikään ei muuttunut paremmaksi.
Vieläkin me saatamme ajatella, että jos muuttuisimme paremmaksi, kaikki olisi hyvin. Me etsimme keinoja kehittää, kasvattaa ja parantaa itseämme. Me olemme etsineet koko ikämme,
mutta asiat eivät silti ole hyvin. On ehdottomasti hyvä, että etsimme keinoja kasvaa ja muuttua,
mutta jos etsimisemme lähtee hyväksymättömyydestä, me olemme juuttuneet itsemme vihaamisen koukkuun. Itseviha on tuskallisen salakavalaa, ja se saa meidät väsyttämään itsemme. Se saa
meidät kurittamaan itse itseämme ja yrittämään entistä kovemmin, sillä se sanoo meille, että
ellemme yritä, me emme ole tarpeeksi hyviä. Se opettaa meidät vihaamaan itseämme ja uskottelee meille, että paras kasvun motiivi on julmuus itseämme kohtaan. Zen-opettaja Cheri Huberin mukaan se sanoo meille näin:
1. Epäonnistun - koen olevani huono, mutta tiedän, että voin yrittää jotakin tullakseni
paremmaksi
2. Yritän kovemmin - keksin keinon parantaa itseäni ja koen oloni paremmaksi
3. Väsyn ja tuskastun - huomaan, että kokemukseni elämästä ei sittenkään muuttunut
4. Epäonnistun uudelleen - palaan alkuun, mutta olen päättänyt yrittää vielä kovemmin
Itsemme vihaaminen on keino välttyä kohtaamasta sisäistä tuskaamme. Se saa meidät kiinnittämään huomiomme johonkin muuhun. Se toimii aivan samoin kuin addiktiot. Se antaa meille
hetken helpotuksen, kun keksimme tavan kehittää itseämme, mutta väsymisen ja epäonnistumi-
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sen jälkeen me päädymme häpeään. Itsevihan addiktio eroaa muista riippuvuuksista siten, että
muut addiktiot kohdistuvat itsemme ulkopuolisiin asioihin tai ihmisiin, mutta itsemme vihaaminen on kokonaan sisäinen addiktiivinen prosessi. Meidän yhteiskuntamme kasvattaa meidät siihen. Yhteiskuntamme suorastaan pursuaa itsemme kehittämistä lääkkeenä lähes jokaiseen asiaan. Se sanoo meille jatkuvasti ”et ole tarpeeksi hyvä, mutta tällä tavoin voit korjata tilanteen”.
Itsemme vihaaminen saa meidät kokemaan olomme sekä paremmaksi että huonommaksi. Parempi olo kestää hetken aikaa ja korvautuu sitten yhä lisääntyvällä huonouden kokemuksella.
Kaikki addiktiot toimivat näin - ne kääntävät ensin hetkeksi silmämme pois tuskallisesta asiasta,
kun me keksimme keinon katsoa muualle, ja sitten alkuperäinen tuska palaa entistä kovempana.
Itsemme vihaaminen on prosessi; täydellinen addiktioprosessi joka pyörii sisällämme. Epäonnistumisen jälkeen se saa meidät ensin kokemaan itsemme paremmaksi, kun teemme päätöksen
yrittää kovemmin. Me keksimme tavan parantaa ja kehittää itseämme epäonnistumisen jälkeen.
Epäonnistuminen voi olla suuri, pieni tai kuviteltu - sen koolla ei ole mitään väliä. Ei edes sillä,
huomasi joku sen vai ei. Se voi olla esimerkiksi "vain" alemmuuden tunteen kokeminen. Sen
jälkeen me teemme päätöksen luottaa itseemme ja panostaa itseemme yhä kovemmin. Me
alamme kehittää itseämme. Me koemme olomme paremmaksi. Sitten me huomaamme, että kokemuksemme elämästä ei kuitenkaan muuttunut. Me alamme kokea olomme huonommaksi. Me
tyhjennämme itsemme ja väsymme, vain palataksemme taas alkuun. Kierroksen jälkeen emme
suinkaan ole kasvaneet rakkaudessa itseämme kohtaan, vaan julmuudessa, halveksimisessa ja
lyömisessä. Me emme kohdanneet tuskallisen asian tuskaa. Me emme katsoneet sitä kohtaa,
johon sattuu, vaan keksimme ratkaisun yrittää painaa se piiloon keskittymällä johonkin muuhun.
Kaikki addiktiiviset prosessit toimivat näin.
Itsemme vihaaminen ei oikeasti muuta meitä paremmiksi. Sen tarkoitus on estää meitä pysähtymästä ja hyväksymästä itseämme. Se lukitsee meidät ja estää meitä tulemasta omaksi itseksemme. Sisäisen tuomarin ääni ei ole rakastava. Sille ei kelpaa mikään. Jos menen kutsuille, se
sanoo minulle näin: "Ole hiljaa äläkä puhu typeriä". Jos olen sitten hiljaa, se sanoo: "Olet passiivinen. Kukaan ei kiinnostu sinusta".
Mitä tahansa teen, se löytää aihetta moittia minua. Tämä on itsevihan ainoa tarkoitus. Jos
kuuntelemme, mitä sanomme itsellemme, me huomaamme, että me emme kerro rakkauden, lohdutuksen, hyväksynnän, lämmön ja ilon sanoja. Rakastava ääni sanoisi: "Sinä teit hienosti. Juttelit sen ihmisen kanssa ja ymmärsit häntä". Tai se sanoisi: "Teit hyvin kun olit läsnä ja kuuntelit
muita".
Jos haluan oppia juoksemaan, voin hankkia valmentajan. Hän voi sanoa minulle esimerkiksi
näin: "Katso nyt tuota paitaasi. Ei siinä voi juosta. Sinun askelluksesi on surkeaa. Mitkä tanssikengät sinulla oikein on? Etkö osaa hankkia kunnon juoksukenkiä? Sinun ruumiinrakenteesi ei
kerta kaikkiaan sovi juoksemiseen. Mitä tuo sinun juomasi on? Sinusta ei tule mitään. Parempi
olisi kun et olisi aloittanut." Tämä valmentaja ei halua minun juoksevan koskaan.
Toinen valmentaja voi sanoa: "Se meni hienosti. Juoksit ensimmäisellä kerralla tosi hyvin.
Muutaman kerran jälkeen voidaan katsoa, jos keksisimme sinulle kengät, joissa on ilo juosta. Ja
kun kelit kylmenevät, voimme etsiä kevyen mutta lämpimän puvun. Niillä ei ole vielä mikään
kiire, tärkeintä on vain se, että juoksit hienosti. Ja juoksusi vielä kevenee kun lihaksesi vahvistuvat ja painosi laskee. Anna mennä". Tämä valmentaja haluaa minun juoksevan.
Kun aloitan juoksemisen, olen tarpeeksi hyvä. Kun otan ensimmäisen juoksuaskeleen, minä
olen siihen tarpeeksi hyvä ja voin olla siitä iloinen. Olen aivan varma, että harjoitus tekee minut
paremmaksi juoksijaksi, mutta minun ei tarvitse moittia itseäni siitä, että otin juuri ensimmäiset
askeleet. Juuri siihen minä olen juuri nyt tarpeeksi hyvä. Minä en tarvitse yhtään moitetta, jotta
juoksisin paremmin. Eikä minun edes tarvitse juosta paremmin, jos nautin siitä jo nyt.
Kumpi ääni haluaa minun oikeasti nauttivan elämästä? Kumpi ääni haluaa minun oikeasti
luottavan itseeni? Kumpi ääni hyväksyy minut? Kumpi ääni oikeasti rohkaisee minua? Kumpi
ääni rakastaa minua oikeasti? Ja kumpi ääni haluaa tappaa kaiken iloni, kunnes minusta ei ole
enää mihinkään?
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Jos meidän valmentajamme toimisi niin kuin tuo ensimmäinen henkilö, me pyrkisimme
eroon hänestä - viimeistään silloin, kun hän olisi saanut olomme niin kurjaksi, että me emme
enää jaksaisi. Vaikka hän vakuuttaisi tekevänsä kaiken meidän parhaaksemme, hän ei tee niin.
Eikä hän saisi meitä koskaan innostumaan ja nauttimaan juoksemisesta. Ja kuinka hirvittävän
julma ja tuhoisa meidän sisäinen valmentajamme usein onkaan! Sen lisäksi hänkin vakuuttaa
toimivansa meidän parhaaksemme. Ja hän vakuuttaa sormeaan heristäen, että jos menisimme
toisenlaisen valmentajan luo, meistä ei tulisi mitään. Hän pelottelee meitä, mutta hänen pelottelunsa on verho. Se toimii vain niin kauan kuin uskomme siihen. Kun lakkaamme uskomasta
siihen, meillä ei ole pienintäkään syytä vihata itseämme.
Minä en tarvitse yhtään vihaa
Minä en tarvitse yhtään vihaa tullakseni paremmaksi. Rakkauskin voi muuttaa minua. Hyväksyminen voi muuttaa minua. Itsen vihaaminen on hyvin surullista. Se ei ole hyvä eikä paha, ei
oikein eikä väärin, sillä se on niitä kaikkia. Se on hyvä, sillä se osoittaa meille halumme olla
hyvä. Se on paha, sillä se yrittää tehdä meistä hyviä olemalla itsellemme pahoja. Se on oikein,
sillä se osoittaa meille todellisuuden. Se on väärin, sillä se pyrkii kieltämään osoittamansa todellisuuden. Se on surullista - ja iloista, sillä se kertoo meille hyvin paljon asioita, jos me hyväksymme sen ja suhtaudumme siihen myötätuntoisesti. Itse asiassa meissä on kaksi paikkaa, jotka
molemmat ovat suuren myötätunnon, hyväksynnän, lempeyden ja rakkauden arvoisia.
Ensimmäinen paikka on tuo haavoittunut kohta, jota itseviha vihaa. Jossakin meidän sisällämme on herkkä, kaunis ja unelmoiva kohta, joka pettyy maailmaan tai itseemme. Jos joku sanoo meille pahasti, me petymme, sillä tuo kohta toivoisi maailman olevan hyvä, ystävällinen ja
ymmärtäväinen paikka. Jos me kohtaamme pettymyksen, tuo kohta kertoo meille, että me toivoisimme maailman olevan sellainen, ettei kenenkään tarvitsisi pettyä. Jos me emme juokse niin
nopeasti tai pitkälle kuin haluaisimme, tuo kohta kertoo meille, että me toivoisimme olevamme
parempia. Tämä kohta meissä on hieno, mutta se on arka ja herkkä. Se on niin herkkä, että se
reagoi aina ensimmäisenä. Tämä kohta on osoitus meidän hyvyydestämme, kauneudestamme ja
unelmistamme. Me löydämme sen aina, kun kysymme itseltämme, mihin unelmaan me petyimme.
Toinen kohta on vielä rikkinäisempi ja arempi. Se pelkää hylätyksi tulemista niin paljon, että
se on valmis tekemään mitä tahansa, jotta me emme tulisi hylätyiksi. Se on valmis piiskaamaan
meitä loputtomiin, sillä se on aivan kauhuissaan. Itsevihan ääni on sen pienen pelokkaan lapsen
ääni, joka joskus halusi, että kaikki olisi hyvin. Hänen äänensä on suuren myötätunnon arvoinen. Meidän on tunnistettava, että tuo pieni julma piiskuri on hirveän peloissaan, jotta häntä ei
hylättäisi. Tämä lapsi ei tarvitse yhtään vihaa, vaan myötätuntoa ja rakkautta. Hänellä on hyvät
syynsä olla sitä mitä hän on. Hänellä on erittäin hyvät syynsä, sillä kukaan ei ala kohdella itseään julmasti, ellei hän vältä sillä vielä suurempaa julmuutta. Tällä äänellä oli aikanaan hyvä
tehtävä suojella meitä, mutta nyt se on tarpeeton ja vahingollinen.
Se on hirmuisen ovela ääni. Heti kun me alamme antaa sille myötätuntoa ja tunnustaa sen
rikkinäisyyttä, se alkaa taas syyttää meitä. Vaikka antaisimme sille täydellisen rakkauden osoituksen, se kehottaisi meitä lopettamaan pelleilyn ja sanoisi, ettei tämä johda mihinkään. Sen
ainoa valta on pelottelussa, ja sen ainoa keino on pelotella niin kovasti, ettemme vain katsoisi
sen taakse. Me löytäisimme sen takaa vain kyyristyneen ja kauhistuneen pikkulapsen. Siksi
meidän ei tule vihata sitä, ei vaatia selityksiä, eikä kysyä miksi-kysymyksiä. Meidän tulee vain
ymmärtää, että tällä haavoittuneella kohdalla on hyvät syynsä sanoa meille mitä tahansa, jotta
emme paljastaisi tuota pelokasta pikkulasta.
Me emme saa hylätä häntä. Myötätunto ja rikkinäisten kohtien tunnustaminen ovat meidän
keinomme rakastaa Lasta, joka puhuu meille tuskallisen ahdistavia ja vihaisia sanoja. Meidän on
otettava askel ylemmäs ja nähtävä molemmat rikkinäiset kohtamme. Meidän on katsottava pettymyksemme taakse ja nähtävä se unelma, kauneus ja hyvyys, jonka menettäminen käynnisti
ensin surumme, ja sitten se rikkinäinen kohta, joka pelkäsi tulevansa hylätyksi, jos emme yritä
vielä kovemmin, ja joka alkoi piiskata meitä, jotta me yrittäisimme vielä kovemmin.
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Kun me alamme antaa näille kohdille myötätuntoa, itseviha alkaa heti syyttää meitä teeskentelystä. Se sanoo, että me emme kykene rakastamaan, että tämä on typerää, ja että se ei johda
mihinkään. Mutta kun me rakastamme, me emme koskaan teeskentele. Rakastaessamme me
olemme uskollisia aidolle itsellemme ja sille unelmoivalle kohdalle joka pettyi. Itseviha pelkää
tulevansa hylätyksi ja menettävänsä otteensa meistä. Se alkaa kiristää otettaan ja on valmis sanomaan meille mitä tahansa, jotta se ei jäisi yksin. Me emme hylkää sitä. Me vain sanomme
sille, että se saa puhua niin paljon kuin haluaa, mutta me emme usko sitä. Pian me saamme
huomata, kuinka me alamme vapautua siitä.
Yhdelläkään äänellä, joka ei puhu myötätuntoisesti, ei ole minulle mitään tärkeää sanottavaa. Myötätuntoinen ei ole samaa kuin kohtelias ja hillitty. Käsitteet kohtelias ja hillitty liittyvät
itsevihaan, sillä ne lähtevät siitä, että minun on kontrolloitava itseäni, jotta pahuuteni ei näkyisi.
Myötätuntoinen ääni voi nuhdella minun ajatuksiani ja tekojani joskus hyvinkin kovasti, mutta
se ei koskaan kyseenalaista minun omaa arvoani. Myötätuntoinen ääni ei epäile minun kykyäni
tehdä sitä, mitä se kehottaa minua tekemään. Kovakaan myötätuntoinen ääni ei ole masentavaa
eikä turruttavaa, vaan elämää ja elämänhalua synnyttävää. Se ei väsytä minua, vaan rohkaisee
minua.
Itsevihan ääni ei rohkaise meitä, vaan masentaa ja lyö. Se on hyvin surullista. Juuri silloin,
kun me kaipaisimme eniten hellyyttä ja rakkautta - kun koemme oman vajavaisuutemme - se
hakkaa meitä lujimmin. Jos voisimme astua edes hetkeksi itsemme ulkopuolelle, me näkisimme
surullisen hahmon, joka on kokenut suuren pettymyksen ja piiskaa itseään sillä. Nähdessämme
toisen ihmisen tällaisessa tilassa me tahtoisimme syleillä häntä ja sanoa "ei tarvitse enempää".
Me haluaisimme astua rauhoittamaan häntä.
Tuo pieni Lapsi meissä on niin pahasti särkynyt, että pettyessämme elämään hän alkaa hakata
meitä. Tämä on hyvin, hyvin surullista. Tuo pieni Lapsi ansaitsee suuren myötätunnon. Ja yhtä
suuren myötätunnon ansaitsee se, ketä hän lyö. Me voimme löytää tämän myötätunnon, kun
astumme itsevihan sisältä ulos. Mutta tällöin me otamme toisen tärkeän askeleen: me astumme
nykyhetkeen. Itseviha elää vain menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Se ei ota nykyhetkeä vastaan. Se pahoittelee menneisyyttä tai suunnittelee ja pelkää tulevaisuutta. Se ei ole läsnä tässä
maailmassa.
Meidän ei tule kuunnella, mitä tuo ääni sanoo, mutta meidän on todettava, että se on olemassa. Meidän ei tule yrittää kieltää sitä, sillä silloin me yrittäisimme kieltää kokemuksemme todellisuuden. Jos se sanoo minulle "Et juokse tarpeeksi hyvin", minun ei tule uskoa sitä, eikä myöskään yrittää kieltää sitä sanomalla, "Kyllä minä juoksen tarpeeksi hyvin". Meidän on vain todettava myötätuntoisesti, kuinka surullista on, että jokin sisällämme halveksii meitä. Se keksii
aina jotakin, millä halveksia. Jos me alamme väittää sitä vastaan, me olemme jo nielleet koukun. Me alamme kiinnittää siihen huomiota, ja tämä on juuri se, mitä se toivoo. Sen ei tarvitse
muuta kuin saada meidät kiinnittämään huomionsa itseensä, ja hetkessä se vääntää meidät mukaansa hullunmyllyynsä. Heti jos me alamme puolustautua, hyökätä tai liittoutua itsevihan kanssa tai sitä vastaan, me olemme tarttuneet siihen. Silloin me näemme vain sen mitä se tarjoaa
meille. Tätä se toivoo.
Kun me kuulemme itsevihan äänen, meidän ei tule kuunnella, mitä se sanoo, mutta meidän
on todettava sen olemassaolo. Kun itseviha sanoo minulle "Olet tosi typerä", minulla on useita
vaihtoehtoja. Jos uskon sitä, uskon valheen, sillä kaikki mitä se sanoo, perustuu valheeseen. Se
ei haluaisi ottaa vastaan todellisuutta eikä meidän kokemuksiamme todellisuudesta. Se voi puolustautua todellisuutta vastaan vain keksimällä valheita. Mutta sen valheen tukena ovat koko
tämän yhteiskunnan meille antamat kasvatus- ja ajatusmallit. Me olemme toisinaan aivan avuttomia sen valheen ja painostuksen edessä.
Jos en usko sitä ja alan väittää vastaan, alan puolustaa totuutta valhetta vastaan. Sinänsä se ei
ole vahingollista - se on vain täysin turhaa. Mutta vahingollista on se, että alan käydä riitaa itseni kanssa, eikä tämä riita pääty koskaan sovintoon. Jos minä reagoin sen hyökkäykseen, annan
sen synnyttää sisälläni lisää hyökkäysenergiaa. Me emme voi voittaa itsevihan syytöksiä, sillä
niitä tulee kerros kerrokselta lisää. Jos en ala taistella sitä vastaan, se sanoo minua luuseriksi. Jos
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alan taistella, se moittii minua sisäisestä levottomuudesta. Jos onnistun painamaan sen alas, se
haukkuu minua herkkänahkaiseksi, helposti provosoituvaksi ja kovaksi. Toistaiseksi riittää tieto
- ja kokemus - siitä, että sillä ei ole muuta tarkoitusta kuin syyttää meitä. Mitä ikinä teen, se
syyttää minua. Se syyttää minua, vaikka tekisin ensin yhdellä tavalla ja sitten aivan päinvastaisella tavalla. Kun me alamme katsoa miten se vaihtaa näkemyksiään, se ei enää kuulosta niin
uskottavalta.
Kolmas tapa reagoida on huomata sen surullisuus, että jokin meissä lyö meitä silloin, kun
kaipaisimme rakkautta. Silloin me kuulemme lyöjän äänen ja myönnämme sen olevan olemassa,
mutta emme kuuntele mitä se sanoo. Me katsomme itseämme ikään kuin ulkopuolisena, ja näemme surullisen näyn. Me näemme suuren myötätunnon ja rakkauden arvoisen näyn. Me näemme ihmisen, joka vihaa itseään. Emmekö me haluaisi kertoa, että kaikki on hyvin, ja että ei
ole tarvetta kuulla mitä tuo ääni sanoo.
Jos voisin olla myötätuntoinen itselleni siksi, että vihaan itseäni, minä rakastaisin itseäni. Me
näemme itsemme vihaamisen surullisuuden heti kun astumme vähän kauemmaksi itsestämme.
Silloin kaksi asiaa muuttuu: vihan lisäksi kuvaan tulee myötätunto, enkä enää kuule mitä viha
sanoo. Tietysti kuulen, sillä muutoin en tietäisi, että se vihaa, mutta minä en välitä siitä, mitä se
sanoo. Heti kun lakkaamme välittämästä siitä, mitä tuo ääni sanoo, ja tunnustamme sen vain
äänenä, me löydämme myötätunnon. Ja silloin me huomaamme, että meidän ei tarvitse uskoa
mitä tuo ääni sanoo.
Rakkaus hyväksyy todellisuuden, sillä se ymmärtää, että mitään muuta ei ole kuin todellisuus. Osa todellisuutta on, että meissä on ääni joka vihaa meitä. Mutta kaikki, mitä tuo ääni sanoo, on valhetta. Jotta hyväksyisin todellisuuden, minun on tunnustettava tuon äänen olemassaolo, mutta annettava sen sanojen liukua ohitseni. Silloin minä olen todellisuudessa. Silloin hyväksyn kaiken sen, mitä minussa on, jopa tuon äänen. Silloin rakastan itseäni ehdottomalla rakkaudella. Hyväksyminen on sitä, että annan sen olla mikä on, enkä yritä luoda sitä, mitä ei ole.
...saan puhua sisäiselle lapselleni turvan sanoja...minua itketti äsken kovin...tämä ottaa niin
koville...antautua ja ottaa tarttua hetkeen...oikeasti luottaa hyvää nostaa katse pois kontrollista...haluan vapaaksi...enkä ole yksin jumala on äitini ja isäni...omien vanhempien kanssa minulla meni välit poikki kokonaan...sanoin aivan suoraan huutaen täyttä kurkkua asiat josta olin
vaiennut tai olin nätisti puhunut asioista niiden oikeilla nimillä...vanhempani ei kestäneet ja
minä aina vaan odotin heiltä tukea ja rakkautta ja pyysin siitä...apua en saanut...sama kuvio
kuin lapsena...yksin jäin...heidän mielestä he eivät ole tehneet mitään väärää...eli yhteyden pito
tällä hetkellä on mahdoton...he odottavat minulta mitä en voi antaa ja minä taas odotan heiltä
mihin he ei kykene...totuus tässäkin asiassa sattuu...sanoin heille suoraan...oli kuin sisältäni
olisi kuulunut klik...ja sanoja alkoi vain tulla tai siis huutoa...näytin vihani ja kerroin tunteeni...minusta oli hyvä se meni oikeaan osoitteeseen...raivon kera...enää heille en halua raivota...asiat mistä raivosin on totta...raivo kuluttaa vääränlaisena itseä...terve viha on hyvä...minulta tuli yli lyönti...se vain tuli...olen antanut itselleni ja vanhemmilleni anteeksi...he
ovat kyvyttömiä rakastamaan ja auttamaan minua...asia on niin enkä minä sitä asiaa voi muuttaa vaikka linnun kielin laulaisin...sattuu sitä en voi kieltää...tarvitsen rakkautta, kosketusta,
tukea yksin en täällä pärjää...jumala on äitini ja isäni...olen rukoillut että silmäni avautuisivat
katsomaan minua hänen silmillään...haluan luottaa elämän kantavan minua heittäytyä siihen
vaikka pelottaa...haluan rakastaa...olla rakastettu...elää vain nyt hetkessä en eilisen murheessa
tai huomisen huolissa...nyt hetki...siinä jumalan kämmenellä elää turvassa...ahdistus on sisäistä
ristiriitaa, tunnelukkoja, takaumia...olen nyt...
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9. Pelko
Pelko on yksi elämämme tehokkaimmista pysäyttäjistä. Toisinaan se halvaannuttaa meidät,
joskus se saa meidät paniikkiin, ja välillä se saa meidät keksimään uskomattomia tapoja yrittää
kontrolloida elämää ja muiden käyttäytymistä. Joskus teemme mitä tahansa välttääksemme joitakin ihmisiä tai tilanteita.
Pelko on myös yksi aliarvostetuimpia tunteitamme. Sitä pidetään heikkouden merkkinä. Monet halveksivat niitä, jotka pelkäävät tai näyttävät pelkonsa. Ujoutta pidetään usein negatiivisena
ominaisuutena. Ihmisiä, jotka kuuntelevat paljon ja puhuvat vähän, ei arvosteta, koska yhteiskuntamme ajattelee, etteivät he pysty pitämään huolta itsestään. Tämä individualismin aikakausi
arvostaa äänekkäitä ihmisiä, jotka puhuvat paljon ja pystyvät ottamaan haltuunsa tilanteen kuin
tilanteen. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat peloissaan rohkeutensa naamion takana. Kun he pitävät tai me pidämme yllä rohkeuden naamiota, samaan aikaan halveksien pelokkuutta, me vihaamme ja halveksimme myös itseämme. Me pidämme yllä väärän minän ulkokuorta, koska
haluaisimme epätoivoisesti ansaita rohkean ihmisen nimen. Pelko saa meidät salaamaan itsemme ja piileskelemään, ja se estää meitä kuulumasta. Teeskennellessämme olevamme rohkeita me
olemme itse asiassa hyvin pelokkaita, sillä emme uskalla kohdata sitä, mikä todella on olemassa.
Me pelkäämme omaa todellisuuttamme - omaa pelkoamme - ja haluamme ohittaa sen.
Mitä pelko sitten oikein estää ja pysäyttää? Aivan varmasti se estää meitä menemästä vaarallisiin tilanteisiin. Se pitää meidät maissa kun meri on myrskyinen ja saa meidät välttämään paikkoja, joissa voisimme tulla ryöstetyiksi. On aikoja, jolloin meitä uhkaa todellinen vaara, ja silloin me kunnioitamme pelkoamme. Näissä tapauksissa pelko toimii meidän parhaaksemme, eikä
se estä meitä kuulumasta. Mutta jos me elämme "normaaleissa" olosuhteissa, nämä ajat ovat
vain pieni osa elämäämme. Tällainen pelko ei saa meitä huolehtimaan, ellei joku tai jokin meille
tärkeä ole todellisessa vaarassa. Kun vaara on ohi, pelko katoaa ja me unohdamme sen. Meidän
ei tarvitse vaientaa eikä piilottaa tällaista pelkoa. Se ei estä meitä kuulumasta, vaan on osa kuulumistamme.
Useimmat tilanteet, joissa tunnemme pelkoa, eivät sisällä todellisia uhkia. Usein niihin liittyy
meille tärkeitä ihmisiä. Mitä tärkeämpiä he ovat meille, sitä enemmän me saatamme pelätä heitä. Me pelkäämme heitä, vaikka olemme aikuisia, olemme turvassa, eikä mikään todellinen vaara uhkaa meitä. Pelko estää meitä toimimasta spontaanisti ja me kohotamme puolustuksemme.
Sisäinen Lapsemme ei tunne olevansa turvassa, ja me suojelemme häntä väärällä minällämme.
Niin tehdessämme me kadotamme kuulumisemme, ja muista ihmisistä tulee vihollisiamme.
Elämästä tulee vihollinen. Niin kauan kuin "voitamme" pelkomme teeskentelemällä, me emme
löydä yhteyttä emmekä pysty kuulumaan levosta käsin. Pelko tahtoo vain sanoa, että sisäisellä
Lapsellamme, oikealla minällämme, on jotakin tärkeää sanottavaa. Hän haluaa sanoa: "Lakkaa
teeskentelemästä ja kuuntele minua. Minä en voi hyvin. Haluan olla täällä noiden ihmisten kanssa, mutta sinä viet minua vain heistä kauemmas. Minä haluan kuulua, mutta sinä pelkäät niin
kovasti olla oma itsesi, että kuuluminen on mahdotonta."
Pelko on hyvä. Pelko on todellinen tunne, ja kuten kaikki muutkin tunteet, sitä tulee kunnioittaa ja arvostaa. Hyvin yleinen neuvo on: "Älä anna pelkosi hallita sinua. Hengitä syvään ja
mene. Vaienna se. Älä kunnioita sitä". Minä tein niin pitkän aikaa ja luulin, että se oli oikea tapa. Ajattelen vieläkin, että se on hyvä tapa joissakin tilanteissa, esimerkiksi kun suojelemme
rajojamme tai päästämme irti. Mutta tämän ansiosta pelko on kaikkein aliarvostetuin tunteemme.
Meitä on opetettu ja olemme opettaneet itsemme olemaan kunnioittamatta pelkoa. Niin tehdessämme me emme kunnioita sisäistä maailmaamme, sisäisiä viestejämme, emmekä huolestunutta
sisäistä Lastamme. Me ajamme itsemme yli. Pelko on hyvä. Pelkoa tulee kunnioittaa. Muut ihmiset eivät ehkä kunnioita pelkoa, sillä he ovat voineet oppia, että pelon kokeminen ei ole OK.
Me olemme oppineet samoin. Tästä syystä pelkojen jakaminen on erityisen vaikeaa, ja kaikkein
eniten niille, joita me pelkäämme. Jos he eivät ole turvallisia ihmisiä, he saattavat vain rikkoa
meitä. Hyvin harvat ihmiset, jos ketkään, ovat näyttäneet meille terveitä tapoja kokea pelkoa,
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vaientamatta sitä. Me olemme saattaneet oppia vaientamaan sen niin, että emme edes tiedä milloin toimimme pelon ohjaamina. Me luulemme, että pelko on vaarallista.
Minä pelkäsin. Pelko oli yksi yleisimmistä tunteistani. Olen kokenut paniikkireaktioita ja
olen pelännyt muita ihmisiä niin paljon, että välttelin joidenkin tapaamista. Olin addikti, ja yksi
elämäni keskeisiä alueita oli pelko. Pelko on ollut osa elämäämme niin kauan kuin olemme
pystyneet tuntemaan sitä. Meidät on hylätty ja olemassaolomme on ollut vaarassa monta kertaa fyysisesti tai henkisesti. Me olemme oppineet varomaan jokaista vihan ja hylätyksi tulemisen
merkkiä, ja olemme oppineet teeskentelemään niin hyvin, että emme ole aina edes itse tietoisia
pelostamme. Olemme oppineet elämään pelon kanssa. Meillä ei saata olla minkäänlaista käsitystä siitä mitä on elää ilman pelkoa. Meidän lapsuudessamme pelko ei ollut pysäyttäjä. Se oli
vastaansanomaton osa elämäämme ja olennainen osa suhteestamme maailmaan. Pelko ja varuillaan olo olivat edellytys sille, että me pystyimme jatkamaan elämäämme.
Kun me alamme parantua ja löydämme sisäisen Lapsemme, me kohtaamme oman todellisen
itsemme, ja huomaamme että hän on kauhuissaan. Ellemme tiedä miten kohdata hänen pelkonsa,
emme pysty vapauttamaan häntä hänen paniikkinsa vankilasta. Me löydämme pelon, eikä hänen
pelkonsa ole ollenkaan mitätön. Me saatamme löytää kauhua. Me saatamme tuntea hänen kauhunsa. Hän odottaa kovasti, että me vapauttaisimme hänet hänen kauhujensa varjomaailmasta.
Me astumme hänen maailmaansa. Me tunnustamme hänen pelkonsa, ja hän tunnustaa meidät
todellisina ihmisinä, jotka eivät pelkää pelkoa, ja jotka voivat turvallisesti kokea pelkoa. Me
opimme, että pelko on vain tunne, joka ei ole alussa miellyttävä sellainen. Mutta me löydämme
pelon kauneuden, ja lopulta ymmärrämme, että pelko on vain yksi sisäinen viesti. Se on tunne,
joka kertoo jotakin meistä itsestämme.
Pelko ei ole harmillinen eikä vaarallinen. Kaikkien tunteiden tarkoitus on ohjata meitä elämässä kohti parastamme, eikä pelko ole poikkeus. Me menemme sisäisen Lapsemme kauhun
läpi, mutta tunnelin toisessa päässä on rauha ja lepo. Me löydämme pelon, joka on yhtä rakentava ja positiivinen tunne kuin mikä tahansa muu tunne. Me löydämme pelon, joka ei pysäytä
meitä. Me löydämme pelon, joka osallistuu elämään yhtä spontaanisti kuin kaikki muutkin tunteet - ja olemme onnellisia silloinkin kun tunnemme pelkoa. Me opimme arvostamaan sitä, sillä
se kertoo meille paljon suhteestamme maailmaan.
Pelkomme on jo näyttänyt meille miten hyvä ja tärkeä tunne se on. Lapsuudessamme oli
paljon kauhua, mutta pelkomme opasti meitä ja auttoi meitä selviytymään rikkinäisestä ja turvattomasta lapsuudesta. Ellemme olisi tunteneet pelkoa ja säätäneet käyttäytymistämme sen
mukaisesti, emme ehkä olisi selvinneet. Me löysimme salaisen keinomme elää tämän seurauksena syntyneen tuskan kanssa. Suuri osa tuskastamme muodostuu hylätyn ja vihaa saaneen sisäisen Lapsemme peloista ja kauhuista. Me löydämme hänen valtavat pelkonsa ja me koemme
ne, mutta ne eivät voi vahingoittaa meitä. Ne tapahtumat, jotka aiheuttivat pelon, ovat poissa, ja
me olemme nyt aikuisia. Jos emme anna itsemme kokea noita kauhuja, vahingoitamme itseämme, sillä silloin pelot ja kauhut jäävät sisällemme, kontrolloiden meitä missä tahansa olemmekin, ja estäen meitä kuulumasta. Mutta nyt me voimme antautua tuntemaan kauhua, sillä me
olemme turvassa. Vaikka kokisimme miten paljon tahansa Kauhua sisällämme, se ei voi vahingoittaa meitä. Se vain ei tunnu mukavalta. Maailma saattaa kadottaa värinsä vähäksi aikaa,
mutta ne tulevat takaisin hohtavina ja kirkkaina. Jokainen kauhun kokeminen jonka kestin ja
menin läpi, avasi aistini uudella tavalla, ja voin todellakin sanoa, että värit ovat kirkkaampia ja
äänet selkeämpiä, ihan kirjaimellisesti.
Pelon kohtaaminen
Tavat, joilla olin tottunut käsittelemään pelkoa, olivat usein pois selittäminen tai vaientaminen. Kumpikaan niistä ei tunnustanut sitä, vaan jäädyttivät sen ja pitivät sen sisälläni. Kun huomasin, että pelkoni ovat aina kanssani ja seuraavat minua joka paikkaan, ymmärsin, että ne tulevat sisältäni eivätkä ulkopuoleltani. Mikään, mikä on sisälläni, ei voi vahingoittaa minua. Ymmärrettyäni tämän päätin alkaa kuunnella pelkojani samalla tavoin kuin kuuntelin muitakin tun-
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teitani. Aloin sanoa: "Kaunis pelkoni, rakastan sinua. Sinä olet hieno ja haluan nähdä sinua
enemmän. Olen onnellinen siitä, että voin tuntea pelkoa ja sen vaikutuksia". Alussa kun aloin
kunnioittaa pelkoani, jokin otti minut valtaansa, ja kului pari minuuttia kun vain mumisin:
"Kaunista, kaunista, kaunista…". Tämän kokemuksen jälkeen päätin alkaa etsiä pelkojani samalla tavoin kuin etsin surujani, aina siihen pisteeseen asti, että pystyin itkemään ne pois. En
tiennyt mitä olisi edessäni, enkä sitä miten voisin purkaa pelkoni. Ainoa asia jonka tiesin, oli se,
että en halunnut enää vaimentaa niitä. Tässä luvussa en yritä kuvata koko prosessia, vaan joitakin mielestäni olennaisia kokemuksia ja tapahtumia.
Kun me alamme käsitellä pelkojamme, meidän tulisi muistaa, että mikään sisällämme oleva
tunne ei voi vahingoittaa meitä. Tämä antaa meille rohkeutta antautua tuntemaan pelkoamme.
Annamme sen ottaa meidät haltuunsa, samalla tietäen, että me olemme turvassa. Saatamme
tuntea pelkoa, joka saa meidät vapisemaan, ulisemaan tai oksentamaan, mutta se ei vahingoita
meitä. Taivas ei putoa niskaamme. Talomme ei romahda. Mitään pahaa ei tapahdu. Me olemme
turvassa. Kokemukset eivät taatusti ole miellyttäviä, mutta pelolle antautuessamme me löydämme sen olemuksen: se on vain tunne, joka voidaan päästää menemään kokemalla ja tunnustamalla se. Näin tehdessämme löydämme toisenlaisen pelon, joka on ystävämme. Kun me
olimme pieniä, se pelko, jonka kanssa elimme, oli kauhua, joka uhkasi meidän olemassaoloamme. Nyt me olemme aikuisia, mutta yhä vielä kriittisen vanhemman ääni estää meitä tunnustamasta pelkojamme. Tämä on hullua: meillä ei ole mitään syytä tuntea pelkoa, mutta me tunnemme sitä ja säilytämme sen sisällämme. Syy on sisällämme, ja seuraus jää sisällemme, kuten
kuvassa 2. Kun päästämme pelkomme pois, virtaus kääntyy päinvastaiseksi: syy on meidän ulkopuolellamme, ja sisällämme me tunnemme pelkoa ja kunnioitamme sitä tärkeänä viestinä,
joka kertoo meille jotakin olennaista ympäröivästä todellisuudesta. Lopulta me huomaamme,
että maailmassa on hyvin vähän pelättäviä asioita, ja silloin pelkomme ovat todellisia reaktioita
maailman vaaroihin. Me opimme luottamaan tunteisiimme, ja jos ne kertovat pelosta, me ymmärrämme, että pelkoon saattaa todellakin olla hyvä syy. Jos ei ole hyvää syytä, me emme tunne
pelkoa. Tie tähän vapauteen kulkee haavoitetun sisäisen Lapsemme pelkojen tunnustamisen ja
hyväksymisen kautta. Me opimme myös tuntemaan uusia piirteitä pelosta. Me alamme pitää
siitä, sillä se on meidän oma reaktiomme, ja se on hyvä. Se on osa kuulumistamme.
Pelko palaa uhkan kokemisena

Pelko vaimennetaan

Asia tai
ihminen

Mielemme

Pelko herää
mielessä

Menneisyyden pelko
heijastuu nykyhetkeen

Kuva 2. Vaiennetun ja heijastetun pelon kerääntyminen.
Tapa, jolla olemme tottuneet käsittelemään pelkoa, on esitetty kuvassa 2. Pelon tunne nousee
sisällämme, mutta me emme tiedä, että pelko on vain tunne. Me heijastamme sen itsemme ulkopuolelle, josta se palaa välittäen ajatuksen, että joku tai jokin itsemme ulkopuolella uhkaa meitä.
Ainoa tapa, jolla olemme oppineet kohtaamaan näin saapuvan pelon, on sen vaimentaminen
sisällemme, ja niinpä me vaimennamme sen. Ilman ulkopuolellamme olevan kohteen osallistumista prosessiin me eristäydymme siitä ja lakkaamme kuulumasta siihen. Me teemme sen kaiken ihan itse, keräten vaimennettua pelkoa kaikkialta missä liikumme. Lopulta meillä voi olla
niin paljon kätkettyä pelkoa, että tulemme fyysisesti sairaiksi. Kun me opimme, että pelko on
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vain tunne, opimme tuntemaan sitä ja siten päästämään sen menemään. Me opimme erottamaan
pelon ja ulkoisen maailman toisistaan. Kun me opimme, että pelko on vain sisäinen viesti, joka
voidaan erottaa havainnoistamme ja ulkopuolisista kohteista, me opimme tuntemaan sitä heijastamatta uhkaa ja kokematta siitä seuraavaa turvattomuutta. Me lakkaamme ajattelemasta, että
maailma tahtoo meille pahaa.
Aloin listata kaikkia tuntemiani pelon sanoja ja piirtää kuvia pelosta. Yksi kuva oli hyvin
paljastava. Piirsin itseni pieneksi lähelle paperin reunaa, ja sitten aloin piirtää loputonta mustaa
viivaa joka kierteli pitkin paperia, välillä syöksyen nopeasti kohti pientä pelokasta kuvaani. Viiva ei kertaakaan osunut minuun. Olin hämmästynyt: pelko ei vahingoita minua. Se saa voimansa
mustan kynän suurista ja nopeista syöksyistä, mutta se ei osu minuun. Kuvan valmistuttua laitoin toisen paperin sen viereen ja piirsin polun, jota pitkin kävelin pelon läpi keskelle uutta valkoista paperia. Piirin itseni siihen melkein niin suurena kuin paperille mahtui. Siinä kuvassa
minä hymyilin.
Hieman myöhemmin minulla oli toinen melko samanlainen kokemus. Laitoin pienen nuken
tyynylleni nukkumaan ja esitin itse pelkoa. Vaikka en ollut suunnitellut osaani etukäteen, huomasin käyttäytyväni aivan samoin kuin musta kynä. Sihisin ja ulvoin tanssien vuoteen ympärillä, välillä tehden aggressiivisia liikkeitä pikku nukkea kohti. En koskenut nukkeen kertaakaan.
Muutaman minuutin päästä nauroin ääneen: tätäkö pelko on. Kuinka huvittavaa. Se sihisee ja
ulvoo, mutta matkan päässä - kuin lasten kauhuelokuvassa. Mutta itse asiassa se on pienen lapsen kauhu – pelokkaan sisäisen Lapsemme kauhu. Se on hänellä niin kauan kunnes otamme sen
häneltä pois. Aikuiselle - meille - hänen kauhunsa on kuin pila, mutta hänelle se on totisinta
totta. Se on totta meille niin kauan kuin se on totta hänelle, ja se odottaa, että me tunnustaisimme sen. Pelolla on meihin suuri voima siksi, että se on vaimennettu sisällemme. Me olemme
oppineet, että pelko voisi jotenkin vahingoittaa meitä. Se ei voi, mutta kun olemme vaimentaneet pelkomme sisällemme, olemme sotkeneet yhteen pelot ja ne vahingolliset olosuhteet, joissa
me tunsimme pelkoa. Ne kulkevat vieri vieressä kuin pahasti sotkeutunut kahden langan kerä.
Kun me alamme tunnustaa ja käsitellä pelkojamme, me alamme vetää pelon langasta, ja alamme
hiljalleen erottaa toisistaan pelon tunteet ja ne menneisyytemme tapahtumat joissa me tunsimme
pelkoa. Me huomaamme, että pelkomme on yksi asia, ja sitä aiheuttaneet tapahtumat ovat toinen. Me vapautamme pelkomme ja opimme tuntemaan elämää antavan ja iloisen pelon - pelon,
joka on meidän puolellamme ja syventää kuulumistamme. Me opimme tuntemaan pelon, jossa
ei ole eristäytymistä.
Pelon tunne johtuu useimmiten siitä, että jokin nykyhetkessä liipaisee takauman. Me yritämme epätoivoisesti löytää ratkaisuja vääriin ongelmiin, sillä pelkomme ei ole minkään nykyhetkessä olevan asian aiheuttama. Keskittyessämme ratkaisemaan nykyhetken "ongelmaa" me emme löydä takaumaamme, emmekä pääse kokemaan pelkoa vain puhtaana tunteena. Lopulta me
opimme käsittelemään pelkoa kuin mitä tahansa muuta tunnetta: me erotamme toisistaan tunteen
ja tapahtumat. Tärkein haasteemme on se, että tunnemme pelkoa, ja ne asiat, jotka laukaisivat
tunteen, ovat vähäpätöisempiä. Me emme pahoittele. Me emme suunnittele. Me yritämme
lakata ajattelemasta tapahtumia tai tulevaisuutta, ja keskitymme pelon tuntemiseen. Me yritämme tunnistaa havaintomme, tulkintamme, muistomme, mielikuvituksemme ja tunteemme. Kieltäydymme ajattelemasta ratkaisuja ja keksimästä kaikkia mahdollisia tapoja, joilla maailma voisi
vahingoittaa meitä. Näin tehdessämme me saatamme ensimmäistä kertaa elämässämme kokea
puhtaan pelon tunteen ilman kytkentää mihinkään muuhun. Kun me tunnemme sen, huomaamme, että se ei ole niin kauheaa. Se on vain tunne. Me opimme tunnistamaan pelon tunteena eikä
ulkoisena tilanteena tai olosuhteena. Voimme antautua pelon tunteen tuntemiselle, jolloin huomaamme, että se on tunne, jolla on hyvin vähän yhtymäkohtia ympärillämme olevaan nykyhetken todellisuuteen. Pelkomme kertovat meille unohdetusta maailmasta, jossa me elimme kauan
sitten. Kun me erotamme pelkomme nykyhetken tapahtumista, ne johtavat meidät unohdettuun
maailmaamme. Me alamme vetää pelon langasta, ja sen mukana saattaa tulla muistoja monista
tapahtumista, jotka on vaimennettu pelkomme mukana. Mikään niistä ei ole pelko. Ne ovat tapahtumia, joissa me tunsimme pelkoa, ja me opimme erottamaan toisistaan pelkomme ja nuo
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tapahtumat. Kun erotamme pelkomme tapahtumista, muistomme saavat rauhan ja niistä tulee
rikkaita. Meistä tulee vapaita kokemaan pelkoa, ja me myös nautimme uudesta pelostamme.
Rauha parantua
Joskus pelko voi kutsua meitä päästämään irti. Me saatamme olla niin kiinni jossakin henkilössä tai asiassa, että emme pysty ajattelemaan selvästi. Saatamme pelätä jonkun tai jonkin menettämistä. Saatamme kokea takauman aina joissakin olosuhteissa. Jos me voimme elää pelkomme kanssa, samalla pystyen erottamaan toisistaan pelon ja sitä aiheuttavat asiat, irti päästäminen ei ehkä ole välttämätöntä. Mutta jos me vain huolehdimme ja yritämme keksiä ratkaisuja,
irti päästäminen voi olla tarpeen. Vaikeiden olosuhteiden kestäminen saattaa hyvinkin viedä
meitä kohti paranemista, mutta meidän on aina muistettava rukoilla Tyyneysrukous. Jos me toimimme pelosta käsin, emme löydä hyviä ratkaisuja, ja alamme pelätä pelon kokemista. Pelko on
vain tunne, jota meidän ei tarvitse pelätä, mutta me emme voi parantua, jos olemme jatkuvasti
huolissamme itsemme ulkopuolella olevista asioista. Paniikkireaktio on esimerkki pelosta, joka
on heijastettu ulkopuolisiin asioihin tai tilanteisiin, vaikka pelko on vain sisäinen viesti. Paniikkireaktiot kertovat meille, että meillä on paljon vaimennettua pelkoa, jonka kokemista vastaan
me taistelemme kaikin voimin. Kun opimme tuntemaan puhtaan pelon tunteen, me voimme alkaa kokea sitä ja vapautumaan siitä, jolloin paniikkimme häipyy pois. Me opimme, että mitään
todellista vaaraa ei ollut niissä tilanteissa, jotka laukaisivat paniikkimme. Paniikkimme on sisällämme eikä ulkopuolisissa olosuhteissa.
Kun olin jonkin aikaa opetellut erottamaan pelon tunteen ulkopuolisista tapahtumista, pystyin
kokemaan pelkoa olematta peloissani. Se oli hieno kokemus, jonka jälkeen sain rohkeutta kutsua
pelkoa ottamaan minut valtaani. Joskus se sai minut haukkomaan henkeäni, toisinaan vapisemaan ja muutaman kerran oksentamaan. Jokaisen tuollaisen kokemuksen jälkeen värit olivat
kirkkaampia ja äänet selkeämpiä, ja tunsin suurta iloa. Löysin pelon tunteen ja opin, että se ei
pakota minua olemaan peloissani. Se on vain tunne, ja tässä tilassa vieläpä hyvin iloinen tunne.
Toisinaan se painosti sydäntäni tai sai minut huohottamaan, mutta samaan aikaan tunsin syvää
iloa. Jokaisen tällaisen kokemuksen jälkeen tunsin syvää rauhaa.
Me saatamme joskus kokea epämääräistä uhkaa, josta me emme tiedä, uhkaako joku toinen
meitä vai me häntä. Tällainen tilanne saa meidät pelkäämään, jäykistymään, vetäytymään ja
kontrolloimaan omaa puhettamme ja omia tekojamme.
Pieninä me olemme saattaneet elää tilanteessa, jossa me olemme kokeneet, että oma käyttäytymisemme on laukaissut aikuisen vahingollisen käyttäytymisen meitä kohtaan. Se, mitä me
olemme tehneet tai sanoneet, on synnyttänyt vanhemmissamme tuhoavan raivon. Kun tämä
toistuu, me alamme kokea, että meillä on jotakin salaperäistä ja meille tuntematonta voimaa,
jolla me voimme saada tämän aikaan. Me voimme ohjailla vanhempiemme meitä paljon suurempaa ja itseämme tuhoavaa voimaa, mutta emme tiedä miten se tapahtuu ja miksi se tapahtuu.
Me ahdistumme ja yritämme saada tämän voiman haltuumme, mutta vanhempiemme reaktiot
vain jatkuvat meille ennustamattomina.
Tämä on voinut jättää meidät uskomaan, että meillä on vieläkin jotakin salaperäistä voimaa,
jolla me voimme laukaista itseämme tai toista ihmistä tuhoavan tilanteen. Tämä on hirvittävän
ahdistava kokemus, ja se voi tuntua jopa fyysisenä jäykistymisenä, kun yritämme varoa, että tuo
voima ei vain käynnistyisi. Me varomme kaikkea ja kaikkia, sillä me emme tiedä miten tuo
voima toimii.
Mutta mitään tällaista voimaa ei ole. Vanhempamme käyttäytyivät ennustamattomasti, koska
heidän emotionaalinen tilansa oli ennustamaton. Muut ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät, eikä meillä ole siihen mitään voimaa. Meillä ei ole mitään salaperäistä voimaa, jolla me
voisimme uhata itseämme tai laukaista toisen ihmisen uhkaamaan meitä. Jos hän rakastaa, hän
rakastaa, ja jos hän vihaa, hän vihaa. Se lähtee hänestä itsestään, hänen omasta mielestään ja
sydämestään. Se ei ole meidän aikaansaamaamme. Me voimme joskus joutua uhkaaviin tilanteisiin, mutta se ei ole meidän syytämme. Ja kun emme syytä itseämme siitä, me voimme poistua
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hyvillä mielin tietäen, että me emme voi saada toista ihmistä rakastamaan emmekä vihaamaan.
Silloin meidän ei tarvitse kokea olevamme uhka itsellemme. Me voimme alkaa vapautua ja uskallamme päästää oikeat voimamme esiin. Meidän ei tarvitse enää varoa, että meillä olisi voimia, joita emme osaa hallita.
Kauhu
Kun me käymme läpi pelkojamme, saatamme kokea kauhun hetkiä. Meissä on suojaava järjestelmä, joka antaa meidän kokea äärimmäistä kauhua vain sellaisia jaksoja, että me kestämme
sen. Sisäinen Lapsemme tietää, minkä verran me voimme ottaa häneltä vastaan. Korkeampi
Voimamme haluaa parantaa meidät - ja toisinaan hän toimii kuin hammaslääkäri. Kauhun hetket
ovat kaikkein eniten ja upealla tavalla avanneet aistejani, ja jokaisen sellaisen hetken jälkeen
maailma on ollut täynnä värejä ja ääniä.
Kauhumusiikkikokoelmassani on kappale nimeltä "Lähellä vaaraa". Se kuvaa kuinka kauhu
lähestyy hitaasti raskain askelin. Kerran sitä kuunnellessani esiin nousi vahva muisto. Muistin
kirkkaasti talon, jossa asuimme kun olin kuuden ikäinen. Muistin huoneeni kuluneet tapetit,
vuoteeni ja leluni sekä kuulin humalassa olevan uuden isäni lähestyvät askeleet. Minulla oli tapana mennä häntä piiloon ullakolle, ja muistossa tunsin maalaamattomien tikapuiden kosketuksen kädelläni sinne kiivetessäni. Tunsin sen vaatepinon lämmön jonka alle menin piiloon. Tämä
takauma toi tullessaan valtavan kauhun ja kaikki musteni. Polvistuin lattialle. Tunsin vain kauhua. Luulin vetäväni viimeisen henkäisyni, mutta se kesti vain viitisen minuuttia, jonka jälkeen
se vähitellen häipyi pois. Kun avasin silmäni, en ollut uskoa todeksi ympärilläni olevan maailman värien kirkkautta. Ikään kuin olisin ollut yhtä värien kanssa tai silmäni olisivat vetäneet ne
pääni sisään. Kuuluin uuteen värikkääseen maailmaan.
Toinen tapaus sattui, kun olin muutamien ystävien luona ja keskustelimme lapsuuskokemuksistamme. Minusta alkoi tuntua siltä, että tarvitsin hetken yksin. Tiesin, että he ymmärtäisivät ja
kerroin heille sen. Menin läheiselle mökille, kävelin jonkin aikaa rannassa ja tein tulen takkaan.
Yhtäkkiä aloin tuntea kauhua. Polvistuin lattialle ja valitin kuin pieni lapsi. Saatoin vain ynistä.
Muutaman minuutin päästä kauhu häipyi pois ja olin rauhallisempi kuin koskaan ennen. Ulos
mennessäni hämmästyin kukkien ja puiden värejä ja tuulen, veden ja lintujen ääniä. Olin uudessa rikkaassa maailmassa. Vieläkään en tiedä mikä se kauhu oli, eikä sitä ole tarpeen tietää. Tiesin että olin päästänyt pois kauhua, joka oli ollut sisälläni. Se saattoi olla sellaisen pienen lapsen
kauhua, joka ei vielä osannut puhua, eikä hänellä ollut käsitteitä sitä varten. Toisinaan kun tunnustamme pelkomme, me koemme pienen lapsen avuttomuuden kauheiden olosuhteiden keskellä. Hän kohtasi jotakin mitä hän ei ymmärtänyt, mutta se oli todellinen ja täynnä kauhua. Hänellä ei saata olla sanoja sen selittämiseen, mutta hänen tunteensa selittävät kaiken. Riittää kun
me ymmärrämme ne.
Meillä on paljon vaimennettua pelkoa ja sen pois päästäminen saattaa viedä pitkän ajan.
Mutta me opimme erottamaan pelon tunteen ja ulkoiset tapahtumat suhteellisen nopeasti. Kun
löydämme pelon omana tunteenaan, me voimme kokea pelkoa, joka ei pakota meitä olemaan
peloissamme. Kun me löydämme tämän pelon, me yhä tunnemme pelkoa, mutta samaan aikaan
me tunnemme iloa, ja alamme omistaa kuulumistamme syvemmin. Me emme pelkää maailmaa.
Me tiedämme päästävämme pois vaimennettua pelkoa, eikä se estä meitä kuulumasta. Me
olemme levossa ja uusi maailma avautuu eteemme, maailma joka on meidän kotimme. Me löydämme oikean kotimme johon me kuulumme, ja johon me olemme aina tervetulleita - ja me
huomaamme että kotimme on aina meidän mukanamme. Se on turvallinen koti, jossa on hyvin
vähän syitä pelätä.
...sitten minulle tuli vielä hyvin voimakas tunne takauma viime vuodesta kun silloin voin
erittäin huonosti...en sitä heti tajunnut ihmettelin vain voimakasta…ahdistusta...minulla oli terapia ja olin jumalalle hyvin vihainen siitä 7 kk täydellisestä pimeydestä ja pelosta...terapiasta
kotiin ajaessa itkin koko matkan...kun minuun tulee se vanha päälle koen olevani kuin räsynukke
jota heitellään seinästä toiseen...muistan lapsuudesta mielikuvan kävelen talvi illassa, muistan
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vaatteet jotka on ylläni...olemukseni on täynnä surua, ahdistusta, kauhua ja pelkoa...se oli olotilani mitä kukaan ei koskaan selittänyt mitä se on...se vain oli kukaan ei ota pikku tyttöä syliin
ja selitä tunteita ja ajatuksia...ne on vain minussa ja painuu syvälle ja kapseloituu...nyt ne sitten
tulee kysymättä ja välillä sellaisella voimalla etten meinaa jaksaa enkä kestää...tällaisena romuna kaikki tuntuu vaikealta, yksinäiseltä ja pahalta...tarvitsisi syliä ja rakkautta...tilaa olla
jonkun lähellä...nyt olo kipeä...vatsa temppuilee...nyt on näin...tähän on jäätävä...jumalan kämmenelle tällaisena...
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10. Armo ja totuus
Kuulumisemme olennaiset elementit ovat armo ja totuus. Me emme voi kuulua, jos kohtaamme julmuutta, tai jos elämme valheissa. Meidän lapsuutemme ei todennäköisesti sisältänyt
paljoakaan armoa ja totuutta. Selviytyäksemme me löysimme oman keinomme turvattomassa ja
epärehellisessä ympäristössä - meistä tuli levottomia ja pakonomaisia, eläen yhä vielä siinä
puolustusjärjestelmässä, jonka ansiosta me selvisimme. Löysimme ainakin yhden osan elämää,
joka oli meidän omamme, ja johon pakenemalla me saimme helpotuksen ja koimme olevamme
turvassa. Salaisessa maailmassamme ei ollut julmuutta, mutta siinä me kohtasimme teeskentelyä, eristäytymistä ja valheellisuutta. Me emme voineet kuulua, ja nyt meistä on tullut oman
eristäytymisemme vankeja. Pakkomielteemme ovat rikkinäisten kotiemme tuotteita, ja ne tuomitsivat meidän eristäytymiseen ja itsehalveksuntaan, jolloin luomme jatkuvasti itsellemme uudelleen sitä emotionaalista ympäristöä, jonka keskellä me elimme, ja joka tuntuu tutulta. Maailma on vielä meille tuskallinen ja julma paikka, emmekä voi lopettaa ennen kuin löydämme rauhan ja kuulumisen. Me löydämme ne armossa ja totuudessa. Seuraava taulukko kuvaa olosuhteita, joissa me olemme voineet elää. Se kuvaa erilaisista totuuden/valheen ja armon/kovuuden
yhdistelmistä seuraavia lopputuloksia.

Kovuus
Armo

Valhe
Eristäytyminen
sadismissa
Eristäytyminen
sentimentaalisuudessa

Totuus
Eristäytyminen
julmuudessa
Kuuluminen

Me olemme addikteja, koska olemme eläneet ehkä pahimmassa yhdistelmässä - valheessa ja
kovuudessa. Kaikki muut yhdistelmät paitsi armo ja totuus johtavat eristäytymiseen, ja ne voivat
olla yhtä tuhoisia. Totuus ilman armoa on julma. Armo ilman totuutta johtaa sentimentaalisuuteen ja valheelliseen elämään. Ilman armoa me emme uskalla kohdata totuutta, ja ilman totuutta
me emme voi kuulua. Jokainen valhe, miten pieni hyvänsä, vie meitä kohti eristäytymistä, kun
me pelkäämme, että muut keksivät totuuden. Kuinka monta kertaa olemmekaan salaa toivoneet,
että muut keksisivät totuuden ja kohtaisivat meidät sen jälkeen hyväksyvästi ja rakkaudella! Ilman totuutta me emme voi kuulua, ja ilman armoa tai hyväksymistä me emme uskalla nähdä
totuutta.
Armo tulee ensin ja totuus seuraa sitä. Me tiedämme jo omasta kokemuksestamme, että emme pysty noin vain valitsemaan uutta elämää, ja Korkeampi Voimamme tietää sen paljon paremmin kuin me itse. Me emme teeskentele siksi, että haluaisimme, vaan siksi, että meillä ei ole
vaihtoehtoa. Sisällämme on paljon tuskaa, häpeää, monia haavoja ja monia pelkoja. Olisi vahingollista hylätä niiden kieltäminen yhtäkkiä, sillä me emme vielä tiedä miten kohdata sisäinen
tuskamme. Korkeampi Voimamme rakastaa meitä suurella armolla. Hän hyväksyy meidät juuri
sellaisina kuin me olemme, ilman syyttämistä ja rankaisemista. Hän on antanut meille meidän
elämämme ja olosuhteemme. Olemme juuri siinä, missä meidän tuleekin olla, juuri sellaisina,
miksi menneisyytemme on meidät muokannut. Olemme oppineet tuntemaan vihan, ja me myös
tiedämme mitä rakkauden puuttuminen on. Olemme ihmisiä, joilla on paljon sanottavaa maailmalle. Juuri oman menneisyytemme ja elämämme kautta me ymmärrämme rakkauden, armon ja
totuuden merkityksen tavalla, jolla monet eivät sitä ymmärrä. Opimme rakastamaan itseämme ja
veljiämme ja sisariamme uudella tavalla, joka johtaa kuulumiseen - armolla ja totuudella.
Me olemme kadottaneet spontaanisuutemme ja rakentaneet ympärillemme korkeat muurit
suojaamaan itseämme. Sisällä elämme jäykissä rakennelmissa, vaikka ulkoapäin jotkut meistä
saattavat näyttää joustavilta ihmisten miellyttäjiltä. Tämä joustavuus ei kuitenkaan ole oikeaa
joustavuutta eikä oppimista, vaan se perustuu ajatukseen, että selvitäksemme me emme voi olla
oma itsemme. Kohdatessamme erilaisia olosuhteita me emme sisällämme muutu oikeasti, vaan
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menemme mutkille. Me olemme kadottaneet uteliaisuutemme maailmaa kohtaan ja samalla
olemme kadottaneet suuren osan kyvystämme oppia. Ei niin ettemme haluaisi oppia - useimmat
meistä ovat yrittäneet oppia elämään koko ikänsä. Olemme saattaneet oppia korvaamaan tunteemme älyllä, ja monet meistä ovat suorittaneet tutkintonsa loistavin arvosanoin. Kuitenkin
sisäinen maailmamme on jäykkä, eikä siinä ole paljoakaan luovuutta tai spontaanisuutta. Kun
pääsemme irti selviytymisemme taustalla olevista turvallisuutta tuovista jäykistä säännöistä,
koko persoonallisuutemme tulee spontaaniksi, uteliaaksi ja oppimiselle avoimeksi - eikä ainoastaan älyllisellä tasolla. Me alamme kokea itsemme kokonaisiksi persooniksi, ja meistä tulee
vapaita muuttumaan. Oppiminen ei ole ainoastaan älyllisen tiedon keräämistä, vaan todellisuuteen sopeutumista kaikilla tasoilla. Kun todellisuus pääsee kohtaamaan sisimpämme ilman
puolustusmuureja, meistä tulee avoimia oppimaan ihan uudella tavalla.
Totuus on, että meillä on paha olla, ja siksi me teeskentelemme ja pidämme naamioita. Armo
kutsuu meitä hyväksymään totuuden eikä välttämään sitä. Totuus on myös, että meillä on hyviä
syitä teeskennellä ja valehdella. Me pelkäämme, koska haavoihimme sattuu. Meillä ei ole mitään keinoa lakata teeskentelemästä - tai suojelemasta itseämme - heti. Totuus on, että me tarvitsemme paranemista, ja armo antaa meidän levätä tässä totuudessa. Armo antaa meidän hyväksyä
addiktiomme, riippuvuutemme ja pakkomielteemme, ja jatkaa elämäämme tietäen, että me tarvitsemme niitä, kunnes löydämme oikeita ja terveitä tapoja päästää tuskamme pois. Me tiedämme jo, että emme pääse irti käyttäen tahdonvoimaamme. Armo ja totuus eivät vaadi meitä yrittämään muuttaa itseämme heti, kun näemme jotakin "huonoa" itsessämme. Armo johtaa meidät
hyväksymään ja ymmärtämään, että Korkeampi Voimamme rakastaa meitä juuri nyt, juuri sellaisina kuin olemme. Jumalassa me voimme levätä. Jumala on iloinen meistä. Hän on onnellinen
kuullessaan meidän äänemme, eikä hänellä ole salaisia suunnitelmia. Hän rakastaa meitä, ja hän
tahtoo parantaa meidät. Hän tahtoo viedä meidät kuulumiseen, johon johtava tie kulkee myös
lepoon.
Kaikki parantavan rakkauden elementit (luku 4) juontavat juurensa armosta ja totuudesta. Ilman armoa ei olisi hyväksyntää eikä anteeksiantoa. Ilman totuutta ei olisi rohkaisua eikä kestäviä unelmia. Ilman totuutta ei olisi myöskään anteeksiantamista, sillä ei olisi mitään anteeksiannettavaa, tai annettaisiin anteeksi vääriä asioita. Vain väärin tekemistä sisältävät asiat tulee antaa
anteeksi, mutta väärin tekemistä ei olisi ilman totuutta - tai vääryys määriteltäisiin mielivaltaisesti. Totuuden - tai totuuksien - mielivaltainen määrittely on usein läsnä vahingollisissa ja itsekkäissä ihmissuhteissa - ja ilman armoa. Turvalliset ihmiset ovat niitä, jotka osoittavat armoa
ja totuutta. Ilman armoa ei olisi lepoa, ja ilman totuutta ei olisi toivoa.
Armo ei ole totuuden korvike, eikä totuus ole armon korvike. Totuus on armollinen, ja armo
on osa totuutta. Totuus on rakastava, ja rakkaus on totuudellinen. Olemme saattaneet kokea, että
totuuden hetket ovat pelottavia, mutta se johtuu siitä, että meitä on kohdeltu vihalla - totuudessa
tai ilman sitä. He, joiden olisi pitänyt rakastaa meitä, antoivat meille kovuutta rakkauden sijaan,
samalla kun he määrittelivät totuuden omien tarkoitusperiensä tai haavojensa mukaan. Kun me
olimme pieniä, he olivat meidän totuutemme. Totuus oli meille usein kauhistuttava ja ennustamaton. Todellisuutemme oli tuskallinen, ja välttääksemme lisää tuskaa me opimme teeskentelemään eristääksemme itsemme "totuudesta". Kun me paranemme, me löydämme toisenlaisen
totuuden. Me huomaamme, että maailma on täynnä haavoitettuja ihmisiä, jotka tarvitsevat sekä
armoa että totuutta. Me huomaamme armon ja totuuden puuttumisen. Me huomaamme, että
kaikki mitä meille tapahtui, oli tarpeen, jotta löytäisimme itse armon ja totuuden. Niitä ei mallinnettu meille, mutta lopulta Elämä vei meidät niiden luokse. Armo ja totuus olivat viime kädessä suurempia kuin menneisyytemme ja kokemuksemme. Ajan oloon me löydämme kuulumisemme armossa ja totuudessa:
1. itsemme kanssa
2. muiden kanssa
3. Korkeamman Voimamme kanssa
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Me ymmärrämme, että me tunnemme vain hyvin pienen osan totuutta - oman totuutemme.
Ymmärrämme, että meillä on omat mielipiteemme ja muilla voi olla omansa. Muut ovat vapaita
pitämään omat ajatuksensa, eikä meillä ole mitään syytä pakottaa heitä tai itseämme samaan
ajatteluun. Meistä tulee vapaita oppimaan, emmekä koe olemassaoloamme uhatuksi erilaisuuksien takia. Me elämme omaa elämäämme ja annamme muiden elää omaansa. Me alamme nauttia
maailman rikkaudesta myös pienissä ja yksinkertaisissa asioissa. Kun löydämme oman kuulumisemme, me huomaamme, että elämä on rikas. Kuuluminen ei tarkoita sitä, että me tuntisimme
tyhjentävästi itsemme, muut ihmiset tai maailman. Pikemminkin me omistamme paikkamme
mielenkiintoisessa maailmassa, jonka me vasta nyt alamme antaa virrata vapaasti. Kuuluminen
on sitä, että me olemme sopusoinnussa ja levossa maailman kanssa. Olen löytänyt uudenlaisen
kuuntelemisen ja katselemisen. Minusta on tullut utelias ja taipuisa, ja uskallan yhä enemmän
kokeilla lapsen lailla. Vaatii paljon vähemmän energiaa mukautua uusiin olosuhteisiin kuin vaatia "todellisuutta" taipumaan omiin uskomuksiini.
Me itse
Vasta nyt olen ymmärtänyt, kuinka korkeat muurit olin rakentanut ympärilleni. Elin jäykässä
systeemissä ja suojelin itseäni niin, että en ollut avoin oppimaan. Tiesin monia asioita, mutta
vain älyllisellä tasolla. Tiesin että olin addikti, mutta en antanut itseni tietää sitä. Yritin muuttaa
itseäni monia kertoja, mutta en tuntenut itseäni. En tiennyt, että minulla oli hyviä syitä olla addikti, ja että en voinut noin vain oppia käyttäytymään ikään kuin en olisikaan addikti. Kun paranemiseni alkoi, tulin avoimeksi itseni tuntemaan oppimiselle. Tulin avoimeksi oppimaan tuntemaan todellisuuden, eikä vain sitä, mitä sen mielestäni olisi pitänyt olla. Tulin avoimeksi oppimaan sitä mikä olen, eikä sitä, mitä minun olisi pitänyt olla. Ellemme pysty kohtaamaan armossa ja totuudessa sitä mikä on, emme voi muuttaa sitä siksi, mitä me haluaisimme sen olevan.
Kun armo on läsnä, meillä on vapaus oppia tuntemaan se mikä on, ja me saamme oppia tuntemaan sen hyvin. Kun me hyväksymme sen, mitä me näemme itsessämme, me annamme sisäisten haavojemme tulla näkyviin. Meidän arvomme ei vähene, kun me näemme omat haavamme.
Kun me näemme, kuinka paljon meitä on haavoitettu ja kuinka paljon me olemme itse haavoittaneet itseämme, me opimme paljon ihmisyydestä. Me opimme syvällä tavalla, että jokainen on
suuren armon arvoinen, ja miten kovuus ja valhe vahingoittavat ihmisiä.
Itsekunnioituksemme elää ja kasvaa armossa ja totuudessa. Me hyväksymme itsemme ja
pakkomielteisen mielemme hyvinä. Me tiedämme, että ne olivat tarpeen selvitäksemme, ja ettemme voi päästä vapaaksi ennen kuin haavamme paranevat ja opimme päästämään tuskamme
pois terveillä tavoilla. Tämä on armoa. Me tiedämme myös, että addiktiomme vahingoittaa
meitä ja lisää meidän eristyneisyyttämme. Me tiedämme, että me teeskentelemme, ei siksi että
haluaisimme, vaan haavojemme tähden. Tiedämme, että emme voi lakata teeskentelemästä ennen kuin paranemme. Tämä on armollinen totuus. Meidän rakkautemme itseämme kohtaan kasvaa armon ja hyväksymisen kautta, ja me ymmärrämme, että olemme hyviä missä tahansa
olemmekin. Itsekunnioituksemme kasvaa, kun me pyrimme kohti totuutta ja kun alamme ottaa
vastuuta rakastaaksemme itseämme tervein tavoin. Armomme itseämme kohtaan kasvaa, kun
me epäonnistumme siinä, ja me opimme antamaan itsellemme anteeksi ilman syyttelyä ja häpeää. Itsekunnioituksemme kasvaa, kun huomaamme, että voimme antaa itsellemme anteeksi ja
olla levossa. Jos me unohdamme armon tai totuuden, matkamme pysähtyy. Kun ne ovat mukanamme, me uskallamme olla oma itsemme, ja menemme eteenpäin levossa. Meidän matkastamme tulee lepo, ja levostamme tulee matka. Me ymmärrämme myös, että armomme on aina
epätäydellinen, niin kuin myös käsityksemme totuudesta. Me alamme haluta oppia tuntemaan
itseämme ja maailmaa jossa elämme.
Vapauttava ilo on armon seurausta. Me olemme vapaita tuntemaan iloa ja nauttimaan elämästä niin paljon kuin pystymme - myös haavoinemme. Olemme vapaita ottamaan iloa vastaan
mistä tahansa me löydämme sen, ja voimme olla iloisia joka asiasta, joka tekee meidät iloisiksi.
Ilo on itsensä totuttamisen hieno osa ja vahva itsensä kunnioittamisen elementti. Voimme
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unohtaa haavamme hetkeksi ja nauttia elämästä niin paljon kuin voimme. Armon keskeinen
viesti on, että meitä eivät sido meidän omat väärin tekemisemme eivätkä muidenkaan väärin
tekemiset. Me emme ole menneisyytemme vankeja. Me opimme sanomaan "minä olen" ja "sinä
olet", ja niin tehdessämme me löydämme oman paikkamme yksilöllisinä ihmisinä, joiden arvo ei
riipu siitä, tulemmeko me hylätyiksi vai hyväksytyiksi. Hylkääminen voi sattua kovasti, ja saattaa kestää aikansa, ennen kuin saamme surtua menetyksemme, mutta se ei määrittele arvoamme
eikä meidän suhdettamme itseemme. Kun meidät hylätään, se on muiden ihmisten päätös eikä
meidän. Meillä saattaa olla tai olla olematta osuutta siihen. Lopulta hylkääminen aina joko vahvistaa meidän unelmiamme tai osoittaa, että ne eivät olleet meille oikeita. Me opimme tuntemaan itseämme ja unelmiamme elämän tapahtumien kautta, mutta ne eivät määrittele meidän
arvoamme eivätkä meitä. Ne saattavat johtaa meidät uuteen suuntaan, mikä on osoitus oppimisesta. Olemassaolomme on arvo sinänsä, ja se meidän oikea arvomme. Me tarvitsemme monia
asioita, mutta ne eivät määrittele meidän arvoamme. Teemmepä mitä tahansa tai emme tee, se ei
määrittele arvoamme. Se mitä me teemme tai emme tee, heijastaa arvoamme ja persoonallisuuttamme. Kaikki meidän tekomme heijastavat meidän omaa käsitystämme itsestämme. Ne
tuovat näkyville sen, mihin me todella uskomme. Kun me paranemme, meistä tulee armon ja
totuuden ihmisiä. Meistä tulee myös armon ja totuuden tekijöitä, mutta vasta sitten kun me tunnemme ne itse. Armon ja totuuden tekojen tekeminen ovat silloin olemassaolomme osa, joka
syntyy luonnostaan ja levosta käsin.
Armo ja totuus ovat lempeää rehellisyyttä. Me emme voi kuulua, jos meillä on jotakin salattavaa, vaikka kukaan ei tietäisi sitä. Kun me alamme kokea kuulumisen riemua, me haluamme
pysyä siinä. Me astumme uuteen olemassaolon kokemukseen, ja me alamme kokea jopa pienten
valkoisten valheiden erottavan voiman. Silloin me alamme pyrkiä kohti ehdotonta rehellisyyttä,
ja huomaamme, kuinka paljon iloa rehellisyyden ja kuulumisen valitseminen saa aikaan. Kun
meillä ei ole piilotettavia varjoja, voimme omistaa kuulumisemme kaikilla elämän alueilla. Tämä ei tarkoita sitä, ettei meillä olisi varjoja, vaan sitä, että meidän ei tarvitse piilotella niitä,
mutta silloin ne eivät enää ole varjoja, sillä me emme pelkää tuoda niitä valoon. Ne eivät estä
meitä kuulumasta, vaan ovat osa kuulumistamme. Kukaan ei ole täydellinen, ja me alamme oppia antamaan itsellemme ja muille anteeksi. Me heijastamme armoa missä hyvänsä olemmekin.
Silloin me saamme myös omistaa sisäisen Lapsemme uteliaisuuden ja avoimuuden. Jos me emme halua olla rehellisiä, pelkäämme olla rehellisiä, tai epäonnistumme olemaan rehellisiä, me
hyväksymme sen armolla, oppien samalla, että meillä oli haavoja, jotka synnyttivät halun piileskellä ja eristäytyä. Rehellisyyttä ei voi pakottaa, eikä se ole pelkästään tahdon teko. Se on tahdon teko, mutta se on sellaisen vapaan tahdon teko, joka ei ole pelon, häpeän eikä haavojen sitoma. Se on sellaisen tahdon teko, joka on vapaa valitsemaan rakkauden. Tämä vaatii paranemista, ja olemme rehellisiä kun myönnämme sen. Rehellisyys ei vaadi täydellistä paranemista,
mutta se vaatii paranemista siihen asti, että emme pelkää varjojamme. Silloin me voimme kohdata itsemme armossa ja totuudessa, ja kärsivällisyydellä. Silloin me emme ainoastaan ymmärrä,
vaan myös koemme, että koko universumi on meidän puolellamme, eikä meidän paikkamme ja
meidän välissä ole enää mitään. Me kuulumme, ja silloin me haluamme vain kuulua entistä syvemmin. Me voimme lopulta kuulua vain kun me tiedämme, että meillä ei ole mitään salattavaa,
ja silloin kuulumisemme on miellyttävää lepoa.
Kun me päätämme tehdä tai olla tekemättä jotakin, määrittelemme aina millainen ihminen
me olemme. Jokainen valintamme lähtee siitä mitä me olemme, ja jokainen valinta vahvistaa
meidän omaa määritelmäämme itsestämme. Jos päätämme tehdä jotakin salaista, jota meidän on
salattava joltakulta, määrittelemme itsemme ihmisinä, jotka eivät kuulu. Silloin me voimme
saada kuulumisemme takaisin armon ja totuuden kautta. Pitkällä tähtäimellä me emme voi tehdä
sitä mitä me emme ole. Me voimme elää tunteitamme vastaan jonkin aikaa, mutta lopulta se
väsyttää meidät. Jos me yritämme lopettaa addiktiomme paranematta, me pysymme addikteina,
ja addiktiomme vain löytää toisen ilmentymän. Me voimme kuulua, kun kuulumme avoimesti,
ja kun me omistamme kuulumisemme armon ja totuuden kautta. Silloin me voimme levätä ja
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ottaa oman paikkamme paranevina ihmisinä. Silloin me rakastamme itseämme sellaisina kuin
me olemme, annamme muiden rakastaa itseämme sellaisina kuin me olemme, ja annamme itsemme parantua.
Paranemisessani oli aika, jolloin kiusaukset itsekkääseen käyttäytymiseen muuttuivat huomattavasti. Aloin kokea pakenemisen hetket kuulumiseni ja itsekunnioitukseni vähenemisenä.
Tälläkin hetkellä kiusauksia voi nousta, ja niitä nousee lähes joka päivä. Kuitenkin hoksaan hyvin pian, että en halua tehdä mitään, mikä heikentäisi kuulumistani. Tunnen suurta iloa, kun
voin valita kuulumisen ja avointa elämää elämisen. En halua tehdä mitään, mitä minun pitäisi
salata. Jos, ja kun, epäonnistun, löydän paikkani ja kuulumiseni uudelleen armon kautta. Silloin
tiedän, että voin kohdata jokaisen tilanteen ilman puolustusmuureja, ja olen avoin rakastamisen
oppimiselle.
Muut ihmiset
Valkoisia valheita ei ole. Jokainen valhe, miten pieni hyvänsä, riistää meiltä kuulumisemme.
Sama koskee teeskentelyä. Me emme voi kuulua, jos eristämme itsemme. Mutta emme voi lakata teeskentelemästä - tai suojaamasta itseämme - yhtäkkiä, sillä voimme kokea olevamme
liian haavoittuvia. Silloin me voimme omistaa kuulumisemme haavoitettuina ihmisinä matkalla
kohti paranemista ja kuulua muihin ihmisiin ja maailmaan sellaisina. Armo antaa meille luvan
kuulua silloinkin, kun me olemme liian haavoitettuja olemaan avoimia ja rehellisiä. Me olemme
niin avoimia ja rehellisiä kuin voimme olla, kun myönnämme ja hyväksymme suojaavat naamiomme. Silloin me voimme kokea armahduksen ja omana itsenämme kuulumisen ilman teeskentelyä, juuri niin avoimina ja rehellisinä kuin mihin me pystymme. Me voimme levätä ja olla
onnellisia omasta olemassaolostamme. Korkeampi Voimamme ilahtuu, kun me myönnämme
totuuden, sillä vain totuudessa me olemme vapaita oppimaan. Jumala rakastaa meitä missä hyvänsä me olemmekin, ja tahtoo parantaa meidät niin, että me voimme kuulua kokonaan. Mutta
me emme voi kokea kuulumista itse, jos me teeskentelemme. Me paranemme hitaasti, emmekä
voi pakottaa itseämme vahingolliseen rehellisyyteen. Jumalamme näyttää meille tien. Hänen
tarkoituksenaan ei ole pelkästään saada meitä käyttäytymään rehellisesti, vaan tehdä meistä
avoimia ja läpinäkyviä ihmisiä - koskien myös tunteitamme, muistojamme ja ajatuksiamme.
Jumala ei ole tyly moralisti, vaan armollinen parantaja. Hän ei tahdo tehdä meistä moralisteja,
vaan rakastajia. Valehteleminen ja teeskentely eivät ole rakkauden elementtejä. Armo on ja totuus ovat, mutta eivät ilman toisiaan.
Rehellisyys ei tarkoita sitä että meidän pitäisi sanoa kaikki. Se tarkoittaa sitä, että se mitä sanomme, on totta. Kun armo ja totuus ilmenevät meissä, me rakastamme parantavalla rakkaudella. Kuten Melody Beattie kirjoittaa: "Tuntuu turvalliselta olla suorien ja rehellisten ihmisten
lähellä. Ole sellainen". Mitä enemmän me paranemme, sitä enemmän me kuulumme ja lepäämme, ja opimme luottamaan intuitioomme siinä, mitä on hyvä sanoa ja miten se on hyvä
sanoa. Mitä enemmän me ymmärrämme, että muut ihmiset ovat veljiämme ja sisariamme, sitä
enemmän me kunnioitamme heitä. Valehtelu ja teeskentely eivät ole rakkauden tekoja, vaan
halveksunnan. Valehtelu pitää sisällään uskomuksen, että muut ansaitsevat vähemmän kuin totuuden. Kun me teeskentelemme, me oletamme, että muut ihmiset eivät tarvitse kuulumista. Me
hylkäämme heidät, emme usko heidän kasvamiseensa, emmekä meidän ja heidän välisen suhteen kasvamiseen.
Me tarvitsemme kuulla muiden ihmisten armollisia ja totuudellisia sanoja. Meidän elämämme on pelkkää hengissä pysymistä, jollemme löydä niitä. Me tarvitsemme jonkun, johon luottaa
ja jolle avata sydämemme. Toisinaan voi olla myös vaikeaa ottaa vastaan muiden ihmisten
meille osoittamaa armoa ja totuutta. Me emme ehkä luota heihin, ja toisinaan he epäonnistuvat,
aivan kuten mekin. Me emme saata luottaa heidän armollisiin tekoihinsa, ja toisinaan me emme
halua nähdä totuutta. Joskus heidän tekojensa takana saattaa olla salattuja motiiveja, ja toisinaan
he voivat valehdella - jonain tiettynä hetkenä. Jos he eivät halua kuulua, me emme voi pakottaa
heitä kuulumaan. Meidän voi olla tarpeen päästää irti - armossa ja totuudessa, jos mahdollista.
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Me ymmärrämme, että me kuulumme haavoitettujen ihmisten maailmaan, itsemme mukaan lukien. Me kuulumme rikkinäiseen maailmaan, jossa jokainen tarvitsee paranemista, ja jossa me
tarvitsemme paranemista. Kuitenkin samat ihmiset voivat usein kohdella meitä armolla ja totuudella. Me emme nimikoi ihmisiä, sillä jokainen heistä on veljemme ja sisaremme. He muuttuvat
ja me muutumme. He saattavat rakastaa ja vihata. Jokainen, itsemme mukaan lukien, on parantavan rakkauden arvoinen. Me opimme ottamaan vastaan armollisia tekoja tuntematta tarvetta
kompensoida, ja voimme levätä siinä rakkaudessa, jota he antavat meille. Ihmisillä on syynsä
tehdä mitä ikinä he tekevätkin. Jokainen etsii oman elämänsä täyttymistä parhaalla tietämällään
tavalla. Sitähän mekin teemme koko ajan.
Kun löydämme kuulumisemme armossa ja totuudessa, meistä tulee vapaita oppimaan ja kasvamaan. Todellisuus oli meille liian tuskallinen, jotta se olisi voinut virrata vapaasti. Olemme
saattaneet puolustaa itseämme yrittämällä kontrolloida muita ihmisiä, olettaen että me tiesimme
mikä oli heille ja meille parasta. Se, miten me ymmärsimme todellisuuden, oli ainoa oikea tapa,
ja muiden oli paras hyväksyä se. Tai me olemme voineet yrittää miellyttää muita ihmisiä, poimien heidän odotuksiaan siitä, miten meidän olisi syytä käyttäytyä. Tämäkin estää todellisuuden
tuntemaan oppimista, sillä olemme kiinni mielikuvituksessamme ja muiden ihmisten motiivien,
tunteiden ja päämäärien arvailussa. Kun me voimme päästää irti todellisuuden kontrolloimisesta,
itsemme sovittamisesta "vääriin" odotuksiin ja itsemme puolustamisesta, saamme halun oppia
tuntemaan todellisuuden ja muut ihmiset ilman pelkoa itsemme kadottamisesta. Alamme pitää
huolta siitä, että opimme tuntemaan itseämme, muita ihmisiä ja maailmaa jossa elämme. Persoonallisuudestamme tulee taipuisa, ja me alamme kuunnella aistejamme uudella tavalla. Kun
emme tarvitse jäykkiä tukirakennelmia selvitäksemme, emme koe itseämme uhatuksi silloin kun
todellisuus on ristiriidassa omien käsitystemme kanssa. Me voimme tunnistaa ristiriidan ja kohdata muutoksen. Silloin todellisuudesta tulee seikkailu, jossa me kuljemme hiljaisesti ja varoen,
kunnioittaen ja ihaillen kaikkea näkemäämme. Me tunnemme aistiemme avautuvan ja koemme
ympäröivän maailman rikkauden. Löydämme ympäriltämme rikkaan maailman ja ymmärrämme, että emme vielä tunteneetkaan lähellämme olevia ihmisiä. Tajuamme, että tunnemme heidät
vielä pinnallisesti, ja että he ovat paljon kauniimpia, kuin koskaan olemme osanneet edes ajatella.
Korkeampi Voimamme
Jos minun pitäisi kuvata suhdettani Korkeampaan Voimaani yhdellä sanalla, se olisi lepo.
Suhteeni Jumalaan on muuttunut paljon. Sen keskeiset elementit ovat nyt hiljaisuus, antautuminen ja nöyryys. Ennen paranemistani suhteeni Jumalaan oli levoton, ja odotin hänen pitävän
huolta elämästäni omien suunnitelmieni mukaan. Olin niin levoton, että en kyennyt pysähtymään ja olemaan hiljaa hänen edessään. Se oli tarrautumista johonkin, jota minun piti väkisin
kiskoa mukaani, mutta joka potki koko ajan vastaan. Yritin mietiskellä ja rukoilla, mutta olin
hermostunut. Päässäni humisi koko ajan, ja vaikka yritin miten kovasti tahansa, en pystynyt
olemaan rauhassa. Nyt en enää yritä. Olen levossa, ja rukoukseni ovat usein vain hiljaa olemisen
hetkiä. Olen tullut luottamaan Jumalan hyvään tahtoon niin paljon, että minun ei edes tarvitse
pyytää häntä antamaan minulle jotakin. Hän tietää minua paljon paremmin mitä tarvitsen ja
milloin tarvitsen sen.
Kun paranemiseni alkoi, olin täynnä epätoivoa. Pyysin Jumalaa korjaamaan tekemäni virheet,
parantamaan haavoittamani ihmiset ja antamaan minulle toivoa ja halua elää. Olin hermostunut
enkä pystynyt pysähtymään. Toisinaan raivosin Jumalalle siitä, että hän oli antanut minun elää
typerää elämää ja tehdä kaikenlaisia typeriä asioita. Välillä olin niin epätoivoissani, että saatoin
vain rukoilla: "Tee jotakin! Vie minut pois täältä! Lähetä minut toiseen kaupunkiin tai maahan!"
Hän ei lähettänyt minua pois, mistä olen nyt onnellinen. En paennut elämääni, vaan kohtasin
sen. Hän näytti minulle totuuden itsestäni, ja se koski paljon. Silti se oli armon teko. Aikaisemmin minä opetin Jumalaa ja kerroin hänelle mitä tarvitsen, mutta nyt olen tullut halukkaammaksi
oppimaan. Joskus sanon vielä hänelle "Etkö voi hoitaa tätä! Etkö näe että tarvitsen tämän!" Hän
ei tarvitse meidän "armoamme". Se mistä hän ilahtuu, on avoimuus ja antautuminen. Kun tun-
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nemme raivoa häntä kohtaan, voimme päästää sen kaiken ulos hänelle, ja hän hyväksyy sen.
Hän ei koskaan syytä meitä siitä, mitä me sanomme hänelle, mutta hän saattaa syyttää meitä
siitä, mitä yritämme piilotella häneltä. Silti hän tietää ja ymmärtää, että joskus me haluamme
vain pitää kiinni itsekkäistä haluistamme ja toiveistamme mistä syystä tahansa - pelosta, häpeästä, vihasta tai pelkästä itsekkyydestä. Hänen kanssaan me voimme olla ehdottoman avoimia
turvallisessa armossa ja totuudessa.
Tiedän, että minulla on paljon opittavaa ja monia kohtia, joissa kasvaa. Tiedän itse joitakin
niistä, mutta Korkeampi Voimani tietää ja tuntee ne kaikki. Toisinaan kun alan rukoilla, sanon
vain "Tässä olen", ja sitten lepään hiljaa hänen läsnäolossaan. Lepään Armon ja Totuuden läsnäolossa. Minusta on tullut pieni lapsi, joka lepää isänsä sylissä. Hän on viisas isä, joka kertoo
tarinoita elämästä, ja hänen viisaudessaan opin tuntemaan monia uusia asioita. Näinä hiljaisina
aikoina hänen edessään me löydämme oman paikkamme. Me löydämme rikkaan maailman ja
elämän, joka on suuri seikkailu.
Kun löydämme oman paikkamme armossa ja totuudessa, voimme laskea alas oman puolustuksemme. Uusi tietoisuus syntyy, ja osa sitä on oppiminen: "Mitä minä voin oppia itsestäni,
sinusta ja maailmasta". Kun tuska tai salaisuudet eivät valtaa mieltämme, sisäiset viestimme
tulevat rikkaiksi, ja me löydämme niistä suuren ilon. Mielemme on kanssamme nykyhetkessä,
eikä missään muualla. Me koemme todellisuuden vahvasti ja elävästi, ja annamme sen rikkauden virrata tietoisuuteemme. Silloin me ymmärrämme hyvin syvällisesti, että salaisuutemme
ovat merkityksettömiä. Tämä on hetki, jolloin me laskemme alas kaiken puolustuksemme ja
omistamme oman paikkamme omana itsenämme, levosta käsin. Maailmasta tulee eloisa ja me
koemme ruohon kasvamisen, pilvien liikkeen taivaalla, lehtien värinän puissa, kaiken. Me huomaamme, että emme tunteneet niitä ennen, mutta nyt me tunnemme ne niin kuin me olisimme
yksi niistä. Me löydämme ilon täydellisimmillään, eikä mikään muu ilo ole tähän verrattavissa.
Kun kävelemme pitkin tietä tai polkua, me emme ainoastaan ymmärrä, vaan myös koemme,
että elämä kävelee siinä pukeutuneena ruumiimme valepukuun, ja koemme olevamme osa kaikkea ympärillämme olevaa. Me koemme olevamme elämä itse, sillä vihdoin me ymmärrämme
olevamme elämä itse. Kun kuulemme hiekan äänet jalkojemme alla, ymmärrämme että Elämä
saa ne aikaan. Tunnemme jokaisen solumme olevan täynnä elämää ja syvästi yhteydessä jokaiseen ympärillämme olevaan elävään soluun. Haluamme rakastaa kaikkea ympärillämme olevaa
ja pitää siitä hyvää huolta. Tällainen olemassaolo on mitä syvintä riemua. Kun olemme ihmisten
keskellä, tunnemme Elämän rikkauden ympärillämme. Samaan aikaan olemme tietoisia heidän
tuskastaan, peloistaan ja suruistaan. Tunnemme syvää myötätuntoa heidän eristäytyneisyyttään
kohtaan, mutta samaan aikaan ymmärrämme, että ainoa asia jonka voimme tehdä, on rakastaa
yksilöä. Silmämme ovat auki näkemään sen suunnattoman tuskan, jonka keskellä he elävät, ja
tästä ymmärryksestä nousee uusi ja raikas halu rakastaa. Silti me tiedämme, että emme voi tehdä
juuri muuta kuin olla ystävällisiä kaikille, joita satumme tapaamaan. Me huomaamme, että he
pelkäävät myös meitä, mikä tekee meidät nöyriksi heidän edessään. Me huomaamme kunnioittavamme kaikkia ja kaikkea ympärillämme olevaa. Me käsitämme, että jokainen ihminen ja jokainen asia ansaitsee tulla kohdelluksi armolla ja totuudella. Meille tämä on uuden elämän alku,
elämän joka on täynnä ihmeitä ja iloa. Se on myös suuren kunnioituksen ja myötätunnon alku.
...nyt minulla on ollut todella vaikeaa...sitten vielä jännityksestä ja pelosta selänrankaan tuli
rinnan kohdalle lukko joka koskee sekä selän puolella ja rinnan...eilinen ja tämä päivä oli kuin
helvetissä olis ollut...annoin itseni pudota annoin sisäisen ääneen huutaa toivottomuutta...annoin ajatusten huutaa olisi parempi kuolla...tajusin taas kuinka yksin lapsena ilman tukea
olen ollut...symbolisesti olin taas se nukke jota heiteltiin seinästä seinään ja ikään kuin olisin
kääntänyt kasvoni isääni ja äitiäni päin isä löi turpaan suoraan kasvoihin ja äiti katsoi tunnekylmästi vieressä...isä huusi...varmasti et toivu et pääse koskaan rauhaan...katsoin sisäistä rallia...vaivuin kovaan tuskaa toivottomuuteen...täydellinen mustuus...lakkasin yrittämistä annoin
olla...vaiva on myös psykosomaattista...oven kun kaikelle tälle aukaisin...mieli, ajatukset, tunteet
ja keho myllertää...sattuu...joku sisälläni ei haluaisi minun toipuvan...miten se minua hauk-
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kuu...yritin ajatella sitä mitä sanoit...on sama tuntuuko hyvältä vai pahalta se ei hetkeä olemassa oloani muuta...minä annoin itseni tippua en jaksa yhtään suoritusta...katsoin raamattua...minulla on kamala jumala kuva ei rakkaudellinen isä vaan enemmän oman isän suuntaan...luovutin ja putosin...nyt olen vain tässä enkä tiedä mitä tapahtuu...täydellinen toivottomuus...kerros kerrokselta katson elämääni...sieltä pursuaa tuskaa...hiukan tunsin vihaa...katsoin
sisäistä pyörittäjää vihaisesti...halusin nousta sitä vastaan...olla antamatta sen kärryjäni viedä...tänään näin...
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11. Läsnäolo
Jokainen siirtymä uudelle tietoisuuden tasolle kulkee tuskan, epäröinnin ja uudessa maailmassa elämään opettelemisen kautta. Tämä on kuin opettelisimme uudelleen kävelemään uudessa maailmassa. Muistan elämässäni olleen aiemmin kaksi vastaavaa muutosta. Kosmiseen tietoisuuteen herääminen on näitä kaikkein suurin muutos, sillä tie siihen kulkee syvien varjojen läpi.
Itse asiassa siirtyminen siihen tapahtuu kolmessa vaiheessa: omien varjojemme kohtaamaan
opetteleminen, niistä vapautuminen ja kuulumisemme löytäminen. Kun mielemme kihisee tuskassa tai peloissa, olemme jossakin muualla kuin nykyisessä maailmassa ympärillämme. Kun
olimme pieniä ja voimattomia, sisäinen Lapsemme keräsi suunnattoman määrän stressiä, jota
hän ei osannut käsitellä. Nyt me olemme opetelleet kohtaamaan haavamme ja olemme olleet
hänen kanssaan kauhun, paniikin ja kärsimyksen hetkinä. Hänen tuskistaan, peloistaan ja häpeästään irti päästämien oli tarpeen. jotta olisimme voineet löytää kuulumisemme. Lopulta, mutta
ehkä hitaasti, me siirrymme rauhalliseen ja nautittavaan olemiseen. Ei ole mikään ihme, että sitä
kutsutaan valaistumiseksi, ensinnäkin koska siirrymme Valoon Varjon jälkeen, ja toiseksi, me
löydämme ja koemme rikkaan maailman tavalla, joka oli aikaisemmin meille täysin tuntematon.
Me kadotamme itsemme, mutta vasta sitten me voimme olla todella läsnä kaikessa mitä teemme.
Silloin me löydämme itsemme uudelleen, eikä meidän paikkamme ja meidän välissä ole enää
mitään. Olemassaolostamme tulee valtava riemu, ja nykyhetki on täynnä iloa, joka oli meille
aikaisemmin tuntematon. Samaan aikaan me tunnemme suunnatonta mielihyvää ja syvää rauhaa. Olemme tyytyväisiä ja levossa missä tahansa olemmekin. Olemme täysin läsnä kaikessa,
kaikkien aistiemme kautta. Tietoisuutemme on kanssamme ja meidän hallinnassamme. Se ei
komenna meitä, vaan me hallitsemme sitä hellästi.
Kosminen tietoisuus ja kuuluminen syntyvät vähitellen. Ensin me saatamme tuntea niitä
muutaman minuutin kerrallaan. Ensimmäiset kokemukseni saivat minut hytisemään ilosta ja
mielihyvästä, kun samaan aikaan tunsin itseni nöyräksi vain haluten kunnioittaa kaikkea olevaa.
Vähitellen siitä on tullut jatkuvampi olotila. Toisinaan voin olla siinä koko päivän, ja siitä on
vähitellen tulossa jokapäiväinen olotilani. Välillä vanhat tuskat nousevat esiin niin, että tuijotan
vain niitä, kadottaen kuulumiseni hetkeksi. Tämä on osa paranemista ja osa kosmiseen tietoisuuteen siirtymistä. Omistan sen levosta käsin. Kosmista tietoisuutta ei voi pakottaa, sillä tahdolla pakottaminen ja väkisin keskittyminen ovat sen vihollisia. Se saavutetaan antautumalla, ja
osa antautumista on sen prosessin hyväksyminen, jolla se saavutetaan. Se on vähittäistä, täynnä
iloa ja seikkailua uudessa maailmassa. Se on myös täynnä lepoa. Kun alamme jättää taaksemme
pitkää Varjon Yötä, meidän on opeteltava uudelleen kävelemään, ja jokainen oppii sen omalla
tavallaan. Sen sijaan, että yrittäisin kuvata koko prosessia, kirjoitan joistakin mielestäni tärkeistä
kokemuksista. Lyhyt yhteenveto tietoisuuden tasoista on esitetty luvussa 1.
Kun me alamme kuulua, me lakkaamme tulkitsemasta asioita, ihmisiä, tapahtumia ja itseämme. Tulkintojen tilalle tulee läsnäolo ja välitön kokeminen. Tulkitseminen merkitsee etäisyyden
ottamista itsestämme ja kokemuksestamme, ja katsomista ulkopuolisen tarkkailijan silmin. Mihin tämä liittyy? Mikä on selitys tämän tällaisuudelle? Me etsimme selityksiä, sillä me elämme
älyllisesti ja haluamme "ymmärtää". Me emme huomaa, että meidän ei tarvitse selittää mitään,
jotta voisimme elää ja kokea elämän virtauksen. Paranemiseen kuuluu tulkintojen muuttuminen.
Ennen kuin löydämme kuulumisen, meidän on korvattava tulkintamme hetkeksi uusilla. Me
alamme katsoa itseämme, reaktioitamme ja maailmaa uudesta näkökulmasta. Ikään kuin maailma muuttuisi ja me muuttuisimme. Silti kaikki on edelleen kuten ennenkin, mutta uusien tulkintojemme avulla me voimme purkaa vanhoja. Me elämme välillä tunteiden myrskyssä, kun
jokin mikä vain on, saa tulla yhä lähemmäs meitä. Ikään kuin mekin tulisimme lähemmäs itseämme. Tulkintojen muuttumiseen sisältyy väistämättä illuusio todellisuuden muuttumisesta.
Silti koko universumi on sama kuin ennenkin - ainoastaan vain hieman lähempänä.
Mutta mistä me tiedämme, koska tulkinnat lakkaavat? Mistä me tiedämme, että emme taas
vain tee uusia tulkintoja? Miten me tunnistamme kuulumisen?
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Me tunnistamme sen ensin yhdestä merkistä: se on joka suhteessa täysin erilainen kuin kaikki
aikaisemmat kokemuksemme. Se ei kutsu mielessämme esiin ainuttakaan aikaisempaa kokemusta, muistoa eikä tunnetta. Se ei tuo mielikuvia menneisyydestä eikä tulevaisuudesta. Se on
aivan uusi asia. Se on joka hetki erilainen kuin koko menneisyys. Mutta tämä erilaisuus ei ole
vastakohtien erilaisuutta. Menneisyys vain liukuu pois, ja sen tilalle tulee mielen hiljaisuus.
Vain se. Vastakohdat ja erot, jotka tunsimme aiemmin, ovat kadonneet. Hiljaisuus on saapunut
joka paikkaan.
Tässä mielen hiljaisuudessa me olemme osa kaikkea. Meidän ruumiimme on rakentunut samoista aineista kuin maailmankaikkeus. Meidän kauttamme maailman ainetta on liittynyt elämän prosessiin, ja nyt se rakastaa meidän kauttamme itseään. Tämä kokemus ei kuitenkaan ole
hiljainen. Oikeampi sana olisi ehkä seesteinen. Käytän sanaa hiljainen vain kuvaamaan mielen
puheen loppumista ja tulkintojen katoamista. Jokainen nykyhetki on uusi ja välitön mukana
oleminen, vaivaton ohjautuminen kaikkialla yhtä aikaa tapahtuvan maailman mukana. Meidän
koko olemuksemme on tullut mukaan maailmankaikkeuden tanssiin. Meistä on tullut osa sitä
mikä vain on. Meidän ei enää tarvitse selittää elämää, sillä me olemme osa elämää, osa joka
meidän kauttamme rakastaa itseään. Me olemme elämä itse. Jokainen ajatuksemme, silmiemme
liikahdus ja käsiemme heilautus on elämää itse. Me emme ainoastaan ole elämän keskellä, vaan
jokainen meistä on elämä itse juuri sellaisena kuin elämä on.
Nykyhetkessä pysyminen
Kun mielemme humisi tuskassa ja peloissa, emme voineet olla läsnä nykyhetkessä. Tuskamme ohjasi mielemme menneisyyteen ja pelkomme vei sen tulevaisuuteen. Kun tuskamme alkaa
kadota ja pelkomme häipyvät, alamme kokea lyhyitä täydellisen läsnäolon hetkiä. Tätä läsnäoloa voidaan lisätä tietoisen antautumisen avulla. Kun huomaamme ajattelevamme jotakin, joka
on tulevaisuudessa, menneisyydessä, tai jossakin muualla, voimme päästää ajatuksistamme irti.
Jos me vaikka tiskatessamme huomaamme ajattelevamme henkilöä, joka ei ole läsnä, voimme
päästää irti ajatuksistamme ja keskittyä katsomaan kuplia tai veden liikkeitä. Tai saatamme hetkeksi lopettaa tiskaamisen ja keskittyä kyseisen henkilön ajattelemiseen. Saatamme myös päättää keskittyä ensin tiskaamiseen ja sitten varata aikaa tuon henkilön ajattelemiseen. Meidän ei
kuitenkaan tulisi pakottaa mieltämme. Me pelkästään päästämme irti henkilöstä ja annamme
kuplista heijastuvan valon saapua mieleemme. Jos emme voi tehdä niin, silloin me vain hyväksymme, että emme voineet olla täysin läsnä nykyhetkessä. Joka tapauksessa me olemme niin
läsnä kuin voimme olla, ja hyväksymme sen kiitollisina. Näin tehdessämme me tulemme vähitellen enemmän tietoisiksi itsestämme ja opimme tunnistamaan heti kun mielemme pakenee
nykyhetkestä.
Luonnollisesti on aikoja, kun ajattelemme jotakin joka ei ole läsnä. Me suunnittelemme, pohdimme menneisyyttämme ja ajattelemme muita ihmisiä tai elämän tapahtumia. Kuitenkin niin
tehdessämme me tiedämme tekevämme niin, ja haluamme tehdä sen nykyhetkessä kaikilla tiedoillamme ja taidoillamme. Saatamme myös haluta tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, mutta silloinkin me tiedämme tekevämme niin. Me tiedämme, että voisimme keskittyä niistä vain jompaankumpaan, mutta haluamme keskittyä molempiin omasta vapaasta tahdostamme, eikä niin, että
ne veisivät huomiomme pakonomaisesti.
Jotta me kuuluisimme, me pysymme nykyhetkessä. Mutta me emme pysty siihen suoraan.
Sen sijaan päämäärämme on oppia tuntemaan itsemme niin, että huomaamme milloin mielemme
karkaa nykyhetkestä. Ensimmäinen asia jonka opimme, on että me olemme usein muualla, toisessa ajassa tai paikassa. Mitä enemmän voimme päästää irti menneisyydestämme, tulevaisuudestamme ja muista ihmisistä, sitä enemmän voimme pysäyttää mielemme vaeltelun ympäriinsä.
Emme yritä pakottaa itseämme analysoimaan sitä mitä teemme, vaan yritämme antaa itsemme
kokea sitä mitä teemme. Paras tapa aloittaa on seurata aistejamme. Kun tiskaamme asioita, annamme itsemme tuntea veden virtauksen, kuulla lautasten tanssin, haistaa pesuaineen ja nähdä
kuplista heijastuvan valon. Yritämme olla ajattelematta niitä ja annamme todellisuuden vain
saapua mieleemme aistiemme kautta. Mitä enemmän voimme tehdä niin analysoimatta, sitä
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enemmän alamme omistaa omaa paikkaamme nykyhetkessä siinä missä olemme. Jos ajatuksia
syntyy, emme yritä jahdata niitä pois, vaan olla piittaamatta niistä. Toimimme ikään kuin olisimme katsomassa elokuvaa, kun edessämme olevat ihmiset alkavat käyttäytyä levottomasti. Me
emme keskity heihin emmekä yritä pakottaa itseämme keskittymään elokuvaan. Olemme vain
piittaamatta edessämme olevista ihmisistä. Voimme kuvitella että ajatuksemme ovat tällaisia
ihmisiä meidän ja todellisuuden välissä - me olemme piittaamatta niistä ja katsomme todellisuutta niiden ylitse. Jos me lähestymme todellisuutta pakonomaisen keskittymisen kautta, me
lähestymme sitä hallitsijoina, eikä todellisuus antaudu meille. Me olemme osa valtavaa todellisuutta, jolle meidän on antauduttava, eikä päinvastoin.
Ensimmäisen kerran kun koin läsnäolon, olin lukenut siitä jotakin, ja sitten vain tuijotin tietokoneeni näppäimistöä ajatellen sitä mitä olin juuri lukenut. Yhtäkkiä kaikki mitä tiesin, oli
vain näppäimistö jota katsoin. Koko tietoisuuteni katsoi näppäimistöä. Minusta tuntui kuin tuolini olisi tullut tyhjäksi, sillä en ollut enää tietoinen itsestäni. Kaikki mistä olin tietoinen, oli vain
näppäimistö. Katsoin sitten kahvimukini jälkiä pöydällä, ja ne olivat kaikki mitä tiesin ja koin.
Se oli upea kokemus, joka kesti viitisen minuuttia. Tuo hetki oli täynnä iloa ja riemua, mutta
silti kaikki oli syvää rauhaa ja kunnioitusta. Se, miten koin näppäimistön ja kahvitahrat oli aivan
uskomatonta. Minä vain ihailin niitä ajattelematta niitä sen kummemmin. Yhtäkkiä olin tietoinen näppäimistön suunnittelusta, valmistamisesta ja sen käyttämisestä - mutta silti en ajatellut
niitä. Tietoisuuteni vain esitteli ne minulle, ja minä katsoin näytelmää. Vaikka näppäimistö ja
tahrat olivat paikallaan eivätkä muuttuneet ollenkaan, kokemus oli hyvin dynaaminen ja sisälsi
paljon enemmän kuin vain sen minkä näin. Koin elämän, joka sisältyi näppäimistöön - suunnittelun, suunnittelijat, valmistajat, myyjät - kaiken mikä liittyi näppäimistöön. Tämä sai minut
kunnioittamaan näppäimistöä monen elämän ilmentymänä. Kunnioitin kahvitahroihin sisältyviä
tarinoita samalla kun monet kahvin juomiseen liittyvät tapahtumat virtasivat tietoisuudessani - ei
erillisinä tapahtumina, vaan harmonisena kahvin juomisen kokemuksena, joka oli läsnä tahroissa. Kuitenkaan en ajatellut tahroja enkä kahvin juomista - pelkästään katsoin mitä tietoisuuteni
esitteli minulle. Vieläkin riemuitsen kun ajattelen tuota kokemusta, vaikka tällainen olotila on
tullut pysyvämmäksi osaksi elämääni. Ensimmäinen kerta löi minut ällikällä, mutta pysyvämpi
olotila on kadottanut ensimmäisen kerran innostuksen. Kuitenkin se on aina kaunis ja harmoninen olemassaolon kokemus - ja äärettömän rikas.
Äskettäin vaihdoin kesärenkaat autoomme. Tavallisesti se oli ikävä työ, josta en erityisemmin pitänyt. Tällä kertaa se oli täynnä iloa. Kun pyöritin renkaat pois tallista, tunsin uudella tavalla renkaan pinnan pyörivän kättäni vasten. Koin hyvin voimakkaasti kumin karhean pinnan,
ja opin syvällä tavalla jotakin uutta renkaan ja tien välisestä kosketuksesta. Nyt kun ajan autoa,
olen myös tietoinen renkaan ja tien välisestä kontaktista – kuitenkaan ajattelematta sitä. Samoin
tunsin työkalujen teräksisen kosketuksen voimakkaana ja opin tuntemaan työkaluni hyvin henkilökohtaisesti. Minulla ei ollut kiire mihinkään. Halusin vain kokea renkaiden vaihtamisen kaikilla aisteillani, ja se oli täynnä iloa. Odotan ilolla seuraavaa renkaiden vaihtamista, vaikka en
kuitenkaan kaipaa sitä. Se tulee sitten kun tulee, ja tiedän että sekin on iloinen kokemus. Olen
oppinut kunnioittamaan kaikkea – jopa hiekkaa kotimme eteisen matolla. Hiekka osoittaa, että
kotimme on elävä, ja se voi kertoa monia hienoja tarinoita.
Jotta voisimme kokea kuulumisemme syvällisesti, me opettelemme pysymään nykyhetkessä.
Pyrimme sitä kohti avaamalla aistimme ympäröivälle todellisuudelle ja antautumalla niiden
viesteille. Alamme antaa todellisuuden saapua sisällemme analysoimatta sitä. Kun otamme
suihkun, annamme aistiemme paljastaa veden virtauksen ja shampoon tuoksun. Avainsana on
antautuminen eikä keskittyminen. Kun otamme suihkun, kaikki mitä me silloin tiedämme on,
että me otamme suihkua ja olemme siinä täysin läsnä. Silloin määrittelemme itsemme seuraavasti: Minä olen se joka ottaa suihkua. Yritämme saada mielemme pysymään kanssamme mitä
teemmekin, ja jos se pakenee nykyhetkestä, me kutsumme sen hellästi takaisin. Huomaamme
miten rikkaassa maailmassa me elämme koko ajan. Opimme tuntemaan maailmamme hyvin
henkilökohtaisesti, tavalla jolla emme tunteneet sitä aikaisemmin. Mutta tämä on vasta alkua
valaistumisen tiellä.
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Vapaus valita
Kosmisessa tietoisuudessa on valtava valinnanvapaus. Me voimme valita keskittyä mihin tahansa, antautua ympäröivälle todellisuudelle tai käydä täydelliseen lepoon. Koko tietoisuutemme seuraa valintojamme. Sisäisen maailmamme vapautta ei rajoita mikään. Kun kävelen pitkin
polkua, voin valita minkä tahansa monesta vaihtoehdosta. Ennen tämän kirjoittamista muistelin
edellistä tekemääni kävelyä. Tein mm. seuraavaa:
1. Antauduin ympäröivälle todellisuudelle ottaen vastaan kaiken, minkä aistini ja tietoisuuteni kertoivat minulle. Kun katsoin köyttä, joka sitoi kaksi laituripaalua yhteen,
tietoisuuteni ja aistini esittelivät sen minulle hyvin rikkaasti. Olin selvillä köydessä
olevasta jännityksestä, paalujen ja köyden kosketuksesta ja siitä, miten vesi huuhtoo
köyttä. Olin tietoinen köyden karkeasta ja limaisesta pinnasta ikään kuin olisin koskettanut sitä, vaikka vain katsoin. Tunsin miten se on sään armoilla, ja miten se on
merkityksellinen osa kokonaisuutta. Samaan aikaan olin tietoinen koko laiturista, yhdestä köydestä ja siitä, miten tuo köysi oli merkityksellinen osa kokonaisuutta. Tunsin
syvää kunnioitusta yksinkertaista köyttä kohtaan. Viivyin tilanteessa pari minuuttia,
vain antaen köyden todellisuuden virrata sisääni.
2. Lakkasin ajattelemasta ja asetuin lepoon. Menin täydelliseen hiljaisuuteen, vaikka
kävelin pitkin polkua. Tiesin että kävelin, aistini esittelivät todellisuuden ja kävelin
pitkin polkua, kuin kuka tahansa joka kävelee. Kuitenkin mieleni oli levossa, eikä käsitellyt tietoisesti niitä viestejä jotka saapuivat, eikä mitään muitakaan ajatuksia.
3. Keskityin nykyhetken asioihin. Tutkin kaunista lehteä, joka oli pudonnut polulle.
Ajattelin veden virtausta sen kanavissa ja solukossa, ja tutkin sen kauneutta ja hienoa
rakennetta. Koko mieleni oli kanssani ja unohdin hetkeksi kaiken muun.
4. Ajattelin asioita jotka eivät olleet nykyhetkessä ympärilläni. Rukoilin vaikeaan tilanteeseen joutuneen ystäväni puolesta. Tunteeni seurasivat, tulin surulliseksi hänen
puolestaan ja tunsin myötätuntoa. Minua ei häirinnyt yhtään se, että kävelin pitkin
polkua.
5. Käsittelin surua. Ajattelin surua, joka minulla oli ollut jonkun aikaa ja jälleen tunteeni
seurasivat. Rukoilin suruni puolesta ja kiitin Jumalaa siitä, että hän oli antanut minulle
mahdollisuuden kasvaa sen kautta.
6. Suunnittelin. Ajattelin huomista ja innostuin siitä, että näkisin rakkaan ystävän pian.
Ajattelin asioita, joista haluaisin jutella hänen kanssaan. Jälleen unohdin kaiken
muun.
Kokemus siitä, että koko tietoisuuteni seuraa valintojani, on kerrassaan upea. En ollut koskaan osannut kuvitella, että tällainen harmoninen olotila on mahdollista. Olen levossa missä
tahansa olenkin, mutta voin olla myös jossakin muualla. Kuitenkin on yksi asia, johon tietoisuuteni pyrkii itsestään, ja se on hiljaisuus. Olen oppinut olemaan hiljaa Jumalani edessä ja olen
alkanut rukoilla muiden ihmisten puolesta, erityisesti niiden puolesta, jotka kärsivät tai tarvitsevat paranemista. Hiljaisuudesta on tullut myöntymistä Jumalan voimaan ja siihen, että elämäni
riippuu hänestä. Se rauhoittaa mieleni ja synnyttää rakkautta. Kun mieleni ei ole kiinni menneessä, tulevaisuudessa eikä muissa ihmisissä, se on vapaa myös itsestään. Siinä ei ole hermostuneisuutta, ei katkeruutta eikä pelkoa. Menneisyys on levossa, ja tulevaisuus on rakastavan Jumalan hallinnassa, jolla on minua kohtaan paljon paremmat aikeet kuin minulla itselläni. Mieleni on vapaa huolista, ja olen sen hallitsija. Tunnen suurta iloa ja rauhaa, kun mieleni saa vain
olla luojansa ja rakastajansa edessä. Hänen luokseen mieleni haluaa mennä, ja hän on se jolle
minä kuulun.
On aikoja, jolloin huolet valtaavat mielen, tuska tai takauma nousee esiin, tai kun tunnen surua tai pettymystä. Kuitenkin voin panna ne syrjään melkein milloin tahansa haluan, ja olen vapaa keskittymään johonkin muuhun. Kun palaan takaisin suremaan, kohtaan suruni ikään kuin
taukoa ei olisi ollutkaan. Jokin aika sitten tapahtui asia, joka osoitti kuinka paljon olin riippuvai-
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nen yhden henkilön hyväksynnästä ja arvostuksesta. Sen seurauksena nousu suru jota aloin
työstää, kun olin samaan aikaan luvannut katsoa vaimoni kanssa elokuvan. Kun katsoin elokuvaa, olin rauhallisesti vaimoni kanssa. Kesken elokuvaa minun piti lähteä käymään vessassa, ja
lähtiessäni menemään sinne annoin surun vallata mieleni. Kasvoni vääristyivät ja ähkäisin hiljaa. Vessassa annoin koko ruumiini ilmentää tuskaa, mikä tuntui hyvältä ja parantavalta. Kun
palasin vaimoni luokse, olin taas rauhallinen. Tunteeni seurasivat valintojani täydellisesti. Minulla ei ollut mitään syytä komentaa niitä – ne vain seurasivat. Tähän päivään mennessä en ole
lakannut ihmettelemästä tällaisen olotilan lepoa ja rauhaa. Jopa suremisessa on suuri harmonia
ja lepo, ja koko prosessi on minun hallinnassani.
Kirjoitin edellisen kappaleen ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten. Vieläkään en ole lakannut ihmettelemästä paranemisen riemua. Olen aina välillä ihmetellyt, kuinka suureksi elämän ilo
voi tulla. Alan jo vihdoin uskoa, että se voi tulla aika suureksi. Olemassaolon riemu lienee yksi
elämän perusominaisuuksista. Se vain tuppaa hautautumaan monimutkaisten ajatusten, tulkintojen ja odotusten alle. Elämän suunnittelu ei ole elämää. Sitä on hyvä suunnitella jonkin verran,
vaikka me emme sitä voi oikeasti juurikaan suunnitella. Se vain tapahtuu. Elämä vain tapahtuu.
Huolen ja surun ajat ovat osa paranemista ja inhimillistä elämää, ja ne ovat myös Korkeamman Voimamme lahjaa. Kärsimys on hyvä ja arvokas opettaja. Joitakin asioita voidaan oppia
vain kulkemalla kärsimyksen kautta. Tällä tiellä me emme ainoastaan opi mitä rakkaus on, vaan
meistä tulee rakastamaan kykeneviä ihmisiä. Me ymmärrämme mitä rakkaus on, kun koemme
olevamme itse rakastettuja armossa ja totuudessa, missä tahansa olemmekin. Me emme ainoastaan opi uusia asioita – me muutumme uusiksi ihmisiksi. Jumala vie meitä tilanteisiin, joissa
opimme rakkauden merkityksen, ja myös mitä merkitsee olla ilman rakkautta. Me emme opi
rakastamaan kirjoja lukemalla emmekä puheita kuuntelemalla. Me opimme rakastamaan antautumalla, mikä usein tarkoittaa kestämistä, irti päästämistä ja kärsimistä. Me opimme rakastamaan tavoilla, jotka jättävät muut ihmiset vapaiksi ja edistävät vapaan yksilön rakentumista. Me
näemme rakkauden ruumiillistuvan kaikkialla minne menemme ja kaikessa mitä teemme. Mitä
enemmän me opimme rakastamaan, sitä enemmän me rakastamme, ja sitä enemmän me tiedämme, että meillä on vielä paljon opittavaa. Tämä on lupaus elämästä, joka on joka päivä elämisen arvoista.
Ihmisten keskellä me teemme valintamme tietoisesti ja vapaasti. Tulee myös aikoja, jolloin
vanhat haavamme ohjaavat reaktioitamme, mutta me huomaamme nuo tilanteet ja hyväksymme
ne. Ne ovat Jumalan lahjaa, kun hän osoittaa meille tietä. Me olemme itsekkäitä, joskus siksi,
että haluamme, mutta useimmiten tuskamme tähden tai siksi, että etsimme ulkoisia asioita vahvistaaksemme itseämme. Mitä enemmän löydämme arvomme Jumalan vapaina lapsina, sitä vähemmän me haluamme antaa minkään itsemme ulkopuolella olevan määritellä sitä mitä me
olemme. Olemme kiitollisia jokaisesta tilanteesta, joka vie meitä kohti paranemista, ja me paranemme tietoisesti. Me emme voi olla sitä mitä me emme ole, emmekä me yritä pakottaa itseämme olemaan jotakin muuta. Mitä enemmän me paranemme, sitä vapaampia me olemme valitsemaan jotakin vain siksi, että me olemme me, emmekä muiden miellyttämisen tai ohjaamisen
tähden. Me annamme heille vapauden valita, emmekä yritä vaikuttaa heidän valintoihinsa syyllisyyden, häpeän tai voiman avulla. Mitä tahansa he tekevät tai sanovat, se ei määrittele meitä. He
ovat yksi, me olemme toinen, ja yhdessä me olemme yhtä. "Kenen puolella olet?" on meille
merkityksetön kysymys. Meillä ei ole vihollisia silloinkaan, kun asetamme rajoja vahingollista
käyttäytymistä vastaan. Kun ilmaisemme vihaamme, meillä ei ole vihollisia. Me rakastamme ja
kunnioitamme muita ihmisiä, hyväksyen myös oman inhimillisyytemme ja epätäydellisyytemme. Me olemme me, vahvuuksinemme ja heikkouksinemme, ja olemme onnellisia ollessamme
itsemme.
Mitä hyvänsä teemme ruumiilla, mielellä ja sielulla, se on harmoninen kokonaisuus. Voin
tuntea tämän harmonian esimerkiksi kävellessäni – nautin ruumiini, mieleni ja sieluni harmoniasta. Jokainen lihakseni on hallinnassani, samoin kuin jokainen ajatus tai rukous. Tämä antaa
suuren ilon ja vahvan itsekunnioituksen, joka ei perustu siihen että olisin "parempi" kuin muut.
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Se perustuu omana itsenäni olemiseen ja siitä nauttimiseen. Olen onnellinen ollessani minä. Se,
että olen minä, on parasta mitä minulle on koskaan tapahtunut. Miten se voisi olla toisin?
Hiljaisuus
Kuulumisen yksi olennainen osa on hiljaisuus. Se tarkoittaa hiljaisuutta olosuhteissa, ajatuksissamme, mielessämme ja hengessämme. Nyky-yhteiskunta pyrkii täyttämään kaikki paikat
niin monilla ärsykkeillä, että mielemme ei ehdi käsitellä niitä. Televisiot ja radiot ovat jatkuvasti
päällä, ja kaupat ovat täynnään ärsykkeitä. Minulla oli usein työskennellessäni tapana kuunnella
taustamusiikkia, mitä kuuntelen joskus vieläkin, mutta jonkin aikaa en halunnut kuunnella sitä
ollenkaan. Musiikki, elävä tai äänitetty, on taideteos, ja me voimme antautua taiteilijan luomalle
kauneudelle – samoin kuin kauniin maalauksen katsomiselle. Kauhumusiikki oli tärkeä osa paranemistani kun etsin omia haavojani, mutta nyt harmoninen ja kauniita tunnelmia sisältävä musiikki herättää unelmia ja vahvistaa niitä. Toisinaan musiikki pehmentää meluista ympäristöä ja
toisinaan se kutsuu meidät muihin maailmoihin. Silti usein pidän täydellistä hiljaisuutta parempana.
Meidän on syytä kiinnittää huomiota niihin ärsykkeisiin, joiden keskellä me elämme. Tällä
hetkellä en pidä yhtään sellaisten elokuvien katselemisesta, joissa ihmisiä vahingoitetaan, petetään tai kohdellaan väärin. Tämä saattaa olla väliaikainen tilanne, mutta noiden elokuvien katsominen ei tuo minulle iloa. Tiedän jo muutenkin, että liian monia ihmisiä kohdellaan väärin.
Joissakin muissa tällaiset elokuvat voivat ehkä herättää parantavia ajatuksia ja halua rakastaa.
Monet ärsykkeet vain saavat mielemme vain harhailemaan levottomasti. Se on usein niiden tarkoituskin, ettei meidän tarvitsisi ajatella itseämme, mutta silloin ne ovat paranemisemme esteenä
ja vain lieventävät pahaa oloa hetkeksi. Joskus sekin voi olla tarpeen.
Lähestyessämme ympärillämme olevaa todellisuutta me kohtaamme sen nöyränä, hiljaisesti
ja kunnioittaen. Me olemme osa todellisuutta eikä päinvastoin. Vähitellen me alamme tunnistaa
tapoja, joilla luomme valheellista "todellisuutta" ympärillemme. Jos me opimme kohtaamaan
"todellisuuden" tai "Jumalan" vain silloin kun tietyt tuoksut, äänet, ihmiset, kuvat tai mitä hyvänsä, ovat läsnä, me emme koe aitoa, oikeaa, kesyttämätöntä ja kontrolloimatonta todellisuutta.
Silti nuo samat esineet ja asiat voivat herättää kauniita ajatuksia ja edistää halua luoda parempaa
maailmaa. Mutta mitä enemmän voimme päästää irti etukäteisodotuksista ja antautua hiljaisuudessa kaikelle, sitä rikkaampi maailma eteemme avautuu. Me opimme olemaan levossa liikenneruuhkissa ja kaupunkien melussa. Me voimme myös kokea liikenneruuhkien valtavan energian
ja nähdä niiden kauneuden ja harmonian, mutta tie siihen kulkee oman rauhamme ja lepomme
löytämisessä niiden keskellä.
Me voimme levätä hiljaisuudessa, kun mielemme on vapaa paniikista ja peloista tai kiinnittymisestä mihin tahansa tunteeseen tai asiaan. Jos emme voi olla hiljaa, me tunnemme tunteemme ja antaudumme niille nykyhetkessä. Ollessamme surullisia itkemme surumme ja otamme
paikkamme itkevinä ihmisinä. Jos olemme kauhuissamme, ainoa asia jonka tiedämme, voi olla
kauhu, jolloin mielemme on täysin sisäänpäin kääntynyt. Maailma on silloin vain paikka, jossa
ruumiimme kulkee kantaen kärsivää mieltämme paikasta toiseen. Silloin me omistamme paikkamme sellaisina. Me hyväksymme sisäiset viestimme ja kunnioitamme niitä. Itse asiassa me
olemme silloin hiljaa ja kuuntelemme sisällämme olevaa kaaosta. Me voimme levätä myös levottomuuden keskellä, mutta vain, jos emme huolehdi itsemme ulkopuolella olevista asioista.
Me kunnioitamme itseämme ja pysymme nykyhetkessä, vaikka siinä oleminen olisi vain kestämistä, mutta me myös ymmärrämme, että olemme tiellä joka vie rauhaan. Mielen hiljaisuutta ei
voi pakottaa. Pakottaminen on mielen meteliä. Hiljaisuus on sellaisen mielen luonnollinen olotila, joka on vapaa tuskasta ja kiinnittymisestä ulkopuolisiin asioihin, ja joka ei ole niin voimakkaiden sisäisten tai ulkoisten ärsykkeiden keskellä, että se ei pysty prosessoimaan niitä. Toisinaan me emme saata edes tietää miten jaksaisimme elää, mutta lopulta kaikki tulee niin selkeäksi, että on vaikea muistaa aikoja, jolloin emme tienneet. Alamme löytää kuulumista, ja kun
olemme löytäneet sen, voimme kuulua myös äänekkään hässäkän keskellä nauttien ympärillämme olevasta mahtavasta energiasta.
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Me tulemme toisia ihmisiä lähelle hiljaisuudessa. Kun olemme levossa, me voimme kuunnella heitä ja annamme heidän olla oma itsensä. Meillä ei ole kiirettä puhua, ja meillä on aikaa
kiinnittää huomiota heidän sanoihinsa ja eleisiinsä. Heillä on vapaus puhua, kunnes he ovat sanoneet kaiken. Me emme yritä ohjailla heitä emmekä vaadi, että heidän tulisi sanoa tai tehdä
jotakin, jolla he voisivat saada rakkautemme. Asenteemme heitä kohtaan on nöyryys ja kunnioitus, jotka nousevat meidän omasta levostamme. Meillä on tässä maailmassa oma paikkamme
ja tarkoituksemme, kuten myös heillä. Kun kuuntelemme hiljaa, olemme valmiita ja halukkaita
arvostamaan heidän persoonallisuuttaan ja unelmiaan, ollen iloisia elämän rikkaudesta. Mielemme ollessa hiljainen me voimme lakata olettamasta, ja annamme muiden ihmisten määritellä
itse itsensä. Mitä tahansa he tekevät tai sanovat, se on heidän oman olemassaolonsa määrittelyä
eikä meidän. Kun katsomme heitä, ymmärrämme heidän olevan oma yksilönsä, ja näemme näkymättömän persoonien rajaviivan heidän ja meidän välillä. He ovat he, me olemme me, ja yhdessä olemme yhtä. Me kunnioitamme heitä, sillä me kunnioitamme itseämme. Me olemme tietoisia heistä, sillä olemme tietoisia itsestämme. Me rakastamme heitä, sillä me rakastamme itseämme. Mitä tahansa he tekevät tai sanovat, se ei vähennä meidän rakkauttamme itseämme tai
heitä kohtaan. He saattavat loukata meitä, ja me saatamme loukata heitä tai itseämme, mutta
parantava rakkaus jää. Joskus se voi kehottaa meitä päästämään irti. Toisinaan se voi kehottaa
pyytämään anteeksi, antamaan anteeksi, tulemaan lähemmäs ja jäämään vierelle.
Löydettyämme hiljaisuuden me voimme mennä eteenpäin ja seurata unelmiamme levossa.
Tiedämme, että meillä ei ole kiire mihinkään, ja joudamme ottamaan paikkamme maailmassa ja
ihmisten keskellä. Annamme itsemme olla siinä missä olemme, ja olemme siinä onnellisia.
Unelmoimme, mutta emme ole levottomia ja kiireisiä näkemään niiden toteutumista heti. Pyrimme nöyrinä kohti päämääräämme, tietäen että lopulta me voimme tehdä vain hyvin vähän.
Mutta nekin pienet asiat joita teemme, voivat olla tärkeitä yksilöille. Meillä ei ole tarvetta olla
esillä väkijoukkojen keskellä, eikä meidän tarvitse tehdä asioita, jotta olisimme arvostettuja. Me
teemme virheitä, joita joskus suremme, mutta aina me muutumme ja kasvamme. Jokainen asia
jota teemme tai koemme, on tilaisuus oppia, ja me iloitsemme kun huomaamme, että me opimme ja muutumme. Me lepäämme ja olemme vapaita olemaan oma itsemme. Me olemme vapaita
tekemään virheitä ja oppimaan niistä. Meistä tulee avoimia, uteliaita ja spontaaneja. Me katsomme maailmaa sisäisen Lapsemme silmillä ja nautimme näkemästämme. Elämästä tulee
hauskaa. Hiljaisuutemme kautta me löydämme oikeutemme olla äänekkäitä ja leikkiviä, kadottaen itsemme kaikkeen minkä kanssa leikimme. Maailmasta tulee leikkikenttämme, jota me tervehdimme avoimella hymyllä. Hiljaisuudessa me pääsemme kosketuksiin maailman rikkauden
kanssa, ja se saavuttaa meidät täysin avoimien aistiemme kautta. Me emme ainoastaan ymmärrä
kauneutta, vaan me koemme kauneuden. Me ymmärrämme, että kauneus on oma kokemuksemme, ja me löydämme kauneutta paikoista, joissa emme nähneet sitä aikaisemmin.
Meidän elämämme kantava voima tulee usein hiljaisuudesta ja hiljentymisestä omien arpiemme äärelle. Me saamme koskettaa niitä ja tuntea niiden läsnäolon. Me saamme hiljaisesti
antaa niiden vain olla ja parantua itsestään, samalla kun ne vapauttavat niihin varastoitunutta
surua ja menetystä. Me löydämme itsemme kokonaisena ihmisenä, haavoitettuna ihmisenä, ja
ihmisenä joka on myös itse haavoittanut itseään.
Arjen ja paranemisen keskellä me unohdamme helposti pysähtymisen itsemme äärelle. Kun
asiat alkavat sujua, me saatamme kuvitella, että elämän voima tulee vahvuuksistamme ja voimme unohtaa herkät kohtamme. Mutta herkkien kohtiemme rakastava hoitaminen luo todellisen
voiman, joka kuulee omat tarpeemme ja muiden ihmisten tarpeet. Se synnyttää hiljaisen voiman,
jonka lähellämme olevat ihmiset tuntevat. Se pitää meidän silmämme auki silloinkin, kun me
näemme muiden ihmisten arvet. Me opimme kohtaamaan niitä samalla tavoin, hellästi ja ohimennen, tekemättä niistä suurta numeroa. Me voimme auttaa muita pysähtymään ja koskettamaan hellästi kipeitä kohtiaan.
Kasvamisella harjoituksen kautta on oma aikansa, kuten myös hiljaisella oman itsemme
kohtaamisella. Toinen ilman toista pysäyttää kasvumme. Kun ne ovat yhdessä, herkkyys saa
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ohjata voimaamme eikä meidän tarvitse pelätä voimamme lisääntymistä. Siitä tulee voima joka
ei särje, vaan parantaa - hellästi ja kuitenkin lujasti.
Zen-kalastaja
Läsnä oleminen ei ole kummallista. Se on yksinkertaisen elämän elämistä ja tyytyväisyyttä
sen keskellä. Päästettyämme irti monista asioista me palaamme takaisin arkeen ja maailmaan, ja
virtaamme sen mukana. Päältäpäin katsoen mikään ei ole muuttunut. Me olemme saavuttaneet
valaistumisen: meistä on tullut ihan tavallisia ihmisiä, mutta silti me olemme tulleet Zenkalastajan kaltaisiksi.
Kalastaja päätti lähteä etsimään valaistumista. Hän päästi irti kaikesta ja vietti luostarissa
useita vuosia mietiskellen. Hän kuunteli itseään, luontoa ja maailmaa. Hetken ajan kaikki mitä
hän tiesi, oli tuska, etsiminen, paraneminen, irti päästäminen ja itsen kohtaaminen. Hän löysi
suuren ymmärryksen, saavutti valaistumisen ja palasi sitten takaisin. Zen-kalastaja palasi teeskentelemättömänä, ilman ahneutta, vihaa, pelkoa ja vahingollisuutta. Hänen vaatteensa ovat
kuin kenen tahansa kalastajan ja hän puhuu kuin kuka tahansa kalastaja. Valaistumisen jäljet
ovat kadonneet hänestä. Hän ei ole mitään erityistä eikä tee mitään erityistä. Hän ei pyri erottautumaan millään tavalla. Jos yrität etsiä häntä, et löydä häntä. Hän istuu laiturilla aivan kuin
muutkin kalastajat, jotka odottavat, että kala nappaisi. Mutta Zen-kalastaja ei odota, että kala
nappaisi. Hän ei odota mitään. Hän vain istuu siinä maailman kanssa, ja koko maailma istuu
hänen kanssaan. Hän on läsnä kokonaan siinä mitä hän tekee. Hän ei odota siihen mitään lisää,
sillä jokainen hetki riittää sellaisenaan. Jos kalaa ei tule, kalat ovat siellä missä niiden kuuluu
olla. Jos kalaa tulee, hän panee ne talteen sinne, missä niiden kuuluu olla. Hän ei tyrkytä kenellekään mitään - ei viisaita sanoja, ei ihmeellisiä opetuksia. Sanat, ihanteet ja opit ovat kadonneet. Hän ei tarvitse symboleja, sillä niiden tilalla on se mitä ne osoittivat: läsnä olemisen kokemus.
Hän tulee joka paikkaan tyhjin käsin, valmiina käyttämään niitä, jos niitä satuttaisiin tarvitsemaan. Hän ei odota maksua siitä mitä hän tekee. Jotkut voisivat sanoa sitä rakkaudeksi ilman
ehtoja. Mutta hän ei sano sitä miksikään. Hän ei kaipaa ulkopuolista arvostusta, kehua, eikä
kunnioitusta, sillä hän kunnioittaa itseään. Hän ei pidä omia tekojaan erityisinä, sillä hän kunnioittaa kaikkea. Ja jos joku nauraa hänen hölmöyttään, hän liittyy mukaan nauramaan.
...minuun on taas laskeutumassa uusi asia...nyt kun en pelkää ja ole niin tuskainen ihan koko
aikaa onkin tullut valinnan paikka...vanha kutsuu turrukkeineen...koska uuteen astuminen jännittää ja pelottaakin mitä tunnen uusissa tilanteissa...olen jo tehnyt uusia asioita en aina niin
mukavissa tunnelmissa...vanhaan en voi palata tai psyykeni hajoaa tai kuolen se on totinen tosi...vielä minulla ei oikein uutta ole...nyt olen alkanut lenkeilläni juosta välillä se tuntuu hyvältä...uusia ihmissuhteita haluaisin kevyemmältä pohjalta...nyt olen keksinyt että menen tyttöjen
harrastuksin mukaan missä tapaan muita vanhempia...uutta ja kevyttä...tämä minän luominen
aikuisena käy kyllä työstä...olen ollut pari päivää tosi väsynyt...nyt minun pitää myös sanoa ystävälleni joka vetää minut heidän draamoihin mukaan...mutta jättää sitten ilmoittamatta...miten
asia on mennyt tai etenee ym...olen harkinnut että sanon hänelle ettei hän enää kertoisi kyseisiä
asioita minulle...minä hermostun ja jännitän sitten heidän asioita eikä toinen kerro kuinka asia
järjestyi...nyt viimeistä sotkua en ole kysellyt...tuli vain viesti...päätin etten jaksa tätä
enää...mietin vain miten asian mahdollisimman minä viestillä asian sanon...isänikin soitti ja
pyysi anteeksi ja sanoi että unohdetaan menneet että hän on jo vanha mies eikä halua riidellä ja
haluavat olla minuun ja perheeseeni yhteydessä...äitinikin soitti joten anteeksi annettu ja nyt on
katsottava eteenpäin...joudun olemaan yksin ja kun päästän irti pelkään että kaikki jättää minut
eikä minulle jää ketään...kuin perheeni ja terapeutti...yhteyttä ja liittymistä kaipaan mutta en
oikein osaa...koska olen jauhanut aina tuskasta älyllistä soppaa enkä kuitenkaan ole ymmärtänyt mistä puhun...tämä tyhjyys ennen uutta ei ole kivaa...ja vielä minua riepotellaankin...yritän
olla nyt vaan ihan rauhassa...hoitaa velvollisuudet ja paljon tarvitsen lepoa väsyn helposti...kiirettä en kestä...oppimista ymmällä oloa...tytär sai ajokortin...olen sen kyydissä matkustel-
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lut...aika hyvin tyttö kruisailee...minulla ei paljon autoa ole...isännällä oma...tyttö ajaa meidän
autolla...äiti kävelee...
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12. Usko
Usko on vaikea asia käsiteltäväksi, sillä eri ihmisille se merkitsee hyvin eri asioita. Yritän
kuitenkin käsitellä sitä, sillä me emme voi elää ilman uskoa. Me uskomme aina johonkin, ja
meidän arvomme perustuvat siihen mihin uskomme. Tiedän hyvin, että en voi kirjoittaa tätä
kirjoittamatta omasta uskostani tietoisesti, ja todennäköisesti vielä enemmän alitajuisesti. En
halua tyrkyttää omaa uskoani, mutta jos sinusta tuntuu, että teen niin, päästä irti.
Hengellisyys, usko ja luottamus ovat sisäisen Lapsen ominaisuuksia. Kun sisäinen Lapsemme pääsee esiin, myös näihin liittyvät kysymykset nousevat esiin. ”Uskon kriisin” käynnistyminen kuuluu sisäiseen eheytymiseen, ja se on merkki sisäisestä paranemisesta. Se ei ole merkki
luottamuksen kadottamisesta, vaan vielä syvemmän luottamuksen etsimisestä. Hengellinen kriisi
käynnistyy usein parin vuoden paranemisen jälkeen, kun sisäinen Lapsemme pääsee uudella
tavalla esiin. Se voi käynnistyä myös aikaisemmin tai myöhemmin. Joillekin se on kipeää etsimisen aikaa, ja joillekin se on vanhan uskon luottavaista vahvistumista. Me emme etsisi, ellemme tietäisi, mitä me etsimme. Tieto siitä on meissä itsessämme. Me emme löydä etsimäämme
itsemme ulkopuolelta, sillä se ei ole siellä. Meidän kysymyksemme ovat mielessämme siksi, että
me tiedämme vastaukset, vaikka emme uskaltaisi tietää. Me emme ole tyytyväisiä itsemme ulkopuolelta tuleviin vastauksiin, sillä ne eivät oikea vastaus.
Tähän asti me olemme uskoneet sen, mitä meille on sanottu. Tai me olemme kapinallisesti
valinneet uskoa aivan päinvastoin kuin meille on sanottu. Mutta uskomme on perustunut enemmän tai vähemmän muiden sanomisiin. Muut ovat määritelleet, mihin olisi syytä uskoa, jotta
meille ei kävisi huonosti. Uskon kriisin käynnistyessä me alamme etsiä itsellemme jotakin syvempää. Me emme enää halua ottaa vastaan sitä, miten muut ovat määritelleet uskon ja uskomisen. Ennen paranemistamme me olimme jakautuneet kahteen osaan, ja näiden osien välissä oli
paksu muuri, kuten kuva 3 esittää.

Kuva 3. Muuri aikuisen ja sisäisen Lapsen välissä.
Pään alueella ovat tietoisuus, järki ja tahdonvoima. Niiden avulla me pystyimme jatkamaan
elämäämme senkin jälkeen, kun sisäinen Lapsemme oli mennyt piiloon. Mutta tämä piiloutuminen ei syntynyt järjen eikä tahdonvoiman avulla. Sisäinen Lapsemme rakensi vahvan suojan
haavoitetuksi tulemisen kokemusten jälkeen. Muuri rakennettiin sisältäpäin, sillä se oli tarpeen
suojelemaan sitä, mikä jäi muurin sisälle. Se suojeli meidän herkkiä osiamme eristämällä ne
maailmasta. Se mitä jäi jäljelle, oli järki ja tahdonvoima. Sen tähden järkemme ja tahdonvoimamme eivät ole oikeita työkaluja tuon muurin purkamiseen. Muuri syntyi sisäisen haavoittumisen seurauksena, ja sen purkaminen tapahtuu ottamalla vastaan ja tunnustamalla se, mitä on
muurin sisällä. Muuri purkautuu sisältä päin, kun me alamme ottaa vastaan sitä, mitä sen takaa
tulee. Muuri syntyi siksi, että meille sanottiin, että meissä ei ole sitä, mitä meissä oli. Muuri
johtuu ristiriidasta todellisen itsemme ja sen maailman välillä, joka ei antanut meidän olla sitä
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mitä me olimme. Motiivi muurin rakentamiseen on emotionaalinen. Se ei ole älymme rakentama, eikä älymme voi myöskään purkaa sitä. Silti älymme voi olla oppaana sen purkamisessa.
Me voimme ymmärtää, mitä on tapahtunut ja miksi, mutta meidän on myös elettävä sisäinen
eheytyminen todeksi.
Valitettavasti meidän kulttuurimme ihannoi juuri sitä osaa, joka jää näkyviin haavoittumisen
jälkeen - järkeä ja tahdonvoimaa. Kuitenkin tuo tahdonvoima on hyvin vaatimaton verrattuna
sisäisen Lapsemme kutsumuksen voimaan ja elinvoimaan. Pelkästään olematon kykymme hallita itseämme, tunteitamme ja kokemuksiamme osoittaa sen. Tahdonvoima on lähinnä verrattavissa uudenvuodenlupauksiin. Se ei kanna meitä. Sisäisen Lapsemme kutsumuksen voima näkyy muun muassa siinä voimassa, jolla hän vie meitä kohti paranemista sen jälkeen, kun muurin
purkaminen on käynnistynyt. Sisäinen lapsemme vihaa tuota muuria, sillä se jättää hänet yksin
ja ilman mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Hän alkaa itse purkaa sitä heti, kun otamme vastaan
hänen viestinsä ja todellisuutensa. Jos muuri on paksu, me voimme olla yhteydessä muihin ihmisiin ja maailmaan vain sen yläpuolella olevan kolmen elementin kautta. Ihmissuhteemme tulevat pinnallisiksi ja tuskallisiksi. Tuo muuri myös estää sisäistä Lastamme saamasta kovasti
kaipaamiaan positiivisia viestejä, jotka vahvistaisivat hänen olemassaolonsa. Me emme usko
muiden kiitoksiin emmekä osaa ottaa niitä vastaan.
Kun me alamme tunnustaa sisäistä todellisuuttamme ja muuri alkaa purkautua, meidän elämäämme alkaa tulla uusia elementtejä. Tunteet alkavat virrata. Intuitiomme herää. Kutsumus
alkaa nousta, ja me alamme kokea kutsua olla oma itsemme ja tehdä jotakin, joka lähtee syvältä
sisältämme. Me alamme kokea olevamme läsnä maailmassa. Ihmissuhteisiimme alkaa tulla uusia piirteitä. Hengellisyytemme alkaa herätä. Siihen asti meidän "hengellisyytemme" on toiminut paljolti järjen ja tahdonvoiman avulla. Meidän "hengellisyytemme" on perustunut muiden
sanomisiin. Mutta hengellisyys on jotakin aivan muuta. Se on meidän oma kokemuksemme elämän tarkoituksesta ja Jumalan läsnäolosta. Se on yhtä kaukana järjestä kuin tunteet. Ja se on
yhtä kaukana tunteista kuin järki. Se on jotakin aivan muuta. Silti siitä voidaan puhua järjellä ja
se voidaan kokea tunteissa. Se on uuden aistin kaltainen, jonka avulla me tunnemme Tarkoituksen ja otamme vastaan Huolenpidon ja Rakkauden.
Hengellinen kriisi alkaa, kun meidän oma hengellinen osamme alkaa kysellä ja kutsua meitä.
Jokin meissä haluaa itse kokea Korkeamman Voiman läsnäolon. Ellemme me koe sitä, se kyseenalaistaa kaiken ”uskoomme” liittyvän. Se ei välttämättä sano, että uskomme olisi väärä,
vaan että me emme ole vielä löytäneet sitä omalle kohdallemme. Ei Jumalan valtakunta tule
nähtävällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä... Jumalan valtakuntaa eivät ole kirkot eivätkä
temppelit, vaan ihmissydän. Jokin meissä kaipaa täyttymystä. Tällöin se vaatii meitä kyseenalaistamaan kaikki vanhat uskomuksemme, kunnes löydämme oman persoonallisen ja sydämessämme todeksi koettavan suhteen elämään ja elämän tarkoitukseen. Silloin meidän uskomme ei
enää perustu siihen, mitä muut ovat sanoneet, vaan meidän omaan kokemukseemme. Se tulee ja
usko syntyy, sillä se on sisäisen Lapsemme keskeinen osa. Hän ei osaa elää ilman sitä, sillä jokainen meistä on Korkeamman Voimamme lapsi. Uskon kriisi alkaa, kun me emme enää hyväksy etäisiä järjen selityksiä, vaan haluamme kokea jotakin todellista. Kun me löydämme uskomme, meidän ei enää koskaan tarvitse kyseenalaistaa sitä. Se ei enää riipu järjestä eikä tahdonvoimasta, vaan se antaa perustan tahtomme voimalle. Siitä tulee yhtä vahva kuin se elämän kutsu, joka on meidän sisällämme. Silloin me huomaamme myös, että meidän ei tarvitse etsiä kutsumustamme järjellä. Meidän sisäisellä Lapsellamme on voittamaton halu ilmentää itseään. Se
tulee muurin takaa yhtä varmasti kuin kaikki muukin. Silloin se tulee suuressa luottamuksessa
Elämään, Jumalaan ja itseemme. Me uskallamme elää, ja lakkaamme kyselemästä, mitä meistä
pitäisi tulla. Me tiedämme olevamme sitä, mitä me olemme aina olleet, ja annamme itsemme
tulla esiin entistä vapaammin, emmekä kysele, onko se oikein vai väärin.
Pään alueella olevaa uskoa ei oikeastaan voi sanoa edes uskoksi. Se on enemmänkin epäuskoa, sillä sen käyttövoimana on usein pelko: jos en ajattele oikeita asioita ja tee oikeita tekoja,
minulle käy huonosti. Se ei niinkään anna elämälle voimaa, vaan rajaa sitä. Eikä se juurikaan
pysty hyväksymään omasta uskosta poikkeavaa uskoa. Se toimii järjellä, yrittäen selittää asioita,
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jotka eivät ole täysin selitettävissä. Se yrittää korvata muurin takana olevan sisäisen Lapsen
hengellisyyden aikuisen älyllä. Sydämen usko ja hengellisyys eivät sisällä pelkoa, vaan suuren
luottamuksen. Siinä on varmuus omasta tiestä, ja se hyväksyy muiden erilaiset tiet. Uskon keskeinen osa on turvallinen luottamus ja siihen kuuluva lepo. Sen ei tarvitse jatkuvasti kyseenalaistaa, vaikka se voi kyseenalaistaa turvallisesti ja aidosti.
Kaiken minkä teemme, me teemme uskossa. Kun me kävelemme ja laskemme jalkamme
maahan, luotamme siihen, että se kantaa meidän painomme, ja että hermomme ja lihaksemme
ohjaavat sitä oikein. Kun valitsemme päämääriämme ja tekojamme, teemme sen niihin uskomuksiin perustuen, joita meillä on maailmasta ja sen syy-seuraussuhteista. Monet valintamme ja
tekomme ovat niin "yksinkertaisia", että toimimme tiedostamattomasti, esimerkiksi kun kävelemme. Teemme myös monimutkaisia päätöksiä tietämättä, miten ne lopulta menevät. Me luotamme siihen, että teemme itsemme kannalta oikeita asioita silloinkin, kun emme tunne syyseuraussuhteita tarkasti. Silloin päätöksemme perustuvat uskoon (tai uskomuksiin). Monissa
tapauksissa uskomuksemme ovat alitajuisia ja saattavat olla ristiriidassa niiden uskomusten
kanssa, joita me sanomme itsellämme olevan.
En puhu vain niistä uskomuksista joita sanomme itsellämme olevan. Saatamme sanoa uskovamme rakastavaan Jumalaan, joka on antanut syntimme anteeksi ja ikuisen elämän, mutta jos
valintamme ja päämäärämme eivät perustu siihen, se on vain mielipiteemme. Saatamme sanoa
uskovamme vahvimman eloonjäämiseen, mutta jos valintamme ja päämäärämme eivät perustu
siihen, se on vain mielipiteemme. Silloinkin kun olin tuskan kontrolloima, ajattelin uskovani
rakastavaan Jumalaan. Kuitenkin minulla oli paljon vahvempia alitajuisia uskomuksia, että en
ollut rakastettava ihminen, ja että maailma oli vahingollinen paikka. Jotkut valinnoistani perustuivat tietoiseen uskooni, mutta alitajuiset uskomukseni sanelivat sen, miten elin jokapäiväistä
elämääni. Mitä enemmän me alamme yksinkertaisesti vain elää sen mukaan mihin me sanomme
uskovamme, sitä vähemmän meillä on tarvetta puolustella mielipiteitämme siitä. Usko ei ole
älyllinen käsite. Uskomuksemme ovat kaikkein syvin osa olemustamme, olivatpa ne tiedostettuja tai alitajuisia. Ne muodostavat perustan, jolla me määrittelemme itsemme ihmisinä.
Monet sanovat, että usko voi olla vahva tai heikko. En ole ollenkaan varma. Me uskomme aina johonkin, mutta monissa tapauksissa emme ole selvillä siitä, mihin uskomme. Kun olimme
täynnä pelkoa ja tuskia, me koimme, että maailma on kauhea paikka, jossa ainoa keino välttää
kärsimystä on teeskennellä ja piiloutua, mikä aiheutti vain lisää tuskaa. Olemme saattaneet
luottaa erinomaiseen älyymme ja kykyymme saada muut tekemään halumme mukaan. Olemme
saattaneet uskoa, että ihmisten miellyttäminen antaisi meille rauhan ja rakkauden. Ajattelen, että
uskomme määrä on vakio: me uskomme jonkinlaiseen elämän malliin ja elämme sen mukaan.
Tajuntamme ollessa sumentunut uskomuksemme ovat meiltä piilossa, mutta silti me elämme
niiden mukaan. Kun puhumme heikosta tai vahvasta uskosta, me puhumme tiedostetuista uskomuksista. Kun joku sanoo, "Uskoni on heikko", hän saattaa tarkoittaa sitä, että hänen uskollaan
Jumalaan on vain vähän vaikutusta hänen päivittäiseen elämäänsä. Silloin hän sanoo, että hänen
uskollaan muihin asioihin on enemmän vaikutusta kuin hänen uskollaan Jumalaan. Jos hän haluaa vahvistaa uskoaan Jumalaan, hänen on siirrettävä uskoaan muista asioista uskoonsa Jumalaan. Mutta hän voi tehdä niin ainoastaan, kun hän tulee tietoiseksi muista uskomuksistaan, jonka jälkeen hän voi päättää muuttaa tai olla muuttamatta niitä. Tämä on myös paranemisen ydin:
me päästämme irti niistä vahingollisista uskomuksista, joita olemme omaksuneet, ja saamme
uusia uskomuksia, jotka edistävät elämäämme. Me emme voi parantua, jos pidämme kiinni vanhoista uskomuksistamme. Me kohtaamme itsemme, uskomuksemme itsestämme ja muista, suremme sen osan elämäämme jonka olemme eläneet vahingollisten uskomusten vallassa, ja
olemme iloisia saadessamme uutta ja toimivaa uskoa. Näin tehdessämme uskomme kokonaismäärä ei muutu. Uskomuksemme ovat aina vahvoja, ja me elämme niiden mukaan, joko tietoisesti tai alitajuisesti. Mitä tietoisemmiksi uskomuksemme tulevat, sitä enemmän me voimme
päästää irti niistä uskomuksista jotka saavat meidät elämään epäsointuista elämää. Meistä tulee
harmoninen kokonaisuus syvimpiä tasojamme myöten.
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Miten me opimme kävelemään? Ensin meistä oli normaalia, että kaikki muut meitä lukuun
ottamatta kävelivät kahdella jalalla. Mieleemme ei koskaan juolahtanut, että jonakin päivänä
käveleminen voisi olla yhtä helppoa ja luonnollista kuin nyt. Muut uskoivat, että jonakin päivänä me kävelisimme. He olivat lähellämme ja osoittivat kävelemisen olevan luonnollinen osa
heidän elämäänsä. He auttoivat meitä nostamalla meidät ylös ja tukemalla meitä, kun aloimme
liikuttaa jalkojamme. Sitten tuli aika, kun kykenimme seisomaan kahdella jalalla, heiluen edestakaisin. Otimme ensimmäisen askeleemme. Nousimme ja kaaduimme, nousimme ja kaaduimme, mutta eräänä päivänä me kävelimme. Me opimme juoksemaan, ja nyt me tiedämme että
osaamme kävellä. Periaatteessa me olisimme voineet kieltäytyä kävelemisestä, mutta elämämme
olisi silloin paljon rajoittuneempaa. Kun olimme pieniä, mielemme oli avoin maailmalle, ja
meistä oli luonnollista mukautua siihen mitä me näimme ja kuulimme.
Usko ei ole pakottamista eikä tahdonvoimaa. Se ei ole pusertamista. Uskon olennainen elementti on antautuminen, ja me antaudumme uskomuksillemme jo nyt. Mitä tahansa teemmekin,
nousee "uskostamme". Kun me opettelimme kävelemään, antauduimme kävelemään oppimisen
prosessille, emmekä kiistelleet siihen liittyvistä teorioista. Me emme ajatelleet kävelemistä kaukaisena päämääränä, vaan olimme joka hetki vain läsnä omassa harjoituksessamme. Sillä, mitä
me ajattelimme kävelemisen päämäärästä, teoriasta tai tarkoituksesta, ei ollut yhtään mitään
väliä. Meille riitti, että teimme yksinkertaisia asioita nykyhetkessä.
Jos vain teemme sen, mitä on tarpeen nyt tehdä, me kasvamme. Meidän ei tarvitse tietää mitään muuta. Me saatamme mielestämme uskoa rakastavaan Jumalaan, mutta jos syvällä sisimmässämme koemme olevamme taakka muille ihmisille, tuo arvottomuuden kokemus sanelee
elämisemme, eivätkä muiden rakkauden osoitukset mene perille sydämeemme. Me etsimme
uusia ihmisiä, jotka voisivat vakuuttaa meille, että me olemme arvokkaita. Alitajuinen uskomme
ohjaa meitä, ja lopulta hakiessamme hyväksyntää saatamme päätyä olemaan vain taakka muille
ihmisille. Meidän uskomuksemme toteuttavat itseään. Vasta kun me antaudumme arvottomuutemme tunteen kokemiselle, voimme löytää arvomme Jumalan lapsina, joilla on suuri arvo itsessään, ja jotka voivat rakastaa armolla ja totuudella. Hyvin paljon tästä saavutetaan suremalla
syvällä olevat asenteemme sen jälkeen, kun olemme löytäneet ne. Annamme Jumalan rakkauden
korvata rakkauden etsintämme, ja niin tehdessämme jumalallinen rakkaus tulee osaksi meitä ja
meidän elämäämme. Se loistaa meille ja muille ihmisille sitten kun aika on oikea, eikä hetkeäkään ennen. Jumalan rakkaus on tuonut meidät siihen missä olemme nyt, ja se ohjaa meitä kohti
uutta elämää rakkaudessa ja rauhassa. Jumalan rakkaus ilmenee rikkinäisten ja vajavaisten ihmisten kautta, ja sellaisten ihmisten kautta, jotka hyväksyvät oman henkilökohtaisen ihmisyytensä. Me annamme Jumalan parantaa haavamme, joista syvimmät saattavat olla uskomme
omaan arvottomuuteemme ja kykenemättömyyteemme rakastaa parantavalla rakkaudella.
Kuva itsestämme
Meillä itsellämme on kaikki se voima, minkä me tarvitsemme. Mutta sillä kuvalla, jonka
olemme itsestämme tehneet, ei ole yhtään. Se ei tunne mitään, ei tahdo mitään eikä tee mitään.
Se on yhtä voimaton kuin peilikuva, mutta se on kummallisen peilin kuva. Sen sijaan, että se
kertoisi millaisia me olemme, se kertoo, millaisia meidän pitäisi olla. Tuo kuva on mielikuvituksen ja pelkojen tuotetta, vailla todellisuutta. Se sisältää vanhempiemme ja yhteiskunnan odotuksia, ja pelkojamme siitä, millaisia me olemme näiden odotusten valossa. Se sisältää epävarmuutta, koska me emme itse tiedä, millaisia meidän pitäisi olla. Sen erilaisuus itsemme kanssa
vain lisää pelkojamme, sillä yrittäessämme tulla tuon kuvan kaltaiseksi me joudumme sisäiseen
taisteluun, joka vie voimamme itseltämme pois. Jokainen voima, jonka me annamme tuolle kuvalle, muuttuu voimattomuudeksi, sillä tuo kuva ei osaa käyttää sitä. Vain me itse voimme ajatella, tuntea, kokea, valita ja elää. Kuva ei kykene näistä mihinkään, sillä sitä ei oikeasti ole.
Meidän voimamme palaa meille vähitellen sitä mukaa kuin tuon kuvan ote meistä vähenee ja
hyväksymme itsemme sellaisena kuin olemme. Silloin meidän voimamme on suuri ja niin sulavassa sopusoinnussa itsemme kanssa, että emme edes huomaa olevamme voimakkaita. Se on
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levossa olevaa vahvuutta, joka ei heikennä itseään asettumalla taisteluun itseään vastaan. Tällainen voima ei ole väkevyydessä, vaan sen vahvuus on levossa. Se ei ilmene väkevinä tekoina,
vaan liikkumattoman läsnäolon kautta. Me tiedämme, että se riittää joka paikassa ilman, että sen
tarvitsisi nostaa meteliä. Me tunnemme tuon voiman siitä, että sen ei tarvitse liikahtaa. Sen ei
tarvitse tehdä mitään väkisin. Se on vahvinta silloin kun sen ei tarvitse heikentää itseään käymällä taisteluun. Tällä voimalla ei ole mitään, mitä vastaan se taistelisi, sillä se on kaikkien ystävä.
Mutta me luulemme, että tuolla itsemme kuvalla on kaikki voima. Se väittää tietävänsä miten
elämää eletään, sillä se on muodostunut omista parhaista opeistamme. Siksi se uhoaa, että jos
lakkaamme kuuntelemasta sitä, me emme enää osaa elää. Tämä pitääkin paikkansa, sillä luopuessamme tästä itse pystyttämästämme kuvasta me luovumme myös omista elämänopeistamme. Me luulemme katoavamme noiden oppien mukana, sillä me luulemme olevamme tuo kuva
ja katoavamme sen myötä. Mutta vain kuva katoaa. Me joudumme hetkeksi hämillemme, sillä
entiset oppimme eivät enää "auta" meitä. Me kohtaamme elämän riisuttuina ja aseettomina,
mutta silloin myös elämä kohtaa meidät ja osoittaa, että silläkään ei ole aseita. Se osoittaa meille, että voiman käyttäminen elämää vastaan on tarpeetonta - ja johtaa vain siihen, että voimamme heikentää itseään turhassa taistelussa, jota se ei voi voittaa. Se osa, joka ennen heikensi itseään asettumalla elämää vastaan, on nyt lakannut heikentämästä itseään ja saanut voimansa takaisin. Meidän lepomme lisääntyy tuon kuvan kadotessa ja me koemme, että elämä soljuu eteenpäin ilman vastustusta ja ponnistelua. Koko olemuksemme asettuu lepoon, jossa vahvuus on
koko ajan läsnä. Me emme enää petä itseämme uskottelemalla, että kuvalla on voimaa, jota sillä
ei oikeasti ole, eikä meidän enää tarvitse kokea sen synnyttämiä pettymyksiä. Me lakkaamme
hyljeksimästä sitä mitä olemme ennen hyljeksineet ja katsomme kaikkea levollisesti, antaen
elämän ja maailman olla sellaisuutensa levossa. Meidän voimamme palaa kotiinsa, eikä meidän
tarvitse ponnistella. Ja kun me katsomme kaikkea voimamme levätessä, me rakastamme sitä
minkä näemme. Rakkaus on joskus suuria tunteita, mutta jatkuva rakastaminen on lepoa voiman
liikahtamattomuudessa. Silloin voimamme on rakastavaa voimaa, joka ei karkota muita asettumalla taisteluun ja vastustamalla tai torjumalla, vaan olemalla täydellisesti levossa.
Me opimme tuntemaan tuota kummallista itsemme kuvaa hiljaisuudessa, kuunnellen tunteitamme ja intuitiotamme, mietiskelemällä valintojamme ja päämääriämme, ja hyväksyen kaiken
mitä me näemme. Me antaudumme itsellemme. Niin tehdessämme me löydämme hitaasti todelliset uskomuksemme. Hitaasti ja tuskallisesti me joudumme myöntämään, että se, mihin todella
uskomme, ei ollutkaan sitä, mitä luulimme sen olevan. Silloin me voimme alkaa omistaa uusia
terveitä uskomuksia, jotka lähtevät tietoisista uskomuksistamme. Niin tehdessämme uskomme
määrä ei muutu. Kun tuomme alitajuiset uskomuksemme valoon, me hyväksymme ne ja antaudumme niille, minkä jälkeen voimme päästää niistä irti tai pitää ne. Me ymmärrämme, että uskomme ei ollut ollenkaan heikko, vaan se kontrolloi meitä väkevästi, meidän tietämättämme.
Alitajuiset uskomukset ovat aina meitä itseämme vahvempia. Ne ovat meidän herramme. Kun
ne tulevat tietoisiksi, ne menettävät paljon voimastaan, tai jos ne ovat sellaisia, jotka me haluamme pitää, ne vahvistuvat. Me voimme saada lujia ja kestäviä unelmia vain, kun unelmamme
ja todelliset uskomuksemme ovat yhdensuuntaisia. Jokainen ihminen tulee elämänsä aikana
oman uskonsa ilmentymäksi, uskoipa hän mitä tahansa.
Uskomuksia
Meidän omat ajatuksemme, uskomuksemme, tulkintamme ja arvostuksemme vaikuttavat siihen, minkälaisia tunteita me koemme. Niin myös meidän menneisyytemme ja haavamme. Ne
kaikki vaikuttavat siihen, mitä me sanomme ja miten me käyttäydymme. Ne houkuttelevat meitä
kohti yhdenlaisia tilanteita ja pois toisenlaisista tilanteista.
Jos me koemme jonkin asian tai tilanteen tuskallisena, me emme kovin helposti sano "En pidä siitä, miltä minusta tuntuu, ja niinpä toivon olleeni väärässä". Sen sijaan me sanomme "En
pidä siitä, miltä minusta tuntuu, ja niinpä toivon olleeni oikeassa". Jos meistä tuntuu pahalta,
olemme mieluummin oikeassa kuin väärässä. Oikeassa olemisella en tarkoita pelkästään ajatuk-
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siamme jostakin yksittäisestä tilanteesta, vaan kuvaamme itsestämme, elämästä, menneisyydestämme, tulevaisuudestamme, muista ihmisistä, Jumalasta, elämän tarkoituksesta ja elämisestä
yleensä. Tarkoitan hyvän ja pahan määritelmiä, emotionaalista maisemaamme, tapaamme käsitellä itseämme ja sitä, minkälaisella jänteellä me katsomme elämäämme.
Jos me olemme oikeassa kun meillä on paha olla, me voimme olla varmoja, että emme voi
oppia mitään, mikä poistaisi pahan olomme, sillä oikeassa oleva ei voi nähdä mitään opittavaa.
Mutta jos paha olomme on erehtymisemme, keskeneräisyytemme, tai väärän suhtautumisen aikaansaamaa, me näemme tien ulos. Me voimme nähdä, että tie on pitkä, mutta me tiedämme,
että me opimme ja kasvamme. Me uskallamme muuttua, ja me näemme, että meillä on vielä
paljon opittavaa. Me alamme nähdä nöyryyden arvon ja alamme lähestyä elämää kysellen. Meidän ei tarvitse tietää, olemmeko oikeassa vai väärässä, emmekä me voi sitä aina edes sanoa. Me
saatamme kärsiä muiden tekemistä virheistä, jotka ovat saaneet meidät omaksumaan tuskallisia
puolustuskeinoja. Mutta silloinkin me voimme huomata omat keinomme tuskallisiksi, tarpeettomiksi, ja turhiksi. Ne vahingoittavat meitä, ja silloin me toivomme, että meidän kasvuympäristömme olisi ollut väärässä. Sen virheet ovat vaikuttaneet meihin syvästi, mutta nekin ovat
vain virheitä, vaikka meille nyt hyvin tuskallisia.
Rakkaus ei kysy meiltä, olemmeko oikeassa vai väärässä. Ne eivät merkitse sille mitään. Se
lähestyy meitä aina. Mutta meidän ei tarvitse pelätä sitä niin paljon, jos joskus uskallamme toivoa tai edes myöntää olevamme väärässä. Silloin elämä antaa meille parhaan lahjansa. Silloin
me löydämme itsemme entistä kokonaisempana, ja otamme itsemme vastaan tuntien oman
erehtyväisyytemme. Silloin me uskallamme päästää irti, ja tulemme entistä vapaammiksi. Eikä
meidän tarvitse olla aina oikeassa. Joskus on parempi olla väärässä. Usein me olemme oikeassa
vasta, kun myönnämme olevamme väärässä.
Uusien uskomusten saaminen ja niiden todellinen liittäminen elämäämme on vaikeaa. Tätä
kirjoittaessani olen hyvästelemässä uskomustani siitä, että olen arvoton ja taakka muille ihmisille. Muutamaa kuukautta aiemmin löysin häpeällisen perhesalaisuuden, joka liittyi lapsuuteeni.
Tiesin, että se oli minulle tärkeä, vaikka löytäessäni sen minulla ei ollut pienintäkään aavistusta,
miten käsitellä sitä. Ajattelin sitä silloin tällöin, ja vähitellen se alkoi nostaa esiin surun ja arvottomuuden tunteita. Tiedän, että olen arvokas enkä ole taakka muille. Tiedän myös, että Jumalani rakastaa minua suurella rakkaudella, ja että pystyn itse rakastamaan. Tämä antaa minulle
rohkeuden ja luottamuksen antautua sille väärälle uskomukselle, että olen arvoton, mikä synnyttää paljon surua. Antautuessani tälle uskomukselle näen, kuinka elämäni on ollut sen sanelemaa. Uskomuksen ollessa tiedostamaton sillä oli suuri valta minuun, mutta en tiennyt sitä. Nyt
olen selvillä siitä, mikä on kamalaa, mutta olen myös päästämässä siitä irti. Minä suren sitä ja
niitä vaikutuksia, joita sillä on ollut elämääni. Olen turvassa, sillä tiedän että arvottomuus on
väärä uskomus, eikä sille antautuminen tarkoita, että ottaisin sen vastaan. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, että voin antautua niille tunteille ja menetyksille joita se on aiheuttanut, minkä jälkeen voin antautua suremaan sitä.
Uskon omaan paranemiseeni, ja tämä usko on paljon voimakkaampi kuin usko omaan arvottomuuteeni. Niin kauan kuin uskoni omaan arvottomuuteeni oli tiedostamaton, se ei vaivannut
minua. Alitajuisten uskomusten paljastuminen on toisinaan kauhistuttavaa, kun me näemme
miten ne ovat sanelleet elämäämme. Me emme kuitenkaan yritä vaimentaa niitä, vaan antaudumme niille hyväksyen ne ja ymmärtäen itseämme. Niin tehdessämme meillä on mahdollisuus
surra ne pois. Silloin tietoiset uskomuksemme korvaavat ne luonnollisesti ja ilman pakottamista.
Sureminen valmistaa tien uusille uskomuksille, minkä jälkeen ne ovat lujia eivätkä alitajuiset
vastakkaiset uskomukset enää häiritse niitä. Jos en surisi pois väärää uskoani arvottomuuteen,
minun täytyisi käyttää tahdonvoimaani jatkuvasti vakuuttaakseni itselleni, että olen arvokas. En
olisi levossa ja vanha usko arvottomuuteeni kiduttaisi minua aina silloin tällöin. Suremisen olemus on irti päästäminen, mutta emme voi surra antautumatta sille mitä suremme. Antaudun väärän uskoni aikaansaamille tunteille ja menetyksille. Antautuessani uskolle omaan arvottomuuteeni en pyöriskele itsesäälissä, sillä tiedän että se on väärä usko. Ilman tätä tietoa säälisin itseä-

123
ni, mutta nyt minä suren ja päästän irti siitä. Koko prosessin ajan olen onnellinen, sillä tiedän
että paranen.
Ajatellessani tuota tapahtumaa ihastelen jälleen kerran sitä, kuinka täydellisesti kaikki tapahtuu. Jos tuo salaisuus olisi paljastettu minulle hetkeäkään aikaisemmin, en olisi pystynyt
kohtaamaan sitä rakentavasti. Minulla ei ollut pienintäkään osaa sen selvittämisessä, vaan minulle annettiin virallinen asiakirja, jonka vain luin. Jumalani tietää mitä minä tarvitsen, ja hän
antaa sen minulle heti kun pystyn ottamaan sen vastaan. Hän rakastaa minua Parantavalla Rakkaudella, Armossa ja Totuudessa.
Aloin parantua lukemalla muiden ihmisten paranemisesta, ja nuo kertomukset antoivat minulle alkusuunnan ja luottamusta siihen, että ehkä minäkin voisin seurata samaa tietä. Keskustelin turvallisten ihmisten kanssa, ja he vakuuttivat, että suuntani oli oikea. En tiennyt mitä edessäni olisi, mutta tein minkä pystyin ottaakseni omia askeleitani. Ajan kuluessa olen muuttunut
tavoilla, joita en olisi koskaan osannut kuvitellakaan. Tällä hetkellä tiedän, että Jumalani rakastaa minua suurella rakkaudella, ja että hänen viisautensa ylittää kaikki omat ajatukseni. Uskoni
on tullut vahvaksi, ja mitä vahvempi se on, sitä vähemmän minulla on tarvetta puolustaa sitä tai
väitellä siitä. Uskoni ei ole mielipide, vaan luottamusta Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Me
voimme väitellä mielipiteistä, mutta emme luottamuksen kokemisesta.
Mitä enemmän me luotamme rakastavaan ja parantavaan Korkeampaan Voimaan, sen syvempiä asioita hän voi viedä meitä kohtaamaan itsessämme. Me opimme olemaan onnellisia ja
täynnä toivoa myös suuren surun ja tuskan käsittelyn keskellä. Me näemme lopputuloksen uskossa etukäteen ja näemme unelmiemme toteutuvan pala palalta. Jokainen sureminen lisää uskoamme, ensinnäkin siksi, että vahingollisista uskomuksista irti päästäminen antaa tilaa terveelle uskolle, ja toiseksi, me näemme kuinka elämämme muuttuu prosessin aikana. Pääsemme
vapaaksi alitajuisista uskomuksista, jotka kontrolloivat meitä salaa, ja saamme tuoreita ja terveitä uskomuksia itsestämme, muista ihmisistä, Jumalasta ja maailmasta. Silmämme avautuvat
sille valtavalle rakkaudelle, jonka keskellä me elämme, ja me opimme rakastamaan kaikkia ja
kaikkea. Kun antaudumme Jumalan loputtomalle rakkaudelle, meistä tulee levossa olevia rakastajia. Silloin me näemme näkymättömän todellisuuden ja tajuamme, että unelmamme ovat
totta jo nyt.
Odottaminen
Usko sisältää kolme tärkeää elementtiä: tiedon, luottamuksen ja unelmat. Usko rakentuu sille
minkä me tiedämme, eikä sille mitä me emme tiedä. Näin ollen uskoa voidaan koetella ja se voi
muuttua - se voi kasvaa. Jos uskomme on sokea, me tarraudumme siihen silloinkin kun todellisuus on jatkuvasti ristiriidassa sen kanssa. Addikti elää juuri näin, tietämättä sitä itse. On tietenkin aikoja, jolloin meidän on odotettava ja luotettava, ja painettava eteenpäin silloinkin kun
kaikki näyttää olevan uskoamme vastaan - tämähän on uskon todellinen sisältö. Se mitä tarkoitan sokealla uskolla, on usko, jota ei voi avoimesti kritisoida, ja joka ei muutu, ei uudistu eikä
kasva. Tällaista uskoa täytyy puolustaa aggressiivisesti, sillä sen perustana on jäykkä oppijärjestelmä, jolloin "pelastuminen" on seurausta siitä, että meillä on oikea oppi. Tällöin pelastuminen perustuu kuitenkin meidän ajatuksiimme ja tekoihimme, jolloin uskon kohde on itse asiassa
omien ajatustemme oikeellisuus, eikä luottamus Jumalaan, joka voi pitää meistä huolen silloinkin kun me olemme väärässä. Tällaisessa uskossa ei ole lepoa eikä unelmia, lukuun ottamatta
luottamusta siihen, että meillä on oikea oppi, mikä siis tarkoittaa luottamusta meidän omaan
ajatteluumme. Me uskomme itseemme emmekä Korkeampaan Voimaamme. Tällainen usko
saattaa olla tarpeellinen askel matkalla kohti syvempää luottamusta, mutta siitä voi tulla levollinen luottamus vain sen kautta, että me koemme Jumalan hyvyyden keskellä jokapäiväistä elämäämme. Jos usko ei vie meitä lepäämään Jumalamme rakkaudessa, me emme voi kokea olevamme rakastettuja ilman ehtoja. Jos me syvällä sisimmässämme koemme, että Jumala, Elämä
tai Maailma rakastavat meitä vain kun teemme oikeita asioita, meistä tulee omien tekojemme
uhreja, eikä omanarvontunteemme silloin perustu siihen mitä me olemme, vaan siihen mitä me
teemme. Me teemme hyviä tekoja siksi, että me olemme hyviä, mutta me emme ole hyviä siksi,
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että teemme hyviä tekoja. Korkeampi Voimamme rakastaa meitä aina. Millään mitä teemme,
emme voi vaikuttaa hänen asenteisiinsa meitä kohtaan.
Parhaimmat hetkemme ovat usein niitä, jotka tulevat antautumisen ja odottamisen jälkeen.
Olemme päästäneet irti ja etsineet omaa itseämme, ja vihdoin universumi antaa meille jotakin,
jota olemme odottaneet kauan. Se ei saata olla juuri sitä, mitä olemme odottaneet, vaan erilainen
vastaus odotuksiimme. Kuitenkin se koskettaa meitä syvältä ja me ymmärrämme, että juuri tämä
vastaus on kaikkein paras. Se ei ainoastaan anna sitä mitä me toivoimme, vaan paljon enemmän,
ja se näyttää suuntaa jonnekin kauemmas.
Suurimmat pettymyksemme, katkeruutemme ja vihamme johtuvat usein siitä, että olemme
luottaneet muihin enemmän kuin itseemme. Me olemme unohtaneet itsemme ja seuranneet muiden neuvoja ja odotuksia, vain huomataksemme, että se mitä saimme, ei ollutkaan meitä varten.
Anna tällaisten tilanteiden vahvistaa luottamustasi siihen, että sinä itse tiedät. Oma tiesi saattaa
olla täysin erilainen kuin muiden, mutta vain se vastaa sinun sydämesi kutsuun. Oma tiesi saattaa kääntyä pimeään metsään silloin kun muut kulkevat pellon laitaa, mutta vain se vie metsän
toiselle puolelle, paikkaan jossa et ole ennen käynyt. Jos sydämesi kutsuu sinua sinne, se on
sinun paikkasi. Sydämesi halua ei voi tyydyttää antamalla sille jotakin muuta kuin mitä se toivoo, eikä myöskään antamalla sille vähemmän kuin se toivoo. Sen halu on aito, todellinen ja
puhdas. Sillä ei ole kiirettä saada jotakin puolinaista, vaan se jaksaa odottaa saadakseen jotakin
täydellistä. Luota siihen, että sydämesi ei halua mitään sellaista, jota se ei voisi saada. Sydämesi
on elämän lähde, elämän antama ja elämän kanssa sopusoinnussa. Se tietää mistä sinun elämäsi
tulee. Luota siihen, äläkä kuuntele muiden sydämiä, sillä ne ohjaavat heitä. Sinun sydämesi on
sinua varten.
Kokonaiseksi tuleminen
Jos me haluamme antaa hyvän vaikutelman itsestämme, kuka on se joka antaa vaikutelman ja
kenestä se annetaan? Jos me vihaamme itseämme, kuka on se joka vihaa ja ketä vihataan? Jos
me rakastamme itseämme, kuka on se joka rakastaa ja ketä rakastetaan? Jos annamme anteeksi
itsellemme, kuka on se joka antaa anteeksi ja kenelle annetaan anteeksi?
Aiemmin otin tämänkaltaiset sanonnat itsestäänselvyyksinä. Nyt olen ymmärtänyt niiden
järjettömyyden, mutta tätä järjettömyyttä ei voi kokea todeksi ilman Varjon kohtaamista. Kaksijakoisen suhtautumisen liikkeellepaneva voima on Varjo, se osa itseämme, jota emme halua
muiden näkevän, ja jota emme edes itse hyväksy. Kaikki ne asiat, jotka ovat joutuneet piiloon
muurin taakse, ovat mielestämme pahoja. Me emme välttämättä tunnista sitä, että pidämme niitä
pahoina, mutta ne ovat pahoja siksi, että ne ovat muurin takana. Ellei ulkoinen todellisuus olisi
sanonut, että ne ovat pahoja, meillä ei olisi ollut mitään syytä panna niitä piiloon. Me uskoimme, että ne olivat pahoja ja vääriä, ja vieläkin me luulemme, että muurin takana olevat asiat ovat
pahoja. Mutta ne eivät ole pahoja. Kohtaamalla varjomme, hyväksymällä sen, ja vähitellen antamalla sen tulla esiin, muuri hajoaa pois ja me huomaamme, että sen takana ei ollutkaan mitään
pahaa. Siellä on vain se puuttuva osa itseämme, jota me olemme kaivanneet koko ajan, ja jonka
puuttumisen me tiesimme. Muutoin me emme olisi etsineet. Me tiesimme, että meiltä puuttui
jotakin. Silti se ei ollut poissa, vaan sai meidät toimimaan tavoilla, joita emme itse käsittäneet,
koska se osa joka olisi voinut käsittää, oli myös tuolla muurin takana. Kun muuri avautuu, me
opimme rakastamaan kaikkia piirteitä itsessämme ja lakkaamme vihaamasta niitä. Lopulta ei ole
vihattavaa eikä vihaajaa. Kun tajuamme ja koemme, että kaikki mikä meissä on, voi olla rakkauden palveluksessa, ei jää mitään salattavaa. Me ymmärrämme, että me voimme rakastaa
olemalla oma itsemme, ja parasta mitä voimme itsestämme antaa, on kokonainen itsemme. Kaiken hyväksymisen kautta rakastaja ja rakastettu sulautuvat yhdeksi.
Suhteemme itseemme loppuu. Valaistumisen jälkeen ei ole kaksijakoisuutta, vaan yksi hiljainen tyytyväinen mieli, joka on tyytyväinen silloinkin kun se kokee surua, tuskaa tai menetyksiä.
Kaiken pohjalla on rauha ja suuri tila, joka antaa kaiken inhimillisen tulla ja mennä. Sisäiset
ristiriidat eivät ainoastaan katoa, vaan myös "sisäinen ystävyys" katoaa, sillä emme enää ole
monta vaan yksi. Ei ole enää ketään kenen kanssa keskustella sisäisesti. Sisäinen keskustelu
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ilmentää hajanaisuutta ja erilaisia mielipiteitä, mutta meillä on vain yksi mieli. Sana, jolla kuvaisin valaistunutta mieltä, on "yksinkertainen". Koko olemukseemme tulee helppous, mukana
oleminen ja kuuluminen, jotka ovat läsnä ilman minkäänlaisia ponnisteluja. Tämä ei tarkoita
sitä, ettemme joutuisi pohtimaan, miettimään ja ottamaan riskejä, vaan sitä, että kaikissa niissä
on helppous. Helppous johtuu sisäisten ristiriitojen poistumisesta, siitä että emme enää ole sodassa omien pyrkimystemme, ajatustemme ja tunteidemme kanssa. Tiedämme myös, että olisimme yhtä lailla olemassa ilman pyrkimyksiämme, ja ne saavat levon. Tämä lepo ei ole luopumista pyrkimyksistämme, vaan sen kokemista, että pyrkimyksemme ovat toissijaisia - mitä tahansa tapahtuukin, me jatkamme olemista levossa, eivätkä ne hallitse meitä vaan me niitä.
Kaksijakoisuuden loppu saa aikaan myös itsemme puolustamisen loppumisen. On vain minä,
ja se on olemassa samanlaisena täysin riippumatta siitä, mitä muut siitä sanovat. Jos heidän
asenteensa ei ole parantavan rakkauden asenne, me huomaamme sen, ja annamme sen vain
mennä ohi. Heidän asenteensa ovat heidän omiaan eivätkä meidän. Meidän kaikki suhteemme
muuttuvat rakkaussuhteiksi, sillä meihin ei jää muuta kuin parantava rakkaus - juuri se, joka
aikanaan teki meistä itsestämme kokonaisia. Sisäisten konfliktien kadottua kiinnostus ulkoisia
konflikteja kohtaan loppuu, ja me koemme ne järjettöminä. Ne eivät enää kuulu meidän maailmaamme. Me olemme niiden keskellä levossa omana itsenämme, ilman pelkoa. Olemus, jossa ei
ole varjoja, ei joudu paniikkiin, vaan se levittää ympärilleen omaa valoaan ja rauhaansa. Se luo
itsestään oman tilansa, ja ne, jotka sellaisen tilan lähelle tulevat, huomaavat sen. Ehjä, aito, levossa oleva ja rauhallinen ihmisyys näkyy kauas. Me tiedämme sen itsekin. Me muistamme ihmiset siitä, millaisia he ovat.
Kokonaiseksi tuleminen on yksinkertaisuuden ja eheyden löytymistä kaikessa inhimillisyydessään. Me tulemme siksi, joka me olemme aina olleet. Me löydämme suuren levon, täydellisen ihmisyyden johon kuuluu puutteellisuus. Me nöyrrymme oman epätäydellisyytemme edessä
ja saamme olla juuri sitä mitä me olemme. Kun löydämme ja hyväksymme itsemme epätäydellisinä ihmisinä, omistamme oman ihmisyytemme täydellisesti. Me löydämme olemassa olemisen
levon. Koko persoonallisuutemme saa puhjeta kukkaan, sillä emme enää kiellä mitään osaa siitä.
Itsemme rakastaminenkin katoaa, ja sen tilalle tulee rauha ja hyvyys kaikkea olevaa kohtaan.
Meidän uskomme on kokonaan yhdistynyt elämäämme silloin, kun emme enää osaa erottaa
sitä elämässämme, kun kaikki mitä uskomme, ajattelemme, sanomme tai teemme on sopusoinnussa keskenään. Silloin meidän elämässämme ei ole erityisesti Jumalalle varattua paikkaa,
emmekä voi enää tunnistaa "uskoa", sillä se ei ole sisällämme erillisenä asiana. Kun meissä ei
ole enää epäuskoa, emme voi myöskään tunnistaa itsessämme uskoa. Kaiken minkä teemme,
vain teemme, emmekä enää kysy kysymystä, onko se tehty uskossa vai ei. Se on tehty uskossa,
mutta me emme voi tunnistaa uskoa jossakin kohtaa ajatuksiamme tai tunteitamme. Eläminen
muuttuu olemiseksi, kun me vain olemme oma itsemme, emmekä voisi mitenkään olla toisin.
Tässä paradoksissa me kadotamme uskomme, koska emme enää voi tunnistaa sitä erillisenä
asiana ja sanoa, "se on vahva". Haluaisin mieluummin sanoa, että "uskoni on heikko", koska en
tiedä, missä se on tai minkälainen se on. Mutta tiedän myös, ettei minun tarvitse puolustaa sitä.
Mitä saavuttaisin sillä? Jumala rakastaa minua, uskoni kanssa tai ilman sitä. Uskollani ei ole
osaa eikä arpaa hänen suhtautumisessaan minuun. Koen Jumalan rakkauden minua kohtaan kaikessa mitä minulle tapahtuu. Onko jotakin jota minun pitäisi puolustaa? Jumalan rakkaus yllättää minut melkein joka päivä. Hän toimii tavoilla, joita en voi ennakoida. Jos puolustaisin jotakin, puolustaisin vain omaa näkemystäni Jumalasta, eikä se ole minkäänlaisen puolustamisen
arvoinen. Jumala ei ole kiinnostunut älyllisestä käsityksestäni hänestä. En minäkään. Usko on
jollekin sellaiselle antautumista, jota ei voida määritellä tyhjentävästi eikä objektiivisesti, ja joka
yllättää meidät joka päivä.
Korkeampi Voimamme rakastaa meitä ilman ehtoja. Mitä tahansa mikä meille tapahtuu, on
parasta, mitä meille voisi tapahtua. Olin aikaisemminkin ajatellut niin, mutta syvällä sisimmässäni kyseenalaistin monia minulle tapahtuneita asioita ja kapinoin niitä vastaan. Nyt olen oppinut, että kaikki palvelee rakkautta ja rakastamista. On vain yksi todellisuus, ja se on se, joka
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tapahtuu. Mitään muuta ei ole. Me opimme rakastamaan tätä todellisuutta, ja silloin meistä tulee
rakastamaan kykeneviä ihmisiä. Me voimme antautua Jumalalle täysin vasta kun tiedämme ja
koemme, että hän rakastaa meitä, ja että hänellä on voima rakastaa meitä koko todellisuuden
kautta. Kapinallisen ääni hiljenee vähitellen, kun koko mielemme antautuu Jumalalle. Silloin
uskon päämerkitys on tyytyväinen ja toiveikas oleminen. Uskon välineistä (kirjat, kynttilät,
merkit, mitä tahansa) tulee silloin yksinkertaisia asioita, jotka suuntaavat mielemme Jumalaan,
ja ne kadottavat paljon "pyhyydestään". Niistä tulee osa antautumistamme Jumalalle, mutta me
ymmärrämme myös, että voimme antautua hänelle ilman niitäkin. Kysymys on kuitenkin Jumalan antautumisesta meille, ja se on niin lopullinen, että me voimme käsittää siitä vain pienen
pieniä yksityiskohtia.
Mennessäni raskaiden aikojen lävitse, pahoitellen menneisyyttä ja huolehtien tulevaisuudesta,
minulla ei ollut pienintäkään ajatusta siitä, millainen minä lopulta olisin. Luulin, että päätyisin
syömään masennuslääkkeitä selvitäkseni. Nyt hämmästyn itseäni lähes joka päivä, eikä vähiten
siksi, että minulla ei ole enää puolustusmuureja ympärilläni. Minun ei tarvitse puolustaa itseäni,
sillä kaikki on rakastavan Jumalan käsissä. Vaikeita aikoja on, mutta ne ovat opetuksia, joille
tulee antautua, eikä taistella niitä vastaan. Ne ovat Jumalan keino rakastaa minua - samoin kuin
miellyttävätkin hetket. Aikaisemmin minulla oli tapana varata erityisiä aikoja Jumalalle ja uskoni "rakentamiseen". Olen varma siitä, että Jumala toimi niiden kautta, mutta suurimmat työnsä
elämässäni hän on tehnyt odottamattomien asioiden kautta. Niiden kautta hän on osoittanut, että
se mitä hän toivoo, on nöyrä mieli, joka on halukas kysymään kysymyksiä, eikä mieli joka "tietää" miten elää. Nöyrä ja hiljainen mieli oppii kaikissa olosuhteissa, eikä ainoastaan "pyhien"
asioiden ja ihmisten kautta. Se, joka on kohdannut kaikkialla läsnäolevan Korkeamman Voiman,
karsastaa kaikenlaista "pyhää". Hänelle Jumala on yhtä pyhä sekä kirkossa että vessassa. Jumalaa ei voida määritellä eikä rajata inhimillisillä termeillä. Meidän elämässämme ei ole enää "pyhiä" hetkiä, sillä koko elämämme on pyhä ja Jumalan käsissä. Me teemme virheitä, kysymme
typeriä kysymyksiä, kapinoimme ja olemme vihaisia Jumalalle, mutta ne ovat osa oppimista ja
kasvamista. Jumalamme tietää, kuinka rajoittunut näkemys meillä on hänestä, ja hän ilahtuu
saadessaan ilmaista meille suuruuttaan. Me kapinoimme, kun meidän periaatteitamme asetetaan
kyseenalaiseksi, ja olen varma, että meidän kapinamme huvittaa Jumalaa. Jumala tulee meitä
lähelle rakkaudella ja nöyränä majesteettina, opettaen meitä kaikissa olosuhteissa.
Mikä tulee kokonaiseksi ja miten? Mitä liitetään mihin? Kaikki yhdistyy Melkein Olemattomaan, tai päinvastoin. Meidän vanha jokapäiväinen erillinen identiteettimme katoaa, tai oikeammin sillä ei ole enää merkitystä. Me löydämme merkityksemme tietämättä mikä se on, mutta
tiedämme myös, ettei meidän tarvitse tietää. Tämä prosessi on radikaali, vaikka se tapahtuu hitaasti ja usein suurella tuskalla. Minusta on outoa sanoa, että olen tullut epäitsekkääksi ja tyytyväiseksi siihen mitä minulla on. Egoni ei ole enää sama kuin ennen - se on olemassa yhdessä
elämän kanssa, levollisesti elämään kadonneena, osana elämää, ollen elämä itse. Tiedän, että
voisin alkaa haluta monia asioita itselleni, mutta miksi? Olen rauhallinen ja tyytyväinen levossani todellisuuden keskellä. Monet asioista, joita aiemmin tavoittelin, ovat tulleet merkityksettömiksi. Ne eivät yksinkertaisesti enää tunnu miltään. Elämä yllättää minut lähes joka päivä,
sisäisesti tai ulkonaisesti, ja tiedän, että parasta mitä voin tehdä, on ottaa se vastaan. Elämästä on
tullut yksi kokonaisuus, jossa ei ole enää suuria "pyhiä" hetkiä, vaikka on aikoja, jolloin haluan
olla hiljaa Jumalani "lähellä". Silti nämä hetket eivät ole sen pyhempiä kuin muu aika hyvän
elämän yrittämisessä tai siinä epäonnistumisessa. Jokainen epäonnistuminen on pyhä, jos me
opimme antamaan itsellemme anteeksi, ja ymmärtäessämme, että emme voi elää virheetöntä
elämää, me opimme antamaan anteeksi myös muille. Jokainen tavallisen elämän elämisen hetki
on pyhä. Ja jokainen suuri onnistumisen hetki on vain yhtä pyhä. Me olemme koko ajan ihmisiä,
inhimillisiä, ja hyviä. Me olemme parasta, mitä meille on koskaan tapahtunut. Ellemme opi arvostamaan sitä, meillä ei ole lepoa.
Tätä kirjoittaessani olen juuri lukenut Soulin artikkelit rajatilahäiriöstä (epästabiili persoonallisuushäiriö, BPD, Borderline Personality Disorder, www.borderlinepersonality.ca) toiseen
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kertaan. Olen tunnistanut itsessäni monia rajatilahäiriön oireita, mikä tuntuu vain luonnolliselta.
Artikkelien lukeminen uudelleen herätti suuren surun niistä vuosista, jotka olin viettänyt vihaten
itseäni, vihaten jotakin joka ei ollut minä, vaan sen puuttuminen, tai oman identiteettini puuttuminen. Suru oli rauhallista, vaikka voimakasta, sillä ymmärsin, että olen oppinut rakastamaan ja
kunnioittamaan itseäni. Pakkomielteeni, häpeäni ja levottomuuteni ovat jo poissa, jättäen tilaa
hienovaraisemmille asioille. BPD:n oireet, tai paremminkin enää niiden jäljet, ovat enemmän tai
vähemmän mahdollisuuksia kasvaa ja oppia rakastamaan itseäni uusilla ja tuoreilla tavoilla. Minun on itkettävä vielä monia kyyneleitä, mutta ne tuntuvat kevätsateen lämpimiltä pisaroilta,
jotka synnyttävät uutta, raikasta ja joka päivä elämisen arvoista elämää. Ymmärsin myös syvällisesti, kuinka herkkä, hauras ja säikky sisäinen Lapseni on. Hylkäsin hänet ja rankaisin häntä,
vaikka mikään ei ollut hänen vikansa. Ei ihme, että hänen on itkettävä monia kyyneleitä. Lähestyessäni häntä hän on niin surullinen ja niin viaton, että voin vain rakastaa ja ymmärtää. Hän
on kaiken sen hyvyyden ja uskon arvoinen, jonka voin hänelle antaa. Haluan suojella häntä kaikin tavoin joilla pystyn.
Olen myös alkanut entistä enemmän ajatella, että se mitä monet sanovat luonteeksi, on
enemmänkin kokoelma selviytymiskeinoja. Olen nähnyt monien ihmisten muuttuvan paranemisen myötä aivan erilaisiksi. He ovat muuttuneet niin paljon, että on vaikea uskoa heitä samoiksi
ihmisiksi. Jopa heidän ulkonäkönsä on muuttunut. Kuitenkin ajattelen, että heidän luonteensa ei
ole muuttunut, vaan se on tullut esiin vapaammin. Ehkä meidän luonteidemme erot eivät olekaan niin suuria kuin olemme ajatelleet. Ehkä me emme olekaan ihmisinä niin erilaisia kuin
olemme ajatelleet. Kenties meidän eromme ovat enemmänkin eroja selviytymiskeinojen kokoelmassa kuin omassa omituisuudessamme. Tuon kokoelman kutistuessa ja haihtuessa meistä
saattaa tulla hyvin samanlaisia, samalla tavalla kokevia, samalla tavalla näkeviä ja samalla tavalla eläviä.
Onnistumisen pelko
Rikkinäisten perheiden lapsina me olemme tottuneet elämään kriisissä - surkeuden, riittämättömyyden, puutteen ja epäuskon emotionaalisessa ilmapiirissä. Yrittäminen koskaan onnistumatta on meille tuttua. Ja jos onnistuimme, ilo ei kestänyt kauaa. Me emme uskaltaneet olla
iloisia, sillä meidän ilomme oli uhka muille. Kenties me koimme, että meillä ei ollut oikeutta
olla iloisia. Iloamme varjostivat aina mielessämme oleva elämän raskaus ja kokemuksemme,
että emme ansainneet iloa ja vapautta. Me koimme syyllisyyttä. Ilo oli harvoin sydämen riemullista vapautta.
Tämän kaiken me hallitsemme hyvin. Uuttera yrittäminen ilman palkkiota on meille tuttua.
Voittaminen, ilo hyvästä suorituksesta ja hyväksytyksi tuleminen onnellisena ja onnistuneena
ovat sen sijaan vieraita. Miten me eläisimme siinä olotilassa? Olisiko kaikki hyvin, avautuisiko
meille voittajan hieno emotionaalinen maailma? Olisimmeko syvällä sydämessämme onnellisia
ilman syyllisyyttä, ahdistusta ja pelkoa, jos kokisimme itsemme hyviksi?
Monet meistä eivät olisi. Me joutuisimme aivan vieraaseen emotionaaliseen maailmaan, josta
meillä ei ole mitään kokemusta. Tunnen monia, jotka pelkäävät tuota vierasta olotilaa. He ovat
ahkeria, tekevät töitä ja menestyvät - kunnes projekti alkaa olla melkein valmis. Silloin he masentuvat, tulevat saamattomiksi, ahdistuvat, joutuvat paniikkiin, tai muuten vain eivät kestä. He
pelkäävät tuota outoa onnistumisen tilaa. He pelkäävät kokea sitä, että he olisivat hyviä, sillä he
eivät itse usko siihen. Minäkään en uskonut.
On paljon turvallisempaa elää siinä, mikä tuntuu tutulta. Me osaamme elää sen kanssa.
Osaatko elää, jos kaikki tekosi onnistuvat, jos koet että olet hyvä, että Elämä on iloinen kun menestyt vaivattomasti, ja että sinulla on siihen oikeus? Katso elämääsi. Tuletko sitä iloisemmaksi,
mitä enemmän menestyt? Vai alatko luoda kriisejä, kun onnistuminen uhkaa? Oletko itseesi
avoimesti tyytyväinen, kun kaikki alkaa mennä hyvin ja maali on silmiesi edessä? Syöksytkö
maaliin purjeet pystyssä? Oletko onnellinen vai vaivautunut? Onko sinulla tapana alkaa keksiä
vaikeuksia ja selityksiä, kun kaikki on hyvin tai uhkaa tulla hyväksi?
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Tätä sanotaan onnistumisen peloksi, mutta se ei ole sitä. Se on outoon emotionaaliseen maisemaan joutumisen pelkoa. Tutut asiat houkuttelevat meitä, vaikka ne olisivat kuinka tuskallisia
hyvänsä. Sen me tiedämme jo addiktiomme perusteella. Me tiedämme, kuinka silloin elää. Me
tiedämme, kuinka kriisissä eletään. Mutta jos onnistuisimme aina, mitä me silloin murehtisimme? Mitä me silloin ajattelisimme? Olisiko meillä mitään mitä ajatella? Ellemme ajattele kauhua tai siitä pois pääsemistä, mitä me sitten miettisimme? Ellei jokin hallitsisi ajatuksiamme ja
vetäisi niitä pakonomaisella voimalla kohti kriisin ratkaisua, vaan saisimme täydellisessä vapaudessa valita omat ajatuksemme, mitä me ajattelisimme?
Jos kaikki olisi hyvin eikä nostaisi mieleemme ainuttakaan pelkoa eikä epävarmuutta, mitä
nousisi sisältämme? Me joutuisimme kohtaamaan oman sisäisen tuskamme. Me emme voisi
antaa ahdistukselle ulkopuolisia nimiä. Meillä olisi paha olo ilman syytä. Kaaos ei olisikaan
enää olosuhteissa, vaan mielessämme. Mutta kun olemme parantuneet, me huomaamme, että
ajattelemme joko hyviä, onnellisia ja vapaita ajatuksia, tai emme yhtään mitään. Me voimme
antaa ajatustemme laskeutua hiljaisuuteen ja vain olla läsnä aistiemme välityksellä. Tämä on
hyvin onnellinen, helppo ja rakastava olotila, ja se on aina levossa, johon ainutkaan kriisi ei pääse tunkeutumaan.
Onnistumisen pelosta ei voi parantua suoraan. Mutta kun mielemme paranee ja saa rauhaa,
me emme enää tarvitse ulkopuolista kaaosta. Me kohtaamme omat tunteemme ja annamme niiden vain olla niin kuin ne ovat. Ne eivät saa meitä enää yrittämään lääkitä itseämme olosuhteilla. Me alamme onnistua aivan itsestään. Maailma tulee meitä vastaan. Meidän elämämme asettuu rauhaan ja me alamme menestyä. Me alamme toivoa menestymistä ja viihdymme siinä. Me
nautimme siitä ja alamme luontaisesti vastustaa kaaosta. Elämämme alkaa heijastaa mielemme
rauhaa. Siitä tulee rakastava, hyvä ja helposti menestyvä. Se on täynnä riemua.
Me alamme olla levossa kaikessa mitä me teemme, ja me huomaamme onnistuvamme kaikessa, sillä me emme enää määrittele onnistumista millään tavalla. Me vain elämme omaa elämäämme, ja sen sivutuotteena syntyy paljon onnellisuutta. Mutta sekin kadottaa merkityksensä,
ja jäljelle jää vain elämä ja minä - yhdessä, yhtenä virtana. Silloin me olemme levossa, ja kaikki
ympärillämme lepää. Silloin me huomaamme, että usko tarkoittaa samaa kuin "minä olen, ja
olen elämä itse".
Mahdollisuuksia
Todellisuus ei tarvitse meidän apuamme ollakseen sitä mitä se on. Se ei tarvitse meidän tulkintojamme, selityksiämme, ajatuksiamme eikä tunteitamme. Mikään siinä ei kaipaa yhteistyötä
meidän puoleltamme ollakseen sitä mitä se on. Jos vihaamme sitä tai nautimme siitä, se on
edelleen sama. Vain meidän kokemuksemme siitä muuttuu. Meidän ajatuksemme määrittävät
sen, mitä me siinä näemme. Kun etsimme yhdenlaisia selityksiä, me näemme niitä. Jos emme
osaa ajatella jotakin, me emme silloin osaa etsiä sitä silmillämme, emmekä me voi huomata sitä.
Me näemme yksipuolisen osan todellisuutta - sellaisen kuin haluamme, vaikka se olisi meille
vastemielinen. Joskus todellisuuden on tultava voimalla, jotta me voisimme nähdä sen toisin.
Joskus sen on annettava meille monta oppituntia, ennen kuin suostumme katsomaan toisin.
Mutta silloinkaan todellisuus ei muutu. Sen sijaan me muutumme ja näemme avoimemmin. Me
hyväksymme itsessämme jotakin, jota emme ennen hyväksyneet. Me annamme todellisuudelle
luvan näyttää toisenlaiselta.
Siksi on tärkeää toivoa ja unelmoida. On tärkeää odottaa hyvyyttä, rakkautta, kauneutta ja lepoa. Unelmoiminen ei tuo päämääriämme lähemmäs. Mutta se auttaa meitä näkemään jotakin,
jota emme muuten näkisi. Kauneuden, sopusoinnun ja rakkauden ajatteleminen auttaa meitä
näkemään niitä ympärillämme. Me näemme sitä, millä ruokimme sydäntämme ja ajatuksiamme.
Meidän ajatuksemme eivät muuta todellisuutta, mutta ne muuttavat sen, mitä me näemme ja
miten me suhtaudumme näkemäämme. Silloin me huomaamme, että todellisuus on hyvä ja rakastava, ja se toimii meidän parhaaksemme. Me näemme sen, mitä meidän mielessämme on.
Elämä on täynnä mahdollisuuksia. Usein meistä voi tuntua siltä, että olemme tukossa ja kaikki asiamme ovat umpikujassa. Me näemme vain suljettuja mahdollisuuksia ja tilanteita. Me ha-
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luaisimme saada asiat sujumaan, mutta emme tiedä miten. Me olemme nähneet harvoja mahdollisuuksia saada asiat kuntoon, ja monia mahdollisuuksia epäonnistumiseen, syyllisyyteen, ahdistukseen, itsemme uhraamiseen ja epätoivoon.
Muta nyt me voimme nähdä uudet mahdollisuudet. Me voimme nähdä, että elämä opettaa
meitä ja muuttaa meitä. Meidän ei enää tarvitse puskea eteenpäin, kun tie on tukossa. Sen sijaan
me voimme kysyä itseltämme, miksi me haluamme edelleen puskea. Me voimme hiljentyä ja
kuulla, että meidän ei tarvitsekaan muuttaa elämää ja sen tilanteita, vaan me voimme itse muuttua.
Sen sijaan, että etsimme mahdollisuuksia vain ulkopuoleltamme ja muista ihmisistä, me
voimme etsiä omia mahdollisuuksiamme. Olemmeko me keskellä elämän oppituntia? Ehkä umpikuja kertookin enemmän meistä itsestämme kuin jostakin ulkopuolellamme olevasta. Entä jos
me itse muuttuisimme ja tulisimme samaan tilanteeseen toisenlaisena ihmisenä?
Silloin meidän mahdollisuutemme eivät ole ulkopuolelta rajattuja. Me voimme itse muuttua.
Me voimme avautua ja löytää uutta luovuutta. Silloin me huomaamme, että olemme vapaita
niistä rajoituksista, joiden sisällä me ennen yritimme nähden vain yhden mahdollisuuden.
Meistä itsestämme tulee Mahdollisuus. Meistä itsestämme tulee tie itsellemme. Me voimme
kysyä itseltämme, millaisia ihmisiä me haluaisimme tässä tilanteessa olla. Me voimme löytää
vastauksen siihen, miksi olimme umpikujassa. Me emme nähneet omia mahdollisuuksiamme.
Mutta kun me löydämme ne, me löydämme toisenlaisen tien, joka ei ole koskaan tukossa. Me
emme löydä ratkaisua pelkästään yhteen ongelmaan, vaan me muutumme rakkauden kautta - sen
rakkauden, jolla elämä meitä rakastaa. Me löydämme mahdollisuutemme hiljentymällä ja
kuuntelemalla itseämme elämän oppituntien keskellä. Me löydämme mahdollisuutemme päästämällä irti kaikesta, mikä sitoo meitä. Silloin me näemme vain mahdollisuuksia.
Joskus me vain odotamme, että mahdollisuudet ilmaantuisivat eteemme. Me toivomme tai
pelkäämme, usein molempia yhtä aikaa. Meidän ajatuksemme hakeutuvat johonkin, joka ei ole
vielä tullut. Vaikka kuinka yrittäisimme ajatella muuta tai tehdä muuta, mielemme vain odottaa
ratkaisua.
Odottaminen on tarpeellista aikaa, jolloin me tulemme valmiiksi saamaan jotakin. Me voimme saada sen, mitä me toivomme, tai me voimme saada sen, mitä me pelkäämme. Me emme
vielä tiedä. Mutta yksi asia on varma. Kaikki käy hyvin. Joskus me odotamme jotakin niin
suurta, että me pelkäämme toiveemme toteutumistakin. Me emme tiedä, miten me sitten
eläisimme. Joka tapauksessa sitten kun me saamme jotakin, se on erilaista kuin täsmällisinkään
toiveemme. Se on todellisuudessa ja todellista. Se on meidän edessämme ja meidän kohdallamme.
Silloin me huomaamme, että odottaminen ei ollut turha. Sen aikana tapahtui jotakin. Me tulimme valmiiksi ja muut tulivat valmiiksi. Korkeampi Voimamme ei kuljeta meitä sattumanvaraisessa maailmassa, jossa me olisimme alttiina muiden ihmisten mielijohteille. Kaikki tapahtuu
yhtä aikaa, ja kaikki tapahtuu hyvin. Odottaessammekin me voimme tuntea, kuinka koko maailma valmistautuu antamaan meille jotakin. Ja kun se antaa, se antaa juuri sen, mitä me tarvitsemme sillä hetkellä. Silti se ei ole vain nykyhetkeä varten, vaan evästä koko matkallemme. Me
muutumme, ja jotta voisimme muuttua, me emme aina saa sitä, mitä me luulemme tarvitsevamme eniten. Me emme muuttuisi, jos tietäisimme etukäteen. Mutta kun emme tiedä, ja otamme
vastaan universumin lahjan, me voimme olla varmoja, että me muutumme.
...kipeä jumala suhde ei armahtava ja rakastava jumala jonka syliin mahdun tällaisena...jotakin loksahti paikoilleen on sama olenko kirkossa vai ravintolassa kunhan kannan vastuuni etten vahingoita itseäni enkä muita...jumala ei ole sidottu paikkaan eikä edes tekemisiini...huonoista valinnoista kärsin itse ja joudun kantamaan kipeät tunteeni...vastuun itsestäni...jumala on oikeasti niin suuri että minä mahdun siihen sellaisena kuin olen...sallimus sallii
myös kipeää elämääni jotta parannun yksin hän ei jätä...olen matkalla prosessissa...minä mahdun tällaisena...olen väsynyt tänään lepään ja olen vain...minä sanon nyt minä saan olla ja minä
mahdun...en ole ulkopuolella...saan rakastaa itseäni kantaa vastuun...nyt tuntuu hyvältä minulla
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on niin paljon suurempi isä kuin minä.....huomaan että elämän pelkoni estää minua elämästä
kun minun olisi uskallettava ottaa elämän suuntaan askelia jään kiinni vanhaan...kotiin makaamaan tuskan kanssa...jumitun...en enää ota askelia tuska on niin suuri etten uskalla...minä en
haluaisi en tätä vanhaa...uskallan niin harvoin ottaa niitä uusia askelia...vaikka olen ihan yhtä
hyvä kuin muut ja saisin elämän epävarmuudesta huolimatta elää niin kuin muutkin...minä pelkään elää ja elämää toisaalta pelkään etten koskaan parane ja minusta jää kroonisesti sairas...aina en tuskalta pysty ottamaan askelia...haluaisin olla rohkea ja luoda pikku hiljaa uutta
polkuani...inhoan ja vihaan tuskaani välillä kun se ottaa niin kokonaisvaltaisesti minut valtaansa...ja minä annan periksi enkä silloin uskalla tehdä mitään makaan vain...silloin iskee toivottomuus...aina kun saan otettua askelia eteenpäin tulee takapakkia ihan kun minulla ei olisi lupaa voida hyvin...haluan avata uuden oven katsoa sen takana olevaa kukka merta ja mennä sinne tekemään tavallisia asioita...kyllä elämä on minulle pelkoa antanut...harjoitus kuolemia jo
kaksi...ja valitusta riittää...haluan olla rohkea ja elää enkä antaa periksi...toisaalta olen itkenyt
tällä viikolla paljon...tuskaani ja pahaa oloani...itkenyt koska saan rauhan uskallan elää ja liittyä vailla pelkoa tuskaa...sitä kysyin tänään...Jumalalta...eikö tämä jo riitä vieläkö pitää kärsiä...vastausta en saanut...mutta tein tänään sentään jotain...pienestäkin olen onnellinen...vaikea
on tuskaa kohdata...näin se vaan on...enkä minä voi sitä aikatauluuni sovittaa ja päättää...se ei
minun käskyjäni usko...ainoastaan voin vain lähteä liikkeelle vaikka pelottaa...haluan uskaltaa
sitä enemmän...
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13. Vastuu
Vastuu oli minulle vaikea asia. En tuntenut itseäni, enkä siis tiennyt kenelle olisin ollut vastuussa. Kun mieleni oli pakonomainen ja addiktoitunut, muut ihmiset ja olosuhteet sanelivat
paljolti omaa elämääni ja käyttäytymistäni. Todellista minääni ei ollut, tai se oli tuntematon.
Halusin tehdä monia asioita, mutta nekin saivat alkunsa jostakin muualta kuin minusta itsestäni.
Halusin antautua elämää suuremmille asioille. Minulla oli kauniita unelmia siitä, mitä olisin
halunnut tehdä, ja miten maailmasta olisi tullut parempi paikka. Sitouduin niihin innokkaasti ja
palavin sydämin, mutta ne eivät kestäneet pitkään. Yleensä niistä tuli taakka, ja minusta alkoi
tuntua, että minun piti ruveta taistelemaan niitä vastaan eikä niiden puolesta. Halusin olla vastuullinen ja luotettava, mutta epäonnistuin usein.
Kun aloin parantua, ymmärsin olevani ihmisten miellyttäjä ja tekeväni monia asioita vain
siksi, että kuvittelin minulta odotettavan niitä. Valintojeni lähtökohtana oli usein syyllisyys tai
häpeä. Päätin lakata tekemästä yhtään asiaa, jonka tein syyllisyydestä, vain huomatakseni, että
mitään ei jäänyt jäljelle. Olin ällistynyt. Mitään ei jäänyt jäljelle. Minulla ei ollut mitään, jota
olisin voinut sanoa todella omakseni. Olin elänyt koko elämäni vain täyttäen muiden odotuksia.
Itkin paljon ja kyselin, "Miten voisin löytää jotakin, mitä tahansa, joka olisi vain minun omaani?" Kesti pitkän aikaa, mutta lopulta löysin yhden asian: Halusin kerätä kaikki yhden bändin
levyt. Kun löysin sen, itkin vielä lisää, kahdesta syystä: ensiksi, löysin lopulta jotakin omaa, ja
toiseksi, se mitä löysin, oli niin merkityksetöntä ja pientä. Tunsin paljon iloa ja surua. Löysin
pienen osan itseäni, eikä se ollut kuitenkaan mitään. Itken vieläkin sitä muistellessani. Se oli
pitkän matkan alku, kun sydämeni alkoi vähitellen avautua ja sisäinen Lapseni alkoi ilmaista
itseään heikosti ja arasti. Opin kunnioittamaan hänen ujoa ja avutonta ääntään, kun hän alkoi
toivoa itselleen jotakin. Hän oli tottunut luopumaan toiveistaan ja tulemaan lyödyksi, jos hän
uskalsi pyytää jotakin vain itselleen.
Me voimme olla vastuullisia vain jos meissä on joku, joka voi olla vastuullinen ja joku, jolle
me voimme olla vastuullinen. Jos emme tiedä kuka me olemme, meissä ei ole ketään, joka voisi
olla vastuullinen. Jos meillä ei ole omia unelmia, meillä ei ole ketään. jolle olla vastuullinen,
paitsi muut ihmiset, mutta me emme voi elää todeksi heidän unelmiaan, jos omat sydämemme
ovat tyhjiä. Silloin "meidän" unelmamme ovat vain taakka meille. Kun sitoumuksemme lähtevät
meidän omista unelmistamme, vastuullisuus on iloa, ja me elämme elämää, joka todella tyydyttää meitä.
Elämässäni ei ollut juurikaan rakennetta. Yksin ollessani ajelehdin asiasta toiseen, eikä päivittäisiä rutiineita juuri ollut. En tiennyt mitä halusin, ja usein se mitä halusin, oli tuskan pakenemisen sanelemaa. Olin levoton, ja aloin tehdä jotakin siinä toivossa, että se olisi nautittavaa.
Keskityttyäni johonkin parin tunnin ajan olin entistä levottomampi ja halusin tehdä jotakin
muuta. Ajelehdin keskeneräisestä projektista toiseen. Olin hyvä suunnittelemaan uusia projekteja, ja minulla oli pitkiä tehtävälistoja, jotka kasvoivat koko ajan. Niiden katseleminen teki minut usein epätoivoiseksi, vaikka suurin osa niiden asioista oli sellaisia joita halusin tehdä. Enkä
kuitenkaan halunnut tehdä niitä, sillä usein motiivi niiden tekemiseen oli syyllisyys, ahdistus tai
tuskan välttäminen. Elämäni oli tuskan sanelemaa, tai oikeammin sen pakenemisen sanelemaa.
Mikään minussa ei ollut levossa. Ei ollut mitään keinoa, jolla olisin saanut mukavaa rakennetta
elämääni, sillä minulla ei ollut sisäistä rakennetta.
Kun aloin parantua, elämäni kadotti senkin vähäisen rakenteen, joka siinä oli ollut. Päätin
välttää monia vastuita ja vain olla itseäni varten. Yli vuoden ajan en halunnut tehdä sopimuksia
enkä sitoumuksia, paitsi sellaisia, jotka liittyivät terapiaan ja paranemiseen. Kaikki mitä tiesin,
oli oma tuskani, omat suruni ja tuleva paranemiseni. Aloin elää itseäni varten, vaikka sekin oli
siihen aikaan vielä lähinnä tuskan sanelemaa. Ajelehdin asiasta toiseen, itkin ja olin epätoivoissani. Kuitenkin tunsin surujeni keskellä uuden elämän heräävän. Minun oma persoonani alkoi
herätä, ja aloin tuntea elämää sydämessäni. Tällä hetkellä olen levossa melkein kaikessa mitä
teen ja voin antautua rauhallisesti mihin tahansa mitä teen. Minulla ei ole enää levotonta tarvetta
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olla jossakin muualla, tehdä jotakin muuta ja kokea jotakin muuta. Minun sisälläni on joku joka
haluaa olla vastuullinen ja joku joka voi olla vastuullinen.
Ensimmäiset vastuun ottamisen askeleemme saattavat olla sitoutuminen paranemiseen ja ulkoisista asioista irti päästäminen. Meidän tulee ymmärtää, että addiktiivinen helpotus vahingoittaa meitä ja estää meitä paranemasta. Sen sijaan, että pakenisimme tuskaamme helpotukseen, meidän on opittava kohtaamaan se. Meidän on myös opittava antamaan itsellemme anteeksi, jos epäonnistumme, ja meidän on opittava irrottautumaan niistä siteistä, jotka sitovat
meidät häpeään ja itsesääliin epäonnistumisen jälkeen. Meidän on opittava istumaan hiljaa tuskamme kanssa, jotta pääsisimme siitä irti. Meidän on löydettävä joku, jolle voimme puhua tuskastamme niin paljon kun koemme tarpeelliseksi. Meidän on löydettävä uusia tapoja tuskamme
käsittelemiseksi, kuten piirtäminen, kirjoittaminen, puhuminen, verkkosivujen tekeminen, ja
tunteidemme kokeminen. Meidän on myös opittava välttämään olosuhteita, jotka voisivat käynnistää helpotuksen etsimisen, kunnes paranemme ja voimme turvallisesti elää niissä. Meidän
tulisi opiskella paranemista, haavoittumista ja ihmisenä olemista yleensä. Kaikki tämä on tarpeellista ja tarpeeksi - alussa.
Meidän on myös ymmärrettävä, että on paljon muutakin kuin tuskastamme irti pääseminen ja
menneisyyden siteistä vapautuminen. Meidän on opittava elämään uudella tavalla, joka rakentaa
tervettä elämää. Meidän on opittava pitämään huolta fyysisistä, henkisistä ja hengellisistä tarpeistamme. Me olemme vapauttaneet sisäisen Lapsemme hänen vankilastaan, ja hän on astumassa siitä ulos. Meidän ei tulisi vain jättää häntä siihen, katselemaan maailmaa kun se kulkee
hänen ohitseen. Meidän on löydettävä oma voimamme elää ja olla vastuussa itsestämme. Meidän on katsottava rahojamme, ystäviämme, työtämme, opiskeluamme ja koko maailmaa ympärillämme. Mihin se johtaa? Jos me vain päästämme irti muodostamatta uusia ja terveitä siteitä,
me joudumme eristyksiin. Jos me revimme vanhat rakenteet rakentamatta uutta ja korjaamatta
vanhaa, elämästämme tulee hylätyn kaupungin kaltainen. Meidän on rakennettava uusia rakennuksia, istutettava uusia puistoja ja muutettava elämämme viihtyisäksi paikaksi. Voimme tehdä
niin, jos kunnioitamme kaupunkiamme ja pidämme sitä hyvän huolenpidon arvoisena. Paraneminen tapahtuu arjen keskellä.
Me olemme hylänneet itsemme ja laiminlyöneet itseämme pitkän aikaa, minkä jälkeen hyvän
huolen pitäminen itsestämme voi tuntua oudolta. Elämämme oli tuskan välttämisen sanelemaa ja
helpotuksen etsimistä, mutta mitä me teemme nyt kun tuskamme katoaa? Vastauksemme saattaa
olla, että emme tiedä. Minä en tiennyt. Minulla oli monenlaisia ajatuksia, mutta niiden toteuttaminen tuntui oudolta. Se oli outoa. En ollut tehnyt niitä ennen, ja minun oli opittava. Tuskani
kohtaaminen oli luonnollista ja tuttua, sillä olin tottunut tuskaan. Irti päästäminen oli luonnollista, sillä olin tottunut menetyksiin, ja tuskan kokeminen sai minut kokemaan olevani elossa.
Tiesin olevani olemassa kun koin tuskaa ja itkin. Sisäinen maailmani muuttui, ja astuin toisenlaiseen maailmaan. Nyt jouduin kohtaamaan täysin tuntemattoman tehtävän - elämän rakentamisen, todellisen elämän rakentamisen. Olin viettänyt suuren osan elämääni harhakuvitelmissa,
eläen jossakin muualla kuin ympäröivässä todellisuudessa. Mitä elämä on? Miten minun pitäisi
reagoida siihen? Miten elän tuskattomassa maailmassa? Mitä ihmettä minä teen? Nämä olivat
kovia kysymyksiä eikä minulla ollut vastauksia. Ehkä siksi aloin tehdä verkkosivuja ja kirjoittaa
tätä kirjaa. En tiennyt muita tapoja elää. Elämäni pyöri vielä menneisyyteni ympärillä, ja jotta
voisin jättää sen taakseni, minun oli löydettävä jotakin uutta.
Kun pääsin irti tuskastani, syyllisyydestäni ja häpeästäni, elämääni ajava voima heikkeni
paljon. Miksi tehdä mitään? Miksi vaivautua? Minulla oli joitakin mukavia asioita joita halusin
tehdä, mutta ei montaa, eivätkä ne veisi elämääni paljoakaan eteenpäin. Ei ollut mitään syytä
pyrkiä mihinkään. Olin levossa ja nautin vain omana itsenäni olemisen hiljaisuudesta. Se oli
hienoa aikaa, ja ansaitsin levon kaikkien levottomien vuosien jälkeen. Elämä työnsi ja veti sinne
ja tänne, mutta minä ajattelin, "miksi vaivautua". On hyvä olla tässä ja olla hiljaa. Minä lepäsin.
Vähitellen aloin nauttia uusista asioista ja aloin unelmoida. Aloin ajatella, että ansaitsin jotakin.
Ei vain mitään pikkujuttuja, vaan jotakin Suurta. Ansaitsin tulla kunnioitetuksi, ei sen tähden
mitä teen tai en tee, vaan siksi, että minä olen minä. Ansaitsin oman kunnioitukseni. Ymmärsin,
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että tuskasta irti päästäminen ei anna minulle uutta elämää. Se antaa minulle mahdollisuuden
uuteen elämään. Minulla oli paljon opittavaa, ja on edelleen.
Me olemme vastuussa itsellemme ja itsestämme, mutta me emme ole vastuussa muista ihmisistä. Me olemme vastuullisia heille, ja he saattavat olla vastuussa meille tekemistään sitoumuksista. Jos me olemme vastuussa muista ihmisistä, olemme vastuussa heidän virheidensä korjaamisesta, mutta silloin me estämme heitä elämästä vapaina ja vastuullisina ihmisinä. Silloin me
luomme riippuvuutta ja meistä tulee läheisriippuvia - mihin me olemme tottuneetkin. Mutta jos
olemme vastuussa muille, otamme oman paikkamme ihmisinä, jotka ovat vapaita valitsemaan
omat sitoumuksensa muiden suhteen. Me päätämme mitä haluamme ja sitten pysymme siinä.
Olemme myös vapaita muuttamaan sitoumuksiamme, eikä meidän tarvitse roikkua mukana
syyllisyydentunteiden takia. Me olemme vapaita, ja muut ihmiset ovat vapaita. Muut ihmiset
ovat vastuussa meille omista sitoumuksistaan eikä mistään muusta. Rakastaminen on vastuullisena elämistä eikä kontrollointia, manipulointia tai miellyttämistä sillä tavoin, että me tuhoamme vastuullisuutta ja saamme aikaan riippuvuutta. Rakastaminen on myös ymmärtämistä ja
myötätuntoa, mutta siten, että me kunnioitamme muita ihmisiä ja näytämme, että me uskomme
heidän kykyynsä pitää huolta itsestään - halusivatpa he pitää huolta itsestään tai eivät. Me emme
voi käskeä heitä pitämään huolta itsestään, ja jos me autamme heitä elämään vahingollista elämää, me luomme riippuvuutta ja vastuuttomuutta. Yrittäessämme olla vastuussa muista me
luomme vastuuttomuutta. Yrityksemme eivät silloin ole ainoastaan tuhlattua aikaa ja energiaa,
vaan myös vahingollisia kaikille osapuolille. On mahdotonta todella kuunnella ja ymmärtää
muita ihmisiä niin kauan kuin haluamme ohjailla tai kontrolloida heitä. Me voimme kuunnella
heitä kohottamatta omaa puolustustamme vain kun hyväksymme heidät levosta käsin, ja me
voimme kuulla heitä vain kun meillä ei ole salaisia odotuksia eikä suunnitelmia. Jos haluamme
omistautua muiden rakastamiselle, meidän vastuullamme on parantaa itsemme niin, että voimme
laskea puolustuksemme alas ja rakastaa heitä niin kuin he ovat, eikä niin kuin heidän mielestämme pitäisi olla. Meistä tulee turvallisia ihmisiä, kun me otamme vastuun itsestämme.
Jotta löytäisimme levon, näkisimme unelmiemme toteutuvan ja voisimme rakastaa, meidän
on tehtävä parhaamme seuraavilla alueilla: itsemme tunteminen, itsemme toteuttaminen ja itsestämme irti päästäminen. Ne ovat hienosyisesti kietoutuneet toisiinsa, ja ne kaikki ovat tarpeen jotta eläisimme palkitsevaa elämää. Jos menetämme yhdenkin niistä, elämämme kärsii
paljon. Ne tukevat toinen toistaan, ja meidän olisi nähtävä itsemme kasvavan kaikilla kolmella
alueella. Me emme voi toteuttaa itseämme, ellemme tunne itseämme. Silloin itsemme toteuttaminen olisi muiden toteuttamista. Emme voi päästää itsestämme irti, jos pelkäämme tai koemme
tuskaa, koska ne saavat meidät suojelemaan itseämme, mikä johtaa itsekkääseen käyttäytymiseen. Me voimme päästää itsestämme irti vain kun se on tietoinen osa itsemme toteuttamista.
Itsestämme irti päästäminen ei ole itsemme uhraamista, vaan olennainen rakastamisen osa, jonka
me itse valitsemme palvellaksemme ja rakentaaksemme muita ihmisiä. Se joka rakastaa, on halukas palvelija eikä uhrautuva marttyyri. Halukas palvelija synnyttää ja kokee itse iloa ja onnea,
mutta uhrautuva marttyyri saa vain muut tuntemaan olonsa kurjaksi, eikä hän tunne itsekään
iloa.
Itsemme tunteminen
Itsemme tunteminen on sitä, että olemme selvillä sisäisistä viesteistämme, tunteistamme,
odotuksistamme ja päämääristämme. Tunteemme kertovat meille meidän henkilökohtaisesta
suhteestamme todellisuuteen ja muihin ihmisiin. Ne ovat meidän omaisuuttamme, ja me todennäköisesti koemme sellaisen yhdistelmän tunteita, jota kukaan muu ei koe. Tunteemme ovat
merkittävä osa omaa yksilöllisyyttämme. Mielipiteemme, tekomme ja päämäärämme ovat objektiivisempia, ja muut voivat analysoida niitä ainakin jonkinlaisella objektiivisuudella. He voivat jopa sanoa, että jotkut niistä ovat "oikeita" ja jotkut "vääriä", mitä ei voida sanoa tunteista.
Tunteemme kertovat meille, voimmeko hyvin vai huonosti, toisin kuin päämäärämme tai mielipiteemme. Käyttäytymistämme voidaan pitää sopivana tai sopimattomana, mutta tunteemme
ovat aina sopivia. Käyttäytymisemme voi myös kertoa meille jotakin itsestämme, mutta vasta
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kun katselemme sitä huolellisesti, omia tunteitamme ja odotuksiamme kuunnellen. Meidän
päämäärämme voivat olla omia vapaita valintojamme tai ne voivat olla muiden aikaansaamia.
Jotkut niistä voivat olla kompensoivia, jotkut johtua syyllisyydestä ja jotkut voivat olla jopa
muiden pakottamia. Me opimme tuntemaan omat päämäärämme, kun kuuntelemme niihin liittyviä tunteita. Seuraava luettelo korostaa itsensä tuntemisen tärkeyttä /Lessons in Loving, Philip
St. Romain/:
Olet vaarassa tulla addiktiksi jos elämässäsi on seuraavia piirteitä:
1. Epärehellisyys. Tämä voi olla valehtelemista jostakin elämäsi alueesta, sen laajuudesta, voimakkuudesta tai seurauksista. On myös epärehellistä teeskennellä, että mikään ei ole pielessä silloin kun jokin on pielessä. Addiktit valehtelevat tavallisesti addiktioistaan.
2. Itsekeskeisyys. Emotionaalinen tuska aiheuttaa puolustusjärjestelmän, joka pitää sinut
itsekeskeisyyteen lukittuna. Addiktio ja narsismi kulkevat käsi kädessä.
3. Vääristyneet käsitykset. Näet letkut käärmeinä ja muut ihmiset uhkina. Muistot vääristyvät siten, että ikävät asiat jäävät piiloon, ja muistat ainoastaan helpotusten hetkien
miellyttävät puolet.
4. Virheellinen ajattelu. Uskot, että et voi olla olemassa ilman addiktiosi kohdetta, olipa
se asia (alkoholi, ruoka), henkilö (esimerkiksi rakastaja), tai aktiviteetti (osteleminen,
TV:n katsominen). Koet myös olevasi huono, koska et voi hallita käyttäytymistäsi.
5. Tunteiden sotkeutuminen. Koska et käsittele omia tunteitasi, räjähtelet ja syytät muita
ihmisiä pahasta olostasi. Puolustat addiktiivista käyttäytymistäsi ja siihen liittyviä asioita hyvin voimakkaasti, mikä tekee sinut kyvyttömäksi muuttumaan.
6. Suuntautuminen ulkopuolisiin asioihin. Keskityt itsesi ulkopuolella oleviin asioihin
etkä omiin sisäisiin viesteihisi. Sen seurauksena syytät muita ongelmistasi.
7. Kontrollointi. Yrität kontrolloida omaa elämääsi ja muiden elämää sanallisin tai fyysisin uhkauksin ja väärinkäytöksin. Illuusio omasta kyvystä kontrolloida on yhteinen
kaikille addiktioille, ja tämä on yksi vaikeimmista asioista voittaa.
Luku 3 käsitteli oman itsemme kuuntelemista, erityisesti tuskallisten tunteidemme ja muistojemme kuuntelemista. Me opimme kuuntelemaan (tai oikeammin kuulemaan) iloisia viestejämme samalla tavoin, sillä ne kertovat asioista, jotka tuntuvat meistä hyviltä, ja joista me pidämme. Me löydämme omat ilomme ja omat unelmamme kuuntelemalla iloisia viestejämme.
Me kyselemme samoja kysymyksiä kuin tuskallisia tunteitamme käsitellessämme, ja niin me
saamme selville, mikä tuo meille iloa ja miksi. Me opimme tuntemaan oman iloisen puolemme
ja todellisuuden iloisen puolen - ei pelkästään kokemalla iloa silloin kun se tulee kohti, vaan
löytämällä unelmamme ilojemme kautta.
Päiväkirjan kirjoittaminen on ollut hyvä tapa oppia tuntemaan itseäni. En kirjoita joka päivä,
vaan 3-5 kertaa viikossa. Aloitan tunteistani tai mistä tahansa pinnalla olevasta asiasta. Yritän
kirjoittaa miettimättä, ilman taukoja, mutta en pidä siitä tiukasti kiinni. Kirjoitan sen, mikä tulee
luonnostaan, analysoimatta sitä. Annan kirjoittamiseni ohjata itse itseään. Joskus kirjoitan vain
muutamia lauseita, toisinaan taas monia sivuja. Milloin tahansa koen oloni epämukavaksi, kirjoitan. Kirjoittaessani olen kokenut monta kertaa, että se mitä juuri kirjoitin, oli tärkeää. Välillä
kylmät väreet kulkivat pitkin selkääni, kun huomasin mitä olin kirjoittanut. Olen oppinut monia
asioita itsestäni, ja ne ovat tuottaneet paljon iloa. Kirjoittaessani minun ei useinkaan tarvitse
yrittää "kaivautua" hermostuneisuuden tunteeseen tai mihin tahansa tunteeseen niin kuin aiemmin. Olen oppinut, että ikäviä tunteita aiheuttavat asiat voivat nousta esiin kirjoittamisen aikana
paljon vähemmällä vaivalla kuin pelkästään niiden kokemisen yrittämisen kautta. Mutta kirjoitan vain itsestäni, omista tunteistani ja reaktioistani, enkä spekuloi muilla ihmisillä.
Me opimme tuntemaan itseämme myös muiden ihmisten kautta. He ovat meidän peilejämme
- joskus kirkkaita, joskus sumeita ja vääristäviä. Tämä vaatii kuitenkin, että voimme laskea
puolustuksemme alas ja olla avoimia huomaamaan ja oppimaan. Ennen kuin voimme tehdä sen,
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meidän on itse koettava olevamme turvassa, jotta voisimme todella kuunnella muita ihmisiä - ei
ainoastaan heidän sanojaan, vaan heidän koko persoonallisuuttaan. Meidän on pystyttävä päästämään irti itsestämme, etukäteisodotuksistamme ja olettamuksistamme siitä, mitä muut aikovat
sanoa. Joskus kirjoitan myös merkittävän kohtaamisen jälkeen, olipa se miellyttävä tai ei. Yritän
palauttaa sen mieleeni ja miettiä erityisesti asenteita, tunteita, odotuksia ja oletuksia - mitä toinen ihminen todella kommunikoi, ja mitä minä todella kommunikoin; ei ainoastaan sitä mitä
yritin kommunikoida. Muut näkevät käyttäytymisemme ja kuulevat sanamme, mutta he eivät lue
meidän ajatuksiamme. Viestinkö sen mitä oletin? Viestikö toinen henkilö todella sitä mitä ajattelin, vai oletinko jotakin? Monta kertaa olen huomannut, että minulla oli vahvoja oletuksia.
Oppimalla tuntemaan olettamukseni olen tullut avoimeksi oppimaan tuntemaan muita sellaisina
kuin he todella ovat. Jos emme ole selvillä tulkinnoistamme ja oletuksistamme, me otamme ne
vastaan sellaisenaan, emmekä näe toista ihmistä niiden takaa.
Yksi itsemme tuntemisen tärkeä rakennusaine on lukeminen. Lukiessamme me voimme arvioida omia mielipiteitämme ja käsityksiämme muiden mielipiteitä ja käsityksiä vastaan - eikä
vain kenen tahansa, vaan sellaisten ihmisten, joilla on merkittävää ja syvällistä näkemystä. Luen
paljon, ja usein luen samoja tekstejä tai kirjoja moneen kertaan. On hienoa huomata, että monet
asiat joista olen lukenut ja joita olen halunnut saada omalle kohdalleni, ovat tulleet osaksi minua. Ymmärrän myös aikaisemmin lukemiani kirjoituksia uudella ja syvemmällä tavalla, ja saan
paljon iloa kun huomaan miten olen muuttunut.
Meidän olisi sitouduttava itsemme tuntemaan oppimiseen. Kaikilla tunteillamme on hyvä syy
olla olemassa, ja niin kauan kuin emme tiedä miksi ne ovat olemassa, emme tunne itseämme
emmekä omaa suhtautumistamme maailmaan. Se, että opimme tuntemaan itsemme levollisesti,
on yksi tärkeimmistä vastuistamme itseämme ja lähellämme olevia ihmisiä kohtaan. Kun olemme tyytyväisiä itseemme ja hyväksymme itsemme ja oman paikkamme, muut näkevät meissä
jotakin, jota hekin haluaisivat saada omalle kohdalleen. He kokevat olevansa hyväksyttyjä ja he
voivat levätä meidän lähellämme. Me rakastamme parantavalla rakkaudella vain olemalla läsnä
omana itsenämme.
Itsemme tunteminen vaatii työtä, ainakin harjoitusta, kunnes siitä tulee luonnollinen osa
omaa itseämme. Olemme viettäneet pitkän aikaa reagoiden alitajuisesti muihin ihmisiin ja elämään, reagoiden tiedostamattomiin tunteisiimme, muistoihimme ja odotuksiimme. Me emme
tienneet, että me reagoimme omaan tiedostamattomaan mieleemme, tehden melkein mitä tahansa, mitä se esitteli meille. Meistä voi tulla oman mielemme hallitsijoita - ensin paranemalla sisäisestä tuskastamme ja sitten oppimalla tuntemaan mitä sisällämme tapahtuu. Tuskasta irti pääseminen tekee elämämme paljon helpommaksi, mutta se ei automaattisesti takaa itsemme tuntemista. Itsemme kuunteleminen ja omien tarpeittemme täyttäminen johtaa iloiseen ja vapaaseen
elämään, jonka jokainen päivä on uusi seikkailu. Yksi suurimmista iloista joita olen tullut tuntemaan, on omana itsenäni olemisen ilo, eikä kukaan voi viedä sitä minulta pois.
Me emme löydä itseämme menemällä päämme sisään. Me löydämme itsemme arjen keskellä.
Me löydämme itsemme katsomalla sitä, miten me reagoimme. Jos vetäydyn pääni sisään, voin
kuvitella olevani vaaleanpunainen lohikäärme. Mutta kun katson omia reaktioitani ja sitä, miten
maailma peilaa minua, huomaan, että en ole vaaleanpunainen lohikäärme. Me opetamme itseämme omilla reaktioillamme. Minä kerron itselleni koko ajan omilla tunteillani, ajatuksillani,
teoillani ja sanoillani, mikä minä olen. Eikä minun tarvitse yrittää ymmärtää sitä. Minun tarvitsee vain ottaa se vastaan.
Roger Whittaker laulaa laulussa New World in the Morning, "I can feel a new tomorrow
coming on, and I don’t know why I have to make a song" (Voin kokea uuden huomisen saapuvan, enkä tiedä miksi minun on tehtävä laulu). Hän näkee itsensä siinä, että hänen on tehtävä
laulu. Hän ei tiedä, eikä hänen tarvitse tietää, miksi niin on. Mutta hän tietää, että niin on, kun
hän huomaa, mitä hänen on tehtävä. Hän ei näe sitä kaivautumalla omiin ajatuksiinsa päänsä
sisällä, vaan siinä, että hänen on tartuttava kynään ja paperiin ja alettava kirjoittaa. Hän katsoo
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sitä, mitä hän tekee. Hän katsoo omaa arkeaan. Ja kuinka kevyesti hän sen laulaakaan! Hän
ohittaa sen aivan täydellisenä itsestäänselvyytenä.
Minä näen itseni siinä, että minuun sattuu asiat, jotka eivät satu toisiin ollenkaan, ja että en
piittaa yhtään asioista, jotka saavat toiset aivan kauhuihinsa. Minä en ole pelkästään se nykyhetkessä oleva minä, jonka koen ja jonka muut näkevät - minä olen koko se polku, jota pitkin olen
tullut tähän nykyhetkeen. Sisäinen paraneminen ja itsen hyväksyminen ei ole vain sitä, että nykyhetken minän ajatukset muuttuvat toisiksi. Se on sitä, että koko polku paranee ja tulee rakkauden palvelukseen. Koko minuus eheytyy. Menneisyys laskeutuu lepoon. Meidän on otettava
vastaan koko polku, ja kaikki se, mitä se on tehnyt meille. Ja katso, ihme tapahtuu! Koko polku
alkaa loistaa. Sen jokaikinen osa alkaa säteillä olemassaolon riemua. Lopulta me huomaamme,
että se työnsi meidät vastaansanomattomalla tavalla juuri siihen, mitä me olemme tällä hetkellä.
Sisäistä paranemista voidaan sanoa oman itsemme löytämiseksi, kotiin tulemiseksi tai kotimatkalla olemiseksi. Se tuo meidät takaisin itseemme, siihen olemukseen, joka on jäänyt piiloon
puolustusmekanismiemme alle. Aiemmin me koimme, että sisältämme nousevat viestit lähinnä
häiritsivät elämäämme. Me emme osanneet ottaa niitä vastaan, sillä me luulimme niiden arvostelevan meitä. Me luulimme, että on huono asia jos ne kertovat pahasta olosta, tuskasta, vihasta,
pelosta, väsymyksestä tai ahdistuksesta.
Meillä oli suunnitelmia, tavoitteita ja päämääriä, joiden toteutuminen mielestämme toisi
meille onnen. Niitä kohti pyrkiessämme sisimpämme joskus puhui meille, mutta me koimme
usein, että sisimpämme viestit lähinnä häiritsivät elämäämme. Me laitoimme niitä syrjään, sillä
meidän oli jaksettava ja mentävä eteenpäin kohti tulevaisuutta. Kaikki surullisuus, ahdistus ja
väsymys olivat estettä, haittatekijää, jotakin jolla sisimpämme kiusasi meitä.
Nyt me otamme jokaisen viestin vastaan hyvillä mielin. Jos ne kertovat vihasta, pelosta tai
kivusta, me tiedämme, että ne eivät ole kokonansa me. Ne kertovat jostakin osastamme, joka ei
voi hyvin. Jos me tulemme tietoiseksi omasta pelostamme tai vihastamme, me tiedämme, että se
on vain osa meitä - osa jolla on hyvät syyt olla sitä mitä se on. Me ilahdumme siitä, että rikkinäinen osamme ilmaisee meille itsensä. Me otamme sen vastaan onnellisina rakastaen sitä. Se
voi saada meidät hetkeksi kokemaan, että meissä ei ole muuta kuin tuo rikkinäinen osa, mutta
hetken surun jälkeen me ymmärrämme, että se on vain osa meitä.
Jos viestit kertovat väsymyksestä, me myönnämme että ne ovat totta. Meitä väsyttää. Väsymyksen ja kivun viestit eivät ole meille enää elämän esteitä, vaan osa sitä polkua, jolla me parannamme itsemme niin, että voimme elää elämää, josta olemme unelmoineet. Joskus ne voivat
kertoa meille, että me olemme kuulleet valheita, ja että sen tavoitteleminen, mitä me tavoittelemme, ei olekaan meille hyväksi. Välillä ne voivat saada meidät tuskastumaan, mutta ne ovat
aina hyviä ja meidän parhaaksemme. Yksikään noista viesteistä ei ole paha eikä kerro meidän
vajavaisuudestamme. Ne kertovat niistä asenteista ja puolustusmekanismeista, jotka meidän oli
omaksuttava selvitäksemme. Kun me otamme ne vastaan ja rakastamme niitä, ne kertovat meidän hyvyydestämme, myötätunnostamme ja rakastamisestamme. Ne ovat meidän elämämme
hienoja asioita, ja kun otamme ne vastaan, ne kasvattavat meistä rakastavia, herkkiä ja hyviä
ihmisiä. Silloin ne ohjaavat meitä. Me elämme yksinkertaista elämää: lepäämme ollessamme
väsyneitä, syömme ollessamme nälkäisiä, suremme ollessamme surullisia ja nauramme ollessamme iloisia.
Positiiviset mielikuvat ovat tärkeitä, mutta yksinään ne eivät johda mihinkään. Se "positiivinen ajattelu" jota usein esitellään, on lähinnä mielen pakottamista. Se on varjon kieltämistä ja
sen työntämistä syvemmälle. Se ei johda lepoon eikä kokonaiseksi tulemiseen, vaan jakautumiseen ja ajatustemme pakonomaiseen hallintaan. Se ei johda paranemiseen.
Oikeat positiiviset mielikuvat vievät meitä kohti varjoamme, sen kohtaamiseen ja siitä irti
päästämiseen. Ne kertovat meille, että varjomme ei ole yhtä kuin me. Ne kertovat meille, että
voimme kohdata sen mitä olemme torjuneet, ja että se voi mennä pois. Ne auttavat meitä tunnistamaan oman häpeämme kun se alkaa nousta esiin, sillä tuo häpeä ei ole yhtä kuin me. Ne
antavat meille rohkeuden kohdata häpeämme samalla kun ne kertovat, että meillä ei ole mitään
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hävettävää. Ne auttavat meitä näkemään, että olemme koko ajan eläneet parhaan kykymme mukaan. Me olemme hyviä.
Oikeat positiiviset mielikuvat johtavat itsemme syvempään hyväksymiseen. Ne eivät torju
mitään eivätkä paina pois mitään. Ne antavat kaiken tulla esiin, ja ne muuttavat kaiken levoksi.
Ne kertovat meille jotakin perimmäistä meistä itsestämme. Ne eivät koskaan ole valheita. Ne
ovat hetken ajatuksia, jotka saavat kuolla pois. Ne ovat portti mieleen, jossa niitä ei tarvita. Ne
ovat hetken väline, työkalu jonka avulla me lopulta pääsemme niistä irti. Ne johtavat meidät
mieleen joka vain on, ja jonka olemassaolo ei riipu siitä mitä se ajattelee ja kokee. Ne ovat vain
sanoja, osoittimia jotka osoittavat johonkin muualle kuin itseensä. Mielikuva ei ole itsetarkoitus,
vaan sen tarkoitus on siinä mitä se osoittaa. Oikeat mielikuvat osoittavat meille todellisen ihmisyyden ja kuulumisen maailmaan aitoina, levossa olevina ihmisinä, ja ne johtavat meidät siihen.
Tuo lepo ei tarvitse enää mielikuvia, sillä mieli itse lepää.
Itsemme toteuttaminen
Itsemme toteuttaminen voi olla spontaania tai suunniteltua. Mitä enemmän me tulemme yhdeksi rauhaisaksi kokonaisuudeksi, sitä enemmän ne osoittavat samaan suuntaan: persoonallisuutemme ja tarkoituksemme kukoistamiseen. Me voimme nähdä oman kokonaisuutemme tai
hajanaisuutemme asettamalla spontaanin ja suunnitellun itsemme toteuttamisen rinnakkain. Mitä
enemmän me opimme tuntemaan tarpeitamme, unelmiamme ja odotuksiamme, sitä enemmän
koko meidän olemuksemme muuttuu yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi, joka johtaa meitä
oman elämämme täyteyteen. Kuitenkaan tarkoituksenmukainen itsemme toteuttaminen ei ole
itsemme tuntemisen automaattinen seuraus. Itsemme tunteminen ilman itsemme toteuttamista
jättää meidät tietämään mitä me haluamme, mutta ei anna meille sitä. Meidän on lähdettävä liikkeelle, mutta ei hermostuneisuuden eikä kärsimättömyyden motivoimina. Me saavutamme
suunnitellun itsemme toteuttamisen päämäärien kautta, mutta me emme voi toteuttaa päämääriämme suoraan. Me voimme suunnitella toimintamme ja tekomme, mutta hyvin harvoin ne
takaavat päämäärien saavuttamisen. Me emme voi kontrolloida, mutta me voimme vaikuttaa.
Me voimme mennä eteenpäin levossa, kun hyväksymme kontrolloimisen ja vaikuttamisen välisen eron.
Koska emme voi taata tekojemme seurauksia, valintojen ja tekojen tekeminen tarkoittaa riskin ottamista. Tämä koskee erityisesti asioita, joihin liittyy muita ihmisiä. Ottaessamme riskejä
me tarvitsemme uskoa, luottamusta ja halukkuutta - tai ainakin valmiutta - hyväksyä odotuksistamme poikkeavat lopputulokset. Voimme olla valmiita kohtaamaan odottamattomia lopputuloksia kun ymmärrämme, että päämäärämme eivät ole tärkein asiamme; tärkein asiamme on
tarpeemme ja unelmamme. Saatamme havaita, että jotta näkisimme unelmiemme toteutuvan,
meidän on tarpeen saada uusia asenteita, uutta tietoa tai uusia taitoja. Me emme ainoastaan saavuta unelmiamme ja päämääriämme - ne muokkaavat meitä, olivatpa ne tiedostettuja tai tiedostamattomia. Marshall McLuhan on kirjoittanut erinomaisen kirjan, Ihmisen uudet ulottuvuudet
(Understanding Media: The Extensions of Man), jota suosittelen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita siitä miten ympäristömme muokkaa meitä. Kun tunnistamme ne signaalit, joita jokapäiväinen ympäristömme meihin suuntaa, me voimme hyväksyä tai hylätä niiden takana olevat arvot.
Spontaani toimintamme kertoo paljon persoonallisuudestamme. Yksi suurimmista iloista on
saada nähdä spontaanin toimintamme tulevan samansuuntaiseksi unelmiemme kanssa, sillä se
kertoo että olemme parantuneet. Me emme voi muuttaa spontaania toimintaamme tahdonvoimamme avulla, sillä silloin emme olisi spontaaneja vaan kontrolloisimme itseämme. Itsemme
tunteminen on avain spontaanin käyttäytymisemme muuttamiseen, mutta se ei käy helposti.
Avainsana on jälleen antautuminen eikä kontrollointi. Se, että voi olla spontaanisti ilman pelkoja, on suuri ilo jota kannattaa tavoitella. Mutta tämä tavoittelu on oikeastaan tavoittelemisesta
luopumista. Itsemme kontrolloimisesta irti päästäminen ja niiden pelkojen ja häpeän paraneminen, jotka synnyttävät tarpeen kontrolloida itseämme, avaa meille uuden, onnellisen, iloisen ja
vapaan elämän.
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Itsemme toteuttamisen tärkeä osa-alue on lepo. Tulee aikoja jolloin meidän on tehtävä
enemmän kuin oma osamme, mutta emme voi elää tervettä elämää, jos kulutamme itsemme loppuun fyysisesti, henkisesti tai hengellisesti. Joskus meidän on asetettava rajoja muille ihmisille,
heidän vaatimuksilleen ja myös omille odotuksillemme. Vaatii nöyryyttä myöntää, että emme
pysty tekemään kaikkea mitä meiltä pyydetään, emmekä edes kaikkea mitä itse haluaisimme
tehdä. Mitä enemmän me opimme tuntemaan itseämme ja voimme irrottautua ulkonaisista asioista, sitä paremmin me voimme rauhaisasti levätä. Me lepäämme, kun mielemme on rauhallinen ja vapaa helpotuksen etsimisestä. Helpotus ei anna meille lepoa. Me löydämme uusia tapoja
levätä, jotka sopivat eri tarkoituksiin. Hiljaa oleminen on hyvin tehokasta lepoa. On myös hetkiä, jolloin emme kykene olemaan hiljaa, ja silloin toiminta saattaa saada meidät hetkeksi
unohtamaan kiireisen maailman. Kuitenkaan irti päästämiselle ja vain hiljaa olemiselle ei ole
vastinetta. Jos emme voi olla hiljaa itsemme kanssa, se on merkki levottomuudesta, joka meidän
tulisi päästää pois. Me lepäämme, kun ruumiimme ja mielemme lepäävät. Niin kauan kuin levottomuus ajaa jompaakumpaa, me emme voi todella levätä.
Toisinaan tarvitsemme paljon lepoa, ja joskus voimme paiskia kovasti töitä pitkiä aikoja. Kun
tunnemme itsemme - ruumiimme ja mielemme - me voimme levätä silloin kun se on tarpeen, ja
silloin meillä on voimaa myös tehdä se mikä on tarpeen. Ollessamme väsyneitä me emme näe
asioita selkeästi, teemme työmme huolimattomasti, ja lopputuloksena on elämä, joka ei tyydytä
meitä. Vain harvat asiat ovat niin tärkeitä, että ne vaativat levon uhraamista. Emme voi olla onnellisia haluamiemme asioiden kanssa ollessamme väsyneitä, mutta voimme olla onnellisia ilman monia asioita, kun olemme levossa ja levollisia. Jos koemme itsemme koko ajan väsyneiksi
tai hermostuneiksi, meidän olisi ehkä syytä katsoa elämäämme irti päästämisen silmin. Miten
me määrittelemme itsemme? Tarvitsemmeko todella sitä mitä tavoittelemme? Tyytyisimmekö
vähäisempään täydellisyyden tasoon? Eikö olisi mukava vain päästää irti ja rentoutua? Kuka
minä olen? Jos emme voi olla onnellisia ilman jotakin, emme ehkä kykene olemaan onnellisia
silloinkaan, kun meillä on se. Kamppailtuamme pitkän aikaa jonkin tähden, voimme ehkä joutua
huomaamaan, ettei se antanutkaan meille sitä mitä toivoimme, ja olemme haaskanneet elämäämme juoksemalla (h)aaveiden perässä. Jos olemme levänneet ja nauttineet yksinkertaisesta
elämästä, me olemme kokeneet jotakin hyvin vahvaa olemassa olemisesta, emmekä kadu sitä.
Elämä on kokemus koko matkan ajan, eikä vasta lopussa, kun olemme keränneet kaiken, mistä
olemme haaveilleet. Kuoleman hetkellä olisi kamalaa havaita, että emme eläneet. Sitä paitsi me
emme tiedä milloin ikuisten jäähyväisten aika on käsillä. Jos emme lepää ja nauti nykyhetkestä,
emme voi syyttää ketään muuta. Me voimme levätä vain kun löydämme oman voimamme olla
oma itsemme, emmekä määrittele itseämme ulkonaisten asioiden kautta.
Tehdessämme jotakin asenteemme tulisi olla "kaikki mitä teet, tee hyvin". Tämä koskee
myös lepoa. Tehdessämme jotakin, jota emme halua tehdä hyvin, meidän tulisi kysyä itseltämme, onko se ollenkaan tekemisen arvoista. Meillä saattaa olla ulkopuolelta asetettuja päämääriä,
esimerkiksi työhön liittyen, mutta miksi haluaisimme tehdä ne huonosti? Useimmiten vastaus
lienee se, että emme ole rauhassa itsemme kanssa. Silloin pääasiamme on löytää sisäinen rauha,
eikä tehdä työmme huonosti. Meidän on ehkä varattava aikaa itsellemme, jotta voisimme tehdä
työmme hyvin. Meidän on kysyttävä itseltämme, "mikä on minun päällimmäinen huoleni juuri
nyt". Kun me löydämme sisäisen rauhan, voimme antautua rauhallisesti kaikelle mitä teemme,
ja haluamme pitää siitä hyvän huolen. Lopulta me näemme oman persoonallisuutemme ruumiillistuvan kaikessa mitä teemme, jopa lattioita pestessämme, kokouksissa istuessamme tai sanoessamme "moi". Kun me olemme rauhallisia, meillä ei ole levotonta tarvetta olla jossakin muualla,
tehdä jotakin muuta ja kokea jotakin muuta. Me vain olemme, olemme läsnä kaikessa mitä
teemme, ja olemme siinä onnellisia.
Niin kauan kuin itsemme toteuttamisen lähtökohta on rakkaus, meidän ei tarvitse huolehtia
siitä. Rakkaus itseämme ja muita ihmisiä kohtaan johtaa meidät tekemään oikeita asioita oikeaan
aikaan. Meillä on paljon opittavaa, ja olen huomannut, että mitä enemmän haluan rakastaa, sitä
enemmän ymmärrän olevani rakkauden aloittelija. Tämä saa aikaan kahdenlaisia tunteita: on-
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nellisuuden sen ymmärtämisessä että kasvan rakkaudessa ja rauhallisen tietoisuuden siitä, että
minulla on vielä paljon opittavaa. Tiedän, että elämäni on seikkailu rakastamisen oppimisessa.
Kaikkein eniten minua hämmästyttää kokemus siitä, että voin rakastaa. Samaan aikaan tiedän
kuitenkin, että minulla on paljon opittavaa siinä, miten rakastaa, mutta se tuottaa minulle paljon
iloa, sillä tiedän että voin oppia.
Itsemme rakastaminen on itsekkyyden vastakohta. Rakastaessamme itseämme me varaamme
aikaa paranemiselle ja pelkojemme ja tuskiemme käsittelemiselle. Ellemme tee niin, ne kontrolloivat meitä ja meidän on kohotettava puolustuksemme, mikä johtaa itsekkääseen käyttäytymiseen. Itsekkyys on vihan, halveksunnan, pelkojen ja häpeän ruokkimaa - lyhyesti sanottuna
varjojen ja pimeyden ruokkimaa. Siinä ei ole rakkautta. Kun me olemme kohdanneet varjomme,
emmekä enää pelkää mahdollisten uusien varjojen tuomista valoon, me olemme vapaita rakastamaan. Meillä ei ole enää mitään, mikä saisi meidät kohottamaan puolustuksemme, eikä mikään muuta meidän asenteitamme muita ihmisiä tai itseämme kohtaan. Kun me ymmärrämme,
että jokainen elämämme yksityiskohta voi olla rakkauden palveluksessa, kaikki johtaa meitä
kohti rakkautta ja rakastamista. Silloin kaikki se minkä läpi olemme kulkeneet, on antautunut
Korkeammalle Voimallemme, ja hän käyttää koko meidän menneisyyttämme muiden ihmisten
rakastamiseen. Meidän ei tarvitse huolehtia siitä. Kun haluamme antautua rakkaudelle, miten
heikosti hyvänsä, rakkaus pitää huolen lopusta. Mutta jos haluamme antautua rakkaudelle, huomaamme että elämämme ei ole helppoa. Me joudumme kohtaamaan oman epätäydellisyytemme
ja monia suruja, sillä ei ole mahdollista rakastaa ilman oppimista, kasvamista ja kärsimistä.
Rakkaus on itsemme antamista pois, eikä se tule helposti. Kuitenkaan mikään ilo ei ole siihen
verrattavaa. Sen kautta me löydämme oman paikkamme syvimmällä mahdollisella tavalla, jolloin me tiedämme mitä kuuluminen on. Rakastaessamme olemme yhtä Jumalan hengen kanssa
ja ihmiskunnan kaikkein kauneimpien runojen ja laulujen kanssa.
Rakkaus kunnioittaa muiden ihmisten arvoa ja vapautta. Rakkaus kunnioittaa meidän omaa
arvoamme ja vapauttamme. Jos me menetämme vapautemme läheisriippuvuuteen, muiden
miellyttämiseen tai kontrollointiin, me lakkaamme rakastamasta, sillä silloin meistä itsestämme
tulee oman huomiomme kohteita. Me teemme oman osamme, mutta päästämme irti lopputuloksesta. Me kunnioitamme muita ihmisiä, ja he ovat vapaita valitsemaan mitä he sillä tekevät,
mutta me emme tuhlaa aikaamme emmekä energiaamme tekemällä jotakin, joka ei johda mihinkään. Me voimme jatkaa oman osamme tekemistä silloinkin, kun se ei näytä tuottavan toivomiamme tuloksia, jos se lähtee sydämestämme ja unelmistamme, sillä mahdottoman saavuttaminen
vie aikaa. Monia asioita ei voi saavuttaa yhden sukupolven aikana, mutta niitä ei voi saavuttaa
koskaan ilman uneksijoita ja ilman ihmisiä, jotka uskovat sellaiseen, joka näyttää nyt mahdottomalta. Jokaisella meistä on omat unelmansa, oma itsensä tuntemisensa ja oma itsensä toteuttamisensa. Jokainen meistä löytää omat unelmansa ja omat keinonsa pyrkiä niitä kohti. Se mitä
tiedämme tänään, on erilaista kuin mitä tiedämme huomenna. Mikään unelma ei ole liian sankarillinen, jos Elämä on antanut sen meidän sydämeemme. Jos se tuntuu liian kunnianhimoiselta,
myöntäkäämme, että Korkeampi Voimamme tuntee meidät paremmin kuin me itse, ja pyrkikäämme kohti sitä mikä tällä hetkellä näyttää vielä saavuttamattomalta. Jokaisella miestä on
omat lahjansa ja kykynsä, joita me voimme käyttää muiden rakastamiseen ja tämän maailman
muuttamiseen paremmaksi paikaksi meille kaikille. Tämä vaatii itsemme tuntemista. Me olemme yhtä heikkoja kuin suurin heikkoutemme, mutta me olemme myös yhtä vahvoja kuin suurin
vahvuutemme. Kun rakastamme nöyrästi heikkouksillamme ja rohkeasti vahvuuksillamme, me
elämme elämää, joka vääjäämättä parantaa tämän maailman haavoja.
Jos meillä on paha olla, se ei välttämättä tarkoita sitä, että osallistuisimme vahingolliseen
systeemiin. Me voimme itse olla luomassa sellaista. Me saatamme yrittää saada jonkun sellaisen
pitämään meistä, joka ei pidä meistä. Me saatamme yrittää saada jonkun sellaisen arvostamaan
sitä mitä me teemme, olemme tai sanomme, joka ei arvosta sitä. Me saatamme olla liian kilttejä
ja yrittää hankkia arvostusta kiltteydellämme. Me saatamme yrittää muuttaa jotakuta tai kiskoa
jostakusta jotakin, mitä hän ei halua tai voi antaa.
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Jos meistä tuntuu pahalta, me saatamme toimia itsestämme luopumisen hinnalla. Ei ole ollenkaan väärin yrittää hankkia arvostusta, positiivista palautetta, rakkautta, välittämistä, myötätuntoa tai kiinnostusta. Ei ole väärin pyytää muita mukaan siihen mitä me teemme. Ei ole väärin
olla kiltti ja kohtelias. Mutta jos tilanne alkaa tuntua meistä pahalta, olemme saattaneet tehdä
sen itsestämme luopumisen hinnalla.
On hyvä tehdä hyviä tekoja ja joustaa. Niin kauan kuin se tuottaa meille iloa, teemme oikein.
Mutta jos se alkaa tuntua tuskalliselta ja jatkamme sitä, alamme joutua vaikeuksiin. Muiden hyväksynnän hankkiminen on saattanut tulla meille tärkeämmäksi kuin itsemme hyväksyminen.
Jos alamme selittää tunteitamme ja jäädyttää niitä, alkaa olla aika katsoa tilannetta uudelleen.
Paha olo ei koskaan nouse ilman syytä. Joskus me emme tunne itseämme emmekä omia tarpeitamme, ja silloin paha olo on merkki tutkia itseämme.
Paranemiseen kuuluu vaiheita, joissa joudumme menemään pahan olon läpi. Mutta pahan
olon luominen ei kuulu paranemiseen. Jos meillä alkaa olla paha olla, yleensä muillakaan ei ole
hyvä olla. Jos yritämme hankkia hyväksyntää miellyttämällä, voimme korkeintaan saada muutkin osallistumaan vahingolliseen systeemiin. Se vahingoittaa kaikkia. Jos olemme olleet liian
kilttejä, meidän on opeteltava olemaan tuhmia. Jos olemme yrittäneet saada jonkun pitämään
meistä, meidän on annettava vapaus olla pitämättä. Me opettelemme pitämään itse itsestämme.
Vain kun muut saavat valita oman suhtautumisensa siten, että emme yritä muuttaa heidän valintaansa millään keinolla, heillä on vapaus valita. Silloin meidän oma arvomme ei riipu heistä.
Vaikka joutuisimme harjoittelemaan sitä vaikeuksien kautta, me rakastamme itseämme ja
luomme itsellemme hyvää oloa.
Ennen kuin me aloimme parantua, meissä virtasi monenlaisia hallitsemattomia energioita.
Teimme asioita milloin mistäkin syystä. Tunteemme tai ajatuksemme ajoivat meitä tekemään
asioita, joita me hetken päästä kaduimme. Me vahingoitimme itseämme tai muita. Me toivoimme usein, että teoillamme ei olisi ollut niitä seurauksia jotka niillä oli. Me toivoimme, että olisimme saaneet samalla teolla aikaan erilaisia seurauksia kuin ennen. Usein me emme edes halunneet tehdä sellaisia tekoja, joilla olisi ollut haluamamme seuraukset. Ja vaikka halusimmekin,
me emme pystyneet tekemään niitä, tai emme jaksaneet kuin hetken. Koko ajan me selitimme
itseämme itsellemme ja keksimme syitä teoillemme tai tekemättömyydellemme.
Kun me paranemme, ajatuksemme ja tunteemme eivät enää aja meitä pakonomaisella voimalla. Me alamme tehdä uusia tekoja ja luovumme vanhoista. Me alamme katsoa tekojamme
niiden seurausten kautta. Me alamme tehdä niitä siksi, että me haluamme nähdä niiden seurauksia. Tekojemme syy alkaa olla niiden seurauksissa. Aikaisemmin me näimme syyn, jota emme
osanneet hallita, ja siitä erillisen seurauksen, joka saattoi olla aivan päinvastainen kuin syy.
Niillä ei ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. Olisimme halunneet syyn ilman seurausta tai
seurauksen ilman syytä. Ajattelimme, että teko tarvitsee siitä erillisen syyn. Ajattelimme, että
tuo syy herää meissä itsestämme riippumatta, ja vaatii että me toteutamme sen jotenkin. Mutta
nyt me alamme ajatella syytä seurauksen kautta. Syy alkaa olla seurauksessa, eikä niiden välillä
ei ole mitään mitä pitäisi selittää. Syy ja seuraus ovat erottamattomasti yhtä. Eikä meidän tarvitse keksiä seurauksesta erillistä syytä.
Me alamme tehdä asioita vain sen vuoksi, että haluamme nähdä tekojemme seuraukset. Tämä
on kokonaista elämää nykyhetkelle antautuneena. Muunlainen syy olisi oikeastaan järjetön,
mutta sitä me emme ennen huomanneet. Miksi tekisimme jotakin, ellemme haluaisi nähdä tekomme seurauksia? Nyt me olemme vapaat valitsemaan aivan mitä tahansa minkä haluamme
tapahtuvan, eikä meidän tarvitse selittää sitä millään muulla. Kun syy ja seuraus ovat yhtä, elämämme on harmoninen ja ehjä. Se on myös hyvin yksinkertainen, sillä tekojemme motiivi on
niiden lopputuloksessa. Silloin meidän ei tarvitse selittää mitään edes itsellemme, vaan tiedämme syyn samalla kun ajattelemme lopputulosta. Silloin olemme luopuneet itsestämme oikealla
tavalla. Meissä ei ole enää selittäjää eikä sitä, kenelle selitetään. Ei ole mitään selitettävää. Motkottaja ja motkotettu ovat poissa, ja niiden tilalla on hiljaisuus ja tyytyväisyys.
Paraneminen ei ole yrittämistä. Se ei ole itsemme pakottamista eikä väkisin eteenpäin menemistä. Mutta se ei ole myöskään yrittämisestä luopumista silloin, kun olemme juuttuneet johon-
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kin missä emme haluaisi olla. Kysymys on vain siitä, miten yritämme. Joskus paraneminen on
kuin lumeen juuttuneen auton irrottamista. Jos me vain painamme kaasua, vajoamme vain yhä
syvemmälle. Mutta me voimme päästä irti, jos saamme auton luonnolliseen heijausliikkeeseen,
jossa jokainen heilahdus kerää lisää vauhtia.
Kun kohtaamme jonkin asian tai menemme johonkin tilanteeseen, me painamme kaasua ja
otamme heilahduksen eteenpäin. Kun päästämme jalan kaasulta ja koemme tunteemme ja
muistomme, otamme taaksepäin heilahduksen, jonka ansiosta me pääsemme seuraavalla kerralla
hieman pidemmälle. Kun löydämme lumen ja auton luonnollisen rytmin, kaikki tapahtuu kuin
itsestään. Vähitellen lumi antaa periksi ja heilahdukset pitenevät, kunnes jokin niistä murtaa
lumivallin kokonaan. Yksikään heilahdus eteen ja taakse ei ole turha, vaikka muista voi näyttää
siltä että me vain heilumme samassa kuopassa.
Joskus me voimme painaa kaasua väärässä kohtaa ja joudumme pois luonnollisesta rytmistämme. Mutta sekin auttaa meitä tuntemaan itseämme ja antamaan itsemme olla sitä mitä me
olemme. Toisinaan voi olla syytä pysäyttää moottori hetkeksi, nousta ylös autosta ja katsella
tilannetta uusista näkökulmista. Kun me kärsivällisesti haemme omaa rytmiämme, me viestimme universumille, että me etsimme sopusointua itsemme, ympäristömme ja kaiken kanssa. Ehkä
tässä onkin juuttumisen opetus meille. Me emme lakkaa yrittämästä, mutta me lakkaamme pakottamasta. Yksikään juuttuminen ei ole turha, sillä me emme koskaan juutu ilman syytä. Joskus
nuo syyt voivat olla niin syvällä, että tarvitaan aika monta heilahdusta, ennen kuin olemme vapaat. Silloin me emme enää koskaan juutu samaan kuoppaan uudelleen.
Irti päästäminen
Päästä irti. Päästä irti niistä ihmisistä joita rakastat, sillä he eivät määrittele sinua. Anna heille
sydämesi mutta älä sieluasi. Päästä irti itsesi tuntemisesta, sillä se ei määrittele sinua. Päästä irti
itsesi toteuttamisesta, sillä se ei määrittele sinua. Sinä määrittelet itsesi itselläsi, ja se on paljon
enemmän kuin oma käsityksesi itsestäsi tai sinun tekosi.
Me voimme oppia tuntemaan itseämme, ja me voimme oppia rakastamaan siten, että muut
kokevat olevansa rakastettuja. Mutta me emme voi suunnitella tekojamme etukäteen. Rakkaus
kuuntelee muita ihmisiä ollakseen heidän lähellään ja koskettaakseen heitä parantavalla kosketuksella. Kuka voi suunnitella sitä etukäteen? Meillä ei ole valmiita ratkaisuja, joita voisimme
valmistella etukäteen ja sitten vain ojennella niitä sopivina hetkinä. Me seisomme toisen ihmisen
edessä, eläen ja toimien ohikiitävässä nykyhetkessä. Ellemme unohda pyrkimyksiämme, me
emme voi olla täysin läsnä nykyhetkessä. Ellemme unohda itseämme, me emme voi todella
kuulla mitä toinen sanoo. Meillä ei ole etukäteen valmistettuja vastauksia. Kysyykö joku edes
kysymystä? Ellei, vastauskaan ei saata olla paikallaan.
Me rakastamme maailmaa kun me nautimme siitä, rakastamme itseämme kun nautimme itsestämme ja rakastamme muita ihmisiä kun nautimme heidän kanssaan olemisesta. Meillä saattaa olla omat haavamme, ja saatamme joskus loukata niillä itseämme ja muita. Muilla saattaa
olla omat haavansa, ja he saattavat loukata niillä meitä tai itseään. Me emme voi elää ottamatta
riskejä. Me olemme epätäydellisiä, ja muut ovat epätäydellisiä. Anteeksi antaminen avaa tien
täysimääräiseen elämään. Me saatamme kohdata ihmisiä, jotka antavat anteeksi ja ihmisiä, jotka
eivät anna anteeksi. Kukaan ei ole meidän vihollisemme, vaan jokainen on suuren rakkauden
arvoinen. Kulkiessamme kohti unelmiamme me emme voi kontrolloida miten ne lopulta täyttyvät tai kuolevat. Jokainen unelma on oman olemassaolonsa arvoinen. Jotkut unelmat saattavat
kuolla tai löytää uuden muodon. Toiset pysyvät. Elämä saattaa kutsua meitä tekemään tänään
yhden asian ja huomenna toisen. Kadonneetkin unelmat ovat yhä elossa, jos ne koskettivat edes
yhden ihmisen elämää. Ne muuttivat ainakin meitä. Me emme tiedä, koska kylvämämme siemen
alkaa itää ja kantaa hedelmää. Kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä, on kylvää parhaita siemeniä
joita voimme. Kun olemme liian väsyneitä kylvämään, voimme rukoilla niiden siemenien puolesta, joita olemme jo kylväneet. Ja kun olemme liian väsyneitä siihen, me lepäämme.
Elämä ei ole meidän käsissämme, vaan me olemme elämän käsissä. Mitä tahansa tuleekin
kohdallemme, sen oli tarkoitus tulla - ilo tai suru, rakkaus tai tuska. Ne ovat meidän oppitunte-
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jamme rakastamisessa. Ne ovat osoitus Korkeamman Voimamme rakkaudesta hänen jakaessaan
meille suuresta viisaudestaan ja hyvyydestään. Joskus meidän on kuljettava pimeiden metsien
läpi, jotta pääsisimme avoimille laitumille. Aikanaan me tiedämme. Meidän sydämemme tietää,
ja se ohjaa meitä oikeaa tietä pitkin kohti unelmiamme.
Meidän tarinamme
Jokaisella ihmisellä, jonka kohtaamme, on oma tarinansa. Se on kertomus seikkailuista, saavutuksista ja suruista. Se on kertomus löytämisestä, kohtaamisesta ja jättämisestä tai jätetyksi
tulemisesta. Se on tarina selviytymisestä. Jotkut ovat selviytyneet hiljaisesti ja jotkut vaatimalla
oman osansa lähes väkisin. Jotkut ovat tulleet hiljaisiksi katsojiksi ja jotkut äänekkäiksi ottajiksi.
Jotkut ovat menettäneet uskonsa elämän hyvyyteen, toiset ovat tulleet elämälle katkeriksi, ja
jotkut ovat tyytyväisiä kaikkeen. Jotkut eivät ole kestäneet ja ovat päättäneet paeta johonkin,
josta he löytävät edes hetken unohduksen.
Myös meillä on oma tarinamme. Se on kertomus tuskasta, sen läpi kulkemisesta, antautumisesta elämälle ja toivon ja levon löytämisestä. Meidän ei enää tarvitse kantaa itseämme, vaan me
olemme antautuneet elämän kannettaviksi. Me selvisimme. Me saatamme olla hiljaisia katsojia
tai äänekkäitä puhujia. Me olemme juuri siinä missä meidän kuuluukin olla. Meidän tarinamme
on kertomus uudesta rakkaudesta. Me olemme kokonaisia, kun kunnioitamme omaa tarinaamme
sellaisena kuin se on. Me saamme olla siitä ylpeitä - ei kerskaillen vaan tyytyväisessä nöyryydessä.
Anna oman tarinasi näkyä. Se on juuri sellaisena paras mahdollinen kertomus rakkaudesta,
hyväksymisestä ja hyvyydestä. Mitään osaa korostamatta, mitään osaa vähättelemättä, se on
kaunis. Se on kertomus ihmisyydestä ja ihmisestä - sinusta kokonaisena ihmisenä. Me emme
kerro omaa tarinaamme selittämällä, vaan olemalla oma itsemme. Ylimääräisiä sanoja ei tarvita.
Me kerromme oman tarinamme, rakkauden ja hyväksynnän tarinan, vain elämällä.
Me aloimme parantua luultavasti siksi, että yksi pala elämästämme ei sopinut muiden joukkoon. Me yritimme kovasti saada sitä sopimaan, mutta mitä enemmän yritimme, sitä kipeämmältä se tuntui. Paranemisemme alussa saimme ymmärrystä siitä, miksi se ei sopinut. Alussa me
näimme vain tuon epämuotoisen palan ja koimme siihen liittyvän kivun. Me keskitimme kaikki
voimamme tuohon yhteen palaan.
Ajan saatossa me aloimme ymmärtää palaamme. Me raivasimme sille tilaa olla sitä mitä se
oli. Pikku hiljaa se ei enää puristanut niin kovasti, ja jotkut sen kulmat tuntuivat loksahtavan
oikeisiin paikkoihin. Kipu ei enää ollutkaan vain yhdessä paikassa. Kun tuon palan puristus alkoi helpottaa, me aloimme nähdä, että aivan kaikki muutkaan palat eivät olleet paikallaan. Niidenkin kipu alkoi tuntua.
Meidän ei enää tarvitse keskittyä yrittämään yhtä palaa paikkaan, johon se ei tunnu menevän.
Me voimme irrottaa katseemme siitä ja työskennellä sen palan kanssa, jonka elämä kulloinkin
antaa eteemme. Vaikka jokin pala tuntuisi vielä puristavan, me voimme antaa sen olla hetken, ja
katsella palapeliämme laajemmin. Meidän ei enää tarvitse yrittää saada neliönmuotoista palaa
pyöreään paikkaan. Jos yksi pala ei tunnu menevän paikalleen, sen sijaan, että me yrittäisimme
muotoilla sitä uudelleen, me voimme katsoa ovatko muut palat paikallaan.
Jokainen palamme on tarpeen. Älä hyljeksi yhtään palaasi, sillä ne ovat sinun elämäsi. Jotkut
voivat näyttää sellaisilta, että emme haluaisi niitä mukaan palapeliimme, mutta kun ne löytävät
oikean paikkansa, niistä rakentuu hieno kokonaisuus. Rosoisetkin palat ovat kauniita. Ne ovat
osa meidän tarinaamme, osa meitä itseämme. Ilman niitä palapelimme ei olisi täydellinen. Ilman
niitä se valehtelisi meistä. Joskus ne ovat paloja, jotka pitävät muita paloja koossa ja antavat
niille oikean ympäristön, jossa ne pääsevät esiin.
Me emme enää keskity vain yhteen palaan, vaan näkökenttämme on muuttunut leveämmäksi.
Jos me emme onnistu saamaan yhtä palaa paikalleen, meidän ei tarvitse yrittää kovemmin. Meidän ei tarvitse tehdä itsellemme väkivaltaa. Sen sijaan me voimme päästää irti, levähtää hetken
ja kokeilla toisesta kohdasta. Kun jokin ei tunnu sopivan, me voimme joutua elämään hetken
sopimattoman palan kanssa. Me voimme joutua purkamaan jotakin, jonka luulimme jo saa-
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neemme valmiiksi. Me päästämme irti itsestämme. Koko ajan me kirjoitamme omaa tarinaamme. Tästä eteenpäin se saa olla kertomus rakkaudesta.
Tässä hetkessä
Levollisuuden löytyminen on hieno osa paranemisprosessia. Se voi olla myös hämmentävä
osa, sillä tie siihen kulkee usein näennäisen väsymisen ja kyllästymisen kautta. Se alkaa usein
parin paranemisprosessissa vietetyn vuoden jälkeen. Se voi alkaa myös aikaisemmin tai myöhemmin. Me alamme nauttia omasta olemassaolostamme. On hyvä vain olla hiljaa ja viikonloppuisin vaikka vain makailla puoleenpäivään tekemättä yhtään mitään. Moni asia lakkaa kiinnostamasta, ja monet asiat alkavat tuntua rasitteilta. Huusholli voi mennä sekaisin, tiskit jäädä
roikkumaan tiskipöydälle, vaatteet voivat ajelehtia missä milloinkin, eikä kovinkaan monella
asialla ole niin suurta väliä.
Tämä voi olla hämmentävä kokemus, ja me voimme erehtyä luulemaan sitä väsymykseksi.
Mutta elämän tärkeät asiat vain asettuvat kohdalleen. Moni asia, jota me ennen pidimme tärkeänä, ei enää olekaan niin tärkeä. Tämä on elämälle antautumisen aikaa, uuden tärkeysjärjestyksen
saapumista mieleemme, ja monesta turhasta miellyttämisestä ja esittämisestä luopumisen aikaa.
Tämä on irti päästämisen aikaa. Me huomaamme, että tärkeitä asioita on vain vähän, ja yksi
niistä on omasta olemassaolostamme nauttiminen. Monien kiivaiden vuosien jälkeen me tarvitsemme lepoa, ja meidän on hyvä olla siinä. Ota tuo aika vastaan levollisesti ja nauti itsestäsi,
sillä sen parempaa aikaa elämä ei voi tarjota. On vain hyvä olla, ja me huomaamme, että me
emme tarvitse kovin monimutkaisia asioita, jotta elämä tuntuisi kivalta.
Tämäkin aika muuttuu. Me katselemme elämää uusin silmin levosta käsin, ja vihdoin tunnistamme oman tarpeemme levätä. Sitten, kuin uusi itu sisällämme, meissä alkaa kasvaa halu nähdä omaa vaikutustamme ympärillämme. Se tulee itsestään, ja aivan yhtä helposti ja luonnollisesti kuin lepo. Se tulee huolehtimatta, huolestumatta ja rakastaen. Silloinkin meidän on hyvä
olla. Mutta anna ensin leposi tulla ja nauti omasta olemassaolostasi. Se on elämän suuri lahja
sinulle, sillä se nauttii sinun olemassaolostasi. Se on elämän lahja itselleen sinun kauttasi. Sinussa elämä nauttii itsestään, ja oman nauttimisensa kautta se alkaa virrata vapaammin ja avoimemmin.
Meillä on taipumus määritellä itsemme ja muut ihmiset sen mukaan, mitä me olemme olleet,
ja mitä he ovat olleet. On vaikeaa määritellä itseämme ja muita sen mukaan, mitä me olemme tai
mitä he ovat, sillä se on vielä avoin, hetkellinen ja jatkuvasti muuttuva. Se mitä me olemme kunakin hetkenä, on elävää, taipuisaa eikä vielä täysin määrättyä.
Menneisyytemme on suljettu ja siksi helppo ymmärtää. Se on jotakin, jonka me voimme ottaa käsiimme ja sanoa, "olen tätä". Mutta me emme silloin katso edes koko menneisyyttämme.
Me poimimme "tärkeitä" tai "merkityksellisiä" asioita ja määrittelemme itsemme niiden mukaan. Ne asiat, joita poimimme, ovat enemmän tai vähemmän satunnaisia, oman kulttuurimme,
tunteidemme tai arvojemme määräämiä. Näin tehdessämme oma määritelmämme itsestämme on
epätäydellinen, jonkin verran mielivaltainen, ja jotakin jota ei enää ole. Me emme ole sitä mitä
me olimme kaksikymmentä vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten tai kuukausi sitten. Me määrittelemme itsemme muutamilla yksityiskohdilla, joita me emme ole, vaikka sanomme "juuri
tätä minä olen". Tämä kaikki on menneisyydessä kiinni olemista ja suljettua.
Näin me määrittelemme joskus myös muut ihmiset. He ovat tehneet tai eivät ole tehneet jotakin - joskus hyvin kauan sitten. He ovat kenties sanoneet jotakin, ja me muistamme joitakin heidän eleitään. He eivät ole silmiemme edessä nykyhetkessä, sillä tavoin vapaasti virtaavina kuin
he todellisuudessa ovat.
Vaatii melkoisesti avoimuutta, joustavuutta ja turvallisuutta, jotta antautuisimme määrittelemään itsemme sen mukaan, mitä me olemme kussakin hetkessä. Me olemme käsitelleet menneisyyttämme ja päästäneet irti, päästäneet irti, ja yhä päästäneet irti. Pitkän aikaa olemme määritelleet itsemme sen mukaan, mitä me olemme olleet, mitä olemme tehneet, mitä emme ole tehneet, ja mitä meille on tapahtunut. Tämä kaikki on ollut välttämätöntä, sillä keskeneräiset ja kä-
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sittelemättömät asiat sitovat meidät menneisyyteen. Kun me alamme päästä spontaanisuuden
pelosta, alamme määritellä itseämme sen mukaan, mitä me olemme ohikiitävässä hetkessä.
Kukaan ei voi ennustaa meitä, eikä kenenkään tulisi yrittää ennustaa meitä. Meidän ei tulisi
yrittää ennustaa kenenkään käyttäytymistä. Voimme antaa itsellemme ja muille luvan reagoida
nykyhetkeen juuri sellaisina kuin me olemme. Sama koskee muita ihmisiä. Joka kerran heidät
nähdessämme meillä tulisi olla uudet silmät, ja meidän tulisi toivottaa heidät tervetulleiksi vapaudessa ja avoimuudessa. Mutta me voimme tehdä niin vain, kun koemme olevamme turvassa
eikä meillä ole tarvetta kontrolloida elämää eikä muita ihmisiä. Kun omanarvontunteemme ja
itseluottamuksemme löytävät levon omana itsenämme olemisessa, me voimme päästää irti menneisyyteen perustuvista itsemme määrittelyistä. Mennessämme ostoksille määrittelemme itsemme "sellaisena joka on ostoksilla". Kun joku kysyy meiltä, "kuka sinä olet", voimme sanoa,
"minä olen se joka puhuu kanssasi". Kun me löydämme rauhan itsemme ja menneisyytemme
kanssa, me voimme määritellä itsemme sanomalla "minä olen se joka tekee", tai "minä olen se
joka on". Tämä määrittely on vaihtuva, avoin ja jatkuvasti muuttuva - mikä on juuri sitä, mitä
me olemme. Silloin olet se joka olet - virtaava, muuttuva, ennustamaton ja kokonansa läsnä tässä hetkessä. Sinä olet elämä itse, ja yhtä ennustamaton, arvaamaton ja rikas kuin elämä itse.
Eläessämme elämäämme me huomaamme, että ne vastaukset, joita me etsimme, ovat läsnä
kaikkialla ja kaiken aikaa. Me emme ole koskaan näkemättä ja tiedostamatta niitä. Me vain emme kiinnitä niihin huomiota. Mikään ei ole piilossa. Mikään ei ole ollut meiltä koskaan piilossa.
Me emme vain ole katsoneet. Lopetan tämän kirjan Trudy Dixonin kuvaukseen vapaasta ja läsnäolevasta ihmisestä. Lopetan tämän kirjan kuvaukseen sinusta itsestäsi eheytyneenä ja parantuneena.
Sinussa toteutuu se täydellinen inhimillinen vapaus, joka on jokaisen ihmisen omistettavissa.
Sinä elät vapaana, koko olemuksesi täyteydessä. Sinun tietoisuutesi virtaus ei ole itsekeskeisen
tietoisuuden toistuvia suljettuja kierroksia, vaan se syntyy spontaanisti ja luonnollisesti nykyhetken olosuhteiden mukaan. Tämän seuraukset sinun elämäsi laatuun ovat poikkeuksellisen
upeita - keveys, elinvoima, suoruus, yksinkertaisuus, nöyryys, seesteisyys, iloisuus, tavaton
kestävyys, ja vertaansa vailla oleva myötätunto. Sinun koko olemuksesi kertoo, mitä on elää
nykyhetken todellisuudessa. Ilman, että sinä sanoisit mitään tai tekisit mitään, pelkkä sinun tapaamisesi voi olla tarpeeksi muuttamaan toisen ihmisen koko elämäntavan. Mutta kuitenkaan se,
joka sinussa hämmentää, kiehtoo ja kutsuu, ei ole sinun poikkeuksellisuutesi, vaan sinun täydellinen tavallisuutesi. Koska sinä olet vain oma itsesi, sinä olet peili toiselle. Kun me olemme sinun lähelläsi, me tunnemme omat vahvuutemme ja puutteemme ilman pienintäkään kehua tai
arvostelua sinun taholtasi. Sinun lähelläsi me näemme aidot kasvomme, ja sinun erinomaisuudessasi me näemme vain oman todellisen olemuksemme. Kun me avaudumme ja uskallamme
olla sitä mitä me olemme, raja välillämme katoaa suureen olemassaolon iloon koko mielemme
tullessa esiin.
...päiväni alkoi tänään lenkillä hirveässä myrskyssä...satoi lunta tuuli niin että pelkäsin puitten kaatuvan päälleni...koin olevani ainut ihminen koko universumissa...itkin yksinäisyyden tunnettani niin että henki meinasi loppua nykyään kun itken se tulee niin syvältä tunnen tukehtuvani
itkuuni....tulin kotiin ja lapset tuli kotiin...heti alkoi valitus ettei me järjestetä mitään kivaa...vaikka edellisenä päivänä olimme ostoksilla ja jokainen sai uutta...olemme tehneet muutakin kivaa...lapset ovat jo pari päivää olleet kiukkuisia...vanhempi mukaan lukien...laitoin kaikille
lapsille rajat...pienemmät saavat tämän päivän olla kotona...ja vanhempi ei nyt syyslomalla
pääse ystävänsä luokse...hänkin sekoili ja minä laitoin rajan...minulta meni voimat...lapsille on
vaikea asettaa rajat...itse tulee syylliseksi vaikka olisi oikeassa...nukuin päivällä vähän...sain
tänään puhelinsoiton minun entisestä työpaikasta...sieltä on nyt sitten 4 ihmistä burn out lomalla ja yksi on sanonut itsensä irti ja yksi on keväällä lähdössä pois...minulle tuli karmea
olo...minä kun töissä ollessani yritin saada ihmisiä asioista puhumaan laitoin itseni täysin likoon enkä osannut itseäni suojata...samalla huomaan...kun minun pitää puolustaa itseäni tai
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kantaani pelkään...itseni asettaminen nyt ihan ensimmäiseksi...miten hoidan itseäni mistä aineista pysyn kaukana etten sillä lisää omaa pahoinvointia vaikka hyväksyn ja katson armahtaen
myös virheitäni...minun sisällä joku voimakas mutta erittäin hiljainen...puhuu minulle antaa
terää...en vain näiltä vanhoilta toiminta malleilta en meinaa kuulla...minussa on sekä että puoli...vähän uudempi ja vanha joka yrittää vanhalla tavalla ratkaista asioita...nyt oli taas levottomuuden annettava tulla...se etten tosiaankaan ole osannut olla itseni puolella...kuinka olen pelännyt ihmisiä...vaikka kipeät ihmiset olen työpaikalla huomannut heti...mutta minä laiton pääni
suoraan ampiaispesään...vanhasta tottumuksesta...kuvaannollisesti sain taas turpiini...olen
myös kauhean pahoillani surullinen itseni puolesta...nyt en halua vahingoittaa millään en ruualla, alkoholilla, ihmisillä en millään itseäni...minä olen niin tärkeä ja rakas...minun vastuulla
on miten itseäni kohtelen...pelkään välillä käyn vanhassa...mutta silloinkin yritän muistaa sanasi
hyväksy ja rakasta itseäsi kun olet epäonnistunut...antautumalla, tukeutumalla toisiin...antautuminen on minusta avain sana ei enää mitään piiloon...näkyville vaikka sydän verillä pelkoa tuskaa täynnä...rakastaen sitä ja hyväksyen kaiken näkemänsä ja tunteensa...samalla pitää itsestään huolta hyvää sellaista...tässä riittää tuntemista joka päivälle...tunteet on ne vaikein asia...sietää niitä ne on niin sairastuneet...kipeät...
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Sisäisen paranemisen merkkejä
1.

Halu antaa asioiden tapahtua itsestään yrittämättä ohjata niitä väkisin.

2.

Hymynväreet ilmestyvät usein suupielille.

3.

Yhteyden kokeminen muihin ihmisiin ja luontoon.

4.

Usein toistuvat kiitollisuuden kokemukset.

5.

Pyrkimys ajatella ja toimia spontaanisti mieluummin kuin vanhojen
kokemusten ja pelkojen ajamana.

6.

Päivänselvä kyky nauttia joka hetkestä.

7.

Turha huolehtiminen häviää.

8.

Ristiriitoihin osallistuminen lakkaa kiinnostamasta.

9.

Muiden motiivien arvaileminen lakkaa kiinnostamasta.

10.

Muiden tuomitseminen lakkaa kiinnostamasta.

11.

Itsen tuomitseminen lakkaa kiinnostamasta.

12.

Syntyy kyky rakastaa odottamatta vastarakkautta.

