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"Ota ohjat omiin käsiisi." 

"Ole oman elämäsi Herra." 

"Luo oma elämäsi." jne  

Nämä modernit iskulauseet ovat tarpeellisia ihmisille, jotka ovat täysin menettäneet 

itseohjautuvuutensa ja antaneet vallan omaan elämäänsä muiden ihmisten käsiin.  

Samat iskulauseet houkuttelevat meitä yksipuolisesti miellettyinä toiseen ojaan: 

kuvittelemaan itsemme minijumaliksi joilla on maksivoima. Itseohjautuvan elämisen 

huikea ekstaasi viettelee unohtamaan ihmisen rajallisuuden ja keskinäisen 

tarvitsevuuden. Oman itseriittoisen voiman yliarvioiminen on kaaoksen torjuntaa. 

Lapset oppivat jo sarjakuvista miten kaaos torjutaan:  

Sankarit taistelevat yksityisiä roistoja tai kansainvälistä salaliittoa vastaan joiden 

yhteisenä pyrkimyksenä on kaaos. Sankarin tuoma vastaus on kontrolli. Hyvin varhain 

heidät koulutetaan syyttämään kaikista ongelmista jotain ulkopuolista kohdetta, joka 

tavalla taikka toisella pitäisi saada hallintaan. Hallinnan väline on tietenkin pelastava 

väkivalta.
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 Sarjakuvien naiset ovat naisia, mutta kaikki miehet eivät ole miehiä. 

Miehen täytyy ansaita miehisyytensä osoittamalla kykyä hallita vaikka väkivaltaa 

käyttäen. 

Minkä tahansa ryhmän johtajan suurin kiusaus on pitää kivenkovaan kiinni 

pyrkimyksestä hallita kaikkia tilanteita, jos ei muuten, niin uhkauksilla, 

manipulaatiolla tai väkivallalla. Mitä enemmän hän pelkää kaaosta sitä lujemmin hän 

pitää kiinni kaavoista. Jos hän ei uskalla heittäytyä osaamattomuuden vallattomaan 

kaaokseen, hän yrittää katkeraan loppuun asti vääntää ryhmän jäsenet oman valtansa 

ja kontrollinsa alle.  

Sellaisesta ryhmästä yksinkertaisesti erotetaan "epäjärjestyksen aiheuttajat." Tietenkin 

on ihmisiä, jotka tahallaan aiheuttavat epäjärjestystä lisätäkseen omaa valtaansa, enkä 

sano, että ryhmän suojeleminen heiltä olisi väärin. Useimmiten on kuitenkin vain 

kysymys siitä, että joku vie meidät kiusallisen lähelle omaa sisäistä epäjärjestystämme 

ja uhkaa yritystämme "pitää homma hanskassa". Sellaisen "häirikön" hylkääminen voi 

olla myös oman sydämen sulkemista totuuksilta, joita ei haluta nähdä. 

Ryhmässä piilevä luovuus ei ikinä pääse esille, ennenkuin johtaja uskaltaa sydämensä 

pohjasta luopua vallastaan ja sanoa:  

"Minä en tiedä, en osaa enkä pysty. Olen valmis luopumaan. Auttakaa minua." 

Sama pitää tietenkin paikkansa perheessä, puolisoiden välisessä suhteessa ja 

vanhempien suhteessa lapsiinsa. 

Miksi hermostut niin kohtuuttomasti siitä, että lapset sotkevat kodin tai joku muu 

panee hyvässä järjestyksessä olevat tavarasi sekaisin? Mikä tahansa yllättävä 

epäjärjestys voi herättää sinussa aivan kohtuuttomia reaktioita. Reaktiosi vain kielivät 

siitä, kuinka syvä ja voimakas vallan ja kontrollin menettämisen pelko, kaaoksen 

kohtaamisen kammo, sinulla on. Äärimmillään pelkäät jopa nukahtamista, koska et 

pysty kontrolloimaan näkemiäsi unia. 

Osaamisen ja taitamisen kautta voi yrittää hallita kaikkia tilanteita, pitää elämän 

ohjaksia koko ajan omissa käsissä. Se on epätoivoista avuttomuuden tunteen 
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 Tosin tämä vanha myytti pelastavasta väkivallasta on uusimmissa sarjakuvissa 

väistymässä ja jäljelle jää pelkkä väkivalta. Sen käyttämiseen ei enää tarvita mitään 

pyhittävää syytä. Se on itsessään tarkoitus. 
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välttelemistä. Se on sellaisten tilanteiden tai ihmisten karttamista, joita ei pysty 

kontrolloimaan osaamisen kautta. Se on suostumattomuutta omaan rajallisuuteen. 

Todellisen taidollisuuden ja osaamisen lähteet eivät avaudu kirjojen, seminaarien ja 

kurssien kautta. Ne avautuvat vain niille, jotka suostuvat kohtaamaan elämän 

osaamattomina ja taidottomina. Eli, mitä epätoivoisemmin pyrit osaamaan ja 

taitamaan kaikki asiat, sitä tiiviimmin suljettuna pysyy todellinen luovuutesi lähde. 

Jos haluat avautua lahjaksi saadulle, antaudu tilanteisiin, jossa olet täysin avuton - 

kohtaa kaaos. 

Vallasta luopuminen on kipeä itselleen kuolemisen muoto, joka on kuitenkin 

välttämätön uuden elämän syntymiselle. Se on suostumista ihmiseksi, joka ei ole 

Jumala ja syöksymistä suureen tuntemattomaan, jossa Jumala joko hallitsee tai sitten 

ei. 

Mikään ei loppujen lopuksi osoittaudu niin turvattomaksi paikaksi kuin se, jota pyrit 

itse hallitsemaan ja pitämään järjestyksessä hinnalla millä hyvänsä. Koko maailma on 

valjastettu uhkaamaan sitä. 

Täydellisessä voimattomuuden tilassa tarjoutuu vakavia kiusauksia: 

Kun tunnen menettäneeni kaikki mahdollisuuteni vaikuttaa mihinkään, kun kaikki 

jättävät jälkensä minuun, mutta minä en pysty jättämään jälkiäni kehenkään, koko 

olemassaolo tuntuu uhatulta. Kaaos on nielaisemassa minut täydelliseen 

olemattomuuteen. Eikö siinä tilanteessa tunnu täysin luonnolliselta etsiä mistä tahansa 

joku valta tai voima joka antaa minulle takaisin mahdollisuuden vaikutta edes 

johonkin? Millä muulla tavalla saisin kokea olevani edes olemassa? 

Valtaharhat voivat tarjota helpotuksen. Psykoosissa ihminen voi yksinkertaisesti 

kieltää tarvitsevan ja rajallisen ihmisyytensä ja yrittää mielikuvituksensa voimalla 

nousta sen yläpuolelle. Hän voi omaksua Jumalan tai jonkun muun täysin 

itseriittoiseksi kuvitellun identiteetin. Yleensä hänet voi palauttaa harhoistaan vain 

rakastava ihminen jonka välittäminen on tarpeeksi uskottavaa, jotta hän uskaltaisi 

ostaa paluulipun todellisuuteen. 

Väkivalta antaa rakkaudesta tyhjälle minuudelle mahdollisuuden tuottaa toiselle edes 

kivun muistutukseksi olemassaolostaan tai haavat muistoksi siitä että kerran oli 

olemassa. Hänen viimeinen toivonsa on, että pystyy jättämään ainakin 

parantumattoman arven jälkeensä. Valta ja voima on perussaatanallinen kiusaus. Se 

mahtuu parhaiten sydämeen joka täysin on luopunut luottamuksesta rakkauteen. 

Kaikenlainen magia on aina palvellut kontrollin ja hallinnan tavoitetta. Natsi-Saksan 

huippujohtajat olivat kaikki vihkiytyneet okkultisen vallan etsimiseen. Kolmannessa 

valtakunnassa oli jopa erityinen okkultisten asioiden ministeriö. 

Väkivallassa on vielä varjo halusta päästä kohtaamaan toinen. Okkulttiseen voimaan 

turvaava luhistuu kokonaan tyhjään ja eristettyyn minuuteensa. Hän huutaa ”Minä 

olen vaikka sinä et enää olekaan.” Sydämestä tulee musta aukko joka pyrkii 

imaisemaan valtaansa kaikki lähelle tulevat. Tässä on tietoisen tai tiedostamattoman 

Saatanan palvonnan pelottavin ydin. Maaginen valta tarjoutui pelastajaksi 

voimattomuudesta ja sietämättömässä kontaktittomuudessa. Kuka tai mikä voisi nyt 

pelastaa hänet siitä vallasta johon hän turvautui? 

Jokainen, joka on yrittänyt rakkaudellaan saada yhteyden tähän ansaan joutuneen 

sieluparan kanssa tietää, ettei siihen välttämättä enää riitä vahvinkaan isän, äidin tai 

ystävän rakkaus. Väkevinkään inhimillinen rakkaus ei kykene tuonelan portteja 

kukistamaan. Siihen tarvitaan mustan aukon läpi kulkeneen ja kuoleman voittaneen 

Jumalan pojan rakkaus. 



Ei ole mitään reilua siinä, että suurin pahuus saa vahvimman jalansijan kaikkein 

hylätyimmissä sieluissa. Sielumme vihollinen ei tottelekaan reilun pelin sääntöjä. 

Jos emme suostu kaaoksessa luottamaan, uskomaan ja toivomaan, ei jää paljon muita 

mahdollisuuksia, kuin pelastautua siitä kuin kontrolloimalla, kuvittelemalla tai 

hallitsemalla. 

 


