
Paratiisimatka – Matkaopastus (tekstiversio tulostettavaksi)

Ajattele pörriäistä, joka pörisee suljetussa purkissa.

Kaikki ajatuksesi ja mielikuvasi ovat eräällä tavalla tämän pörriäisen kaltaisia. Ne eksyvät mielesi
ahtaaseen purkkiin, törmäilevät aikansa sen seinämiin ja löytävät lopulta tiensä ulos.

Paitsi että mielesi purkissa ei ole kerrallaan vain yksi pörriäinen. Mielesi on täynnä pörriäisiä:
muistikuvia eilisen tapahtumista, suunnitelmia huomisen askareista, toiveita, haluja, huolia,
jännityksiä. Lisäksi mielessäsi pörisee laulunpätkiä, elokuvien kohtauksia, sarjojen
tunnusmusiikkeja, mainoksia. Puhelimesi piippaa viestiääniä ja mieleesi pörähtää taas uusia
pörriäisiä.

Meillä on tapana sanoa, jos joku on hajamielinen, että hän on ajatuksissaan. Mutta me olemme
kaikki suurimman osan ajasta juuri ajatuksissamme. Me elämme ajatuksissamme: Ahtaassa
mielemme purkissa, pörisevien ajatusten seurassa, hajamielisinä, mieli hajallaan. Me olemme
läsnä tässä meitä ympäröivässä maailmassa vain ehdottoman minimin – vain sen verran ettemme
jää auton alle tai kävele toisiamme päin. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla! Haluatko itse kokeilla?

***

Siis tervetuloa Paratiisimatkalle! Minä olen sinun oppaasi. Minäkin olen vain ääni. Minäkin olen
vain mielikuva. - Pörriäinen pörriäisten joukossa. Mutta yritän viedä sinut hetkeksi ulos mielesi
ahtaasta purkista. Yritän näyttää sinulle pienen välähdyksen Paratiisista, joka ei ole kaukana. Se on
itse asiassa yllättävän lähellä!

Kun tässä matkaopastuksessa vastaasi tulee seuraava merkki <*> se tarkoittaa, että laitat tämän
matkaoppaan taskuusi ja toimit siihen asti saamiesi ohjeiden mukaan. Kun olet toiminut ohjeiden
mukaan, siis kun olet valmis, voit pysähtyä ja ottaa matkaoppaan jälleen esille ja lukea eteenpäin.
Saat lisää ohjeita. Älä kävele matkaopasta lukien! Tämä on tärkeää!

Ensimmäinen askel: Aivan ensiksi: Laita puhelin äänettömälle, niin ettet kuule sen hälytys- ja
viestiääniä. Tämä on välttämätöntä: Puhelin ei ikimaailmassa antaisi sinun karata mielen ahtaasta
purkista! Seuraavaksi: Valitse kengät, joilla on mukava kävellä, koska nyt sinä lähdet ulos purkistasi.
Valitse säähän sopivat vaatteet. Älä katso säätiedotusta, vaan avaa ovi tai ikkuna. Katso taivasta ja
tunnustele ilmaa. Osaat kyllä! Virtaahan sinussa sentään esivanhempiesi, maanviljelijöiden veri.
Kun olet pukeutunut, olet valmis Paratiisimatkalle ja voit astua ulos ovesta. <*>

Toinen askel:
Olet ulkona. Yleensä lähdet ulko-ovelta tiettyyn suuntaan. Kuljet päivästä päivään samoja tuttuja
reittejä. Niitä voi kulkea helposti ajatuksissaan, melkein unissaankin. Mutta nyt et ole matkalla
kouluun tai harrastuksiin tai kauppaan, et kavereita tapaamaan etkä edes lenkille. Olet
Paratiisimatkalla. Ja siksi lähdet kävelemään suuntaan, johon et tavallisesti juuri koskaan lähde.
Kuuntele ensin tärkeä ohje: Sinun on tarkoitus nyt eksyä hallitusti. Siis eksyä – mutta hallitusti.
Eksyä siinä mielessä, että kuljet uusia reittejä ja näet uusia asioita, joita et ole suunnitellut.
Hallitusti siinä mielessä, että löydät myös takaisin kotiisi. Paina siis mieleesi, missä kuljet. Älä silti
huolestu! Sinun ei ole tarkoitus päätyä kovin kauas kotoa. Kuten sanottua, Paratiisi on yllättävän
lähellä! Siis nyt: Lähde kulkemaan kappaleen matkaa suuntaan, johon et tavallisesti juuri koskaan
lähde. <*>



Kolmas askel:
Olet nyt kulkenut vähän matkaa uuteen suuntaan. Saatat ajatella, mihin minä oikein olen
matkalla?! Vastaus: Et mihinkään! Sinulla ei ole mitään selkeää päämäärää! Tällä retkellä ei ole
mitään hyödyllistä tavoitetta! Kukaan ei vielä tiedä, mihin sinä päädyt! Joten älä yritä ymmärtää
mitään. Älä yritä keksiä järkeä sinne, missä mitään järkeä ei ole. Sen sijaan katso ympärillesi. Mitä
näet? Taloja? Puita, autoja, ihmisiä? Eläimiä? Katso taivaalle. Katso alas maahan. Tämä kaikki on
oikeata maailmaa! Voit vaikka tervehtiä sitä: ”Pitkästä aikaa!” Tai: ”Hauska tutustua!” Nyt kun olet
kohdannut maailman, voit alkaa keskustella sen kanssa. -Ei, en tarkoita puhumista! Päinvastoin!
Keskustelu alkaa kuuntelusta. Koeta tyhjentää mielesi ajatusten pörriäisistä ja keskittyä vain siihen
mitä näet ympärilläsi, mitä kuulet, haistat ja tunnet juuri nyt. Eilistä ja huomista ei nyt ole
olemassa. On vain tämä hetki. Lähde kuuntelemaan ja seuraamaan maailman puhetta: jos kuulet
linnun laulun, kulje sitä kohti, jos jostakin kantautuu puiden tuoksu, seuraa sitä. Etsi katseellasi
avointa taivasta. Etsi jotakin vihreää ja vehreää. Etsi paljasta maata, jota ei ole päällystetty
asfaltilla. Älä jää miettimään tai suunnittelemaan, seuraa rohkeasti aistejasi. Kulje rohkeasti
sellaisia polkuja tai katuja, jotka juttelevat sinulle. Kulje kohti sellaisia näkymiä, jotka kutsuvat
sinua. Avointa taivasta, avointa maata, vihreää ja tuoksuvaa, ehkä veden läheisyyttä, lintujen ääniä.
Lähde kulkemaan kuunnellen! <*>

Neljäs askel:
Nyt olet kuljeskellut hetken aistit auki: katsellen, kuunnellen, haistellen ja tunnustellen maailmaa.
Maailmaa, joka on jotakin muuta kuin mielesi ahdas purkki ja siinä pörisevät ajatukset. Tottakai
mielessäsi on nytkin pörissyt sekalainen parvi ajatuksia, mutta ehkä sekaan on eksynyt jokunen
vaikutelma myös suuresta ulkomaailmasta.
Nyt sinun olisi etsittävä itsellesi paikka. Rauhallinen ja hyvä, viihtyisä paikka, johon voit juurtua.
Nimittäin tässä kohtaa Paratiisimatkaa sinun on määrä muuttua puuksi. Älä säikähdä, tämä puu
muuttuu kyllä aikanaan takaisin ihmiseksi. Mutta nyt on tärkeää, että löydät paikan, jossa voit
hetken aikaa olla puu. Puu ei nimittäin lähde hillumaan juuriltaan toisiin paikkoihin. Puun on oikein
hyvä olla siinä, missä se on. Siis: kun nyt kerran olet muuttumassa puuksi, etsi paikka missä viihdyt
puuna. Jos sinun on mahdollista heittäytyä nurmelle tai sammaleelle pötköttelemään, se on
parasta. Jos voit istua puistonpenkillä tai kivellä tai kannon nokassa, sekin on oikein hyvä. Älä välitä
pätkääkään, mitä muut ihmiset sinusta ajattelevat, jos ihmisiä on lähitienoilla. Puut eivät ajattele
sellaisia asioita. Siis nyt: Etsi paikka, johon voit juurtua ja asetu siihen mukavasti.
<*>

Viides askel:
Olet nyt löytänyt oman paikkasi maailmassa. Olet puu. Ihmisten huolet ja murheet ovat jääneet
taaksesi. Ei ole mitään paikkaa, mihin sinun pitäisi rientää, ei mitään määräaikaa, johon sinun
pitäisi ehtiä, ei mitään tehtävää, jota sinun pitäisi suorittaa. Kukaan ei odota sinulta mitään, sinun
ei tarvitse miellyttää ketään. Oletpahan vain puu. Ja olet tässä. Aika erinomaista!

Tunnet miten sinusta alkaa kasvaa juuret alaspäin maan sisään. Maa muuttuu syvemmällä
viileämmäksi ja kosteammaksi. Juuresi kiertävät suurempia kiviä ja työntävät pienempiä
syrjemmälle. Juuresi ovat kuin varpaat, jotka pimeässä tunnustelevat tuttavallisesti maata. Juuriesi
lomitse mönkii maassa matosia ja muita ötököitä. Älä säikähdä tätä, vaikka tavallisesti inhoaisitkin
ötököitä. Nimittäin onneksesi olet nyt puu, joka on kaikkien maan öttiäistenkin kaveri! Juuret
syvällä maassa sinulla on tukeva ja turvallinen olo. Mikä parasta, maa ruokkii sinut. Sen
ihmeemmin ponnistelematta juuresi ottavat maasta kaiken, mitä elääksesi tarvitset.

Alat kasvattaa runkoa kohti taivasta. Oksasi puhkeavat lehtiin, jotka kääntyvät aurinkoa kohti.
Samalla kun juuresi imevät elämää pimeästä maasta, lehtesi juovat valoa suuresta sinisestä taivaan
maljasta. Käännyt aurinkoa kohti niin kuin kaikki elävä.



Oksistoosi pyrähtää parvi lintuja. Ne kisailevat lehvästössäsi ja sirkuttavat ilmoille elämän iloa. Sinä
olet suoja ja koti lukuisalle joukolle eläviä olentoja. Ne tuntevat sinut ja sinä tunnet ne, olette yhtä
elämää, joka alati kääntyy valoa kohti ja iloitsee ääneen.

Parasta lintuystävissä on se, että voit lainata niiden siipiä. Kokeile! Kun lintu hyppää oksaltasi
siivilleen, tarraatkin kiinni yhdestä sen höyhenestä. Syvät juuresi ja raskas vartesi jäävät aloilleen
kun sielusi kohoaa, kohoaa linnun mukana ylös korkeuksiin valoa ja sineä kohti. Et voi pidättää
naurua, kun lintuystäväsi tekee leikkisiä kieppejä ilmassa.

Kun uskallat avata silmäsi, näet maan kaukana allasi. Näet pikkiriikkisiä ihmisiä kiirehtimässä
töihinsä. Näet kiiltäviä metallisia autokovakuoriaisia jonottamassa pakokaasunharmaassa
liikenneruuhkassa. Kohoat korkeammalle, näet vielä kauemmas, metsän rajan ja auringossa
väikkyvän veden kalvon, näet tuulessa aaltoilevat pellot. Linnun siivillä, korkealla ilmassa, et tunne
elämisen painoa; näet vain maan hymyilevät, valoa kohti kääntyvät kasvot. Korkealta et erota
yksittäisiä eläviä, vaan yhden suuren elämän, joka on ojentunut maan yli kaikkiin ilmansuuntiin.

Nyt juuresi kutsuvat sinut takaisin lentoretkeltä. Olet taas tukevasti puu; yhtä maan kanssa, yhtä
veden ja ilman kanssa, yhtä tulisen auringon kanssa. Yksi elämän voima kulkee lävitsesi ja yhdistää
sinut kaikkeen elolliseen.

Nyt, ollessasi puu, sinun on helpompi ymmärtää, että Jumala on luonut koko maailman, joka ON
Paratiisi. Paratiisi ei ole mikään vaikeapääsyinen salainen kolkka maailmassa – tai maailman
ulkopuolella. Paratiisi on se maailma, jonka Jumala on luonut – hyväksi ja kauniiksi. Paratiisi on se
maailma, johon Jumala loi myös ihmisen – iloitsemaan ja kiittämään ja ylistämään. Paratiisi on
Jumalan rakkauden lahja ihmiselle, jota ihminen ei osannut ottaa vastaan. Ihminen lankesi ulos
Paratiisista, mutta Paratiisi ei ole kadonnut mihinkään! Ihminen on vain rakentanut sen päälle
oman, särkyneen ja vääristyneen maailmansa, betoninharmaan maailman, ja peittänyt sen
metelillä ja päämäärättömällä vauhdilla. Me elämme tässä itse luomassamme kovassa ja kolkossa
maailmassa, joka on usein kaikkea muuta kuin paratiisi. Mutta Paratiisi on koko ajan
mahdollisuutena meidän ympärillämme ja meidän sisällämme – ja Jumala kutsuu meitä astumaan
siihen sisälle.

Nyt, ollessasi puu, sinun on helpompi ymmärtää, että Jumala loi ihmisen seisomaan keskellä
luomakuntaa, maan ja taivaan välillä, jalat tukevasti maassa, kädet ja kasvot taivasta kohti
kohotettuina. Aivan kuten sinä nyt, ollessasi puu! - Ihmisen tehtävä on kerätä koko luomakunta
ympärilleen ylistyksen kuoroksi kiittämään Luojaansa. - Ihmisen tehtävä on yksinkertaisesti iloita
elämästä, kiittää elämästä ja ylistää elämän Antajaa. - Ihmisen tehtävä on ottaa vastaan Jumalan
rakkauden lahjat ja vastata niihin omalla rakkaudellaan. Ja miten ihminen voi osoittaa rakkauttaan
Luojaa kohtaan? - Rakastamalla lähimmäisiään ja rakastamalla koko luomakuntaa, joka myös on
hänen lähimmäisensä, hoitamalla sitä, varjelemalla sitä, palvelemalla sitä.

Koko luomakunta on tarkoitettu ihmisen ja Jumalan kohtaamisen paikaksi. Koko luomakunta on
tarkoitettu temppeliksi, joka täyttyy ihmisen ja kaikkien luotujen moniäänisestä ylistyksestä.

Tämä ääni päässäsi on nyt sortunut liian moniin sanoihin. Paratiisi ei ole monilukuisia sanoja, se ei
ole mikään teoria tai oppirakennelma, vaan se on yksinkertaisesti elämää; yksinkertaista,
rauhallista ja ilontäyteistä elämää. Pyhät ihmiset ovat esikuviamme Paratiisin löytämisessä ja siinä
elämisessä. Myös pienet lapset voivat toimia oppainamme. He elävät usein vielä toinen jalka
Paratiisissa!



Ajattele, että sinä olet nyt yhtä koko luomakunnan kanssa, joka  ympäröi sinua kuin ylistyskuoro. Se
ei kuitenkaan ylistä sinua, vaan sinun kanssasi kaiken Luojaa. Eikä luomakunta ole vain sinua
varten. Kaikella on oma ainutkertainen paikkansa ja tarkoituksensa, niin sinullakin – ihmisellä.
Viivy vielä rauhassa tällä valitsemallasi paikalla, joka on nyt sinun pyhä paikkasi Luomakunnan
suuressa temppelissä. Sen jälkeen, lue vielä viimeiset ohjeet paluumatkallesi.
<*>

Viimeinen askel:
Nyt voit hiljalleen muuttua takaisin ihmiseksi. Voit nostaa juuresi ylös maasta; voit muuttaa oksasi
taas käsiksi ja sormiksi. Voit vaihtaa hieman paikkaa vakuuttuaksesi, että olet todella taas liikkuva
ihminen. Kaikkea sinun ei kuitenkaan tarvitse unohtaa puuna olemisesta. Jääkö sinusta ehkä
jotakin tälle paikalle? Puun rauhaa ja puun iloa? Ne voit kaikin mokomin ottaa myös mukaasi!

Nyt sinulla on vielä viimeinen tehtävä. Se mitä olet kokenut on sinun ikioma kokemuksesi, jota
sinun ei tarvitse selittää kenellekään. Kukaan ei todennäköisesti voikaan sitä aivan ymmärtää. Tämä
on sinun pyhä paikkasi! Ota kuitenkin omasta pyhästä paikastasi pari kuvaa tai lyhyt video. Koeta
saada kuvissa tavoitettua edes pieni välähdys siitä, mikä sinua puhutteli juuri tässä paikassa.

Sen jälkeen, turvallista kotimatkaa! Nyt kun tiedät, miten Paratiisiin suunnistetaan, voit päästää
tämän minun ääneni ulos mielestäsi pörisemästä. Antoisia Paratiisimatkoja, ehkäpä satumme
joskus kohdakkain tässä Luomakunnan suuressa temppelissä!


