Myytit ja sadut
Kurkistus satujen ja myyttien takaisiin
syvyyksiin ja korkeuksiin
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ykyään tavallisessa kielenkäytössä
myyttejä ja satuja pidetään paikkansapitämättöminä juttuina, joille voi
vain naurahtaa ja unohtaa ne samantien.
Siinä nykyaikainen ihminen tekee kuitenkin
suuren virheen. Hän toimii yksipuolisesti
innostuksissaan sokaistuneena uusimmasta
löydöstään ns. tietoisuussielustaan ja unohtaa vanhempien, jo kehittämiensä aistimusja älysielun olemassaolon. Tietoisuussielu
elää vasta nuoruuttaan. Voidaan sanoa sen
syntyneen tähtitieteeseen perustuen laskennallisesti v. 1413 ja vasta 2160-vuotiaana se
saavuttaa kypsän aikuisuuden. Niinpä sen
vaikutus ihmiskuntaan ja koko maahan on
kuin kaksiteräinen miekka. Tieteessä se on
saavuttanut suurenmoista hyvää, mutta samalla se on aiheuttanut huikentelevaisuudessaan myös suurta vahinkoa. Sokeassa
tiedeuskossaan ja hillittömässä älyn, rahan
ja vallan palvonnassaan, vastuuttomassa
vapaudenhuumassaan, viisauden unohtaen
ihmiset ovat käyttäytyneet kuin Suomen kansan satujen hölmöläiset. Niin on jopa koko
planeettamme joutunut tuhon partaalle. Ja
kuitenkin tietoisuussielun tulo ihmiskunnan
kehitykseen vie sitä eteenpäin kehitystiellään. Kalevalassa huikentelevaisen nuoren
Lemminkäisen toiminta kuvaa juuri nuoren
tietoisuussielun uusia uria luovaa voimaa
ja sen tekemiä harharetkiä, virheitä uuden
etsinnässään. Kalevalan kolme ”sankaria” ,
Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen
ovat kuvia aistimussielua, älysielua ja tietoisuussielua luovista voimista. Ja tuo kale-

valainen, muinoin suuri ja omalta osaltaan
inhimillistä kehitystä eteenpäin vievä kansa,
lienee ainoa kansa, joka näki tämän sielun
kolmijakoisuuden. Siinä sitä auttoi maantiedekin. Ottamalla käyttöön kaikki kolme
sielunosaa ja erityisesti muistamalla Väinämöisen paluun tärkeyden voimme oikealla
tavalla kohdata ja ymmärtää myyttien ja satujen valtavat, yhtä hyvin kuin myös pienet
merkitykset ja vieläpä sen tavan, jolla ne
toimivat ja vaikuttavat ihmisessä.
Myyteissä ja saduissa on runsaasti eri
tasoja ja samankin kuvan takana voi olla
useita tosiseikkoja, joita se kuvan muodossa heijastellen kuvaa. Myyteissä ja saduissa
asiat esitetään kuvien ja tunnelmien muodossa. Usein esimerkiksi tavoiteltu naishahmo on kuva sielusta, jonka ihminen saavuttaa vain läpikäytyään tavallisesti kolme
koetusta. Toisin sanoen ihminen saavuttaa
korkeamman kehitysasteensa työskentelemällä kehityksensä eteen, murtaen tiellä
olevat esteet, voittaen vajavuutensa ja siten
saaden voiman tavoittaa uusi kehityksen
taso. Asia on vain puettu nais-mies-kuvaan,
koska se hyvin siihen soveltuu, mutta itse
asialla ei ole mitään tekemistä sukupuolisuuden kanssa.
Satujen avulla aivan yksinkertaisesti saatettiin siirtää kulttuuria, sen tapoja,
uskomuksia ja ajatusmuotoja jne tuleville
polville tai opettaa järjenkäytön tarpeellisuutta kuten hölmöläissaduissa. Se on yksi
taso. Useimmiten satujen ja myyttien kuvien
takana ovat kuitenkin suuret sielullis-hen-

kiset tapahtumat, joilla on merkitystä koko
ihmiskunnan kehitykselle. Ajatellaanpa vain
esim. Kalevalaa, Eddaa, Nibelungein laulua,
intialaisia, kreikkalaisia tai lähi-ja kaukoidän mytologioita jne. Sellaiset perussadut
kuin Punahilkka, Prinsessa Ruusunen ja
Lumikki kuuluvat näihin suuren luokan satuihin. Niissä voi ylätasolla nähdä kuvaukset
noista Kalevalassa Väinämöisenä, Ilmarisena ja Lemminkäisenä käsitellyistä inhimillisen sielullisuuden osa-alueista, aistimus-,
äly- ja tietoisuussieluista.
Markku Lulli-Seppälän luento ai
heesta Turun Henkisen Keskuksen
to-illassa 14.4. (katso s. 16).
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Sielun ohjauksessa
uusiin elämänvaiheisiin
Suvi Savolainen

O

len jo useamman vuoden työstänyt
luottamustani saamaani ohjausta
kohtaan ja viime keväänä tuo luottamus joutui todelliselle koetukselle. Tahtoisinkin jakaa kanssanne kokemuksia, jotka
johtivat meidät mieheni Villen kanssa tähän
uskomattomaan seikkailuun ympäri maailmaa ohjausta seuratessamme!
Pitäessäni intuitiivisen energiahoitamisen
kurssia Raumalla toukokuussa 2010, istuimme keskustelemassa mieheni kanssa, kun oppilaat tekivät harjoituksia keskenään. Silmäkulmasta näköpiiriini pomppasi useamman
kerran eräs lehti muiden lehtien joukosta
läheisestä korista. Tuli se tunne, että asia on
tärkeä, vaikka mieli sen vähättelikin vain vanhaksi lehdeksi. Viimein kuuntelin viestiä, tartuin lehteen ja avasin sen. Siinä oli artikkeli
Gotlannista. Minulla ei ole ollut aikaisemmin
erityisenlaatuista viehtymystä saarta kohtaan,
vaikka matkustamisesta pidänkin hurjasti.
Sain todella voimakkaan resonanssin asiasta
ja kaikki karvani nousivat pystyyn. Kerroin
miehelleni asiasta ja kysyin hänen reaktiotaan asiaa kohtaan. Hän vahvisti resonanssin
ja totesimme, että meidän todennäköisesti
tulisi matkustaa saarelle. Pian.
Varasimmekin laivaliput seuraavana päivänä ja matkaan pääsisimme kolmen päivän
kuluttua – olihan kalenterissani oudosti puolentoista viikon tauko. Päätöstämme vahvistettiin pääkaupunkiseudun bussien mainoskampanjan toimesta, jolloin joka auton takaosassa
luki suurella ”GO GOTLAND!”. Kierreltyämme
ensin Öölannin läpikotaisin lähdimme lautalla
Gotlantiin. Vietimme todella hauskaa lomaa,
nauttien ihan ihmistason kokemuksista. Mieleeni alkoi kuitenkin hiipiä jo kysymys – miksi meidät tänne asti johdettiin? Olinko todella
niin pahasti loman tarpeessa, vaikka oloni oli
hyvin energinen. Ymmärsin kuitenkin jälkikäteen, että mikäli on hyvin kiinni elämänsä
aikatauluissa ja menoissa, tällainen suurempi
uusi elämänvaihe ei todennäköisesti mahdu
saapumaan vakiintuneisiin kuvioihimme. Siksi meidät piti ensin irrottaa silloisesta tilanteestamme ja nollata tilannetta lomaillen.
Visbyssä katselimme ihan turisteina
kiinteistövälityksen ikkunaa saadaksemme
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käsityksen siitä, minkälaista saaren rakennuskulttuuri on. Silmääni hypähti kaksikerroksinen vanha koulurakennus PohjoisGotlannissa, jossa oli mieletön energia.
Kehuin taloa ihanaksi ja sen enempää asiaa
tutkimatta jatkoimme matkaa.
Vietimme aikaa ihanien Gotlannin nähtävyyksien parissa. Kävimme ikivanhoilla voimapaikoilla, joita saarella on useita, vanhoja
viikinkiaikaisia hautaröykkiöitä ja erikoislaatuisia luonnonmuodostelmia. Ajellessamme
vain fiiliksemme mukaan saaren pohjoisosissa huomasimme yhtäkkiä ajavamme sen
samaisen talon ohi, jonka olimme huomanneet aiemmin kiinteistövälitystoimiston ikkunassa. Taas tuo sama voimakas resonanssi
palasi ja tunne oli hyvin selkeä, että meidän
pitäisi kääntyä ja vierailla talossa. Minulla oli
omia epäilyksiäni sen suhteen voiko ihmisten
omaa rauhaa noin vain mennä häiritsemään
ilmoittamatta, mutta onneksi mieheni oli
rohkeampi. Kurvasimme talon pihaan.
Koputeltuamme aikamme talon rouva
saapui ovelle. Hän oli hieman varauksellinen, koska olimme saapuneet ilmoittamatta.
Näytöt olisi kuulunut tietysti varata välittäjän
kautta. Kerroimme tilanteemme, että olimme
enää vain pari päivää Gotlannissa, emmekä
ehtisi hoitaa asiaa niin, ja kysyimme saisimmeko katsella taloa sitten ulkopuolelta.
Se kuitenkin jotenkin veti meitä puoleensa.
Rouva kysyi, mistä olemme ja kerroimme
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olevamme suomalaisia – ja silloin muuttui
ääni kellossa. Hänkin oli suomalainen alun
perin! Sitten avautuivatkin kaikki ovet ja
kiersimme talon läpikotaisin. Huomasimme hämmästykseksemme, että se oli kaikin
puolin täydellinen meidän tarpeisiimme ja
makuumme. Seisoessani talon suuressa vanhassa luokkahuoneessa kuvat alkoivat tulvia
päähäni miten maalaan siellä. Sain myös ison
paketin kuvia kaikesta muustakin toiminnasta siellä, miten vedimme paikassa kursseja
ja ihmiset yöpyivät siellä. Toki näin ihan arkisiakin näkyjä, miten kokkaamme ruokaa
asuinpuolen keittiössä ja tavaramme ovat
paikoillaan. Tämä kaikki oli hyvin hämmentävää, koska emme todellakaan olleet ajatelleet muuttaa saarelle, vaikka se olikin tehnyt
meihin voimakkaan vaikutuksen.
Kiitimme, jatkoimme matkaamme ja
annoimme asian marinoitua mielissämme.
Mitä jos? Mieleen tulvi tuhansittain epäilyjä
ja pelkoja – miten se olisi mahdollista, miten varamme riittäisivät, miten pystyisimme
irrottautumaan elämästämme Suomessa, miten uusi elämä alkaisi täällä, kun emme puhu
edes sujuvaa ruotsia. Leikimme kuitenkin
”mitä jos” leikkiä, jolloin kuvitellaan elämä
maailmassa, jossa ei ole mitään rajoituksia
ja kaikki olisi mahdollista. Haluaisimmeko
valita tällaisen polun? Vahvasti kyllä.
Fårön kauniissa merenrantamaisemissa
ajellessamme löysimme vanhan Jotulintar-
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han. Seisoin sen keskellä ja tunnustelin paikan energiaa. Maan sisältä minuun tulvahti
sellainen määrä ihanan kaunista energiaa,
että aloin itkeä. Se energia oli sellaista, kuin
olisi tullut pitkän matkan jälkeen kotiin. Ja
koti toivotti meidät tervetulleiksi!
Tuo kohtaaminen saaren energian kanssa
oli se vahvistus, joka valoi minuun uskon, että
tämä tosiaan on korkein polkuni tässä hetkessä, joka minulle oli nyt tuotu valittavaksi.
Tuon parin päivän aikana saimme epäilyjämme käytyä läpi sen verran, että kävimme kiinteistövälitystoimistossa kertomassa kiinnostuksemme ja puhuimme jo paikallisillekin,
että muutamme tänne henkistä keskusta perustamaan. Yllätyimme itsekin kuullessamme
mitä oikein puhumme, mutta näin ilmaisimme valintamme universumille. Kelpaa, kiitos!
Nyt näyttäkää meille enää se tie, jota pitää
kulkea asioiden manifestoitumiseksi.
Kävimme seuraavana päivänä kirjastossa lukemassa sähköpostia. Veljeni oli kirjoittanut, että katsopa sisko tilillesi, mukava
yllätys! Mummoni perintö oli vihdoin jaettu
ja tililläni killitti tasan 10 % talon pyyntihinnasta, siis käsirahan verran. Se oli tullut sinne tasan samana päivänä kuin vierailimme
talossa. Se jälleen vahvisti uskoamme, että
kyllä ne kaikki maallisetkin asiat sitten hoituvat. Kotiin palattuamme huomasimme, että
kiinteistövälittäjä oli puolestamme jo kirjoittanut läheiseen pankkiin, josta ystävällinen
naishenkilö toivotti meidät sydämellisesti
tervetulleiksi asiakkaakseen. Selitimme ideaamme mitä olimme ajatelleet talossa tehdä
ja hän kirjoitti uskovansa meihin.
Sukulaiset ja ystävät auttoivat meitä eteenpäin vuoroin innostumalla ja vuoroin kertomalla omista epäilyistään – joskus siirtäen
niitä meihinkin. Ne kaikki kuitenkin käsiteltiin ja päästettiin irti tukkeista. Pöytä puhdistui entisestään. Olimme kuitenkin hieman
hämmentyneitä siitä, että olimme buukanneet
elämäämme jo aiemmin viikon Lapinmatkan
ystävien seurassa ja 4 kk matkan Intiaan
vuokra-asuntomme putkiremonttia karkuun.
Nyt toki pitäisi jostain luopua, eihän se nyt voi
olla niin, että elämässä voi saada kaiken?! Se
tuntui ylitsevuotavalta. Kuitenkin kaikki asiat
naksahtelivat jälleen paikoilleen. Lapissa käsittelimme ja puhdistimme juuri vastaanottamista. Minulla oli siinä asiassa ollut suuri
tukos ja olin hiljattain käynyt läpi aika rankan
rahaoppiläksyn. Pelko siitä, että se jatkuisi

nyt suuremmin panoksin, oli vielä tuoreessa muistissa. Nyt kuitenkin ymmärsin, miksi
se piti käydä läpi – jotta voisin vastaanottaa
jotain näin konkreettista ja suurta, antaa sen
manifestoitua ja virrata kauttani maailmaan.
Meitä kehotettiin olemaan kuitenkaan kiinnittymättä tähän unelmaan, sillä todennäköisesti olimme asiassa lähinnä alullepanijoita
ja tulisi se päivä, jolloin meitä tarvittaisiin
jossain muualla.
Myös Intiaan pääsimme lähtemään, koska rakennus luovutettaisiin vasta myöhemmin syksyllä. Kaikki siis sopi yksiin, joten
teimme tarjouksen oikeaksi tuntemastamme hinnasta, joka hyväksyttiin, maksoimme
käsirahan ja lähdimme Intiaan. Matkalla
työstimme asioita jälleen eteenpäin, vahvistimme yhteisenergiaamme, jolla paikka
tulisi toimimaan, tutkimme tulevia tehtäviämme laatimalla toimintasuunnitelmia ja
miettimällä rahoitusta.
Palattuamme pitkältä matkalta meiltä
vaadittiin lisää näyttöä luottamuksemme tasosta. Meidän oli pitänyt maksaa käsiraha
ja nyt muuttaa tavaramme Gotlantiin, vaikka
emme olleet saaneet varmuutta, saammeko
pankista loppusummaan rahoitusta. Siispä pakkasimme omaisuutemme suureen
muuttoautoon ja lähdimme matkaan. Uskoa
todella kysyttiin, sillä emme saaneetkaan
paikallisia henkilötunnuksia saman tien,
vaikka meille oli niin kerrottu, eikä pankissa voinut asioida ilman niitä. Olisi pitänyt
odottaa asian käsittelyä vähintään 10 päivää.
Meillä oli kuitenkin pankkineuvottelu seuraavana päivänä ja minun piti lähteä saman
tien takaisin Suomeen töihin. Konttorinjohtajatar vahvisti asian – mitään ei voitu tehdä
ennen noita numeroita. Mahdotonta. Pidimme kuitenkin kiinni sovitusta tapaamisesta,
ja vaikka olimme hämmentyneitä, emme
tunteneet pelkoa. Mikä olisi se tarkoitus
siinä, että meidät laitetaan hyppimään tällä
tavoin ympäri maailmaa tavaroinemme ilman, että tätä olisi osattu ennakoida, joten
luotimme siihen, että asia jotenkin järjestyy.
Seuraavana aamuna menimmekin pankkiin,
jossa ystävällinen rouva alkoi heti näpytellä
numeroita koneelle. Vilkaisimme toisiamme mieheni kanssa, että näinkö tämä asia
nyt vaan liukuu paikoilleen kuin itsestään.
Hän ei edes vilkaissut laatimiamme papereita ja halasi meitä sydämellisesti tapaamisen
päätteeksi. Pian sen jälkeen meillä olikin
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avaimet taloon kädessämme!
Tästä kaikesta opimme sen, minkä jo
tietotasolla toki tiesimme – universumilla ei
ole rajoja. Niitä asioita, jotka kuuluvat tärkeisiin elämäntehtäviimme, tuetaan suuresti. Se suurin haaste on tunnistaa ne hienovaraiset viestit kaiken muun kiireen ja hälyn
joukosta. Hyvin pienetkin asiat voivat johtaa
suuriin elämäntehtäviin. Mikäli vähättelemme sitä hienovaraista viestiä, kuten jätämme
tarttumatta siihen vanhaan lehteen, koko
tapahtumaketju olisi ollut vaarassa jäädä
pois. Yksi suurimmista haasteistani onkin
ollut tarttua viesteihin heti, eikä lykkäillä
asiaa tuonnemmaksi. Tilaisuudet eivät odota, ne vaativat toimintaa heti. Tuo talo oli
myynnissä vain tuolloin, joten meidän piti
ajautua paikalle juuri sopivassa aikaikkunassa, kun omistajat olivat paikalla. Sielun
ohjaus koostuu pienistä vinkeistä ja tuntemuksista, joille voi herkistää itsensä. Siihen
tulee uskaltaa luottaa, vaikkei se olekaan se
suuri kumiseva ääni korvissamme tai odottamamme faksi jumalalta.
Innolla lähdemme tutustumaan siihen,
mitä kaikkea Gotlannin henkisessä keskuksessa tulisi järjestää! Luotamme, että
saamme kaikki olennaiset tiedot kun aika
on. Olemme alkaneet paikan energeettisen
valmistelun suurille kehitysaskeleille optimaaliseksi, jota tukee saaren oma fantastinen energia. Kesäkaudella siellä tullaan järjestämään retriittejä, jonne kukin voi tulla
haluamakseen ajaksi keskittymään omaan
kehitykseensä ja vahvistamaan omaa sieluyhteyttään ja luottamustaan, jotta ohjaus
kulkee paremmin. Talo on kyllin suuri noin
20 hengelle kerrallaan yöpyä, meditoida,
syödä, kehittyä ja saunoa. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.gotlandspi
ritualcenter.info. Talvikaudella rakennus
toimii taiteilijaresidenssinä näyttelyineen ja
taiteilijatapaamisineen.
Toivotamme kullekin onnea ja rohkeutta
oman polkunne selvittämisessä! Olkoon se
yhtä antoisa ja löytämisenriemuntäytteinen
kuin omammekin!
Suvi Savolaisen Intuitiivinen ener
giahoito ja kurssi Konsan Karta
nossa 26.–27.2. ja 26.–27.3. Katso
s. 14-15.

