Mietelmiä tulevaisuudesta ja
ihmisestä
PENTTI PAAKKOLA
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hminen ja maailma liittyvät toisiinsa
läheisesti, vaikka nykykokemus ihmisestä itsestään luokin kuvan erillisyydestä. Ihminen kokee itsensä irti olevaksi
kaikesta ympäristöstään. Kokemus on
kuitenkin tärkeä, joskin aika ajoin hyvinkin piinallinen, sillä tämän johdosta
hänen kokemuksensa omasta itsestään
voimistuu. Tämä erillisyyden kokemus,
riippumattomuuden tunne, itsenäisyys,
ovat johtaneet hänet irtautumaan perinteistä, luonnosta, uskonnollisuudestakin.
Tietoisuussielun aikakaudella, joksi
tätä aikaa 1500-luvulta eteenpäin kutsutaan antroposofiassa, on erityisesti länsimaisen ihmisen kehitys kulkenut kohti
yhä voimistuvaa itsekkyyttä. Tämä, yhdessä materialistisen maailmankatsomuksen kanssa, on johtanut ihmisyyden
kriisiin. Puhutaanhan jo varsin yleisesti kyber-ihmisestä, aivoista tietokoneena,
geneettisestä manipulaatiosta ja vaikkapa
kloonauksesta.
Tällaiset mielikuvat ihmisestä ja niiden kantama keskustelu ohjaavat laajenevassa määrin myös kasvatuksesta käytävää keskustelua. Ongelma on siinä, että
ihminen vieraantuu enenevässä määrin
omasta olemuksestaan, eikä tästä aineellisuuden harhasta käsin kykene löytämään

suhdetta varsinaiseen olemukseensa, joka
on henkis-sielullinen. Näin ihminen kulkee vasten sitä kehityssuuntaa, jota hän
kantaa syvällä tahdonolemuksensa perustalla.
Ihmisolemus on kehittynyt historian
kuluessa, siis ajassa. Erityisesti hänen tietoisuutensa on laajentunut ja syventynyt.
Näin ihminen on varsin toisenlainen kuin
varhaisessa menneisyydessä: kokemuksensa omasta itsestä ja maailmasta ympärillään on ollut silloin toinen – toisin kuin
kovin usein oletetaan.
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Ihmisolemus on muuntunut ja tulee
yhä muuntumaan tulevaisuutta kohden.
Ihmisolemus tällä hetkellä pitää sisällään
sekä ihmiskunnan menneisyyden että tulevaisuuden. Samoin kuin menneisyys
on meissä aina läsnä, niin on myös tulevaisuus meissä – idun kaltaisena. Menneisyys ja tulevaisuus käyvät meissä näin
koko ajan kamppailua, josta voimme tulla
tietoisiksi aktiivisella tietoisuustyöskentelyllä. Toisin kuin usein ajatellaan, ihmisen
kehitys asettuu tulevaisuudesta käsin. Tulevaisuuteen on asetettu ikään kuin kuva
tosi ihmisestä, jota kehityksessämme tahdomme seurata.
Kuten aikojen alussa Vanhan Testamentin kertomuksen suuressa alkukuvassa luotiin ihminen Jumalan kuvaksi, niin
aikojen käänteessä annettiin Uudessa Testamentissa uusi kuva ihmiselle. Tämä uusi
kuva annettiin ihmiselle tulevaisuutta
varten, eli hän, joka ”on kanssamme – toisin sanoen vaikuttaa– maailman loppuun
asti”. Hän on siis ”tie, totuus ja elämä”. Tässä kuvassa ihmisen erillisyys maailmasta
ja itsestään päättyy.
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Ayurvedinen joogaterapia
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Toimintaterapeutti
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M

ihin ayurvedinen joogaterapia
voi auttaa? Kaikkiin elämäntilanteisiin: ryhdin korjaamisesta hyvän olon palauttamiseen ja
lääkinnällisen hoidon tehostamisesta sairauksien ennaltaehkäisemiseen jne.
Jooga ja Ayurveda ovat sisartieteitä.
Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä. Tavoitteena on auttaa ihmistä rakentamaan
hyvä ja tasapainoinen elämä luonnon lait
ja synnynnäiset ominaisuudet huomioon
ottaen ja hyödyntäen. Ayurveda ja jooga
täydentävät ja tehostavat toinen toisiaan
ja yhdessä tarjoavat parhaat puitteet holistisen hyvinvoinnin saamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Jooga on ikivanha hyvinvointiliikuntamuoto, jolla on hyvin tunnettuja positiivisia
vaikutuksia elämänlaatuun ja terveyteen.
Sen avulla on huolehdittu kehon ja mielen hyvinvoinnista jo tuhansia vuosia. Jooga mahdollistaa yhteyden mielen, kehon ja
henkisen tason välillä, eli kyseessä on paljon
enemmän kuin pelkästään liikunta.
Vaikka nykyään jooga sekoitetaan urheilun kanssa, joogaa ei koskaan ollut tarkoitettu urheilumuodoksi, vaan henkilökohtaisen kehityksen työkaluksi. Joogassa
on valtava terapeuttinen potentiaali, joka
usein jää käyttämättä, koska yleinen joogatunti ei vastaa yksilöllisiin tarpeisiin. Sen
lisäksi tavallisella joogaohjaajalla ei yleensä ole riittäviä taitoja joogan terapeuttisen potentiaalin täyteen hyödyntämiseen.
Yoga Alliance -organisaation suositusten
mukaan, joogaterapiaa saa tarjota vain
terveys- ja hyvinvointialan ammattilainen
(toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykoterapeutti, jne.).Terapeuttinen jooga on
linkki joogan, Ayurvedan ja terapian välillä. Sen vaikutuksista terveyteen on jo
olemassa paljon tieteellistä tietoa.
Joogaterapeutti ei tee diagnoosia,
mutta hän arvioi perusteellisesti asiakkaan tilanteen tuki- ja liikuntaelimistön
kunnosta ravitsemustapoihin, arjen ta-
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voista ja rooleista työympäristön ominaisuuksiin. Joogaterapeutti ei voi koskaan korvata lääkäriä, vaan hän tekee
yhteistyötä lääkärin kanssa tai auttaa
tervettä henkilöä ylläpitämään kuntoaan.
Työkaluina ja -menetelminä joogaterapeutti käyttää mm. tiettyjä kehon asentoja, hengitysharjoituksia, meditaatiota.
Joogan ja lääkinnällisen hoidon tehokkuutta voidaan vahvistaa vielä enemmän Ayurvedan avulla. Ayurveda on lääketieteen isoäiti. Eri lähteiden mukaan
se on ollut ihmiskunnan käytössä jo yli
5ooo vuotta. Sen periaatteita käytetään
nykyäänkin hyvinvointialalla, vaikka ei
aina tiedosteta, että kyseessä on ayurvedisiä suosituksia. Esimerkiksi ravitsemustiede on yksi Ayurvedan pikkulapsista.
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Sen pohjalla on ayurvedinen vanha periaate, että ihmisten ravitsemustarpeet ovat
hyvin henkilökohtaisia ja ruokavalion
avulla voidaan ylläpitää terveyttä.
Ayurveda on toisaalta paljon kokonaisvaltaisempaa kuin vain ravitsemustiedettä.
Ayurvedan mukaan ihmisen ainutlaatuisessa rakenteessa löytyvät samat 5 elementtiä, joista koostuu kaikki mitä on olemassa. Niistä viidestä elementistä rakentuvat 3
mieli-keho perusstruktuuria (dosha), joiden sanskritiset nimet ovat: Vata, Pitta ja
Kapha. Jokaisessa ihmisessä vata-, pitta- ja
kapha-ominaisuudet löytyvät eri määrinä
ja eri suhteissa. Ihminen on ainutlaatuinen
olento ja juuri ainutlaatuisuuden takia jokainen henkilö tarvitsee ravitsemukseen,
liikuntaan ja elämäntyyliin liittyviä suosituksia, jotka palvelevat juuri häntä.
Jos otetaan esimerkkinä depressio, tämä diagnoosi näkyy eri ihmisten
elämässä aivan eri tavalla. Masentunut vata-henkilö voi kärsiä mm. vakavasta unettomuudesta ja levottomuudesta, masentunut pitta-henkilö on kaikkiin ja kaikkeen
tyytymätön, kun taas masentunut kaphahenkilö haluaa vain nukkua ja mikään toiminta ei kiinnosta. Eri dosha-henkilöiden
oireet ovat aivan erilaisia, vaikka diagnoosi olisi täsmälleen sama. Tästä syystä sama
hoito ei sovi kaikille. Tavallisen hoidon lisänä terapeuttinen jooga mahdollistaa
paljon paremmat tulokset.
Jopa täysin terveen ihmisen kannattaa
saada oma doshansa selville valitakseen
viisaasti itselleen sopivimman liikuntalajin, ruokavalio ja elämäntyyli.
Terapeuttisessa joogassa on paljon
maalaisjärkeä, mutta myös paljon tieteellisiä periaatteita. Jos haluat oppia lisää ja
tehdä sinulle sopivia valintoja omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyen ilmoittaudu Terapeuttinen Jooga -kurssille, tai varaa
aikaa henkilökohtaiseen konsultaatioon!
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