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 Pääkirjoitus

Pelätty ja 
odotettu

vuosi 2012 - 
tässä ja nyt!

Lähinnä ristiriitaiseksi luonnehtisin 
niitä tunteita, mitä tämä vuosi on jo 
etukäteen herättänyt. Koska olemme 

viime vuosina saaneet kokea useita luon-
nonmullistuksia, on ollut helppo herätellä 
pelkoa aina maailmanlopun ennustami-
seen asti – Maya-kalenterin loppumisen 
vauhdittaessa asiaa. Vaihtoehtoja tuhon 
syille löytyy lukemattomia: ääripäissä ih-
minen itse kotipesäänsä likaamassa tai 
leikkimässä atomivoimalla - toisaalla kä-
sittämättömän kaukainen vauhtihurjasteli-
ja Nibiru-planeetta, joka lähestyessään voi 
pyyhkäistä Maaplaneetan olemattomiin.

Toivorikkaammat näkijät katsovat asi-
aa toisesta näkökulmasta: Henkisen tiedon 
nälkä on kasvamassa. Yhä useammat ihmi-
set kurottavat kohti korkeampaa tietoisuut-
ta ja siinä meitä myös autetaan. Astrologi 
Michelle Karén on luetellut v:n 2011 viimei-
sessä Minä Olen -lehdessä lukuisia ajan-
kohtia, jolloin planetaariset energiat avaa-
vat meille portteja kasvuun. Lille Lindmäe, 
eestiläinen näkijä ja parantaja ilmoitti kaksi 
hänelle kanavoitua tärkeää energianvuoda-
tuspäivää, jolloin ihmiskunnassa yleisesti 
tapahtuu henkistä herkistymistä: 14.10. ja 
21.12. v. 2012. Silloin olisi kuulemma hyvä 
vetäytyä luontoon ja hiljaisuuteen, jos mah-
dollista. Näitä teemoja tutkailee veedisestä 
näkökulmasta ”Intian kirjeenvaihtajamme” 
Johannes Kurki, s. 4.

Kehitysapua kurssimuodossa tarjoaa 
Enkelten Koti -koulu s. 10. Kehityksen läh-
tökohtana on itsetuntemus, jossa auttaa 
enneagrammi, s. 16–17.

Keinoja tässä ajassa selviytymiseen 
tarjotaan itse asiassa useimmissa tämän 
lehden artikkeleissa ja ilmoituksissa. Rak-
kauden löytäminen itsessä ja muissa lienee 
avainsana. Rakkaus on sielun perimmäinen 
olemus, sanoo Johannes Kurkikin artikke-
lissaan. Rakkaus johtaa sydämellä ajatte-
lemiseen kylmän järjen sijasta. Sydämellä 
ajattelemista – kalevalaisittain ja muuten-
kin – nostetaan esiin Konsan Kartanon ke-
vätkonsertissa “Sydän soi”. Lue s. 23.

Tuleepa alkaneesta vuodesta millainen 
tahansa, on tärkeää säilyttää mielenrau-
hansa. Pyörremyskyn silmässä on tyyntä. 
Siihenkin voit löytää työkaluja selaamalla 
näitä sivuja. Enemmän kuin tapahtumat 
sinänsä, meihin vaikuttaa se, miten niihin 
suhtaudumme, miten koemme ympäris-
tömme ja minkälaista luomistyötä ajatuk-
sillamme ja asenteillamme teemme. Jos 
vaikka oppisimme elämään rauhassa rin-
nakkain erilaisuuksista huolimatta – niin-
kuin kansikuvan kisu ja tipu uuden päivän 
sarastaessa.

Onnea ja sydämen avautumista vuodelle 
2012
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Kun epäilen ihmisiä, tunnen tuskaa. 
Kun tuomitsen ihmisiä, oloni on sietämätön. 
Kun vihaan ihmisiä, koko olemassaoloni on 
arvoton. 

Jos kuitenkin uskon, minut petetään. 
Kun rakastan, minut kavalletaan. 
Kärsin ja murehdin tänä iltana, pää käsien 
välissä. 
Olenko väärässä?

Kyllä, olen väärässä. 
Vaikka meidät petetään, on sittenkin  
uskottava. 
Vaikka meidät kavalletaan, on silti annettava 
anteeksi. 
On rakastettava ehdoitta, myös niitä jotka 
meitä vihaavat. 

On pyyhittävä pois kyyneleet ja otettava 
hymyillen vastaan 
ne, jotka eivät osaa muuta kuin tehdä 
vilppiä, 
ja ne, jotka pettävät olematta siitä pahoillaan. 

Voi Mestarini, sinä tiedät rakkauden tuskan. 
Katso minun käsiäni. 
Paina kätesi rinnalleni. 
Sydämeni on halkeamaisillaan tuskasta. 

Mutta kun rakastin niitä, jotka olivat minua 
vastaan, 
sain voiton. 
Jos sinä olet tehnyt samoin, 
annan sinulle Kunnian Kruunun.

Kirjoittanut v. 1935, 16-vuotiaana
Sun Myung Moon

Kunnian kruunu 

Edelliseen liittyvää: Rauhanryhmän 
kokoontumiset Turussa, katso Kon-
san Kartanon ohjelmisto s. 14-15.

FFWPU

Rauhaa rakastavana
maailmankansalaisena

Omaelämäkerta

Tohtori Sun Myung Moonista on tullut maailmanlaajuisesti merkittävä rauhan ja yhtenäi-
syyden rakentaja. Hänellä on johtava asema uskontojenvälisen vuoropuhelun ja 
taustoiltaan erilaisten ihmisten keskinäisen yhteisymmärryksen edistäjänä sekä rauhan ja 
turvallisuuden puolestapuhujana.

   Alexander Haig
   Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja 
   Naton joukkojen entinen ylipäällikkö
 
Pastori Sun Myung Moonin elämäkerrasta opimme, että kaiken hänen toimintansa 
taustalla sykkii ihmiskunnan ja Jumalan vapauttamiselle omistautunut uhrautuvainen ja 
vilpitön sydän. Tämä kirja kertoo hänen suuresta rakkaudestaan ihmiskuntaa kohtaan ja 
välittää voimakkaan, toivontäyteisen viestin tulevaisuudelle.
   H.E. Alfred Moisiu
   Albanian entinen presidentti
             
Tohtori Sun Myung Moonin ajatuksessa rauhan saavuttamisesta uskonnon kautta on 
jotakin hyvin monivivahteista ja syvällistä. Olemme onnekkaita saadessamme tutustua 
hänen koko elämän läpi kestäneeseen kamppailuunsa maailmanrauhan hyväksi.
   Abdurrahman Wahid (”Gus Dur”)
   Indonesian entinen presidentti
 
Tohtori Sun Myung Moonin elämäkerta inspiroi. Tohtori Moonia ajaa eteenpäin voimakas 
visio ja hän käy pelottomasti yli esteiden. Aina vaatimattomasta alusta maalaiskylässä 
kansainväliseksi vaikuttajaksi nousemiseensa asti hän on hellittämättä vaalinut 
unelmaansa rauhan maailmasta ja yhdestä ihmiskunnan perheestä.
   Eva Latham
   Human Rights Teaching International-järjestön puheenjohtaja, Haag, Alankomaat

Rauhan periaatteistanne on ollut suurta apua omassa työssämme väkivaltaisuuksien 
lopettamiseksi Keniassa. Tuotte toivoa paremmasta tulevaisuudesta kansallemme, Afrikalle 
ja maailmalle.
   Raila Odinga
   Kenian pääministeri

Pastori Sun Myung Moon on rauhan mies ja ennen kaikkea Jumalan mies. Opetuksissaan 
hän kehottaa meitä asettamaan Jumalan elämämme ja kaiken toimintamme keskipisteeksi. 
Kunnia kuuluu yksin Jumalalle ja Häntä meidän tulee palvella.
   Rodrigo Carazo Odio
   Costa Rican entinen presidentti
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TaisTo Riimukallio

Olemme valmistautumassa Maya-ka-
lenterin viimeiseen päivään. Kalen-
terin mukaan vuosi 2012 jää viimei-

seksi vanhan maailman merkinnäksi. Vanha 
maailma jää auttamattomasti taakse. Paluuta 
entiseen ei enää ole, eikä kenelläkään tun-
nu olevan selkeää käsitystä tulevaisuudesta. 
Meidän nykyinen käsityksemme maailmasta 
tulee muuttumaan hyvinkin mielenkiintoi-
sella tavalla. 

Muinaiset Mayat kokoontuivat aamui-
sin pyhään rituaaliin nostamaan Suuren 
Taivaallisen Vaeltajan uudelle pyhälle vael-
lukselle. Vastaavasti iltaisin kokoonnuttiin 
laskemaan Aurinko mailleen – lepoon päi-
vän uurastuksen jälkeen. Mayat tiesivät, että 
ilman aurinkoa viljelykset eivät menesty ja 
sato jää saamatta, nälkä perii maan. 

Muinaiset Mayat olivat hyvin tietoisia 
päivän kierrosta ja vuoden syklisyydestä. He 
merkitsivät tarkkaan kalentereihinsa kun-
kin syklin tai pikemminkin yhden sykkeen 
ominaisuuden. Heidän kalenterinsa mer-
kinnät päättyvät 21.12.2012. Aika loppuu 
– loppuuko aika? Tämä kysymys on herät-
tänyt monen meistä miettimään ajan suurta 
mysteeriä. Päättyykö elämä? Tuleeko suuri 
katastrofi?

Aurinko – kuten aikakin – kulkee 
omaa rataansa. Aurinko, ajan synnyttäjä, 
on ollut olemassa ennen ihmisen ilmaan-
tumista maapallolle, eikä aurinko tarvitse 
ihmisen toimenpiteitä. Ihminen sen sijaan 
tarvitsee aurinkoa enemmän kuin aurin-
ko ihmistä.  

Thaimaassa on jättiläismäisiä Buddha-
patsaita, joiden äärelle ihmiset vaeltavat 
rukouksin suorittamaan palvontamenojaan. 
Lännessä puolestaan ihmiset menevät kirk-
koihin, muinaisille pyhille paikoille kumar-
tamaan ristiinnaulittua. Palvontamenojen 
avulla ihminen hiljentyy itseään suurempien 
voimien edessä.  

Vuoden vaihtuessa ja jonkin ajan päät-
tyessä tuntuu siltä, että aika sisältää saman-

laisia elementtejä. Ajan edessä olemme itse-
ämme suurempien voimien edessä.

Ajan armottomuus herättää meissä 
mielenkiintoisia keskusteluja. Ainakin ajan 
ulottuvuudet – menneisyys, nykyisyys ja tu-
levaisuus – tuovat omat mausteensa nyky-
hetken kokemiseen. 

Pitäisikö meidän ryhtyä palvomaan ai-
kaa, tuoda ajan eteen kysymyksiä ja pyyntö-
jä elämämme tilanteisiin. Missähän tuo pal-
vontapaikka olisi? Olisiko palvontapaikka 
nykyhetki, tämä tässä, tässä ja nyt. Palvonta 
rituaalina on teko.

Mayat tiesivät, että auringon eri vaihei-
den aikana kannattaa tehdä asioita ja myös 
kannattaa jättää tekemättä – keväällä kan-
nattaa kylvää ja syksyllä kannattaa koota 
työn tuottamat hedelmät. Syksylläkin voi 
kylvää, jos haluaa tulppaanien nousevan 
maasta keväällä. Syysruis kannattaa myös 
kylvää syksyllä. Tekojen tekemisellä on ai-
kansa. 

Oikean ajoituksen lisäksi on tekoja, 
joita ei pidä tehdä ja tekoja jotka ovat vält-
tämättömiä. Viisas ihminen osaa erottaa 
nämä teot toisistaan. Oikeat teot eli hyvät 
teot tuovat hyvän tulevaisuuden ja huonot 
teot vievät vääriin päätelmiin. Näin vuoden 
vaihtuessa kannattaa siis tehdä tekojen in-
ventaario. Mitä tekoja on tullut tehdyksi ja 
mitä siitä on ollut seurauksena. Henkisesti 
suuntautuneena kannatan tekoja, joita eivät 
”koi ja ruoste raiskaa”, vaan jatkuvat hyvä-
nä värähtelynä tulevaisuudessa.

Millaisia nämä teot voisivat olla? Lähim-
mäisen ihmisen huomioiminen positiivisella 
tavalla voisi olla sellainen. Miltä tuntuisi he-
rättää ihmisen kasvoille aurinkoinen hymy? 
Miltä tuntuisi silloin tällöin pieni pyyteetön 
auttamistoimenpide, joka ei sisällä muuta 
motivaatiota kuin hyvän mielen tekeminen? 
Olisiko ystävällisyydelle käyttöä? En nyt eh-
dota minkäänlaista positiivisuuden ylistystä 
tai positiivisen elämäntaidon ohjelmaa, vaan 
sen sijaan yritän herättää lukijoiden sydän-
chakran. Sydämen auringon herättäminen 
aamuisin on mielenkiintoinen rituaali. 

Kokeillaan tällaista rituaalia vuonna 
2012 ja tulemme huomamaamaan, että 
päivä nousee Maya-kalenterin päättymisen 
päivän 21.12.2012 jälkeen entistä aurinkoi-
sempana. 

Ps. Tämän artikkelin päätteeksi päätin ko-
keilla kirjoittamaani käytännössä. Huoma-
sin, kuinka toimii. Päivän päätteeksi olin 
onnellisempi ja näin aurinkoisia kasvoja 
pilvistä taivasta vasten. 

Maya-kalenterin 
viimeiset päivät

Käsilläparantaja
Sydämellisesti

syntymälahjalla

Pyhimmän
Kosketus

Kirsi Laine

www.pyhimmankosketus.fi

040 861 1324
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