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Inhimillinen 

kasvu 

Kulttuuri perustuu peruskäsitteille, peruskategorioille. Kulttuurit poikkeavat toisis
taan siinä, mitkä kategoriat jäsentävät, ylläpitävät ja arvottavat arkista elämää. Euroo
pan kulttuurilla on ollut omat tähtikäsitteensä, jotka ovat rakentaneet eurooppalai
sen sivilisaation nousun. Erityisen keskeinen peruskategoria on meidän' maailmas
samme. tieto. Mutta muitakin tärkeitä avainkäsitteitä on hengenelämämme perusvoi
mina. 

Kasvatus 

Kehittyvien elämänmuotojen ja maailmankatsomusten paineessa saatamme menet
tää kosketuksen eräisiin sivistyksemme perusideoihin. Tällainen idea on myös kas
vatus. Niin opettajat, ammattikasvattajat kuin vanhemmatkin saattavat tuntea sekä aat
teellista että käytännöllistä avuttomuutta kasvatuksen suhteen. 

Uskaltaisin väittää, että alkuperäinen eurooppalainen kasvatuksen idea on luon
teeltaan henkinen. Se on merkinnyt ennen kaikkea kasvavien liittämistä kulttuuripe
rintöön, jonka kasvatuksellisena tehtävänä on ollut ihmisen kokemuksen kehittämi
nen. Ihmisen kasvaminen on ennen kaikkea niiden suhteiden laadun kohottamista, 
joilla hän liittyy ihmisiin, luontoon ja kulttuurin tuotteisiin. Kasvatus on merkinnyt he
rättämistä inhimillisesti hienostuneempiin elämyksiin; ainakin yritystä on tähän suun
taan ja yritys aina tuo jotain tulosta. 

Sitä kasvat\iskulttuuria, joka toteutui Suomessa vielä 1950-luvulla, voisi kutsua ko
koavasti humanistis-kristillis-kansalliseksi. Se oli se taustavoima, jolla yritettiin virit
tää ihmisiä kohti suurempaa täydellisyyttä. Varmasti siinä onnistuttiinkin merkittävästi. 
Se, että nuoriso myöhemmin osittain hylkäsi tämän perinnön, ei merkitse kuitenkaan 
sitä, etteikö tuolle nuorisolle arvojen kosketus olisi ollut merkityksellinen kasvatus
tekijä, vaikka arvoja olisi näennäisesti vaihdettukin. 

Koulutus 

Kasvatuksen käsitteen on työntänyt syrjään koulutuksen käsite. Koulutus merkitsee 
erityisesti ihmisen ajatustoimintojen muokkausta. Koulutuksessa toteutuu varmasti 
kokonaispersoonallistakin kehitystä, mutta kasvatus voi jäädä kuitenkin toteutumat
ta, jos ei ymmärretä kulttuuris-henkisten virikkeiden olennaista merkitystä ihmisen 
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sisäisen avautumisen ja orientoitumisen kannalta. Koulutuksessa viljellyt maailman
kuvat voivat olla kyyninen este saada suhdetta syvempään inhimilliseen tarkoituk
sellisuuteen, ja usein kasvattajatkaan eivät yksinkertaisesti ilkeä edustaa mitään in

himillistä hyvää. 
Kasvatus on muuttunut koulutukseksi peruskoulunkin piirissä. Opettajat tuntevat 

voimattomuutta kasvatuksesta puhuessaan ja pakenevat mieluummin puhumaan ope

tuksesta. Nuoret kaipaavat kuitenkin jotain muuta, vaikka eivät aina osaa sitä ilmaista 

oikealla tavalla. Kasvatus onkin kysymys, joka edellyttää kypsää mieltä ja vahvaa suh
detta ainakin jollekin kulttuurisen hyvän alueelle, oli sitten kysymys taiteesta, filoso

fiasta, uskonnosta, tieteestä tai mistä vain ihmistä avaavasta ja kohottavasta. 

Prosessuaalinen kasvu 

Yhä selvemmin on alettu jo tiedostaa, että ihminen ei ole vain olento, joka on alistet

tava koulutukselle. Ihmisen sisäinen elämä, subjektiviteetti, tarvitsee muutakin ravin

toa. Pelkkä informaatio, joka voi olla tosin kovin hyödyllistä, ei avaa ihmisessä niitä 

kokemuksia, joiden avulla elämässä suunnistetaan ja jotka tekevät elämän ainakin 

ajoittain mielekkääksi. 
Sisäisten prosessien kautta kasvaminen ei näytä tuottavan yhtä konkreettista tai mi

tattavaa hyötyä kuin informaattihen koulutus. Yksilö voi tuntea muutoksen tapahtu
neen itsessään kuitenkin siinä mitassa, että hän saattaa ihmetellä, mitkä olivat ne es
teet, jotka lukitsivat häntä aikaisemmin. Ehkä ei aina ole kyse sielullisista esteistä, 

vaan vain sopivia prosesseja liikkeelle laukaisevien virikkeiden puutteesta. Kasva

tus on yleisen koulutusjärjestelmän piirissä lakastunut ja virikkeet köyhtyneet, näin 

ainakin kultturisesti merkittävien elämyksien osalta. 

Oma suhde taiteen tekemiseen, väreihin, muotoihin, säveliin, sointuihin jne. voi lii
kauttaa jotain sielunenergiaa, niin että yksilö tuntee rakentuneensa kokemukseltaan 

askeleen eteenpäin. Keskustelut ryhmissä, psykodynaaminen itsetutkiskelu, sisäi
syyttä prosessoivat luennot jne. eivät ehkä niinkään tuota informaatiota, vaan auttavat 

liikkeelle suhteittein muutoksia. Syytä ei ole myöskään aliarvioida ajattelun omaa pro

sessoivaa energiaa, sen merkitystä toisaalta sisäisyyttä liikkeelle panevana ja toisaalta 
kokemusta jäsentävänä voimana. 

Inhimillinen kasvu 

Kasvatuksen käsitteen kirkastaminen ja selkeyttäminen edellyttää sen kysymistä, mitä 
on nimenomaan inhimillinen kasvu. Kriittisen korkeakoulun piirissä on toiminut jo 

yli kymmenen vuotta Inhimillisen kasvun seminaari (INKA), joka on pyrkinyt vastaa

maan omalla tavallaan aikuiskasvatuksen tarpeisiin. 
Tämän Katsastuksen numeron ovat toimittaneet keskeiseltä osin vuoden 1986-

1987 inkalaiset. He kertovat ajatuksiaan ja ideoitaan yleensä, mutta erityisesti suh
teestaan Inkaan ja kokemuksistaan Inkassa.  Tämä numero haluaa dokumentoida jo

takin siitä työstä, jota on tehty tämän aikuiskasvatuksen uudentyyppisen kokeilun pa-
rissa. 

KET 
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PIRKKO HAKKILA 
kuvaamataidonopettaja 
Espoo 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
maalauksen opettaja 

Mitä mieliväri 

kertoo? 

On tavanomaista pitää josta
kin tai kaikista väreistä. Värin 
tunnesisällön torjuminen, 
epäily tai kieltäminen paljas
tavat usein häiriintyneen, tur
hautuneen tai onnettoman ih
misen. Värin ylenpalttinen vil
jely voi toisaalta olla merkki 
mielen sekavuudesta, ailahte
levaisuudesta ja sisäisen ryh
din puutteesta. 
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Väri, värillisyys on kaikkiallinen ilmiö, joka 
vaikuttaa olioissa ja olioihin näköaistista 
riippumatta, kuten on voitu osoittaa, hyvin 
monella tavalla ja tasolla. Arkikokemukse
na väri on itsestäänselvyys kuin ilma, jota 
hengitetään, ja siihen havahdutaan ja pysäh

dytään usein vasta ärsykkeen ollessa poikke
ava tai jouduttaessa valintatilanteisiin. 

Värien maailmassa on omat lakinsa, sisäi
set välttämättömyydet, joita voi lähestyä tut
kien mm. maalausharjoituksia suorittamal
la, kuten on tehty Inhimillisen kasvun semi
naarissa lähtökohtana Goethen värioppi. 
Harjoittelun on havaittu elvyttävän väritajua 
ja avaavan siltä osin mahdollisuuksia itsen 
ja maailman arkista syvempään kokemiseen. 

Omat värit 

Harjoitustiellä törmätään varsin pian voi
makkaisiin tunteisiin, väreihin kohdistuviin 
sympatioihin ja antipatioihin. Persoonallisen 
värimaailman kohtaaminen ja tunnistaminen 

tarjoavat haasteen itsetuntemuksen kehittä
miseen keskittyvän tarkkaavaisuuden avulla. 
Seuraa loputon löytöretki saaliina enemmälti 
kysymyksiä kuin valmiita vastauksia. 

Harjoituksen ohjaaja havaitsee usein, et
tä vapaan väritehtävän suorittaja toistaa sii
nä huomaamattaan asunsa värillisyyttä. Ta
juttuaan tilanteen tekijä saattaa ilmaista ky
seessä olevan hänen mielivärinsä tai värin, jo
ka muutoin korostaa ja täydentää hänen 
omaa ulkoista väritystään, tai johon hän vain 
kokee tuntevansa vetoa. Bauhaus-pedagogi 
Johannes lttenin tähän ilmiöön kiinnittämä 
huomio teoksessa T he Elements of Color on 
antanut kimmokkeen Suomeenkin levinnee
seen amerikkalaisen Carole Jacksonin kehit
tämiin 'vuodenaikapaletteihin' perustuvaan 
pukeutumisen ja kosmetiikan värineuvon
taan. 

Goethen käsityksiä väreistä 

Goethe kokosi värioppinsa historiallisten tar

kastelujen osaan havaintoja värien käytöstä 
etenkin pukeutumisessa. Luonnonkansojen 
ja lasten hän totesi valitsevan kirkkaita ja voi
makkaita värejä, suosivan kirjavuutta ja eri
tyisesti kellanpunaista. Oppineiden Goethe 



totesi suhtautuvan väreihin varauksin ja ar
veli sen johtuvan osin näkökyvyn heikkou
desta, osin epävarmasta mausta. Hän otak
sui ihmisten yhtä usein haluavan korostua 
yksilöinä kuin toisaalta sulautua kaltaisten
sa joukkoon. 

Vilkkaiden kansojen kuten ranskalaisten 
Goethe havaitsi käyttävän lämpimiä, vahvo
ja värejä, hillitymmät englantilaiset ja sak
salaiset käyttivät oljen- ja nahankeltaista 
tummansinisen ohessa, ja arvokkuutta ta
voittelevat italialaiset ja espanjalaiset valit
sivat punaisensa mieluimmin purppuran vi
vahteista. Goethe totesi, että Etelä-Euroopan 
kansat pukeutuivat hyvin eloisiin väreihin, 
mitä silkkikankaiden runsaus vielä korosti, 
sopusoinnussa kirkkaan taivaan valaiseman 
ympäristön väriloiston kanssa. Pohjoisem
massa värien viljely laantui. "On kenties vielä 
tutkittavissa, vaikuttaako himmeä pohjoinen 
taivas värien vähittäiseen syrjäytymiseen", 
Goethe kirjoitti. 

Yli sadan vuoden kuluttua Goethen ha
vainnoista E.R. Jaensch esitti ilmiölle selityk
seksi, että etelän kirkas auringonvalo aiheut
taa näköelimen mukautumista, silmän suo
jaavasta pigmentoitumisesta johtuvaa puna
näköä, pohjoisen himmeämmässä 'taivaan
valossa' elävien vaaleampien asukkaiden vä
rinäkö on sitävastoin eräänlaista vihernäköä, 
mistä seuraa mielivärienkin sini-vihervoittoi
suus. Näin värivalinnoilla olisi muun muas
sa myös fysiologinen peruste. 

Värit ja persoonallisuus 

Värimieltymysten soveltamisessa persoonal
lisuuden kartoittamiseen on perusvaikeute
na ihmisten yksilöllisyys. ldenttisillä kakso
sillakin on yksilöllinen persoonallisuutensa. 
Vaikeutena on myös käsitteiden epämääräi
syys. Ludwig Wittgenstein on tuskaillut: 
"T ässä (kun tarkastelen esimerkiksi värejä) 
on aluksi vain pelkkää kyvyttömyyttä luoda 
järjestystä käsitteisiin. Seisomme kuin här
kä uudesti maalatun tallinoven edessä'.' 

Vaikeuksista huolimatta alalla on suoritet
tu runsaati kokeita ja tutkimusta etenkin 
1930- ja 1940 -luvuilla, ja sovellutuksia on 
löydettävissä pääasiassa psykiatrian alalta. 
Niin freudilainen kuin jungilainenkin psy
koanalyyttinen suuntaus tunnustavat värien 
merkityksen, edellinen vain selvemmin liit
tyneenä kehollisen toiminnan ilmiöihin. 
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Eräiden laajapohjaisiin tutkimuksiin pe
rustuvien merkittävien yleistysten pohjalta 
on laadittu testejä, joiden tarkoituksena on 
valottaa sellaisia mielen ja tunne-elämän piir
teitä, jotka muutoin kuin värien kautta tus
kin ilmenisivät. Väritestien etuna on suori
tuksen vaivattomuus, koehenkilön vastaus 
ärsykkeeseen on välitön eikä vaadi järkeilyä. 
Torjuvalla suhtautumisella väriin ja värites

tiin saattaa jo sinänsä olla ilmaisevuutta. 

Väri testit 

Sveitsiläisen Hermann Rorschachin kehittä
män mustetahratestin (1921) kymmenestä 
taulusta puolet on mustavalkoisia, kaksi pu
namustaa ja kolme moniväristä. Rorschach 
seuraajineen havaitsi, että elämänmyönteiset 
ja väreistä pitävät henkilöt, joilla kuitenkin 
oli mielenterveydellisiä ongelmia, olivat 

useimmiten taipuvaisia maanis-depressiivi
syyteen, kun taas väriä vieroksuvilla henki
löillä ilmeni taipumusta skitsofreniaan. Myös 
neuroottisuus, syvä masennus ja henkinen 
ylirasitus (loppuun palaminen) aiheuttivat, 
että värien vaikutus oli vähäinen. 

Toinen sveitsiläinen, Baselin yliopiston 
psykologian professorina toiminut Max 
Liischer julkaisi väritestinsä v. 1947. Se kä
sittää 73 väriä seitsemällä levyllä, v. 1951 
käyttöön tullut lyhyempi testi, josta on tul
lut suosittu apuväline monilla aloilla etenkin 
Yhdysvalloissa, käsittää kahdeksan värikort
tia, jotka on asetettava mieluisuusjärjestyk
seen. Tulkinnassa huomioidaan mieluisim
mat ja epämieluisimmat värit, väriparit se
kä eniten ja vähiten miellyttävien värien suh
teet, jolloin tuloksena on n. 320 lyhyttä lau
suntoa. Näiden perusteella on luettavissa ko
keen näennäiseen yksinkertaisuuteen nähden 
usein hämmästyttävän täsmällistä tietoa tes
tattavan persoonallisuudesta, temperamentis
ta, toimintatavoista (modus operandi) sekä 
mielenterveydellisten seikkojen lisäksi myös 
elimellisistä sairauksista ja kehon toiminnal
lisista häiröistä. 

Tutkimustensa tuloksia Uischer on tiivis
tänyt eräänlaiseksi ideaalihahmoksi, jossa 
neljän perusvärin, punaisen, keltaisen, sini
sen ja vihreän ilmentämät ominaisuudet yh
distyvät tasapainoisesti. T ässä 'Neljän värin 
ihmisessä' toimivat Robinson Crusoen roh
keus ja itseluottamus (punainen), Diogeneen 
vaatimattomuus ja itsehillintä (sininen), 



Grimmin sadun Onnellisen Hannun vapau
tumisen kautta tapahtuva itsensä kehittämi

sen pyrkimys (keltainen) ja velvoittavan aa
teluuden luotettavuus ja omanarvontunto, 
joiden haltija on kykenevä toimimaan myös 
muiden hyväksi (vihreä). 

Kolmas sveitsiläinen tutkija Max Pfister 
julkaisi v. 1950 väripyramiditestin, jonka tar

koituksena oli paljastaa persoonallisuuden 
poikkeavia piirteitä. Pyramiditestin tuloksis
ta on tehtävissä samoja johtopäätöksiä kuin 
Rorschachin, Li.ischerin ym. testeistä. 

Amerikkalaisen väri-insinöörin Faber Bir
ren, maailman johtavia väriasiantuntijoita, 
joutui tutkimuksiinsa värimieltymysten ja 
persoonallisuuden yhteydestä, kun hänen 
työhuoneensa seinille ripustetut kirjoväritut
kielmat kirvoittivat katsojista jatkuvasti lau
sumia värien miellyttävyydestä ja vastenmie
lisyydestä. Hänkin laati oman väripersoonal
lisuustestinsä, tosin pikemminkin seuralei
kiksi kuin vakavaksi työvälineeksi. L aajaan 
kirjalliseen tuotantoonsa Faber Birren on 
koonnut väritietoa kaikilta elämän aloilta. 

Värien sanomat 

Ihmisen värimieltymykset kertovat hänen 
luonteestaan. On tavanomaista pitää josta
kin tai kaikista väreistä. Värin tunnesisällön 

torjuminen, epäily tai kieltäminen paljasta
vat usein häiriintyneen, turhautuneen tai on
nettoman ihmisen. Värin ylenpalttinen vil
jely voi toisaalta olla merkki mielen sekavuu
desta, ailahtelevaisuudesta ja sisäisen ryhdin 
puutteesta. 

Sisäänpäin kääntyneet pitävät yleensä si
nisen ja vihreän sävyistä, ulospäin suuntau
tuvat punaisen ja keltaisen sävyistä. Nämä 
ihmiset voidaan tavallaan luokitella punavi

hervärisokeuden mukaisesti kirjon punasä
teilylle tai vihreälle herkkiin. 

Mieliväri vaihtelee luonnollisesti sen mu
kaan, mihin käyttötarkoitukseen se liitetään. 
Asun, auton tai keittiön värin ei välttämättä 
tarvitse olla sama. Tätä kytkentää on väri
testeissä pyritty välttämään. Värimieltymyk
set vaihtelevat myös ajan kuluessa, ja ns. 

muotiväreillä saattaa olla valintoihin vaiku
tusta. Sukupuolten välillä värivalinnoissa ei 

juuri ole eroja. Eniten pidetään yleensä pu
naisesta ja sinisestä. Jokin väri voi olla tär
keä, koska henkilö samastuu siihen, tai hän 
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kokee sen puuttuvan ja haluaa sen avulla täy

dentää olemustaan. Luonteeltaan avoimet ja 
mutkattomat ihmiset valitsevat yleensä sel
keitä kirjovärejä, monisärmäiset ja kriittiset 
luonteet suhtautuvat väreihin nirsommin. 

Brittiläinen väriterapeutti !vah Be1gh 
Whitten on esittänyt, että ns. mieliväri on 

usein ihmisen auran perusväri. Nähdessään 
tähän väriin liittyvän komplekseja, hän ke
hoitti välttämään sitä pukeutumisessa, auri
sen verhon ulkoisessa vastineessa, ja suosit

teli sen sijaan vastaväriä, kunnes tilanne kor
jautuisi. 

Laajentuessaan käsittämään yliaistisen vä
rimaailman voimakentät väri tieto palaa juu
rilleen. Ihmiskunnan varhaisvaiheissa näiden 
voimakenttien tunnonomainen havaitsemi
nen lienee ollut vallitseva näkemisen tapa. 
Tämän kyvyn elvyttäminen uudella tavalla 
on ihmiskunnan tulevaisuuden haasteita. Sen 
saavuttamisen myötä persoonallisen väri
maailman sympatiat ja antipatiat antavat ti
laa oivalluksille koko värimaailman mielel
lisyydestä ja eri värien oikeellisuudesta maa
ilmankaikkeuden kokonaisuudessa. Väri on 
universaali kansainvälinen kieli, jota luonto 

puhuu, ja sitä puhetta tulisi oppia ymmär
tämään. 

Rudolf Steine1; jonka virikkeistä elämän 
eri aloilla on syntynyt myös erityinen väri
kulttuuri, on todennut esimerkiksi, että vih
reä vähät välittää, mitä me siitä ajattelemme. 
Tärkeämpää kuin ne merkitykset ja sisällöt, 
joita me värille annamme, on hänen mu
kaansa se, että opimme elämään värien kans
sa. 
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MARTTI TUOMOLA 
dipl.ins. 
Helsinki 

Inhimillinen 
kasvu ja 
muodin ilmiöt 

Kirjoittaja on monivuotinen 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
vastaava opettaja 

Olemme ihmisinä pilkkoutu
neet ja pirstoutuneet kulttuu
rimme moninaisuuteen. Yllät
tävää on havaita, että kouluis
sa ja muissa opinahjoissa ei 
annata ohjausta pirstoutuneen 
ihmisyytemme rakentamiseksi. 
Tämä johtuu siitä, että nykyi
nen ihmisen tietoisuus on ra
kenteeltaan sellainen, että se 
jäsentää kaiken osiin ja pilk
koo kokonaisuuden saamatta 
sitä enää kasaan. Tällainen 
rajoittunut tietoisuus läpäisee 
koko kulttuurin sen muoto- ja 
muoti-ilmiöinä. 
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Aikaisemmin ihminen eli uppoutuneena 
luontoon ja sen tapahtumiin. Luonto kantoi 
ja ravitsi häntä, mutta se myös uhkasi hänen 
olemassaoloaan. Siksi sitä piti yrittää kesyt
tää ja ottaa omaan käyttöön. Nykyihmiset 
ovat vuorostaan uppoutuneet kulttuurin ta
pahtumakenttään. Luonto on jo suurelta osin 
alistettu käyttöön. Se ei uhkaa. Tavallista ko
vemmilta pakkasilta ja myrskyiltä pystytään 
suojautumaan. Mitä nyt kaukolämpösystee
mi joutui pudottamaan muutamia asteita 
huonelämpötilasta viime tammi pakkasilla ja 
öljykuljetukset olivat kovilla. Mutta silti sel
vittiin. 

Kokonaisuus pirstaleina 

Paljon hankalampaa on nykyisin kulttuuri
ilmiöiden hallinta ja ymmärtäminen. Keskus
tapuoluekin joutui yllättäen oppositioon, 
vaikka oli viime eduskuntavaalien voittajia. 
Työttömyysluvut pysyvät korkeina, vaikka 
niitä kuinka yritetään madaltaa. T ietokone
teollisuuden saavutuksien mukana on vaikea 
pysyä. Pankkivirkailijatkin napisevat jou
tuessaan yhtenään kouluttamaan itseään py
syäkseen ajan tasalla. Teollisuus kummaste
lee, mitä pitäisi tehdä kasinotalouden pyör
teessä, jossa rahasta on tullut tuotantoväli
ne ja raaka-aine? Supervaltojen päämiehet 
ovat ihmeissään aseistariisumiskysymysten 
kiemuroissa ja Ruotsin valtio asekauppojen 
kanssa. Mikäli aikoo ostaa auton, täytyy ol
la varsin hyvin perillä maailman autoteolli
suuden kehityskamppailusta, jotta saisi käyt
tökelpoisen mallin vastineeksi rahoilleen. 
Harmittaa, jos uudessa autossa ei olekaan 
viimeisimpiä teknisiä ratkaisuja ja moder
neinta muotoilua. 

Nykyihminen on monella tavalla sormi 
suussa ympärille levittäytyvässä tapahtuma
viidakossa. Luontokin on uudella tavalla tul
lut ongelmalliseksi kulttuurin kuormittaes
sa sitä. Minne olemme ihmiskun�a ja yk-



silöinä menossa? Mikä on elämän tarkoitus, 
mikä ihmisen ja kulttuurin tulevaisuus? Nä
mä ovat kysymyksiä, joihin jokainen törmää, 
halusipa tai ei. Ja tyydyttäviä vastauksia ei 
yleensä löydä helposti. Olemme ihmisinä 
pirstoutuneet kulttuurin moninaisuuteen. Yl
lättävää on havaita, että kouluissa ja muissa 
opinahjoissa ei anneta ohjausta pirstoutu
neen ihmisyyden rakentamiseksi. Tämä joh
tuu siitä, että nykyinen ihmisen tietoisuus on 
rakenteeltaan sella.inen, että se jäsentää kai
ken osiin ja pilkkoo' kofonaisuuden saamatta 
sitä enää kasaan. Tällainen rajoittunut tie
toisuus läpäisee koko kulttuurin sen muoto
ja muoti-ilmiönä. Tekniikka näkee ihmisen 
hienona koneistona, biologia eläimen suku
laisena, psykologia tietoisena subjektina, jol
la on alitajunen viettielämä. Filosofia ja ih
mismieli pyrkivät luomaan ymmärrystä ih
misen olemukseen kokonaisuutena, suhteessa 
maailmaan ja itseensä. Ne eivät siihen kui
tenkaan yleensä pysty. Meidät on myös kou
lutettu eri ammatteihin siten, että insinööril
lä, biologilla tai psykologilla on usein erilai
set maailman- ja ihmiskuvat, tyypilliset kul
lekin ammattiryhmälle. Kukin ryhmä ajaa 
sitten omia etujaan yhteiskunnassa, joka 
näin edelleen pirstoutuu. 

Apua INKAsta 

Jotkut alkavat kuitenkin havahtua. He eivät 
halua olla jonkin ammattiryhmän, mielipi
desuunnan tai muoti-ilmiön kapea-alaisia 
kannattajia. He alkavat etsiä sitä, miten eri 
asiat riippuvat toisistaan ja ilmentävät osia 
kokonaisuudesta. Samalla nämä etsivät ih
miset huomaavat kadottaneensa jotain itses
tään, persoonastaan, jonka pitäisi olla todel
linen ja yksilöllinen kokonaisuus. Kun mie
lenkiinto on suuntautunut pääasiassa yksi
tyisiin ilmiöihin ja työelämän suppeisiin toi
mintoihin, oma luovuus ja havaintokyky 
ovat alkaneet kärsiä. Tämä näkyy myös ih
missuhteiden riittämättömyydessä. 

Tällainen etsivä ihminen saattaa olla tyy
tyväinen löydettyään Inhimillisen kasvun se
minaarin, jossa käydään läpi kulttuurin pe
rusolemusta tieteen, taiteen ja uskonnon alu
eilla. INKAssa eletään vuoden aikana läpi 
myös ryhmän ja yhteisön dynamiikkaa ja sy
vennytään maailman ja ihmiskuvan peruse
lementteihin. Täällä luovuus ei jää vain kä
sitteeksi, eikä sitä elvytetä pelkällä passiivi-
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sella osallistumisella, vaan aktiivisella työs
kentelyllä usean taiteen parissa. Vuoden vii
kottaisen kolmipäiväisen iltaopiskelun jäl
keen on monelle osanottajalle avautunut ovi 
elämän harjoituskentälle, jossa oman persoo
nan ja kulttuurin ilmiöt saavat selvyyttä ja 
mielekkyyttä. Tällöin ATK-alalla työskente
levä voi ymmärtää, miten hänen alansa hei
jastaa tekniikassa v.apaaksi päässyttä yksi
puolista ajattelua, joka köyhdyttää ihmis
psyyken monia ominaisuuksia. Autoa osta
va näkee, miten hänelle mainoksilla tyrkyte
tään nelivetoista maasturia, joka pystyy kul
kemaan vaikeissakin olosuhteissa. Hän ym
märtää, miten mainospsykologit yrittävät 
vaikuttaa hänen alitajuntaansa saadakseen 
hänet autollaan esittämään muille, että hän 
on edistyksellinen ja voittaa vaikeatkin es
teet. Äänestäjät huomaavat, että kokoomuk
sen ja SDP:n hallituskumppanuudessa eivät 
pääasioita ole enää kokoomuksen yksilölli
syytä ja SDP:n kollektiivisuutta korostava 
yhteiskuntapolitiikka, vaan esimerkiksi ta
loudellisen kasvun ja hyödyn tavoittelu. Se 
yhdistää näiden puolueiden pyrkimykset ja 
jättää KEPU:n syrjään toisenlaisista sopi
muksista huolimatta. 

Näin INKAa vuoden käynyt voi todeta, et
tä sen opetus ja toiminta ovat oikeastaan 
muuta kuin muoti-ilmiöitä, vaikka niiden 
avulla voi ymmärtää muotia ja oman aikan
sa kulttuuria. Ehkä voi sanoa, että INKA 
yrittää tuoda ihmisen kokonaisidean kulttuu
riin yksilöllisen elämänkokemuksen kautta. 
Se on harvoin muodikasta. Mutta se on tär
keää, jotta voimme välttää kulttuurin rap
peutumisen ja barbarisoitumisen antamalla 
yksilölle mahdollisuuden toteuttaa itseään 
eheänä ja kokonaisena ihmisenä. Tällöin ih
misellä on paremmat mahdollisuudet nähdä, 
mitkä toimenpiteet voivat johtaa yhteiskun
taamme inhimillistymiseen . .Sen toteutumi
seen on vielä pitkä matka, mutta on hyvä, 
että on sentään olemassa mahdollisuuksia 
sellaisen yhteiskuntapolitiikan syntymiseen, 
jonka keskeisenä tavoitteena on tilan luomi
nen eheytyneen ihmisen toteutumiselle hänen 
omista lähtökohdistaan käsin. Tällöin tiedo
tusvälineissä ilmeisesti puhutaan enemmän 
inhimillisen kasvun mahdollisuuksista sen eri 
muodoissa kuin taloudellisesta kasvusta, 
kansainvälisestä kilpailukyvystä ja urheilus
ta. 



KIRSI GUTIERREZ 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
opiskelija 1986-1987 

Helsinki 

Taolaisesta 

maalaus

taiteesta 

"Sanojen tarkoitus on tuoda ilmi 
sisältö. Silloin kun sisältö on selvin
nyt, sanat unohtuvat. Mistä löytäi
sin miehen, joka on unohtanut sa
nat? Hänen kanssaan haluaisin 
puhua:' 

CHUANG-TZU 

Taivaat voivat antaa ihmiselle 
metodin, mutta eivät taitoa. 
Ne voivat antaa inspiraation 
hetken, mutta sen tavoittami
nen ja kehittäminen valmiiksi 
taideteokseksi riippuu vain 
ihmisestä itsestään. 
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Taolainen maalaustaide ei ole kiinnostunut 
yksilöllisestä maailmankuvasta vaan maail
mankaikkeuden yhtenäisyydestä ja siinä val
litsevasta harmoniasta. Se tulkitsee Kymme
nen Tuhannen Olion (ulkoinen maailma) si
säistä olemusta ja sen ilmentymää luonnos

sa: maisemaa, bambun lehdistöä, vuoria, jo
kia, pilviä sekä ihmistä luonnon välittömä
nä kokijana. Sen tarkoitus ei ole tuoda ilmi 
asioiden yksilöllisyyttä vaan luonnon ja ko
ko maailmankaikkeuden todellinen luonne. 

Synkronisuus 

Kiinalainen kulttuuri uskoo synkronisuu
den prinsiippiin: kahden eri systeemin välil
lä on samanaikainen yhteys. T ämä yhteys ei 
perustu syy- seuraus -suhteeseen, vaan siihen, 
että kahdella asialla on luonnollinen yhteys 
toisiinsa paikasta riippumatta. Nämä kaksi 
asiaa ovat tärkeydessään samanarvoisia, toi
sistaan riippumattomia, olemassa olevia. 
Luonto kokonaisuudessaan on ilmaus synk
ronisuuden periaatteesta niin kuin maail
mankaikkeuskin, joka taas on jatkuvassa 
liikkeessa ja vuorovaikutuksessa luonnon 
kanssa. 

T ämä synkronisuuden periaate toteutuu 
myös maalaustaiteessa: luonto ja sen kokija 
ovat jatkuvassa yhteydessä, ymmärryksessä 
ja harmoniassa kuitenkin vain yhtyäkseen 
maailmankaikkeuden harmoniaan ja synk
ronisuuteen. 

(Tunnettu Muutosten kirja, 1-Ching, joka 
perustuu synkronisuuden periaatteeseen, vai
kutti taolaisessa maalaustaiteessa antamal
la siihen luonnon syklisen rytmin. Kirjan 
heksagrammien muoto ja sisältö tulivat ylei
seksi materiaaliksi taiteessa.) 

Tao 

Tao, jota voisi kuvata sanalla T ie, tai kenties 
Metodi, on luonnon tapa harmonisoida. 



Luonnon toiminta on Taon toimintaa. Tao 
ei tähtää mihinkään tulokseen eikä pyri pää
määrään, se ainoastaan on ja kaikki oleva si
sältyy siihen. Tao ei tunne eroa eilisen eikä 
huomisen, ei muurahaisen eikä keisarin vä
lillä. Taolaisessa maailmassa ei ole dualisme
ja, ei ole hyvää ja pahaa itsenäisinä arvoi
na, vaan ihmisen itsensä kehittäminä kritee
reinä. Luoja ja luomus ovat yhtä, henki ja 
ruumis ovat saman energian eri perseptioi
ta. 

Dialektiikka 

Kiinalaisen kosmologian dynaaminen ele
mentti on dialektiikka: yin ja yang, maa ja 
taivas, valo ja varjo, mieli ja ruumis, femi
niininen ja maskuliininen. Nämä kaksi ele
menttiä eivät kuitenkaan ole vastakkaisia 
vaan kaksi saman asian eri päätä, kuten esi
merkiksi sauvan kaksi päätä. 

Ilman yiniä ei ole yangia, ilman yangia ei 
ole yiniä. Ne ovat äärettömän tärkeitä pola
riteetteja, joiden vuorovaikutus mahdollistaa 
sen värähtelyn, jota ilman ei voi olla liiket
tä. Näin ollen taolaisessa maailmankaikkeu
dessa ei ole mitään staattista. 

Vesi on taolaisuuden metafora: veden lii
ke ja muuttuvaisuus kuvaavat Taon olemus
ta; liike on luonnollista ja ikuista. 

Kiinalainen maalaustaide paljastaa taolai
sen ihmisen hengen: taolaisen tavan kokea 
luonto maailmankaikkeuden ainutkertaisena 
ilmauksena, hengen ja ruumiin vuorovaiku
tuksena. 

Taiteen ymmärtäminen 

Jotta paremmin voisimme ymmärtää kiina
laista taidetta, olisi meidän kyettävä ymmär
tämään se rauhallinen mieliala ja luonnolli
suus, jonka alaisina taiteilijat pystyvät luo
maan mestariteoksensa. Meidän tulisi ym
märtää, että kiinalaisessa taiteessa taiteilija 
ei etsi yksityistä hyötyä tai äkillistä kunniaa, 
vaan asioiden todellisen luonteen kuvaamis
ta, tunteen siirtymistä muotoon ilman ana
lyyttistä pohdintaa tai ennakkotutkiskelua. 
Kiinalaisen taiteen salaisuus piilee sen 
hetkenomaisuudessa, sen tuoreudessa ja 
luonnollisuudessa vaikka jokainen yksityis
kohta ei olekaan selvästi hahmotettu sil
miemme eteen, vaan koko taideteos on kuin 
jokin muistuma jostain kauan sitten koetus-
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ta, jonkin yhteyden saavuttamisesta salape
räisiin luonnonvoimiin. 

Olisi myös ymmärrettävä, että taolaisessa 
taiteessa ei ole mitään abstraktia, sillä on 
hyödytöntä kuvata mitään lineaarista muo
toa, millä ei ole objektiivista vastinetta to
dellisuudessa. T ämä ei kuitenkaan estä an
tamasta kuvatulle todellisuudelle symbolis
ta ja kätkettyä merkitystä: yinin ja yangin 
olemassaoloa ja vuorovaikutusta. 

Ymmärryksessä auttaa taolaisen estetiikan 
neljän peruselementin tunteminen: empatia, 
rytmi, vaiteliaisuus ja tyhjyys. 

Empatia 

Ensimmäinen taolaisen estetiikan kaanoneis
ta on saavuttaa sopusointu havaitsijan ja ha
vainnon välillä, taideteoksen ja sitä tarkkai
levan välillä. Kiinalaisen maailmankatso
muksen mukaan kaikki on täydellisessä har
moniassa, joka asia keskenään sopusoinnus
sa. Taiteilijan tehtävä on paljastaa tämä so
pusointu ja tehdä se pysyväksi, jotta myös 
ne, jotka sitä eivät kenties itse pysty luonnos
ta saavuttamaan, voisivat saavuttaa ja kokea 
sen taideteoksen kautta. Maalausten teema 
on mielentilan, henki-ruumis -dialektiikan 
teema, jonka taiteilija tuo esille taiteellisin, 
tarkkaan tutkituin ja harjoitetuin keinoin. 

Taiteen sisältö on tunnetila; taiteilijan on 
kyettävä välittämään tämä tunnetila niin, että 
katsoja voi samastua siihen ja kohota kor
keammalle tunnetasolle. Älyn kanssa tällä ei 
ole mitään tekemistä, sillä jo alusta alkaen 
on tämä tunnetila saavutettu esteettisenä ko
kemuksena. 

Taolaiselle taiteilijalle luonto on ihmismie
len peili: sitä voi lukea luonnon liikkeessä, 
vuodenaikojen vaihteluissa, jokien juoksus
sa ja vuorien mahtavuudessa. Taon tehtävä 
on täytetty, kaikki on liikkeessa ja täydelli
sessä hallinnassa. Muutokset eivät näy ulko
puolella vaan syvimmässä sisimmässä, sielun 
hiljaisuudessa. Se että ymmärtää lintujen 
kielen, ei tarkoita sitä että linnut oppisivat 
puhumaan, vaan ihmiset oppisivat hiljaisuu
den kielen. 

Rytmi 

Kun empatia on saavutettu, taolainen taitei
lija pyrkii vangitsemaan luonnon rytmin 
kautta hengen rytmin. Hänen tulee tavoittaa 
jokaisen olennon liike oikealla hetkellä liioit-



telematta sen luonnetta. 
Tämän rytmin oikea esittäminen on toinen 

kaanon kiinalaisessa estetiikassa. Kaikki liik
kuu, kaikella on rytminsä ja suuntansa riip
pumatta itse liikkujasta. Luonnon kaikki lin
jat ovat elossa, ainaisessa vuorovaikutukses
sa. Taiteilijan on tämä tiedettävä. Sen, joka 
haluaa saavuttaa rytmin, on mentävä pintaa 
syvemmälle ja otettava kiinni, elettävä itse tä
mä hengen rytmi. 

Vaiteliaisuus 

Sanoa sanomatta on kolmas tärkeä kaanon. 
Vaiteliaisuus on vihjaus, sanoman on tulta
va perille ilman sanoja. Silloin kun muodot 
loppuvat, tarkoitus jatkaa kulkuaan ja har
monia toteutuu katsojan silmissä. Ei tarvita 
sanoja kuvaamaan jotain, johon ei ole sa
noja, ja ääni voi vaieta, niin kuin päivä pai
nuu mailleen ja viimeiset auringonsäteet va
laisevat tajuntamme. Näin meistä tulee nä
kijöitä. 

Tyhjyys 

Tyhjyyttä tarvitaan jotta täysi tulisi täydek
si. Taolaiset tarvitsevat tyhjyyttä positiivise
na faktorina, ei jonain jota pitäisi täyttää, 
vaan jonain, joka korostaa täyttä ja antaa sil
le merkityksen. Näin tyhjyydestä tulee voi
ma, josta kaikki muodot saavat alkunsa. 

Suuri tyhjyys on tila täynnä Taoa, tila jos
sa sekä oleva että ei-oleva synnyttävät kaik
kinaisuuden. 

Tässä neljä prinsiippiä, jotka avaavat oven 
illuusion ja todellisuuden välillä. 

Syventääksemme ymmärrystämme taolai
sesta maalaustaiteesta on tunnettava maa
laustaiteen syntyhistoria ja vaatimukset, jot
ka tämän tunteminen asettaa taiteilijalle, mi
käli hän haluaa tulla Mestariksi, todellisek
si taolaiseksi. 

Maalaustaiteen syntyhistoria 

Alussa ei ollut minkäänlaista metodia. Al
kukaaoksessa ei ollut mitään erotettavaa. 
Vasta kun kaaos vihdoin alkoi hahmottua, 
syntyi metodi (laki). Tämä metodi syntyi yh
destä pensselinvedosta ja vuorostaan tästä 
syntyivät kaikki ilmiöt; ihmisessä ovat juma
lat sen toteuttaneet. Maallikot eivät tätä tie
dä. Näin on syntynyt Suuri Pensselinveto, ai
noa metodi, joka sisältää kaikki metodit ole-
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matta kuitenkaan mikään metodi. 
Maalaustaide syntyy mentaalisesta ym

märtämisestä. Jos taiteilija ei ymmärrä luon
non sisäistä lakia, eikä osaa tulkita vuorten, 
jokien, puiden eikä pilvien todellista luon
netta, hän ei ole ymmärtänyt Suuren Pens
selinvedon prinsiippiä. Suuri Pensselinveto si
sältää koko maailmankaikkeuden, kaikki 
pensselinvedot alkavat siitä ja loppuvat sii
hen. Taiteilijan olisi saavutettava sellainen 
mestarillisuus, että hän pystyisi kuvaamaan 
kaikkinaisu uden yhdessä pensselinvedossa; 
tähän päästäkseen hänen on oltava yhtä Suu
ren Pensselinvedon kanssa. 

Maailmankaikkeuden liike 

Maailmankaikkeuden liike on ympyrän (tai
vaan) ja neliön (maan) liikettä. Ihmiset tie
tävät, että on ympyröitä ja neliöitä, mutta he 
eivät tiedä, että koko maailmankaikkeus pyö
rii. Näin maa ja maailmankaikkeus sitovat 
ihmiset omaan rytmiinsä ja tietämättömyy
tensä takia ihmiset ovat sen orjia. Älykkyy
destään huolimatta ihmiset eivät ymmärrä 
asioiden luonnollista lakia. Näin he eivät va
paudu, vaan ovat tukkiutuneessa tilassa. He 
eivät siis ymmärrä Suuren Pensselinvedon 
metodia. 

Mutta jos taiteilija ymmärtää maailman
kaikkeuden lait, saavuttaa Suuren Pensselin
vedon metodin, hän voi maalata vapaan tah
tonsa mukaan, antaa ranteensa ohjata pens
seliä ja pensselin juoksuttaa mustetta. 

Täydellisessä harmoniassa oleva maalaus 
kuvastaa maailmankaikkeuden muodot, ym
pyrän ja neliön pyörimisliikkeen, yinin ja 
yangin mahtavuuden. Mutta se ei tarkoita si
tä, että on annettava muoto sille, jolla muo
toa ei ole, rajoitettava se, jolla rajoja ei ole. 
Metodi syntyy maalatessa ja kaikki esteet ja 
tukkoutuneisuudet väistyvät luomisprosessin 
aikana. Näin on maalaustaiteen prinsiippi 
ymmärretty ja Suuren Pensselinvedon todel
linen luonne sisäistetty. 

Täydellinen taiteilija 

Täydellisellä taiteilijalla ei ole metodia; hä
nellä on paras metodeista: ei-mikään-meto
di, joka itsessään sisältää kaikki metodit. 
Niin kuin tämä metodi on joustava, on tai
teilijakin joustava: hänen on tutkittava van-



haja mestareita pystyäkseen kehittämään 
uutta mestaria itsessään. Hänen on hallitta

va aikakausien kuilu ja luotava vanhasta uut
ta. 

Lahjakkuus on tärkeämpi kuin pelkkä ky

ky havaita, sillä havaitseminen ei ole synnyn
näinen lahjakkuus. Vanhat mestarit kunni
oittivat lahjakkuuttaan kehittämällä sitä, 

harjoittivat havaintokykyjään lahjakkuuten
sa avulla. Taiteilijan tulee kunnioittaa lahjak

kuuttaan, eikä antaa sen nukkua tai haalis
tua. 

Maalaustaiteen 

vaatimuksista 

Voidakseen ymmärtää Metodia taiteilijan tu
lee tiedostaa musteen ja pensselin todelliset 
luonteet: muste imeytyy pensseliin koko sie
lullaan, pensseli taas kontrolloi mustetta ko
ko hengellään. Ilman valmistautumista ja 
kulttuuria musteesta puuttuu sielu, ilman 
elinvoimaa ja liikettä pensselistä puuttuu 
henki. Musteen moninaisuudessa ilmenee ko
ko luonnon moninaisuus: joet virtaavat haa

leissa sävyissä, pilvet enteilevät sadetta tum
manpuhuvina, auringonvalo kuolee vuoren
rinteille himmenevissä sävyissä ja kaikki ole
vaiset piirtyvät uudestaan musteen laajassa 
skaalassa ja hienovaraisuudessa. Näin luon
to paljastaa sielunsa ihmiselle ja ihminen 
saavuttaa voimia voidakseen hallita luonnon 
elinvoiman ja sisällön. 

Mutta vasta sitten kun taiteilijan ranne 
liikkuu tiedostamattoman inspiraation val
lassa, tulos voi olla totuudenmukainen. Kun 

ranne liikkuu mestarillisesti, tulos ylittää ih
misjärjen, kun ranne liikkuu hengen voimas
ta, niin vuoret kuin joetkin paljastavat koko 
sielunsa. 

Ilman liikkeen ja elinvoiman tavoittamis
ta maalauksesta tulee pinnallinen. Ilman tek
niikan hallintaa liike ja elinvoima ovat yksi
toikkoisia. Ilman valon ja varjon tuntemus
ta maalauksesta puuttuu henki. Jos maise
ma ei sisällä vuoria eikä metsikköjä, se an
taa latteuden vaikutelman ja ylevyyden puut
teen. Jotta taiteilija välttyisi näiltä virheiltä, 

tulee hänen hallita ranteensa liike. 
Taivaat voivat antaa ihmiselle metodin, 

mutta eivät taitoa. Ne voivat antaa inspiraa
tion hetken, mutta sen tavoittaminen ja ke
hittäminen valmiiksi taideteokseksi riippuu 
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vain ihmisestä itsestään. Mutta jos ihminen 
ymmärtää Suuren Pensselinvedon lain, kun

nioittaa lahjakkuuttaan, hallitsee musteen ja 
pensselin sekä ranteen liikkeen, tuo ilmi luon
non hengen oman henkensä kautta, harjoit
taa ja kunnioittaa vanhoja mestareita unoh
tamatta omaa kehitystään, hänestä tulee 
mestari. 

Mikä todella on tärkeää? 

Taiteilijalle ei ole arvokasta vuorimaiseman 
laajuus eikä vesien kirkkaus, vaan mahdol
lisuus niiden hallintaan. Ei ole tärkeää luku

määrä tai massa vaan molempien muuttuvai
suus. Ainoastaan täydellinen muuttumisky
vyn hallinta oikeuttaa maalaamaan niin kuin 
mestari ja vain itsekurilla voidaan kontrol
loida muutosten laajuus. Vasta kun taiteili
jalle selviää koko tehtävänsä tärkeys ja vaa
tivuus, on hänen olemassolonsa täytetty. 
Mutta se edellyttää, että taiteilijan on luo
vutettava koko sielunsa taiteelle. Hänen on 
ymmärrettävä, että ilman kunnioitusta tai
teessa ei ole syvyyttä, eikä ilman ahkeruutta 

työssä ole ryhtiä, ilman tyylikkyyttä ei ole 
suhteellisuutta eikä ilman täydellistä harmo
niaa ole kokonaisuutta. 

Jos haluaa luopua Metodista, se on ensin 
opittava. Jos haluaa helppoutta, on ensin 
työskenneltävä rankasti. Jos haluaa löytää 
yksinkertaisuuden, on ensin ymmärrettävä 

asioiden monimutkainen kokonaisuus. 
Koska taiteilijan pitää kehittää tajuntaansa 

ja tunteittensa luonnollisuutta, tulee katso
jan kehittää sisäistä rauhaansa ja vastaanot
tavaisuuttaan. Taiteelle herkistyneelle ihmi
selle taideteos on kuin toveri, johon häntä si
tovat ymmärryksen siteet. Mestarit ovat kuo
lemattomia, koska heidän tunteensa elävät 
katsojassa yhä uudelleen ja uudelleen. Se, 
mikä meitä taiteeseen sitoo, ei ole käsi vaan 
sielu, ei tekniikka vaan sen toteuttaja. Mitä 
humanistisempi on kutsu, sitä syvempi on 

vastaus. 

KIRJALLISUUT T A  

Philip Rawson and Laszlo Legeza (1973) Tao 
Thames and Hudson 

L. Racionero (1975) Textos de estetica raoista 
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Mary Tregear (1980) chinese art 
Thames and Hudson 



Reijo Wilenius 
sydämellä mukana Kriittisessä 
korkeakoulussa 
Reijo Wilenius on Kriittisen korkeakoulun 
perustajia ja Inhimillisen kasvun seminaa

rin tuojia ja kehittäjiä. Hän toimi pitkään 
Kriittisen korkeakoulun johtokunnan pu
heenjohtajana ja on edelleen aktiivisesti 
mukana johtokunnan työskentelyssä. 

Muotoile nopea näköiskuva itsestäsi! 

Epäilen, pystynkö minkään näköiskuvan te
kemiseen. Viittaan taiteilija Tapani Raittilan 
minusta tekemään kuvaan, joka roikkuu 
Kriittisen korkeakoulun toimiston seinällä. 

Olet Kriittisen korkeakoulun johtokunnan 
jäsen. Miksi? 

Mielestäni Suomessa tarvitaan tällaista 
avointa foorumia, jossa uudet ideat ja nä
kökulmat pääsevät vapaasti esiin ja joka 
kiinteästi käsittelee ajankohtaisia ja ikuisia 

kysymyksiä. 
Toinen syy on se, että aikoinaan, vuonna 

1968 laadin ehdotuksen Kriittisen korkea
koulun perustamiseksi. Siksi olen sydämel
läni edelleen siinä mukana. 

Millainen on arviosi Suomen tämänhetkises
tä kulttuuritilanteesta? 

T ilanteessa on hyviä ja huolestuttavia piir
teitä. 

Huolestuttavaa on tietty "arvotyhjiö", jo
ka paljolti paistaa kulttuurielämässä. Arvo

na on se, ettei ole mitään korkeampia arvo
ja. 

Huolestuttavaa on koulutusjärjestelmän 
pystyynkuivuminen - samaan aikaan tulvii 
joka tuutista uuden teknologian avulla yli

kansallista massaviihdettä, joka kuluttaa yk
silön luovaa voimaa, sisäistä aktiivisuutta. 
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!NKAn opiskelijat esittivät Reijo Wileniuk

selle sekä Kriittistä korkeakoulua että In
himillisen kasvun seminaaria koskevia ky

symyksiä. 

Hyviä trendejä on mielestäni useita - vä
hittäinen herääminen nykyajan suuriin ky
symyksiin, ympäristön tuhoon ja ydinsodan 

uhkaan, uuden luonnonsuhteen ja henkisen 

todellisuuden etsintä. Suomessa vaihtoehto
liikkeet ovat suhteellisen vahvoja. 

Mitä mielestäsi 1980-/uvulla on Suomessa to
della tapahtunut? 

Viittaan edelliseen vastaukseen. Jonkinlainen 
havahtuminen on edennyt, vaikka myös tek
nis-teollinen elämänmuoto ja siihen liittyvä 

citykulttuuri on koventunut. Saa nähdä, mi
ten tässä kilpajuoksussa elämän ja ihkiskun
nan itsetuhon välillä käy. 

Mikä Kriittisen korkeakoulun to11111nnassa 
on Sinulle läheisintä? Mihin suuntaan Kriit
tisen korkekoulun toimintaa pitäisi kehittää, 
että sillä edelleen olisi merkitys ja tehtävä 
tässä ajassa? 

Minulle on ehkä läheisintä sellainen aikuis
kasvatusprojekti kuin INKA, vaikka joskus 
suren sitä, ettei minulla ole siihen enää enem

pää aikaa. 
Mutta samaan aikaan Kriittisen korkea

.koulun on syytä entistä kiinteämmin yleisö
tilaisuuksin ja kutsuseminaarein seurata ajan 
tapahtumista, etsiä eri tahoilta kulttuurim
me rakentavia voimia. Kriittisen tutkijayh

teisö on toiminut tähän suuntaan. 



Olet Inhimillisen kasvun seminaarin ja Snell
man-korkeakoulun perustajajäsen. Mitkä 
ovat olleet näiden henkisen kasvun kou/utus
muotojen perustamislähtökohdat ja kuinka 
ne ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa? 

Kummassakin hankkeessa on tarkoituksena 
inhimillisen kehityksen edistäminen. 

Ulkoisena erona on tietysti se, että Inka on 
iltaopiskelua ja Snellman-korkeakoulu koko
päiväistä opiskelua. Vaikka Inkankin ohjel
massa vaikuttavat steinerpedagogiset virik
keet, kehkeytyy Snellman-korkeakoulu enem
män Steinerin aloittaman antroposofisen lä
hestymistavan pohjalta. Snellman-korkea
koulu pyrkii kehittämään uutta korkeakou
lua, Inka yleensä aikuiskasvatusta. Vaikka 
kumpikin hanke on kehittynyt varsin monien 
henkilöiden toimesta, on Inkan kehitykseen 
erityisesti vaikuttanut Martti Tuomola, joka 
valitettavasti on tällä hetkellä sairaana. 

Olet tunnettu filosofina, joka on 01ganisoi
nut kannattamansa ideologian käytännössä 
toimivaksi. Olisiko tiedeyhteisön tehtävä 
enemmän teorian ja käytännön yhdistämi
seksi? 

Tiedeyhteisö ja korkeakoululaitos ovat osit
tain vieraantuneet ajan suurista kysymyksistä 
- miten turvataan luonto? miten rakenne
taan rauhaa? miten edistetään inhimillistä 
kasvua ja yhteisön muodostusta? On selvää, 
että näiden kysymysten käsittelyssä teorian 
täytyy muuttua käytännöksi. 

Kysymyksessä kai viitattiin siihen että olen 
osallistunut teorian muuttumiseen käytän
nöksi antropofisessa liikkeessä. Olen todel
la kokenut tämän työn tyydyttäväksi, vaik
ka se on vasta epätäydellisessä alussaan. 

Miten oma maailmankatsomuksesi on muut
tunut viimeisen vuosikymmenen kuluessa? 

Onpa vaikea kysymys! 
Luulen havahtuneeni enemmän nykymaa

ilman kysymyksiin. Olen saanut Steinerilta 
ja suomalaisista mm. Lauri Rauhalalta ja 
Kari Turuselta olennaisia virikkeitä oman ih
miskäsitykseni syventämiseen. Olen ehkä op
pinut paremmin ymmärtämään omastani 
poikkeavia maailmankatsomuksia, varsinkin 
tehtävässäni Suomen Rauhanpuolustajien 
valtuuston puheenjohtajana ja Suomi tule-
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vaisuudessa -seminaaritoimikunnan vetäjä
nä. 

Toivottavasti on tapahtunut syventymistä 
ja avartumista. 

Olet sanonut: "Vihreiden pelko on viisauden 
alku''. Voitko selittää tarkemmin? Mikä on 
mielstäsi politiikan merkitys nyt ja tulevai
suudessa? 

Mielestäni vihreät ovat eniten kiinni vakavis
sa ympäristöongelmissa. V ihreiden kanna
tuksen laajenemisen pelko voi ohjata muut
kin puolueet ottamaan vakavammin ympä
ristön ja ihmisen tuhoprosessit. 

Onko Suomella jotain erityistä annettavaa 
muulle maailmalle? Mikä on Suomen asema 
henkisellä maailmankartalla? 

Kirjoitin tästä aiheesta juuri kolumnin. Suo
mella olisi nähdäkseni mahdollisuuksia toi
mia eturivin maana siinä suunnanmuutok
sessa, jota maailmassa tällä hetkellä tarvi
taan. V iittaan kolumnikokoelmaani "Tunkio 
ja taivas". 

Mihin maailma on menossa? Näetkö tässä 
kehityksessä jonkinlaista väistämätöntä lo
giikkaa? 

T ämä kysymys askarruttaa minua nykyään 
kovasti. Näen kolme uhkaavaa kehityssuun
taa: luonnon tuhoutumisen, ydinaseitten ka
sautumisen ja ihmisen passivoitumisen. 
Kaikkia niitä on patoamassa kansalaisliikkei
tä, joihin voi osallistua. 

En usko, että kehityksessä ön täysin väis
tämätöntä "logiikkaa", johon ei voitaisi in
himillisin valinnoin vaikuttaa. 



PAULA TURKU 

Inhimillisen kasvun seminaarin 
opiskelija 1986-1987 
Helsinki 

I<okemuksia 
luovuudesta 
nöyryydellä 

Maailma on ympärillämme 
aina, meillä on mahdolli
suus kohdata todellisuu
temme joka hetki, me itse 
valitsemme minkälaisena 
sen näemme. 
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Luovuudesta 

Inhimillisen kasvun seminaarin (INKAn) yk

si "oppiaineista" - käsiteltävistä aiheista -
on luovuus. Kertoessani tästä asiaa tuntemat

tomille on aihe herättänyt lukuisia kysymyk
siä, jopa ivaa. Tilanne on koettu niinkin mah
dottomana, että sitä on pidetty huijauksena. 
Onhan toki myönnettävä, että luovuuden 
opettaminen kuulostaa lähes samalta kuin 
älykk yyden opettaminen. 

Itse olen kokenut Inkan luovuuden opetta
misen tavoitteena olevan pysähdyttää jokai
nen oman sielunsa k ynnykselle avaamaan 
ovia omille ulottuvuuksille ja mahdollisuuk
sille havaitsemiseen, tiedostamiseen, oival
tamiseen - luovuuteen. Luovuus on meissä 

itsessämme, se vain on saatava esille. 
Olemme täynnä oppimiamme ja luomiam

me asenteita - tiedostettuja ja tiedostamat
tomia. Mielemme tarjoaa jatkuvasti valmiita 
mielikuvia kaikesta 1a kaikkeen. Tietenkin 

kuvat muuttuvat kohtaamiemme tapahtumien 
myötä, mutta jatkuvassa , aktiivisessa muuttu
vuudessa eläminen vaatii jo määrätietoisia 
ponnistuksia. 

Kokemisesta ja 
asenteista 

Keskeistä luovuudessa on asioiden kokemi
nen. Kokeminen on ainutkertainen muuttumi
sen ja uudistumisen hetki, ja jollemme välit
tömästi pyri määrittelemään kokemistamme, 
luomaan siitä mielikuvaa tai kahlehtimaan si
tä aikaisempaan kokemiseen, voimme löytää 
jotain itsellemme uutta ja tuntematonta. 

Asiat on uskallettava kokea sellaisina kuin 
ne ovat On irrottauduttava kaavamaisuudes
ta ja luulemisesta, havahduttava elämään he
reillä, "tässä ja nyt", tiedostettava sen hetken 
todellisuus ja annettava sen vaikuttaa ja mur
taa harhat ja siten uudistua kokemisen kaut
ta. Muuttuminen on vanhasta luopumista, lo
pullisesti. Voidaksemme luopua vanhasta 
meidän on tiedostettava, mitä se on. Tässä 
törmäämme helposti omiin asenteihimme, 
kaavoihimme, naamioihimme ja rooleihimme. 
Mitätöidyksi tulemisen pelko ja omien totuuk
sien näennäisyyksiksi pal)astuminen ovat vai
keita asioita. Mutta ellemme kohtaa niitä ja 

luovu vanhoista käsityksistämme, ei todellis
ta muuttumista tapahdu. Muuttuminen on 
mielen teko. 



Valmiit muodot ja Järjestelmät ovat luovuu
den suurimpia esteitä. Paneutumalla ja kes
kittymällä johonkin, aivan pieneenkin, voim
me oppia, miten voimme löytää asioista jotain 
mitä ennen emme nähneet, jotain täysin ai
kaisemmasta poikkeavaa. Kyetäksemme nä
kemään asioita uusin silmin kehotti luovuu
den opettaja Markku Graae meitä "mene
mään asioille oppiin". Kohtaamalla mitä ta
hansa ottamatta siihen valtaa, määliittelemättä 
sitä ennakolta tietynlaiseksi, avaamme itsel
lemme mahdollisuuden oppia. Ottamalla 
nöyrän kannan asioihin ja antamaQla niiden 
toimia oppaina ia opettajina huomaamme, mi
ten ne kaikki kätkevät sisälleen hJkonaisia 
maailmoita. 

N öyryydellä 

Mitään todellista ei tapahdu, jollemme ala 
tehdä asioille jotakin. Siksi ryhdyin keskitty
mään keskittymiseen ja päädyin lop1!llta nöy
ryydelle "oppiin". 

Nöyryys. Mitä on nöyryys? Mitä käsityksiä 
siitä on? Minun ensimmäinen ajatukseni oli, 
että nöyryys on jotenkin negatiivinen vanhah
tava sana, joka on kaukana vapaasta dynaa
misesta nykypäivästä. Vähitellen kuitenkin 
nöyryydellä suhtautuminen (ei nöyräsni) alkoi 
merkitä minulle vallasta luopumista, 1�sensä 
korostamisen turhuuden tajuamista. Pitämäl
lä itseäni tärkeänä - tärkeimpänä - asen
teitani oikeina ja tarkistettuina totuuksirta, otin 
valtaa asioihin. Luopuessani ennakkdlasen
teistani, siis pyrkien tiedostamaan ja unohta
maan ne niin hyvin kuin taisin, kesklittyen 
avoimin aistein iohonkuhun toiseen ja lu.änen 
" maailmaansa", nöyryydellä, alkoi mielessäni 
kohota vilpitön riemullinen kiinnostus tuota 
kaikkea kohtaan. Tunne kasvoi voimakk!aaksi 
oivallukseksi, virittyneisyydeksi, kyvyksi ja 
aktiiviseksi haluksi kuunnella toista, kuu!l1nel
la loputtomiin, ei vain sanoja vaan kaikkea. 
Oli kuin olisin löytänyt itsestäni aiemmin puut
tuneen näkemisen kyvyn. Vilpitön avautumi
nen nöyryydellä oli kuin tekisi itsessään ti
laa toiselle, sallisi hänen " maailmansa" vir
rata tajuntaan sekoittamatta mitään itsestään 
siihen, muotouttamatta toista tai hänen käsi
tyksiään omiin sopiviksi, vertaamalta, arvos
telematta, vain antaen toiselle, asioille, kai
kelle oikeuden ja arvon sellaisenaan, minus
ta huolimatta arvokkaana olemassaolossaan. 

On selvää, ettei toinen ihminen useinkaan 
vastaa avoimuuteemme. Se ei kuitenkaan ole 
tärkeintä, vaan tuo meissä itsessämme ole-
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van mahdollisuuden ja toisen vapauden kun
nioituksen löytäminen. Se avaa kanavia aivan 
tavallisen elämäntilanteen havaitsemiseen 
uudella tavalla. Ihmiset ovat niin täynnä rikas
tuttavia virikkeitäl Olen iotunut toteamaan, 
miten omat asenteeni tekevät minusta enem
män ulkopuolisen kuin mitkään muut tekijät. 
Nöyryydellä suhtautuminen on huomioonot
tamista, muiden kannalta katsomista, maail
man rakastamista. Syrrtyi melkoinen oivallus
ten suma, kun aloin ta1uta monissa asioissa 
eläväni harhojen varassa, itseni luomassa 
vankilassa. Pyrin helposti "voimalla" ja jär
jellä olemaan enemmän kuin olen. Tuo suh
tautumistapa on aikaa 1a energiaa tuhlaavaa, 
hyväksymättömyyttä, vallan ottamista. Myös 
tämän turhuus on paljastunut nöyryyden 
avautumisen myötä. Olen löytänyt jotain itsek
kyydestäni ja motiivin tilanteen muuttami
seen. On ollut ajoittain vapauttavaa kyetä luo
pumaan itsensä pitämisestä tietynlaisena ja 
olemaan avoin maailmalle, ihmisille, kauneu
delle. Joskus on hyvä vain tarkkailla asioita, 
ikäänkuin ei itse olisi olemassa muuna kuin 
seuraajana. 

H uomaamisesta 

Markku Graae on myös puhunut "huomaa
misen huomaamisesta". Kysymyksessä on tie
dostettu käyttäytymisen ia toiminnan havait
seminen kuin "sielun silmin". Minulle siitä on 
tullut itsetuntemuksen työväline. Tuntuu mer
kittävältä huomata, miten "rumasti" käyttäy
tyy tai ajattelee. Pitää etsiä rehellisesti teki
jöitä, jotka siihen vaikuttavat ja jotka tämän 
käyttäytymisen synnyttävät. Tällä tavalla voi 
rauhassa kohdata itsensä. Mitä useammin 
huomaa huomaavansa, sitä tiedostavammin 
elää. Mikä lieneekään se, ioka huomaa, että 
olen huomannut huomata jne 

Joka päivä 

Seneca totesi aikanaan: "Minulle riittää, kun 
joka päivä hieman vähennän vikojani ja moi
tin erehdyksiäni". Joka päivä pitää monta ker
taa kysyä ja kysyä uudestaan varsinaisesti 
vastaamatta, etsien ja heräten siitä unesta, 
missä tavallisesti elämme. 

Monien asioiden kohdalla havahdumme, 
mutta havahtumisen arvo syntyy vasta jatku
vuudesta. Meidän ei tule jäädä passiivisiksi 
kuuntelijoiksi hienoille asioille ja ajatuksille, 
vaan meidän tulee toimia, olla itse mukana 
luomassa uutta todellisuutta. 



RAIJA HELJAKKA 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
opiskelija 1986-1987 

Helsinki 

I<okemuksia 
eurytmian 
olemuksesta 

Kokemuksieni mukaan eu
rytmia kehittää yksilön val
miuksia itsetuntemukseen, 
eri laatujen ja tunnelmien 
vastaanottamiseen, herk
kyyteen, kauneuteen sekä 
yhteisyyteen. 
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Mitä eurytmia on? 

Mitä eurytmia on, on kysymys, joka säilyttää 
aiankohtaisuutensa ja ar voituksellisuutensa 
vielä eurytmiakurssin käyneellekin. Eurytmi
assa sanat - niinkuin taiteessa yleensäkin -
ovat riittämättömiä sen monitahoista olemusta 
ilmaisemaan. 

Sana eurytmia tulee Kreikasta. Sen ensim
mäinen osa eu merkitsee tässä yhteydessä 
kaunista, harmonista tai tasapainoista. Suo
mennettuna eurytmia tarkoittaa harmonisoi
vaa ia tasapainottavaa rytmiä, liikettä. 

Eurytmia on taideliikunnan muoto, jossa 
tiettyjen lainalaisuuksien mukaisesti ilmais
taan ihmisen sisäistä toimintaa. Eurytmian sy
vimmän olemuksen löytäminen voi tapahtua 
vain oman kokemusmaailman ia elämysten 
kautta. 

Eurytmian 
lainalaisuuksia 

Eurytmiaan liittyvät olennaisesti rytmi, liike, 
tila, äänteet, runot, musiikki ja värit. Näiden 
kokonaisvaikutuksesta syntyy sanan tai säve
len elämyksellinen liike tilassa. Eurytmia jae
taan äänne- ja sävel-eurytmiaan. Äänne-eu
rytmiassa liikutaan puhutun sanan, runon tai 
proosan mukaan ja sävel-eurytmiassa vastaa
vasti musiikin mukaan. Äänne-eurytmian lai
nalaisuuksista tärkeimmät ovat runon rytmi, 
tunnelma ja laadut, jotka voivat vaihdella sa
man runon aikana esimerkiksi tahdon laa
dusta lyyrisyyden laatuun. Tunnelma ja laa
tu sisältävät värin, jonka voi myös aistia. 

Äänteiden muodostaminen on olennainen 
osa äänne-eurytmiaa Eurytmian luoja Rudolf 
Steiner tutki puheorgaanien liikkeitä ja lau
sutun äänteen muodostamia ilmavirtoja. Hän 
kehitteli tutkimustensa perusteella vokaale
ja ja konsonantteja vastaavat eleet. Äänteis
tä tehdään vain tärkeimmät ns. pää-äänteet, 
jotka kantavat runoa. Jokaisella äänteellä on 
myös oma tunnelmansa. Mutta vokaalit koe
taan tavallisesti avoimemmiksi ja pehmeäm
miksi. Niillä on helpompi ilmaista positiivisia 
ja herkkiä tuntemuksia. Konsonantit tuntuvat 
kovilta ja suljetuilta. Niissä on itsevarmaa sä
häkkyyttä. Jokaisella äänteellä on kuitenkin 
oma itsenäinen olemuksensa. Äänteiden te
keminen on kuin näkyvää puhetta tilassa. 



Kokemuksia eurytmian 
olemuksesta 

Eurytmia on ryhmäliikuntamuoto, 1ossa Jokai
sen on huomioitava itsensä, suorituksensa, ti

lansa ja rytminsä lisäksi ryhmän yhteinen ryt

mi. Yksilösuorituksissa onnistuessaan se 

mahdollistaa ryhmän yhteisen harmonian ja 

tasapainoisen kokonaisuuden. 
Useista osanottajista eurytmia tuntui yllät

tävän monitahoiselta ja vaikeasti hallittaval

ta. Uudenlaisen kokemistavan omaksumisel

le ja avoimelle oppimiselle löytyi heti oma si

säinen vastaus. Käytännön vaikeudet liike

suoritusten harjoittelemisessa tuntuivat mo
nesti ylitsepääsemättömiltä. Ryhmän ja ryt

min huomioon ottaminen oman liikesuorityk

sen yhteydessä vaati suuren ponnistuksen ja 

silti tulos tuntui epätäydelliseltä. Riittämättö

myyden ja keskinkertaisuuden tunteet saat
tavat haitata rytmiin ja harmonian saavutta

miseen keskittymistä 

Välähdyksenomaisesti voi kuitenkin onnis

tua unohtamaan itsensä ja antautumaan ryh-

19 

män yhteiseen rytmiin sekä pääsemään osal
liseksi yhteensulautumisen tunteesta. Se on 

kaiken yhdeksi löytämisen tunnetta ja oival
lusta. Kaikki on minussa ja minä olen kaikis

sa. Mielestäni eurytmian avulla ihminen voi 

kokea oman sisäisyytensä muuttumisen ul

koiseksi ja ulkoisen tulevan sisäiseksi. Hän 
voi tuntea mikro- ja makrokosmoksen vaih
tavan paikkaa. Eurytmiatunnin jälkeen olo on 

keventynyt 1a mieli rauhoittunut, jäljellä on 

voimakas tunne harmoniasta, kauneudesta ja 

yhteenkuuluvuudesta 

Kokemuksieni mukaan eurytmia kehittää 

yksilön valmiuksia itsetuntemukseen, avau

tumiseen, eri laatujen ja tunnelmien vastaan

ottamiseen, herkkyyteen, kauneuteen ja yh

teisyyteen. Eurytmiassa instrumenttina on ih

minen itse. Kehon ja mielen yhteisiä tunte

muksia voivat olla pystysuoruus, läpivirtaa

vuus, avautuminen, itsensä herkäksi asetta

minen, koko maailman syleileminen, omien 

rajojen ja ulottuvuuksien kokeileminen ja sul

keutuminen. Ehkä eurytmiaa voikin lyhyesti 

luonnehtia itsensä kohtaamiseksi ajassa, tilas

sa ja liikkeessä. 



Huone 
Sieluni on kuin huone 

vanhassa talossa. 
Sen rungon muodostavat; 
taivaisiin kurkotteleva katto 

ja käpristyvät seinät.· 
Kysyn, onko olemassa huonetta 
ilman kattoa 1a seiniä. 
Onko ihmistä ilman 
rajoja 1a ulottuvuuksia 

Yö 

Harha 

Uni 
Pilvi istuu poskella. 
V iivyn siellä, vihreässä 
Kaikki syvät meret hengittävät. 

Syvällä tunteiden päässä 
unelma minusta 

Hetkeksi tuuli leyhäyttää verhon auki 1a 
tavoitan tuon keveän pastellin tilan 
tyynen ja levollisen 

Vuosikaudet silti raahaudun raskain askelin 
tuimasti elämää 1a 
tapahtumien vääjäämättömyyttä 

Taakkana muiden lisäksi tuo ero -
minusta unelmaan 

Käsittämättä mikä estää toteuttamasta 
tuota mikä on toiveeni 
rakkain harhani 

Vihreä laahus sillä on 
sellainen raskas mutta sävyltään 

vettä ja värittömyyttä. 
Helma pyyhkii silmiä 
kun se kulkee ohi pitkin askelin. 
Se kätkee syliinsä kaikki kauhut 
tummat olennot, ohutkaulaiset 

vilkkusilmät, oudot ja nopeat 
ja pitelee niitä hellästi 
ja antaa tuskan hyristä mutta ei huutaa. 
Koko valta sillä on kämmenellään; 
se loihtii huoneen täyteen hedelmäisiä 
väre1ä 
tai ottaen pois muodot ja rajan 
- tunkee tilalle ulottuvuuksia 

avaruuteen asti, suon pohjalle. 

Heijastuksia 
Läikähdys meren lainetta 
sateenkaari muistoja 

Veden hopeinen kajo 
avarina aaltoina 
tyyneyteni valtameressä 

Kohtaamattomia rantoja 
aikaa ikuisuuksiin 
täynnä elotonta valoa 

Olematta annan kaiken 
heijastua takaisin 

Muutos 
Äkkiä "paino oli poissa, 

Uni 
On helppoa lentää. 
Yritän opettaa sen lapsilleni, 

linnunpojille 
Sulaminen 
Ei mikään, mutta ne osaavat sen kaikki 

tietävät ei kukaan katoa. 
Ei lumi sulaessaan 

lakkaa olemasta; 
vaikutelma katoamisesta. 

ei tarvita siipiä 
täytyy vain päästä irti 

1a su�stua 
tuule�n 

Helppo on lentää 
vaikea viihtyä maassa. 

Uni 

Harhaa! 

Voisipa aina poistua 
arvokkaasti, 
kuten 
lumi sulaa. 

Outoja maisemia, 
vieraita kasvoja, 
Joissa kuitenkin jotain tuttua. 
Varjokuva! liukuvat ohitse 
ahdistavat, katoavat. 

sanat liehuivat oksalta oksalle. 
Äkkiä tuli uusi kevät 

Kirkas äärettömyys mielen lentää -
äkkiä edessä ammottava tyhjyys. 
Kaoottinen ajattomuus 
havahtuu järjestykseen. muodosti pisaroita oksien kärkiin 

ne paisuivat, irtosivat, 
nousivat lentoon. 

Valoja ja varjoja 
Valoni juopuu varjosta 
sen pehmeät ääriviivat 
tavoittavat mieleni 
kuulakkaat spektri!. 

Valoni janoaa varjoa 
sen kirkkaat säteilyt 
sulautuvat mustaan 
kuulauteen. 

Valoni kurkottautuu 
kohti varjoja. 
Sen läpikuultava avaruus 
ulottuu yli mieleni 
sinisen meren. 

Valoja ja varjoja 
Pitkästä aikaa näin auringon 
Päivää aurinko 

Parvi lintuja lensi ylitseni 
niiden varjot kulkivat lävitseni 
siitä lähtien olen pelännyt 
nopeita teräviä irrallisia 
valoja liikkeitä ääniä 

Entä jos olisin sokea 
olisiko mitään pelkäämistä. 

Lumi 
Lumen pehmeyteen 

piilotan ajatuksen, 
jota en saata, 

terävän särmän tähden, 
jakaa kenenkään kanssa. 

Avain 
Myötäpäivään tai 
vasta päivään, 

lukkoon tai 
lukompaan. 

- Pitäisiköhän joskus 
yrittää 
sarana puolelta. 

Tällä aukeamalla olevat runot edustavat Inkan runoryhmän hengen tuotteita. Ne 
ovat n. 30 minuutissa yhteisestä aiheesta kirjoitettuja croquis -runoja, joita ei 
ole jälkeenpäin korjailtu tai muutettu. Useimmat näistä runoista ovat sellaisten 
henkilöiden kirjoittamia, jotka eivät aikaisemmin ole harrastaneet runojen kir-
joittamista. 

· 

Muutos 
Kuin maitokaupassa käynti 
siirtyminen ajasta uuteen 
paikasta toiseen 
Ilman juurettomuutta 

Asettua itseensä - tähän 
- muuttumattomanako 

Valiten tietoisesti ilon 
Mitään karsimatta 

Jättäen lasin taa kaiken kipeän 
Katsottavaksi 

kohdattavaksi 

Kunhan uskallan 
- muutettavaksi 

Katu 
Katu hukkuu 

valkoiseen jauhoon. 
Kahlaan. 
Yskittää. 

Katu pettää joka askeleelta, 
suuntaa ei tarvitse miettiä. 

Huuto 
salaisuuden silmät 
elämän kauneudelta piilossa 
sydämeni sylissä 
hylätty totuus vapisee 

ajatuksen armoton olotila 
tyhjien rivien välissä 
sanoilla sanaton olemus 
sieluni raitilla 
enkä tiedä minne matka 
mikä päämäärä - onko suuntaa? 

Myrsky 
Vetää varpaitani tuuli, 
viuhka myrskystä 

huoneeseeni eksynyt. 

Aistin myrskyn voiman 
olemukseni nauttii 
hänen vierailustaan. 

Minä lähden vierastani 
kutsusta tapaamaan 

hänen kotiinsa. 



EELI KLEMETTI 
näytelmäkirjailija 
Helsinki 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
draaman opettaja 

Varjoista 

Muistiinmerkittyä luennoilta 
ja draamatunnilta 7.5.1987 

Voimme käydä kymmentä 
kurssia, mutta olemisemme 
käy vain yhtä, niiden kysy
mysten koulua, joiden kanssa 
elämme. Mitä tahansa koulu
tusteitä käymme läpi, me 
omaksumme omien todellisten 
kysymystemme suuntaisia asi
oita. 
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... Yritän selittää, mitä tarkoitan "varjoilla" 
ja "pimeällä nurkalla". Lähdetään tällaises
ta anekdootista: Analyyttinen filosofi tapaa 
maallikkotuttavansa kadulla ja tämä kysyy: 
"Mitä kuuluu?" Filosofi vastaa: "Mitä oi
keastaan tarkoitat sanalla kuuluu? Kuulen 

tällä hetkellä liikenteen melun". Tuttava pyy
tää anteeksi epätäsmällisyyttään ja yrittää 
uutta kysymystä: "Tarkoitin vain, miten 
pyyhkii?" Ja filosofi pääsee uudelle täsmen
tämiskierrokselle. Voi kuvitella, miten maal
likko kiemurtelee. Jos hän on taitava, hän saa 

houkuteltua filosofin ymmärtämisen tielle. 
Sillä kyllä filosofikin järkeä ymmärtää, jos 

saa sen sovitettua tälle tuttuihin käsitteisiin. 
Siinä oli yksi pimeä nurkka, varjo, jonka 

eksaktius heittää. Filosofilla oli jäänyt päälle 
oma merkitysautomatiikkansa, tietynlainen 
merkityksen käsite, jolla ei ollut tekemistä 
kohdatun tilanteen kanssa. Hän ei ajatellut 
tilanteessa, vaan vain käsitteissään. Toinen 
yritti epätoivoisesti viitata todellisuuteen, 
mutta filosofin sanomismekanismi esti osoit
tamisen. 

Toinen kasku: Mies juoksee kadulla vie
raan luo, joka sattuu olemaan psykiatri, ja 
selittää hädissään: "Koti palaa!" Käydään 
seuraava keskustelu: 
- Koti palaa, niinkö sanoit? Sekö on sinun 
kokemuksesi? Voitko kertoa tarkemmin? 
- Se palaa! Se on tulessa, ymmärrätkö! 
- Miltä se palaminen sinusta tuntuu? 
- Kauhealta tietysti, niinkuin kuumassa uu-
nissa! 

- Sanoitko kuumassa uunissa? Mitä se tuo 
mieleesi? 
Jokainen arvaa jatkon. T ässäkin kävi todel
lisuuteeen viittaaminen mahdottomaksi. 
Näitä varjoesimerkkejä on tietenkin loput

tomasti. Jokaisella tietämisen tavalla on oma 
pimeä nurkkansa. 

Taiteen avulla voi jossain määrin tutkia 
näitä pimeitä nurkkia. Taide pystyy "kurit
tomalla diskurssillaan" häiritsemään niiden 
merkitysautomatiikkaa. Taiteelle ei silti pi-



dä kuvitella ylimmäistä asemaa. Sille on hy
väksi välillä painia filosofian ja rationaali
suuden parissa, ettei se ajaudu omaan nurk

kaansa, oman kielensä vankilaan, joka on 
yleensä kielettömän ja lausumattoman yli
vertaistamisessa. 

Vastapainona näille analyyttisille varjoil
le "arkipäivän teoreettisuus" - harjoitukses

sa tutkimme ihan toisenlasta pimeätä nurk
kaa, arkista, muka "puhdasta" kokemusta, 

josta tarkemmin katsoessa paljastui erilaisia 
akateemisten virtausten fragmentteja ja pak
komielteitä. Monelle oli yllättävää, että ta

vallisessa "terveessä järjessä" on niin vahvas
ti esimerkiksi luonnontieteellisen taikauskon 

muotoja. 

On hyvä hillitä "kokemusten" käsitteen 
dramasointia. "Kokemuksen" jumalallista
minen johtaa yltiöpäisen realismin nurk
kaan, siihen, että ei ole enää lupa puhua mis
tään monimutkaisesta ja käsitteellisestä. 

Meidän "terveeseen järkeemme" sisältyy 
erilaisia mielikuvia "totuustiloista", esimer

kiksi emotionaalisia: "lujasti sanottu on var
masti totta", "ääneen itketty on syvästi tun
nettu" jne. Valtakunnallisen tunneanemian 

ja sen objektiivisen fraseologian vastapaino

na olisi tosin houkuttelevaa ottaa käyttöön 
nämä yltiöyksilöllisen tunteen virkeät ener
giat. Mutta se ei kantaisi pitkälle. 

Draamaharj oituksista 

... Näissä harjoituksissa on yritetty tehdä nä
kyvästi sitä, mikä ei yleensä ole näkyvää. Se 
on eräänlaista paljastamista. Mutta ei se ole 

sitä naiivissa mielessä. Naiivia paljastamis
ta olisi esimerkiksi fyysisellä tavalla paljas
taminen: riisuutuminen. Tai psykologisissa 
paljastusriiteissa omien "käyttäytymispiirtei
den" tulkinta ja esittely toiselle. Tai uskon

nollisissa muodoissa omasta syntisestä men

neisyydestä "todistaminen" yleisön edessä. 

Nämä ovat sellaista paljastamista, jota voi 
kutsua - niiden hyvistä tarkoituksista huo
limatta - naiiviksi. Niissä on yhteistä se, että 
kuvitellaan kätketyn aineksen pysyttelevän 

toimettomana paljastamisaktin aikana. Niin 

ei ole, vaan se kätketty sovittautuu uskomat
toman sukkelasti kuuntelijan arvojen koodis

toon. Draama, ja taide yleensä, on läsnä eri
koisesti muotoamisessa. T ässä yritetään 
päästä lähelle sitä hetkeä, jossa merkitykset 
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kiinnittyvät. Kätketyllä on taipumus vaihtaa 

paikkaa heti, kun sitä osoitetaan. T ässä ei 
osoiteta sitä, vaadita erehdyksiä ja ennakko

luuloja tililie. Ne saavat oikeutetun roolin täs

sä pelissä. "Kätketty aineisto" saa rauhassa 
puolustautua. Se muuntuu muotoa hiomal

la. Emme keskity ennakkoluulojen korvaa
miseen ideaalisella, vaan etsimään ennakko

luulojen ilmenemiselle ideaalista muotoa. 

*** 

... Edellisen viikon harjoituksissa yritimme 
raivata itsellemme tilaa kiistämisellä ja nä
kemällä mahdollisimman ankarasti eräiden 
arvojen läpi. Niihin saatiin sillä tavalla etäi
syyttä. Mutta se ei riitä. Täytyisi pystyä nä

kemään myös se negatiivisuus, jolla siinä 
kiistäessä toimitaan. Me emme näe meissä 

elävää negatiivisuutta ennen kuin se nousee 
pintaan jossakin valtakunnallisessa ryhmä

projektiossa, silloin riittää hämmästelijöitä, 
mutta silloinkaan ei tarvitse katsoa ihan 
omaa negatiivisuuttaan, vaan yleistä, "joi
denkin siellä". Jokainen pätevä syy kielteisyy

teen otetaan hyvin vapauttavana vastaan. 

Tuttua on esimerkiksi se, että moititaan sa

maa TV-ohjelmaa, jota uskollisesti seura
taan. Miten paljon negatiivisuutta näkisi
kään yhden TV-illan aikana, jos kuulisi kaik

ki kommentit, joita esiintyjistä lausutaan. 
Me emme tietenkään huomaa sitä negatiivi

suutta, koska olemme kaikki sen syleilyssä. 

*** 

... "Ajattelun draama" ja "Maailmankatso
muksien draama" herättivät yllättävän kysy
myksen: Olemmeko nykyään liian valmiita 
päästämään irti omista ennakkoluuloistam
me? Emme pysty olemaan eri mieltä itsem
me kanssa. Meillä vaikuttaa käsitystenkin 
alueella tällainen valintamyymälämalli, jos

sa ainoaksi ponnistukseksi jää mieluisimman 
tuotteen valinta. Ajatuksille vapaata elinti
laa ei todellisuudessa hankita niin. Se vain 
kapenee entisestään. Ajatusten kohtaaminen 

jää tapahtumatta. 
Voimme käydä kymmentä kurssia, mutta 

olemisemme käy vain yhtä, niiden kysymys
ten koulua, joiden kanssa elämme. Mitä ta

hansa koulutusteitä käymme läpi, me omak
summe omien todellisten kysymystemme 

suuntaisia asioita. Se ei ole sitä, että ottaa 
käyttöönsä uusia ihmisen kasvua koskevia sa-



nontoja. Nämäkin asiat rappeutuvat helposti 
tyyliksi, pahimmassa tapauksessa pelastau
dutaan Inka-kieleen tai Inka-mentaliteettiin, 
johonkin tiettyyn tapaan olla syvällinen. 
Heideggerin syvällisyys on erilaista kuin 
Woody Allenin. Eikä kummallekaan tarvit
se antaa monopolia. Omasta kulttuuristaan 
ei pidä hellittää. T äällä ei ole tarkoitus vie
dä keneltäkään hänen uskoaan omaan seu
rakuntaan, talousjärjestelmään tai tieteelli
seen materialismiin. 

*** 

... "Tarinoiden" draamassa yritimme tehdä 
läpinäkyväksi oman tarinaverkostomme. Se, 
mitä kutsumme esimerkiksi maailmankatso
mukseksemme, on usein ristiriitaisten pyrki
mystemme peittämiseksi sepitetty kertomus, 
jonka tehtävänä on kätkeä ristiriidat myös 
omalta katseelta. Teot, joita maailmassa 
k-o-h-t-a-a-m-m-e ovat osa k-o-h

t-a-1-o-a-m-m-e; niitä mielellään väistäm
me ja rakennamme kertomuksia siitä, mitä 
luulemme omaksemme. Ihminen voi vaikut
taa hyvin aktiiviselta juostessaan fantasioi
taan pitkin karkuun sitä minkä kohtaa, sel
vittämättä välejään sen kanssa. Pelkkä voi
maperäinen reagointi ärsyke-reaktio -tasol
la ei ole välien selvittämistä. Se on vain tuon 
apaattisen tunnottomuutemme nurja puoli. 
Kun liikuttelee näitä tarinoita, käy vähitel
len niin, että tarinoiden kollektiivinenkin 
puoli alkaa kietoutua siihen, mitä käsitäm
me intiimeimmäksi itseksemme. Joudumme 
oman tarinamme eheyttä suojellessamme sen 
aukkojen peittämiseksi solmimaan kielto- ja 
väistämisliittoja toisten tarinoiden kanssa. 
Maailma tulee yllättävästi "sisältäpäin" vas
taan: historia, traditiot, esteettiset konventi
ot. Siitä seuraa ihan uudentyyppinen yhtey
dentunto, joka on enemmän kuin ohimene
vät sosiaalisuuden väristykset. 

Tutkiessaan "minän viidakkoa" huomaa
kin olevansa kiinni kaikkein universaaleim
massa ajatusverkostossa. 

24 

RISTO VESA 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
opiskelija 1986-1987 

Helsinki 

Muuttuako 

muuksi? 

Henkinen kasvu edellyttää 
muuttumista. Näin minulle 
ja kaltaisilleni kerrottiin 
INKAn alkutaipaleella. 
INKAn loppumetrejä tar
vottaessa tuli mieleeni vä
hän pohtia sanottua. Onko 
sitten mikään muuttunut ? 
Mitä tämä muuttuminen oi
kein mahtaa minulle olla? 

Kun oikein tunnustelen tätä muuttumis-sanaa 

ia sen kokemista, haluaisin verrata sitä voi

misteluun ja sen tuloksena saavutettavaan 
ryhdikkyyteen. Luitte ihan oikein, enkä mi

nä ole edes urheilumiehiä. Niinä päivinä kun 
elämä tuntuu kulkevan vaivattomampaa sar� 

kaansa pitää voimistella ja kun elämä taas 

marssii raskain saappain ylitse, joutuu saa

vutettu ryhdikkyys koetukselle. Voimistelija

kin pyrkii muuttumaan, tulemaan monipuo

lisesti harjaantuneeksi, jotta kestää koetuk

set kilpailutilanteessa. Voimistelija tuntee ja 

hallitsee aivan pienetkin liikkeensä ja on siis 



herkkä. Kyetäkseni muuttumaan tulee minun 
samoin herkästi kyetä aistimaan omia ja lä
himmäisteni tuntemuksia. 

Hassua vertaustani ei pidä sotkea soul-buil
ding-ilmiöön. Samalla tavoin kuin kehonra
kennus on yksipuolista kehittämistä, 1ossa 
herkkyys, kestävyys ja nopeus jäävät lihas
massan muotoilun varjoon, samoin myös 
muodikas henkinen kasvaja, soul-buil
ding-tyyppi, Jää yksipuoliseksi pumpates
saan ideologioita, harjoituksia, rääkkiä ja 
pakkomielteitä sisimpäänsä. 

Muuttumisen vaatimus tuntuu pitävän sisäl
lään myös jostakin luopumisen vaatimuksen. 
Muuttuminen edellyttää myös tietoisia valin
toja. Edellä mainitut seikat kalskahtavat ko
vin ikäviltä puuhilta. Voin tietysti koettaa täs
sä vakuutella, että luopuminen onkin itse asi
assa uuden löytämistä ja että valintojen kautta 
voi saada elämään sävy1ä, joista ei aiemmin 
osannut uneksiakaan. Luulen, ettei se tunnu 
lukijasta kovin uskottavalta (edes tällaisin yli
sanoin kuvattuna). INKA ei onneksi lähesty
nyt kuulijaansa pelkän korvakäytävän ja pu
pillin kautta. Harjoitukset, joilla käsiteltäviä 
asioita lähestyttiin, johdattivat ainakin oma
kohtaiseen kokemiseen. Aihe on niin laaja, 
etten voi ryhtyä ruotimaan sitä tässä itseni 
kuulostelun lomassa enempää. 

25 

Oma haluni kasvaa pienestä vähän suu
remmaksi (vähän vielä pienemmäksi?) on eh
tinyt osoittaa suorastaan vaatimuksellisia oi
reita. Seurauksena on ollut tuskailua "omaa 
henkisen pimeyden tilaa" kohtaan, innokas
ta yritystä oppia "tietäJiltä" sekä ympäristöön 
kohdistuvia syytöksiä siitä, miten se on väki
valtaisesti pitänyt minua kiristävässä ottees
saan estäen kehitykseni. Lienee selvää, et
tei tuollainen johda mihinkään. Tapahtuma
hetkellä, kuten tapahtumahetkillä yleensä
kään, ei mainitun kaltaisia tiloja tule tunnis
taneeksi, mutta jälkikäteen ns. jälkiviisaudel
la ilmiöt ovat kyllä nähtävissä. 

Mikähän mahtaisi olla muuttunut talven mit
taan? Olen ainakin löytänyt sanoille herkkyys 
ja ryhdikkyys omaa sisällöllistä merkitystä. 
Herkkyyden tärkeys on löytynyt toisinaan 
omien ja lähimmäisten joidenkin piiloon Jää
neiden tuntemusten tunnistamisena 1a kriit
tisenä hyväksymisenä Ryhdikkyyden mer
kityksen tunnistan ainakin silloin, kun sille oli
si ollut käyttöä. Toisinaan jopa luulen omaa
vani tietyn määrän ryhtiä. 

Mutta minä en ole muuttunut, enkä uskoak
seni voi muuta ollakaan, kuin mitä jo oikeas
taan olen. Minussa, kuten muissakin ihmisis
sä on mukana kaikki tarpeellinen, sanoisin-
ko - tarpeelliset muuttujat. 

· 



MARKKU GRAAE 
Inhimillisen kasvun seminaarin 
luovuuden opettaja 

Matka Ixtlaniin 

matka toiseen 

todellisuuteen 

Inhimillisen kasvun seminaarin opis
kelijat ovat esittäneet kysymyksiä 
Carlos Castanedan kirjasta "Matka 
Ixtlaniin" Markku Graaelle, joka on 
pitänyt INKAssa luentoja ja kursseja 
aiheina vapaus, kauneus ja luovuus. 

Haastattelu pyrkii tavoittamaan kir
jan herättävän vaikutuksen inhimilli
sen kasvun näkökulmasta. 

Carlos Castaneda on perulais
amerikkalainen antropologi, 
jonka ensimmäinen kirja 
"Matka Ixtlaniin" kuvaa hä
nen kymmenen vuoden oppiai
kaansa yaqui-intiaani don Jua
nin luona. Don Juanin ope
tuksen ydin oli jatkuvassa ko
kemuksen avartumisprosessissa, 
kyvyssä nähdä eikä vain kat
soa. Hän opettaa meitä koke
maan maailmaa ilman kulttuu
risidonnaisuutta, elämän koko
naisuutena, jossa kaikella on 
merkitystä. 
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Kertoisitko, miten tutustui! Carlos Castanedan 
ki1jaan Matka Ixtlaniin. Miten ki1ja on vai
kuttanut ajatte/uusi ja toimintaasi? 

Castanedan esittämät ajatukset rohkaisivat 
kokeilemaan 'kokemistietoisuuden' herättä

mistä. Yleensä ihminen ohittaa itse kokemi
sen ja on ensi sijassa kiinnostunut kokemi
sen tuloksista. Kokemisen selittäminen kiin
nostaa enemmän kuin itse kokeminen. Selit
tämiseen kuitenkin vaikuttavat odotukset ja 
tämän seurauksena kokemisen oudot ja odot
tamattomat sisällöt syrjäytyvät eivätkä nou
se tietoisuuteen. Castaneda osoitti keinoja, 
joiden avulla voidaan pysähtyä itse kokemi

seen, etenemättä selittämiseen ja tulkitsemi
seen. Tärkein näistä keinoista on siirtyminen 
'kokemiskielen' käyttöön, kielen, jossa asioi
ta kuvataan juuri niin kuin ne koetaan oli tu
los kuinka outo tahansa. Myös mielen akti
viteetti järjestellä ja selitellä asioita on suljet
tava pois. Tällä yksinkertaisella asialla on tie
toisuudelle vallankumouksellinen merkitys. 

Erityisen merkityksellisiä olivat ne ideat, 
joita Castaneda tarjosi kokemistietoisuuden 
kokeilemiseksi ja kontrolloimiseksi. Kysymys
kynnykseksi nousivat ns. " voimapaikat". On
ko mahdollista, että laajoilla puistoalueilla ja 
metsissä eri yksilöt voivat päätyä täsmälleen 
samoihin lähes pistemäisiin kohtiin ja antaa 

niistä toisiinsa sopivia 'kokemuskuvaksia'. 
Mahdottomalta näyttänyt asia osoittautui 
mahdolliseksi. Useat saivat epäilyksettömän 
henkilökohtaisen varmuuden 'ei-näkyvän nä
kyvyydestä'. Mietiskelytodellisuus tuli äkkiä 
haastavan todelliseksi. Ja osoittautui, ettei ol
lut kysymys vain " voimapaikoista", vaan en
simmäisestä askeleesta kokemistodellisuuteen. 
Vakuuttaminen perustui ennen muuta kaik

keen siihen, mitä ennakkoluulojen rohkeasta 
haastamisesta alkoi versoa. 

Kokemistodellisuus on itseohjautuvaa, ete

nevää muuttumista. Toistamiskokeet osoittau
tuivat henkilökohtaisen varmuuden '�annal
ta naiiveiksi. Ratkaisevan paljon en�mmän 



merkitystä oli ensimmäisistä kokemuksista 
versovilla uusilla, oudoilla ja ennustamatto
milla kokemuksilla, jotka vastasivat muiden 
löytöjä. Selittelevä, tieteellinen maailmanku
va meni armotta rikki. Toistettavuutta voi ai
na epäillä, mutta ei versomisen tuottamia 
odottamattomuuksia. Toistettavuusvarmuus 
romuttui ja sen tilalle tuli edettävyys- ja saa
vutettavuusvarmuus. Osoittautui, että se to
dellisuus, josta Castaneda puhuu, on ainakin 
osittain kenen tahansa ennakkoluulottoman 
saavutettavissa. 

Olet pitänyt Inhimillisen kasvun seminaarissa 
kursseja luovuudesta ja vapaudesta jo 12 vuot
ta. Mikä merkitys ki1jalla on opetuksessasi ja 
miksi suosittelet sitä edelleen? 

Rajoittuminen omiin, tietoisiin kokemuksiin 
on perusta inhimilliselle muuttumiselle ja 
edistymiselle. Etenemään voi lähteä vain sii
tä, missä on. Olennaista on vapautua kaikis
ta luuloista, arveluista, uskomuksista ja seli
tyksistä, kaikesta siitä, mikä estää 'kokemisen
sisäisen havainnoinnin'. On vältettävä kuvitel
maa, että voisi asettua tietoisuutensa ulkopuo
lelle. On hyväksyttävä inhimillinen hädänalai
suutensa ja todellisuuden armoilla oleminen. 
Tämäntapaiset asiat kytkeytyvät läheisesti va
pauteen ja niiden saavuttaminen luovuuteen. 

En ole koskaan suositellut Castanedan kir
joista muita kuin Matkaa lxtlaniin. Tätä kir
jaa kannattaa suositella sen takia, että se ha
vainnollisesti osoittaa, miten selittelemällä ja 
tulkitsemalla on mahdotonta saada otetta tie
toisesta kokemistodellisuudesta. Kirja on 
myös upea näyte 'kokemiskielen' käytöstä ja 
sen kehittämismenetelmistä. Mutta kirjalla on 
myös vaaransa. Sen kertomusomaisuus herät
tää ja kiihottaa mielikuvitusta. Vaikka juuri 
mielen ja mielikuvituksen pysäyttämisellä ja 
hiljentämisellä on ratkaiseva merkitys pyrit
täessä 'kokemistietoisuuteen'. Kirja on hyödyl
linen vain, jos lukijalla on vilpitöntä halua tie
toisuutensa kirkastamiseen ja selkeyttämiseen 
ja luontainen vastenmielisyys omituisuuteen, 
noituuteen ja hämärään mystiikkaan. 

Carlos Castaneda on antropologina tutkinut 
ilmeisesti mytologioita, vanhoja kansanvii
sauksia ja kulttuureita. Teoksessa esiteltyjä me

todeja on jopa tieteellisesti tutkittu. Näetkö 
kiljan maailmankatsomuksessa yhteyksiä mui
hin kulttuureihin ja ideologioihin? 
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En ole koskaan ollut kiinnostunut kirjasta 
muuten kuin kokemuskriittiseltä kannalta. 
Tästä näkökulmasta on jopa samantekevää, 
onko kirja tutkimusraportti vai fiktiivinen 
tuote. Kirja on merkityksellinen niiltä osin 
kuin sen kanssa voi käydä dialogia. Kirjasta 
voi poimia ne asiat, joilla on vastinetta omas
sa kokemuksessa ja rajoittua vain niihin. 'Ko
kemuksensisäiset' tapahtumat ovat omituisia 
ja käsittämättömiä ja siksi sillä, että näkee 
jonkun kuvaavan omalla tavallaan ja omista 
lähtökohdistaan jotakin, jonka itse on koke
nut toisin, on tärkeä merkitys. Samaa koske
va erilaisuus synnyttää varmuutta kokemisto
dellisuudessa. 'Kokemusrealismi' edellyttää 
keskusteluja samoja asioita eri tavalla koke
neiden kesken. Ja myös kirjan kanssa voi kes
kustella. 

Mitkä ovat mielestäsi ki1jan perusajatukset? 
Voitko kiteyttää? 

Tietoisuus on kuolemaa, mutta tietoisuuden 
avaavaa kuolemaa ei voida saavuttaa ilman 
taitoa, ilman että kasvattaa itsestään "nuhteet
toman soturin", niin kuin Castaneda sen sa
noo. Ja taidon saavuttaminen edellyttää mie
likuvituksen pysäyttämisen ja kuvitelmista 
luopumisen. On " metsästettävä" kuvitelmi
aan, jotta avautuu tie taidon kehittämiseen. 
Mielestäni Castanedan kirjan ydin on sen esit
tämässä prosessikuvauksessa. Ensin on kuol
tava muilta, sitten on kuoltava muille ja lo
pulta on kuoltava tietoisuuteen. - Elämä elää 
kuolemaa. Tämä on tyypillistä kokemuskie
lellistä ilmaisua. 

Tietäjäintiaani don Juanille jokapäiväinen 
maailma ei ollut sellainen, miksi me sen us
komme. Hänelle todellisuus tai meidän kaik
kien tuntema maailma on pelkkää kuvausta, 
jota ihmiselle oli syntymähetkestä alkaen taot
tu päähän. Don Juanin mukaan arkitodelli
suutemme on loputon virta aistitulkintoja, jot
ka seuraavat toisiaan keskeytyksettä ja harvoin 
jos koskaan herättävät epäilyjä. Jos tode//isuu
temme on pelkkää mielen kuvittamista, niin 
merkitseekö tämä sitä, että suurin osa ihmis
kuntaa elää oman tahtonsa ja tietoisuutensa 
ulkopuolella ikäänkuin unessa? 

Tietoisuus on joko unessa tai valveilla. Vain 
harvat ovat edes hetkittäin valveilla. Valveil
la todellisuus näkyy kuolemana, unessa elä
mänä. Sinänsä voi olla samantekevää, onko 



ihminen valveilla tai unessa, koska tärkeitä 
varmasti ovat ne kokemukset, joiden kautta 

ihminen oppii tuntemaan itsensä. Valveilla
oleva menettää ratkaisevalla tavalla kokemis
mahdollisuuksia. On huomattavaa, että don 
Juan ei kirjassa puhu tietoisuuteen yhtymi
sestä jokaisen asiana. - T iet eivät etene, vaan 
tiellä kulkijat. 

Tietäjä don Juan yritti opettaa Carlos Casta
nedaa "näkemään" pelkän "katsomisen" sijas
ta. Ensimmäinen askel näkemiseen oli "maa
ilman pysäyttäminen''. Don Juanin mukaan 
maailman pysäyttäminen kuvaa tiettyjä todel
lisuuden tiloja, joissa arkitodellisuus muuttuu 
siksi, että keskeytyksettä jatkuvan mielikuvien 
smjan katkaisee sille vieras asiantila. Miten ih
minen oppisi pysäyttämään oman mielensä au
tomaattisen mekaniikan voidakseen havaita 
miten kokee asioita? 

Tuloksien tavoittaminen synnyttää arkitodel
lisuuden. Jonkin näkemisen sijasta on pysäh
dyttävä itse näkemiseen, näkemisen kokemi
seen. Kun pysähdytään kokemisen tapahtumi

seen, niin "maailma pysähtyy". Merkitys on 
tekemisessä, ei tekemisen tuloksissa. Kun hi
mo tuloksiin sammuu, niin tulee kokemuk
sia "maailman pysähtymisestä", kokemuksia 
jotka ovat aina sisällöltään uudenlaisia. 

Muuttuva pysäyttää maailman. Olennaista on 
vapautua muutokseen. Kun antaa itsensä ko
konaisvaltaisesti alttiiksi kokemiselle ja muu� 

taksille, niin maailma pysähtyy. Mikään se
littäminen ei "maailman pysähtymistä" seli
tä. 

Ki1jassaan Castaneda kuvaa kuinka ihmeelli
seksi don Juan koki maailman, joka oli hä
nelle typerryttävä, kunnioitusta herättävä, ar
voituksellinen ja käsittämätön. Vanhus halusi 
oppilaansa käsittävän, että hänen on kannet
tava vastuu olemisestaan tässä suurenmoises
sa maailmassa. Don Juan halusi osoittaa, et
tä Carlosin on opittava tekemään jokaisesta 
teosta merkitsevä. Ihmisen onni on siinä, että 
hän on toimiessaan täysin selvillä ajan riittä
mättömyydestä. Sellaisen ihmisen teoissa on 
merkillistä voimaa. Ihmisen on tiedostettava, 
mitä tahansa hän tekeekin, se voi jäädä vii
meiseksi teoksi maan/päällä. Miten nykyajan 
ihminen oppisi elämään siten, että hän oival
taisi jokaisen hetkensä ainutkertaisuuden? 
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Antamalla kaikkensa jokaiselle asialle, jota te
kee. On mentävä asian läpi päästäkseen uu

teen asiaan. Jokaiseen asiaan on mentävä niin 
kuin se olisi viimeinen asia. T ämä yksinker
tainen sääntö avaa kokemistietoisuuden. Sen 
sijaan, että pitää huolta asioista ja maailman 
tilasta, on antauduttava asioiden armoille. Ko

keminen on itsensä läpi menemistä. Ilman it
sensä alttiiksi antamista ei ole kokemista. Te

osta tulee merkitsevä, kun nähdään sen tu
loksen turhuus. Tulosten turhuudesta syntyy 
tekojen merkitys. T ietoisuus tekee teot turhik
si, mutta tämä turhuus löytyy vain toimimal

la. 

Carlos Castanedan kitjassa puhutaan paljon 
voimasta. Intiaani selitti Carlosille ihmisen ole
van henkilökohtaisen voimansa summa ja se 
summa määrää, kuinka hän elää ja kuinka 
kuolee. Sen miten ihminen mitäkin tekee, mää
rää hänen oma voimansa. Voima on henkilö
kohtaista ja se kuuluu vain itselle. Voima mää
rää ihmistä ja samalla tottelee häntä. Miten itse 
ymmärrät voiman olemuksen ja mistä se kä
sityksesi mukaan muodostuu? Mitä mahdol
lisuuksia ihmisellä on kasvattaa ja varastoida 
voimaa? 

Ihminen ajattelee voiman yhteydessä omia 
vaikuttamismahdollisuuksiaan, Siten silmät ja 
korvat ovat jo valmiiksi tukossa. Voiman edel
lytyksenä on "nuhteettomuus". Nuhteeton tie
tää ettei hän ole mitään. Voima kuuluu aina 
muille. Ihmisellä voi olla voimaa muiden sil

missä, mutta ei omissa silmissään. Voimaa on 
pitää itsensä tyhjänä. Se joka kuvittelee itses
tään jotakin ja luulee omaavansa voimaa on 
heikko. Se joka ei ole mitään (tietoisesti) 
omaa kaiken maailman voiman. Voimaa ei 
voida osittaa. Kristinuskossa asia sanotaan 

toisin: ellei kadota itseään ei itseään löydä. 

Voima ei ole mikään objekti, josta voidaan 
ajatella sitä tai tätä. Voima on se, joka ohjaa 
kaikkea tapahtuvaa, ja siksi kullakin on voi

maa sen mukaan kuin hän on mukana tapah
tumissa. Voimakkain on se, joka antaa itsen

sä voiman valtaan, heikoin se joka kuvittelee 
omaavansa voimaa. 

Tekemisen ja ei-tekemisen teemat ovat keskei
siä don Juanin opeissa. Hänen mukaansa te
keminen tekee sinusta sinut ja minusta minut. 
7iw kivi on kivi kaikkien niiden asioiden täh-



den, jotka sinä osaat sille tehdä. Maailma on 
maailma, koska sinä tiedät, kuinka se siksi teh

dään. Jollei maailman tekeminen olisi sinulle 
tuttua, se olisi erilainen. Ei-tehdessään il1111i
nen tuntee maailman, joka on tunnetta. I11111i
sen täytyy antaa oman ruumiinsa keksiä ei-te
kemisen voima ja tunne. Voidaanko tässä näh
dä yksi ki1jan tärkeimmistä ajatuksista - tun
teen hallitseman maailman ylivertaisuus aja
tusten hallitsemaan maailmaan! 

T ietoisen valveillaolon hetkille todellisuus on 
uni. Joskus puhutaan todellisuuden "ei-min
käänlaisuudesta". Tekeminen on kokemiseen 
astumista. Kokemisen nälkä muodostaa maa
ilman. Ihminen tekee maailman omaksi ku
vakseen. Jokaisella on maailma omanaan. 

Kovin syvällisesti ei tarvitse kenenkään kans
sa keskustella huomatakseen toisen olevan toi
sessa ja toisenlaisessa todellisuudessa. Mutta 
kenellä on oikeus häiritä toisen unta ja kenen 
oikeuttamana? Uni on kasvun kohtu. Uni on 
myös lahja. T ietoisuuteen herännyt voi katua 
heräämistään. Kauneinta on olla riittävän 
puhdas kyetäkseen kuulemaan intuitiotaan ja 
näin elämään ihmisten elämää ihmisten kes
kuudessa. T ietoisuuden portit eivät ole sul
jettavissa. Rakkaus on kokemisen tietoisuut
ta. Ei-tekoa etsivä toimii heräämisen hinnal
la. Mutta selittelystä luopuminen avaa koke
mistodellisuuden. 

Ki1jassaan Matka Ixtlaniin Castaneda kuvaa 
monia henkisen kasvun vaikeuksia. Don Jua
nin mukaan vaikeinta maailmassa on omak
sua soturin mieli. Soturin mieli edellyttää it
sehillintää ja täydellistä antautumista. Soturin 

on yhtä aikaa pidettävä itsensä koossa ja pääs
tettävä valloilleen. Soturi luo itse oman mie
lentilansa. Hän pystyy pureutumaan tyhjän
päiväisyyden läpi ja säilyttämään itsensä puh
taana. Miten ihminen voi saavuttaa sellaisen 
itsesäätelyjä1jestelmän, jossa yksilön vapaus 
määräytyy vain sisäisyydestä käsin? 

Ihminen on olemassa ohjattuna ja opetettu
na. Tosi vapaus on tämän tajuamista. "Sotu
ri" tietää, että hänen on kuoltava jokaisen asi
an ja ihmisen elämää. Nuhteettomasti omaa 
elämäänsä elävät otetaan sisäiseen opetuk
seen, ajasta, paikasta ja olosuhteista riippu
matta. Se joka rakastaa velvollisuuksiaan, mi
tä ne ovatkin, ei epäile todellisuuden luotet
tavuutta, miltä se näyttääkin. Jokainen joka 
antaa kaikkensa on "soturin" tiellä. - Se jo-
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ka haluaa opettaa on opetettuna, se joka ha
luaa oppia, opettaa. 

Olet itse opettanut luovuutta juuri muuttumi

sen, uudistumisen ja toiseksi tulemisen näkö
kulmasta. Mitä valmiuksia ihmiseltä vaadi
taan, jotta hän pystyisi muuttamaan käsityk
siään maailmasta, itsestään ja todellisuudesta? 

Mielestäni tärkeintä on pidättäytyä kokemi
seen ja antaa asioiden kokemisen opettaa. Ko
kemisesta versoo kaikki mitä tarvitaan. Ko
kemiseen pysähtyminen edellyttää uskomuk
sista, toivomuksista, luuloista, arveluista ja 
kuvitelmista pidättäytymistä. Ei kukaan voi 
olla rehellinen kokemuksilleen ilman, että hän 
saavuttaa viisautta. 
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MARKKU GR AAEN ALUSTUS 

Länsimaisessa kulttuurissa ei näytä olevan 
luonnollista sijoittumista niille asioille, jois
ta ihminen puhuu inhimillisestä kasvusta pu
huessaan. T ämä näkyy parhaiten puheiden 
vääristymisessä. Tarkoitetuille merkityksille 
ei löydy luonnollista ja aitoa ilmaisua. Sa
nat vääristävät puhetta. 

Kulttuurille on ominaista pyrkimys val
taan, hallintaan ja ennustettavuuteen, asioi
hin, jotka eivät merkitse mitään yksittäisel
le, ainutkertaiselle ja kokevalle ihmiselle. Ja 
sana 'kasvu' kertoo miten asiat vääristyvät 
länsimaisessa kulttuurissa. Jokainen, joka on 
todella jotakin oivaltanut, ymmärtänyt ja ta
junnut omasta inhimillisestä olemisestaan ja 
todellisuudestaan tietää, että tällaisen hetken 
yhteydessä koetaan olennaisella tavalla 'pie
neksi tulemista'. Inhimillinen tyydytys tulee 
vähenemisestä. Yksilöllisen kokemisen kan
nalta 'kasvu' on vapautumista ja pieneksi tu
lemista. Todellista 'kasvua' tapahtuu valta
halujen murtuessa ja silloin, kun löytyy se 
elämän totuus, joka ei ole ihmisten mielipi
teistä riippuvainen. Sana 'kasvu' vääristää 
tarkoitetun asian ja vaikeuttaa sen tiedosta
mista. 

Kun puhutaan inhimillisen kasvun ulottu
vuuksista, niin helposti sorrutaan länsimai
sen kulttuurin pinnallisiin ja ainutkertaisuut
ta torjuviin ajatusmalleihin. Ilmeisesti luon
nontieteiden vaikutuksesta yksilön elämäärf 
suhtaudutaan kuin se olisi jotakin ennustet
tavaa ja sen mahdollisuudet ennalta nähtä
vissä. Kuvitellaan, että inhimillisen kasvun 
ulottuvuudet voidaan nähdä ulkoapäin tai yl
häältäpäin. Mutta yksilö on aina elämänsä 
prosessissa ja näkee oman olemassaolonsa ja 
todellisuutensa siitä positiosta käsin, jossa 
hän on. Todellisuus on yksilölle perspektii
vistä. Yksilön mahdollisuudet teoretisoida 
inhimillistä elämää ovat jostakin yksittäisestä 
positiosta avautuvia perspektiivisiä näkymiä. 
Jos tästä perspektiivisyydestä irrottaudutaan, 
niin ei enää puhuta ihmisistä ja yksilöistä. 
Luonnontieteelliset ajatusmallit tekevät ihmi
sestä 'kuolleen kappaleen'. 



Vain kokemus muuttaa 

ihmistä 

Vaikka inhimillinen todellisuus olisi kaikil
le sama, niin jokainen tietoisuus näkee sen 
omasta positiostaan käsin ja omien taipu
mustensa, pyrkimystensä ja kokemushistori
ansa pohjalta. Jokainen kokemus muuttaa 
ihmistä, saa hänet näkemään todellisuutta 
uusin silmin ja suhtautumaan siihen uudel
la tavalla. Kokemukset ovat peruuttamatton
ta, lopullista ja toistamatonta muuttumista. 
Kokevasta tietoisuudesta käsin ei voida tie
tää, mitä tulevat kokemukset tuovat muka
naan. Yksilön todellisuus on perustavanlaa
tuisesti odottamatonta ja arvaamatonta. Toi
sen kertomukset kokemastaan eivät ole mer
kityksellisiä ellei ole asiaan liittyviä omia ko
kemuksia. Kokemuksia ei voida siirtää eikä 
välittää. Yksilöllisen, kokevan tietoisuuden 
kannalta ei voi olla inhimillisten ulottuvuuk
sien lopullista kuvausta, voi olla vain rikas
tuttavaa keskustelua. - On vähennyttävä ai
nutkertaiseksi. 

L änsimaisen kulttuurin kontekstissa ole
tetaan jokin abstrakti ymmärrys, jonka koh
teena todellisuus on. A inutkertainen yksilöl
lisyys ohitetaan, ja siten myös hämärretään 
ajatukset vakavasti otettavasta yksilökehityk
sestä. Kokevan ja muuttuvan yksilön kannal
ta ei ole mitään yleistä, ylisubjektiivista ym
märrystä eikä myöskään ymmärryksen tuot
tamia lopullisia todellisuuskuvauksia. Sub
jektiivisen ja kehittyvän tietoisuuden kannal
ta on jopa sanottava, että ymmärrys ei ole 
ihmisessä vaan ymmärrettävissä asioissa. Jo
kaiseen asiaan sisältyy siihen liittyvä ymmär
rys. Ymmärtäminen on ymmärtämättömyy
destä vapautumista. Näin ymmärtäminen ei 
'kasvata' yksilöä vaan vähentää. Ymmärtä
minen on ymmärtämishuolen poisymmärtä
mistä. 

Käsittäminen ja määritteleminen, samoin 
kuin teoretisointi ja selittäminen tuhoavat to
dellisuuden ainutkertaisuutta ja siten myös 
ajatusta yksilön kehityksestä ainutkertaistu
misena. Yksilön kannalta olennaista on ete
neminen, tietoisuuden vahvistuminen, ei se
littäminen. Jokainen käsite ja määritelmä py
säyttää elävää todellisuutta ja sulkee tietä 
muutokseen. Kåsitteellistävä asenne heiken
tää ja hämärtää ajatusta elämästä oppimi
sen prosessina. Vapautuminen käsitteistä ja 
määritelmistä avaa tien välittömien kokemus
ten hyväksymiseen ja siten tien muutokseen 
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ja kehitykseen. 

Kunnioittamisesta 

Esimerkkinä käsittämishalun aiheuttamis
ta seurauksista voidaan esittää 'kunnioitta
minen'. Käsittämisen kannalta kunnioittami
nen edellyttää tilannetta, jossa on jotakin 
kunnioitettavaa, jotakin jalustalle nostetta
vaa. Kunnioittaminen on mahdollista, jos on 
jotakin kunnioitettavaa. Kuitenkin kokeile
malla kunnioittamista mihin tahansa voi
daan nähdä, että kunnioittava asenne löytää 
kunnioitettavasta aina jotakin kunnioitetta
vaa. Mitä tahansa voidaan kunnioittaa sillä 
kunniottaminen on kunnioitettavan löytä
mistä. Ei ole sellaista ihmistä tai asiaa, josta 
välitön ja kokeva kunnioittaminen ei löytäi
si kunnioitettavaa. Kunnioittaminen on ta
pa toimia. - Vastaavanlainen tilanne tulee 
esiin 'luottamisen' yhteydessä. Käsittämisha
lu edellyttää, että on ensin oltava jotakin luo
tettavaa, luotettavaksi osoittautunutta, ennen 
kuin voidaan luottaa. Kokevalle yksilölle 
luottaminen on kuitenkin toimintatapa, jol
la etsitään luotettavuutta. Luotettavuutta löy
detään luottamalla. Kunnioittaminen ja luot
taminen ovat tietoisuutta herättäviä toiminta
ja kokemismuotoja. 

Suotuisa yksilöllinen muuttuminen on ai
nutkertaistumista ja sellaisena astumista kä
sittämättömään. Muuttumisessa syyllä on ai
na odottamaton seuraus. Itseään kehittävä ja 
kasvattava ihminen joutuu jatkuvasti totea
maan, ettei hän voi pyrkiä johonkin halua
maansa tulokseen. Kokeminen avaa silmät 
arvaamattomalla tavalla. Joudutaan totea
maan, että TEOILL A ON NIISTÄ RIIPPU
M ATON SEURAUS. Ja tämän takia yksilö
kehitys asetetaan kulttuurissa toissijaiseen 
asemaan. Mutta juuri se, että teoilla on niis
tä riippumaton seuraus, on yksilökehitykselle 
todella tärkeää ja merkityksellistä. Käsittä
mishalu estää olennaisimman oivaltamisen. 

KESKUSTELUA 

Pekka P: 
Minä haluaisin kysyä yhden asian. Käytit 

monta kertaa ilmaisua "länsimaisessa kult
tuurissa" ja "länsimainen ihminen''. Onko se 

vain niin, että itse tunnet tämän kulttuurin 
omakohtaisesti vai onko selvä ero siihen, että 

muissa kulttuureissa nämä asiat ovat oleel
lisesti eri tavalla? 



Markku: 
Ei vaan minä vertaan sitä taustaa, mikä mi

nulla on länsimaisena ihmisenä siihen, mitä 

minä todella yksilönä koen ja näen sen ris
tiriitaisena. 

Pekka S: 
.... mutta, että sinä et ole länsimaisen kult
tuurin kasvattama jossakin ratkaisevassa 
merkityksessä. Eli ajattelet ihmisen voivan 
mennä oman kulttuurinsa - tässä tapauk
sessa länsimaisen - ulkopuolelle .... Jos me 
ajattelemme, että on olemassa jokin sellai
nen kokonaisuus kuin kulttuurimuoto, joka 
kasvattaa tietyntyyppistä kokemusta tai tie
tyntyyppisen kokemuksen vääristymää, niin 
voidaan tietysti aidosti kysyä, mistä minä tie
dän, milloin olen päässyt sen vääristymän ul

kopuolelle, kun en ole koskaan toisenlaises
sa kulttuurissa elänyt ja kasvanut. Eikö se
kin, mitä sinä todella yksilönä koet, ole län
simaisen kulttuurin sisällä tapahtuvaa, ja si

käli tähän kulttuuriin kuuluvaa? 

Markku: 
Niin, mutta nyt sinä haet taas vertailevaa läh

tökohtaa. Jos me tukeudumme vain ja ai
noastaan siihen, mitä minä todella oiva/fan, 
se on se, minkä ympärillä kaikki tapahtuu. 
Minua ei henkilökohtaisesti hyödytä itämai
sen ja länsimaisen kulttuurin vertaileminen. 

Pekka S: 
Siis sinä teit erottelu n. Erottelu itse on ver
tailua ja vertailussa ei ole mitään huonoa. 
Vertailun kautta me voimme saada esille sel

laisia asioita, joista me voimme sanoa, että 
ne ovat jotain erityisiä. Itse asiassa silloin, 
kun me jostain puhumme, puhumme aina 
jostain erityisestä. Ei voida koskaan päästä 
sen ulkopuolelle; ajattelu itse edellyttää erot

telua ja vertailua. 

Jos sinun lähtökohtanasi on se erottelu tai 
vertailu, että länsimainen kulttuuri on ongel
ma ja sitten on jotain muuta, joka ei ole län
simaista kulttuuria ja ongelmatonta siinä 
suhteessa kuin sinä haluat sanoa, niin minä 
yritin kysyä, mitä se sitten on. 

Mitä on se yleinen sinussa, joka on länsi

maisen kulttuurin tuote ja ongelmallista ja 
mitä on se, niin kuin haluat sanoa, henkilö
kohtainen, joka ei ole länsimaisen kulttuu
rin tuote? Mistä se on tullut, se henkilökoh

tainen, jos se ei ole tässä kulttuurissa kasva
nut ja syntynyt. 
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PEKKA SUNDELLIN ALUST US 

Yritän lähestyä tätä teemaa hivenen toisella 
tavalla kuin Markku. Toivottavasti se sopii 
ja ainakin se antaa mahdollisuuden keskus
teluun. Keskusteluun siinä aidossa merkityk
sessä, että siinä on tarkoitus ymmärtää tois

ta. Aito keskustelu ylittää vakuuttelun ja us
kottelun, mikäli totuus on kannustin tässä 
vuorovaikutuksessa. 

Kun sain tämän illan teeman "Nykyihmi
sen henkisen kasvun ulottuvuudet'', niin 
hämmästyin teeman tavatonta laajuutta: se

hän pitää sisällään melkein mitä vaan. Siitä 
johtuu teeman hahmottamisen vaikeus. 

Aluksi teen tällaisen käsitteellisen erotte
lun ja luokittelun. Myöhemmin haluan sit
ten puolustaa tätä käsitteellistä lähetymista
paa, mikäli se synnyttää keskustelua. Yritän 

nyt kiinnittää huomiota yhteen kohtaan täs
sä otsikossa ja se on henkinen. Ajattelen, että 
nämä muut sanat ovat sellaisia, että ne mää
tittelevät erityistä tässä otsikossa, mutta sa
nassa henkinen on otsikon ydin. Aluksi oi
keastaan kysyn, mitä sillä henkisellä voitai
siin tarkoittaa, mitä on henki tai henkinen? 

Hengen ulottuvuudet 

Ehdotan, että meillä voisi olla kolme alus
tavaa tapaa ymmärtää tämä sana. Ja oike
astaan huomaamme näin sanoessamme itse 

asiassa jo antaneemme ensimmäisen hengen 
ulottuvuuden tai henkisen määritelmän. 
Henki on synonyymi sanalle ymmärtää. Se 
tarkoittaa inhimillistä tietoisuutta tai kulttuu
ria laajassa mielessä. Siis jotain sellaista, joka 
on luonnon vastakohta, ja ihmisen tekemää. 

Henki on jotain sellaista, jonka alkuperä 
on ihmisessä ja joka ei ole meille annettu
na. Siis siinä mielessä kuin luonto on meille 
annettu: emme ole itse tehneet luontoa. Hen
ki on nimittäin jotain sellaista, joka on ab
soluuttisesti oman ymmärryksemme ja teke

misen tulos. 
Toisaalta voidaan sanoa, että usein kun 

puhutaan henkisestä, puhutaan tietynlaisis-



ta arvoista. Siinä ei varsinaisesti erotella maa
ilmassa erilaisia olemuksia, vaan ajatellaan, 
että puhutaan arvoista ikäänkuin näiden ole
musten laadullisina piirteinä. 

Eräs tapa jäsentää nämä henkiset arvot on 
jako eettisiin, esteettisiin, teoreettisiin ja us
konnollisiin arvoihin. T ällöin yleensä ajatel
laan, että nämä arvot oikeuttavat itse itsen
sä ja ovat kaikkien muiden arvojen viimekä
tisenä perustana. Muu on itsearvoihin näh
den välineen asemassa. 

Nämä arvot erotellaan joistakin toisista ar
voista; vitaalisista arvoista, arvoista, jotka 
liittyvät mielihyvään, terveyteen tai hyötyyn. 
Ja tällöin ajatellaan, että henkiset arvot ovat 
jotakin sellaista, jota ei tavoitella välineenä 
vaan niiden itsensä tähden. 

Eikö ole aika tavallista ajatella, että rahaa 
ei tavoitella itseisarvona, vaan sen tähden, et
tä se on väline vaihtaa joitakin sellaisia asi
oita, joita tarvitaan. Rahan voi vaihtaa kau
neuteen tai ainakin johonkin sellaiseen, jon
ka kautta tämä kauneus ilmenee. 

Myöskään keskustelu ei ole itseisarvo si
nänsä. Se on väline tavoittaa totuutta tai pa
rempaa itseymmärrystä. 

Nykyihmisen arvot 

Teen pienen sivupolun siksi, että otsikos
sa on sana nykyihminen. Jos me ajattelem
me tätä otsikkoa nyt näiden ns. itseisarvo
jen kautta, sanoisin silloin mielelläni, että ny
kyihmisen arvot tai henkisen kasvun muo
dot ovat samat kuin ihmisillä aina. Henki
nen kasvu on yhtä ja samaa ihmisen pyrki
mystä täyttää oma mittansa, tavoittaa tarkoi
tuksensa, vain sen muodot vaihtelevat. Kult
tuuriin liittyy erilaisia välineitä, ilmentymiä, 
mutta ne samat välineet voivat liittyä tai eri 
välineet kannattaa samaa perusarvoa. Esi
merkiksi musiikin olemassaolon muoto on 
maailmassa hyvin erilainen kuin veistoksen 
tai runon. Kaikki nämä muodot silti kannat
tavat samaa ehdotonta arvoa - kauneutta. 

Kolmanneksi hengestä puhutaan ikään 
kuin (luonnon) esineenä. Esimerkiksi silloin, 
kun puhutaan luonnon hengistä, nähdään, 
että se on puhetta esineistä, erillisistä olen
naista. Sen lähtökohtana on jaottelu, että 
meillä on olemassa kaksi tai useampia ole
massaolon tasoja. Toinen on materiaalinen 
ja sen vastakohtana on jotain arvokkaam
paa, henkistä. T ässä ajatellaan, että sellaiset 
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olennot, jotka ovat materiaalisessa hahmossa 
ovat huonompia kuin sellaiset olennot tai esi
neet, jotka ovat ei-materiaalisessa hahmos
sa. Niitä voidaan luokitella erilaisiin hierar
kioihin sen mukaan, minkälainen maailman
katsomus on kysymyksessä. Tosin joissakin 
katsomuksissa arvo ei riipu siitä, ovatko ne 
aineellisia vai henkisiä, vaan niiden toimin
nan tarkoituksesta ja motiiveista. Kristillises
sä perinteessä esimerkiksi sopii langennut 
arkkienkeli, joka sittemmin tunnetaan itse pi
runa. 

Merkityksistä 
Kun alussa ensimmäisen määritelmän mu

kaan sanoin - henki on luonnon vastakoh
ta - niin en halunnut oikeastaan sanoa si
tä, että se olisi materian vastakohta, vaan yri
tin sanoa, että henkiseen liittyy ymmärrys. 
Siis kyky antaa asioille merkityksiä. 

Kerron tästä pienen esimerkin. Se ehkä sel
ventää sitä, mitä sanoin erilaisista esineistä 
tai ilmenemismuodoista, jotka voivat kan
nattaa samaa arvoa tai muuta merkitystä. 
Ymmärtäminen on kykyä antaa asioille mer
kityksiä. Merkityksen ymmärtäminen on so
siaalista. Se tapahtuu tietynlaisissa istituuti
oissa. Esimerkiksi kun nyt puhun, ja joku 
teistä nostaa käden, se merkitsee mitä ilmei
simmin puheenvuoron pyyntöä. Mutta sama 
teko bussipysäkillä merkitsee eri asiaa. Jos 
joku lähtee tämän jälkeen läheiseen ravinto
laan, ja nostaa käden pystyyn siellä, se ei 
merkitse puheenvuoron pyyntöä, vaan tarjoi
lijan kutsumista paikalle. Meillä on yksi te
ko ja kolme eri merkitystä. 

Subjekti - henki 
Kuinka nämä eleet voidaan sitten ymmär

tää eri tavalla? Tapa jolla ymmärrämme tä
män esimerkkinä käytetyn teon eri merkityk
set, on yksilöllinen tai kultturinen piirre, ja 
sikäli ihmisen luoma. Näitä merkityksiä em
me löydä luonnosta tutkimalla sitä luonnon
tieteellisellä tavalla. Ajatellessamme luontoa 
aineellisena tai materiaalisena, ymmärräm
me sen kuten vanhakantaisessa lunonnontie
teellisessä lähetymistavassa, jossa henkeä aja
tellaan perinteisesti materian vastakohtana. 
Mitä materia silloin olisi? T ietty aistimelli
suuden muoto? Materia on se, mitä voidaan 
esimerkiksi nähdä tai kuulla. Kuka tai mikä 
tällöin näkee tai kuulee? 



Mutta jos materia määritellään - mate
ria on se, mikä on tietoisuuden kohteena -
huomaamme, että tietynlainen jako nykyfy
siikkaan tai itseasiassa hieman vanhempaan 
fysiikkaan perustuva jako aineellisten kap
paleiden ja ei-aineellisten kappaleiden välil
lä katoaa. Henki on se, joka ottaa jonkin 
kohteekseen. Silloin käytämme hyvin yksin
kertaista jakoa subjektiin ja objektiin. Se mi
kä on aina objektina on materiaa ja se, mi
kä on aina subjektina, on henkeä. Näin mi
nä haluaisin ymmärtää Markun äskeisen pu
heenvuoron. 

On kovin vaikea sanoa, että toinen on ar
vokkaampi kuin toinen. Henki on se, joka 
viittaa aina toiseen ja toinen on se, jota il
man henki ei tule tietoiseksi itsestään. Voi
daan sanoa, että on olemassa tietty minä, ja 
aina kun on olemassa tietty minä, tietylle mi
nälle on olemassa jotain, joka ei ole minä. 
Se on materiaa. 

Hengen objektivaatioita on se, että ym
märtää ei-minän minäksi, sekoittaa nämä 
kaksi keskenään. Eli ei ole tietoinen itsestään 
erillisenä olentona. T ämä on Fichten ajatus 
hengen dialektiikasta. Dialektiikka on nyt 
huono sana tässä yhteydessä, sillä marxilai
sessa filosofiassa dialektiikalla tarkoitetaan 
sekä todellisuuden rakennetta että filosofis
ta metodia. 
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EELI KLEMET IN ALUSTUS 

Yritän tiivistää alustukseni yhden kysymyk
sen ympärille, että jää aikaa keskusteluun. 

ltsekasvatus -
maailman parannus 

Näitä sanoja ei ole totuttu kuulemaan vaka
vasti otettuina samassa lauseessa, ja niissä 
molemmissa on aika epäilyttävä aromi. "It
sekasvatus" kuulostaa kovin sulketuneelta ei
kä "maailmanparannus" ole nyt parhaassa 
kurssissaan. Näitä kahta pidetään yleensä 
toisilleen vastakkaisina pyrkimyksinä, joilla 
on aivan erilaiset puhetapansa ja -yhteisön
sä. "Maailmanparantajat" syyttävät "itsekas
vattaj ia" sokeudesta ympäristön tehtäville ja 
jälkimmäiset taas ivaavat maailmanparanta
jia sokeudesta oman itsensä suhteen. Yritän 
seuraavalla esimerkillä häiritä tätä vanhaa ra
janvetoa. 

Teon kuilu 

Teon kuilu on tilanne, jonka voi löytää sekä 
läheltä itsestä että kauempaa maailmalta: jo
ku asioiden tila huomataan pahaksi, ei-toi
vottavaksi ja siitä ollaan yksimielisiä; muu
toksen tarve on ilmiselvä - mutta silti sille 
asialle ei tehdä mitään. 

Mistä tässä on kysymys? Kun on käynyt 
läpi tavanomaiset vastauksensa ja selitysre
pertuaarinsa, jää kiusallinen epäilys ettei ole 
vielä koskettanutkaan koko asiaa, että tässä 
kyteekin suurempi mysteeri kuin pystytään 
ajattelemaan, sellainen, joka ei ole enää rat
kaistavissa jokapäiväisen toiminnallisuuden 
suunnassa. 

Uteliaisuus 

Teon kuiluun liittyy toinen mysteeri: uteliai
suus. Uteliaisuutemme kohdistuu aktiivise
na kaikkeen tekemiseen, siihen mitä on teh
ty tai suunniteltu tehtäväksi tai mitä mieltä 
ollaan siitä, mitä joku on tehnyt. Uskomme, 



että se uteliaisuus vie todellisuutta ja Tekoa 
kohti. Mutta käykö niin? 

Uteliaisuus on nälkäinen keräilijä. Uteli
aisuutemme, joka maistelee kaikkea, mutta 

ei sulata mitään, kasaa eräänlaista lausete
ollista kuonaa, "väliainetta" itsemme ja te
kojemme väliin. Se "väliaine" on näennäi
sesti hyvin valaisevaa, välkehtivää, mutta sii
nä valossa on merkillistä lamaavuutta niin, 
että se lopulta kuitenkin enemmän peittää ja 
mystifoi kuin valaisee. Mitä harmaammaksi 
käy arkisten tekojen maailma, sitä liikku
vammaksi tämä "väliaine' '. Siellä on kaikki 
elävyys ja tyylien rikkaus, merkkien huuma. 
En tarkoita "viihteellisyyttä", vaan aivan asi
allista puhetta, uutisia, kommentaareja, esi
telmiä, kaikkea tätä. T ätäkin. 

Orjuus 

Tekojen maailma uhkaa sensijaan köyhtyä 

pelkäksi toimenpiteiden sarjaksi, jossa tie
tynlaisen väsähtäneen itsestäänselvyyden lo
giikalla toimenpide seuraa edellistä toimen
pidettä. Perusteiden punnitseminen ja pien
ten asioiden merkityksellisyys katoavat. Me

tafysiikka leikkautuu arjesta lopullisesti ir
ti. Merkityksien ajelehdittua aikansa niiden 
sijan ottaa Intensiteetti - totaalikokemus on 
saatava millä hinnalla hyvänsä - ja se, joka 
saa käyttöönsä Intensiteetin, se on maail
manhallitsija. 

Ensimmäinen havahtuminen on orjuuden
tunne. Kun tunnemme olevamme orjia, mei
dän on turha syyttää maailmanhallitsijaa. 
Tulisi kysyä kysymys: Mikä minussa syleilee 
orjuutta? Sen sijaan että jahtaisin maailmas
ta syyllisiä, olisi kysyttävä: mikä minussa luo 
perustaa itsemanipulaatiolle? Mitä olemuk
seni puolta siinä ruokitaan? Isokaan mahti 
ei pysty huiputtamaan minua, ellei itsessäni 
ole jotain, joka mieluusti osallistuu huipu
tukseen. T ässä "maailmanparantaja" kysyy 
samaa kysymystä "itsekasvattajan" kanssa. 

T ie orjuudesta? Kunnioittaminen - jos
ta Markku puhui - tajutaan yleensä niin 

päin, että ensin on jalusta ja sitten tulee kun
nioitus perässä. Samoin voi sanoa kiinnos

tuksesta: Yleensä katsotaan, että lämmin 
kiinnostus syntyy, kun on sellainen asia, jo
ka on kiinnostava. Kun se herättää kiinnos
tukseni, sen jälkeen kiinostun siitä ja alan si
tä harrastaa. Mutta kannattaa työskennellä 
myös toisinpäin, niin että ensin t.arkkaavai
suudella lämmittää kohteen, sen myötä kiin-
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nostuu siitä. Näin siirrymme passiivisesta 
"väliaineesta" aktiivisen "työvälineen" suun

taan. Emme ole enää pelkkää materiaa -
josta Pekka puhui - "Mikä on aina objek
tina on materiaa'.' Jos toimin vain kohteena, 

joka reagoi mielenkiintoisiin ärsykkeisiin, en

kö silloin jää pelkäksi materiaksi? Se koulu
tustie, jota suosittelin, kulkee tarkkaavaisuu

desta kiinnostukseen päin. - Siitä ei tässä 
enempää. 

Pekka S: 
Se mitä tuossa mielessä sanoin hengestä oli 
hyvin teoreettinen ratkaisu ja lähinnä maa
ilmankuvallinen tai maailmankatsomuksel
linen. Se oli tietty tapa ymmärtää henkeä 
yleisenä periaatteena. Mutta jos haluaa op
pia ymmärtämään ei sitä, mikä on paras 
mahdollinen maailmankatsomus, vaan omaa 
erityistä persoonaansa - ne eivät nimittäin 
ole välttämättä yksi ja sama asia minun mie
lestäni - silloin en osaisi suositella tällaista 
filosofista menetelmää. Mitä paremman mal
lin hengen yleisestä lainalaisuudesta luo, si
tä paremmin itse tulee tietoiseksi omasta 
reaalisesta henkilöstään. 

Henkilökohtaiset asiat ovat, kuten itse sa
nakin sanoo, henkilökohtaisia. Se tarkoittaa 
sitä, että ne ovat erityisiä kullekin ihmiselle. 
Siinä mielessä sellainen filosofisluonteinen 
tai maailmankatsomuksellinen ratkaisu ei 
välttämättä niitä ratkaise, vaan usein parem
minkin päinvastoin. Asenne on kaiken tie
toisuuden lähtökohta, voidaan teoreettisesti 
sanoa. Mutta vaikka tämän teoreettisesti 
huomaisimme, ei meidän oma asenteellisuu
temme ole periaatteessa muuttunut muuten 
kuin suhteessa joihinkin teoreettisiin kysy
myksiin tai maailmankatsomuksellisiin asi
oihin. Modernissa länsimaisessa kulttuuris
sa nimittäisimme henkilökohtaisia ratkaisuja 
psykologisiksi. Minä en luonnehtinut sitä, 
miten inhimillinen psyyke toimii. Minä yri
tin sanoa jotain siitä, miten sen pitäisi toi
mia, eli mikä on ideaalinen tapa eräässä mie
lessä. Minä en pidä lähestymistapana sitä, et
tä ensin opettelee idean ja sitten yrittää olla 
sen mittainen. Sen lisäksi tarvitaan sitä, että 
"katsoo" itseään. Yksinkertaisesti, mittaa
matta. Silloin, kun oma ihmisen idea on mo
raalinen, mitta on silloin myös moraali� Mo
raalilla voidaan paljon myös peittää. Ehkä
pä tällöin pitäisikin puhua moralismista ... 



Ajatuksia menneestä maisemasta 

HEIKKI MERONEN 

Inhimillisen kasvun seminaarin opiskelija 1986-1987 

Helsinki 

Nainen kasvot kuin suudeltavat, 

posket punattu, 

naamio valkoinen lumi, 

silmät kissan, 

viikset pitkät kuin kuolemat, 

terävät viinimaljat, 

punaviiniä, 

kädet ojossa kuin Jumalalla maalauksissa, 

tule luokseni hän sanoo, tule vahvuuden ja taaiuuden 

tuntumaan, minä elän. 

Sinä olet kuin lintu, 

kuin musta takanasi seisoo temppeli ja 

helvetti, 

voitko ymmärtää, 

siipesi leviävät kuin aroille myrskytuuli repeää, 

tuska, 

hyöhenesi ja sulkasi pistävät käsivarsilihaksistasi 

kuin miekat ia terävät teroitetut pikkutikarit, 

kasvosi raadeltu liha: vahva verinen anteeksiantamaton; 

ia sisaresi tanssii, leveässä olkihatussa, 

balleriinatossuissa, punaisessa nauhassa hänen olkapäillään 

lukee latinaksi, rakastan tätä elämän vuosisuolaista merta; 

ja sinä tiedät että et koskaan voi uida, samentuneessa myrskyssä, 

samentuneessa sarkasmissa, iossa elää levä, pilkka ja sadismi, 

kahleet ja ketjut ovat ruokasi; 

ia ulosta! sanoien jatkuvaa pyramidia Joka ei koskaan lopu, 

sillä kohtalosi on kuolla sanoihin elävänä. 

Sinä mustatakkuinen kumma lintu, 

höyhenet ja sulat käsivarsiesi lihaksissa kuin pienet pisteet, 

piikit antautumiselle. 

Lierihatut, apeat kasvonaamiot, ei nenälle sijaa, ei korville 

sijaa, tummat lierihatut, kalpeat kasvot, silmänaukot, 

takana heiluvat punaiset liput, ia keltaista aurinkoa on helppo 

katsella. 
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Rikottua marmoria, 

väriharmaata arkiseinää, 

ja te liu'utte hymyssä suin, 
Vivaldia soitetaan jossakin, 

kimittävä pieni huilu, 
ja sille ääneen vastaava etäinen sello. 

Kaiuttomassa tilassa kantautuu ääni, 

linnut tulevat, 
kaukokaipuulinnut saapuvat luoksemme 

tänään, on sumua, ilta saapuu 

vähin äänin kaupunkiin, 
tuulen tyven pyörtää palatsien eteishuoneisiin, 

mies mustassa kolmikolkkahatussaan ja rakastettu valkoisessa 

torpedopuvussaan, punaruusu 

otsalla, 
kulkevat vyötettyinä kahden kaaripalatsin ohitse, 

ja kaukaa kuuluu harmoninen soitto 
kaunis, äärettömän kaunis kuin itse Jumala olisi lasketunut 

maan kanteen kukkimaan, 
kuin kaikki myötäsyntyinen ihastuttava onni olisi tässä 

luonanne, teidän, mustan ja valkoisen, 

miehen ja naisen ympärillä; 
sumuisen kosteassa hämärässä, sumuisen täyteläisen täydessä tajunnan tilassa. 

Hennosti mies ottaa keltahunnun kasvoiltaan, 

syleilee rakastettua ihmistä, 
ja nukahtaa. 

Punaisia äärisateenvarjoja, matkamiehiä 
tori täynnä, 

ihmisillä ihonväriset kasvot, 
loistavat naurua rehevää iloa ja parkittua asketismia. 

Kaksi melankolia hahmoa, hidasta arpikudosta, kaksi paria 
käsiä, kaksi nenää, 14 metriä pitsiä, harsoa, tylliä, 2 kiloa 
kipsiä, 27 metriä rautalankaa, ne]jä rubiinia silmänaukkoihin, 

ja yksi kaulakoruksi, ja nämä kaikki on kirjannut ylös Mrenz 

tarveaineiksi maiionettinukkien valmistamiseksi 1887 Padova. 

Muukalaisia liehuva silkki 
tumma harmaa 
violetti vihreä 

atleetti vesi. 

Peilikasvot, vahatut huulet, 
elementteinä tuli vesi viha 
ja rakkaus. 

Pikkusilta kanaalin yllä, 

rannalta rannalle kaareutuva, kivestä, 

mies, ja toinen mies, 
koskettavat ohimennen, huomaamatta toisiaan, 

aistien käden lämmön, 

kosteuden, 

hitaan hyvästijätön. 
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Punaiseen, aniliinin punaiseen 
ja vauvan valkoiseen vaatetettu soturi, 

jalkojensa alla märkä, ytimiään 
märkä tori. 

Kirkko sakramentti, demilitarisoitu vyöhyke, 
rukoukseen nousseet, 

rukouksesta laskeutuneet ylhäisönaiset. 

Maljakko pääkallo ylöspäin kohoavat (kasvinvirrat), sielun kasvunvirrat, 
linjamalleina ohuet (yläpilvet) pilvet, 

ajatuksina ihmisyys kosmisuus ja kineettisyyden kristillinen epäpyhitettävyys, 
tämä elämä nousee ja laskee, se on kuin 

valtavuoroinen vuono, syvä kirkas, 
mutta päällä lillii öljyinen samentunut saasta, 

vesi alkuaineista py hitetyin 
odottamattomista hyökkäävin. 

Pulleat santapaperirinnat, 
vatsalla tuore ruusu, 

napana itäinen moottoritie, 
kädet epätyylitellyt harkot (kipinäharkot) 

risteytyvät vihreään taustakartonkiin, 
tämä on kuin Mitan Kunderan maisema, 

minä en ole sitä aiemmin tiennyt, 
siveltimen vedot kuin takertuvat piikit, 
tähtikirkkaat kalvot, 

kotimaahan jätetyt hepreapalatsit. 

Kipsikristus, seinään maalattu epätaru, 
ikkunasta loistaa kaupungin haamu, 
puita jokin vuori, kaukana 

salliva valo, huoneen sisällä rohjottaa 

mies itkutuolissa, 
kädessä viherkirja 

mielessä yksinäisyyden varjo 
omatarussa koillisen kylmyys. 

Lapsi leikkii pihalla, 
sininen pallo pomppii nurmikentän yli, 

kriittisyys on läsnä. 
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