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Esipuhe
Tämä kirja, Vapauden siivet 2, on nimensä mukaan jatkoa
kirjalle Vapauden siivet (BoD 2014, uusi painos BoD
2016).
Tämäkin kirja koostuu keskusteluista, joita olen purkanut
suoraan äänitteeltä. Nämä äänitteet ovat syntyneet
kanavoinneista, joita on käyty Lea Tikkalan ja Harry
Tuomisen luona Rauhan Rannassa, jossa toimii Suomen
IOK-keskus. Se on paikka, jossa Ihmeiden Oppikurssin
opiskelijat voivat kohdata vuosittain järjestettävissä kesäja syysjuhlissa. Lisäksi olen käynyt Lea Tikkalan ja Harry
Tuomisen luona yksityiskanavoinneissa.
Kirjan teksti on suoraan äänitteeltä, mutta omat repliikkini
olen muuttanut suuremmilta osin kirjakieleksi, jotta sitä
olisi hieman miellyttävämpi lukea. Kanavoijan ääni näkyy
lihavoituna.
Pääosin teksti koskee omaa elämääni ja omia ajatuksiani,
joita minulla ei ole koskaan ollut tarvetta peitellä.
Avoimuuteni ja rehellisyyteni saattaa toisinaan herättää
kummastusta, mutta olen tullut siihen tulokseen, että juuri
rehellisyyttä haluan antaa. Jos kokemuksistani ja kirjan
tarjoamista vastauksista kysymyksiini on jollekin apua, se
riittää minulle.
Lisäksi olen pohtinut muutenkin sitä, että yhteiskunnan
”julkisuusrakenteessa” on tapahtunut suuri muutos. Se
mitä ennen vanhaan kirjoitettiin salassa päiväkirjan
sivuille, voi nyt aivan hyvin olla julkista tietoa
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instagramissa. Nuoret jakavat paljon ajatuksiaan ja
kokemuksiaan suurille kaveripiireille tai aivan julkisesti.
On toki vielä olemassa ”vastarannan kiiskiä”, jotka eivät
hyväksy palveluita, joita internet tähän kokemuksien
jakamiseen tarjoaa. Toki ihmisellä voi olla ja varmasti on
ihan hyväkin olla myös omia muistiinpanoja ja
päiväkirjoja, joita ei julkaista. Sekin on varmasti ihan
terveellistä terapiaa.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että avoimuus ja rehellisyys on
hyväksi. Jos joku uskaltaa sosiaalisessa mediassa kertoa
esimerkiksi kokemuksestaan vaikean sairauden kanssa, se
voi rohkaista muitakin kertomaan ja näin ollen ihmiset
voivat auttaa toisiaan laajentaessaan näkökulmiaan ja
löytäessään toisiltaan uusia tiedon ja ymmärryksen
siemeniä.
Ykseyttä kohti kun olemme menossa, niin kommunikaatio
laajenee myös muodon tasolla. Yhteydenpito käy yhä
helpommaksi ja laajemmaksi myös tietotekniikan
puolella. Lapsuuden ystäviäkin voi löytää facebookista ja
aloittaa heidän kanssaan uudenlainen kommunikaatio, jota
ei aiemmin ollut.
Tanskalaisen ystäväni kanssa keskustelin hiljattain
”kollektiivisesta heräämisestä”. Tuntuu todella siltä, että
yhä useampi on alkanut harjoittaa mielen rauhaan ja
rakkauden laajentamiseen tähtääviä menetelmiä.
Kanavoinnissa on kerran tullut esille, että ”uskonnon
muodolla ei ole merkitystä”. Tämän ymmärtäisin niin, että
esimerkiksi jokin kristitty voi rukouksessaan päästä
samankaltaiseen
mielentilaan,
kuin buddhalainen
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meditoidessaan. Kaikki kuitenkin lopulta tähtäävät
samaan asiaan: ykseyteen, rauhaan ja rakkauteen.
Olen kertonut elämäni tarinaa kahdessa kirjassa: Uuden
elämän siemen (Mediapinta 2011) ja Paluu aavikolle
(Mediapinta 2012). Kanavointien välissä selvennän
hiukan tilannettani, mutta jos haluat tutustua taustoihini
syvemmin, voit lukea edellä mainitut kirjat. Niissä kerron
tapahtumista, jotka ovat saaneet minut kysymään näitä
asioita kanavoinneissa. Kerron niissä rehellisesti omasta
kokemuksestani, kun nuoruudessani matkasin Egyptiin ja
sain lapsen paikalliseen beduiinisukuun kuuluvan miehen
kanssa.
Näin ollen siis on ymmärrettävää, että Vapauden siivet –
sarjan kirjojen kysymykset koskevat lapsen murrosikää,
yksinhuoltajuutta, isän puuttumista elämästä ja
kumppanin etsintää.
Kun ”maailman ainoa tarkoitus on kaikkien
ihmissuhteiden parantuminen” ja ”veljesi on pelastajasi”,
niin juuri läheisissä ihmissuhteissamme on suurimmat
mahdollisuudet
löytää
mielenrauha
itsestämme.
Läheisemme luovat meille mahdollisuudet siihen olemalla
juuri sellaisia, kuin ovat. Näin voimme katsoa
kokemuksiamme ”puhdistetussa sisällössä” ja vapauttaa
ne.
Eräs Tanskalainen ystäväni puhui kerran ”varjojen
kantamisesta mukanaan”. Tämä ilmaisu syntyi, kun
keskustelimme menneisyyden kokemuksien kantamisesta
mukanamme. Meillä jokaisellahan on menneisyyden
”taakka”, jota kannamme ajatuksissamme. Toisilla
isompi, toisilla pienempi. Mitä enemmän vanhoja
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kokemuksia on vapauttanut (voit käyttää myös termiä
anteeksi antanut, mutta itse en niinkään tartu siihen, sillä
se on usein väärin ymmärretty termi), sitä vapaampi olo
on. Sitä valoisampaa on, mitä vähemmän varjoja mukana
kulkee.
Kanavoinnissa on usein tullut esille myös se, että ”sinä
olet minä ja minä olen sinä”, joka tarkoittaa, että meissä
jokaisessa on kuultavissa tuo sama ääni. Se on jokaisen
sisimmässä asustava viisaus, jota voi kuunnella milloin
vain, kun kääntyy sisimpäänsä.
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Tämä kirja on nimensä mukaisesti jatko-osa kirjalle Vapauden
siivet. Kirjassa on keskusteluja, joissa kirjailija itse esittää
kysymyksiä omasta elämästään syvätranssissa olevalle henkilölle.
Vastaus tulee kanavoinnin muodossa.
Kirjailijan mukaan tuon äänen voi jokainen kuulla, sillä se asustaa
jokaisessa; rajaton ymmärrys, viisaus, armeliaisuus ja voima.
"...Mutta kun tietää, mitä armeliaisuus - ihmissuhteiden
parantuminen, oman itsensä parantuminen - kokemuksena voisi
olla. Niin rajattoman kaunista. Silloin muuttuu käsityskin
maailmasta."
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