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Kosketus

Toisen ihmisen pelkällä kosketuksella, 
vaikka se olisi vain kevyt hipaisu, on aina 
hyvin parantava ja onnellistuttava vaiku-
tus vastaanottajaan. Ihmisten maailmas-
sa ei tiedosteta kosketuksen merkitystä, 
sillä monet ihmiset ovat vieraantuneet it-
sestään ja kehostaan ja voivat siitä syys-
tä huonosti.

Haluaisin teidän tiedostavan, kuinka 
tärkeää on kosketus, joka lähtee rakkau-
desta, ystävyydestä ja halusta auttaa.  Ei 
tarvita mitään muuta. Yksi ainoa rak-
kaudellinen kosketus saattaa olla kään-
nekohta ihmisen elämässä. Te pidätte 
kosketusta pienenä tekona tai sitten pel-
käätte sitä, koska kosketus on henkilö-
kohtainen. Kosketus on intiimi ja näin 
ollen todellinen.

Silloin kun ihminen on hyvin surul-
linen, pettynyt tai epätoivoinen, hän ei 
koe itseään hyväksyttävänä, hänessä ei 
ole rakkautta itseään kohtaan. Hänellä 
saattaa olla paljon itsesyytöksiä. Hän ko-
kee itsensä riittämättömäksi, huonoksi ja 
tarpeettomaksi ja tämä kokemus vaikut-
taa hänen kehoonsa. Keho, mieli ja tun-
teet kulkevat aina yhdessä.

Jos tällöin saa kokea toisen rakkaudel-
lisen kosketuksen, voi kokea tulevansa 
hyväksytyksi. Tällöin kosketus on tuki, 
se kertoo, että toinen on tärkeä. Ihmi-
nen kokee, että olemassa joku, joka vä-

littää minusta, minun elämäni on merki-
tyksellinen jollekin. Tällainen viesti voi 
kääntää mielentilan. Se voi synnyttää tar-
peen huolehtia itsestään, tarpeen tehdä 
jotakin itsensä suhteen tullakseen onnel-
lisemmaksi. Tällöin surun tila laukeaa 
ja rakkaus valtaa alaa. Sillä hetkellä ih-
minen tekee valinnan ja alkaa toimia it-
sensä parhaaksi. Erilaisista toimista voi 
kehittyä tilojen summa, joka johtaa on-
nelliseen ja mielekkääseen elämään. Vain 
pieni kosketus tarpeellisella hetkellä on 
voinut saada tämän aikaan.

Kuunnelkaa itseänne ja antakaa rak-
kautenne virrata sisältänne käsien kaut-
ta. Koskettakaa ihmisiä, kun siihen on 
sisäinen tarve. Älkää välittäkö muista, 
älkääkä järjen äänestä, sillä rakkaudelli-
nen kosketus ei vahingoita koskaan! Em-
me voi ikinä tietää, mikä on ihmisen ti-
la, sillä ihmisten maailmassa moni kätkee 
oman epätoivonsa ja surunsa hyvinvoin-
nin naamion alle.

Mielestäni moni itsemurha ihmisten 
maailmassa olisi välttynyt, jos ihmiset 
ymmärtäisivät kosketuksen merkityk-
sen ja luottasivat sisäiseen tarpeeseen-
sa koskettaa toista. Toivoisin teidän ym-
märtävän kosketuksen arvon, vaikka sen 
aikaansaamia tuloksia ette aina voikaan 
nähdä.

Lue lisää:
www.mielenkieli.com
www.facebook.com/Mielenkieli

Mennään metsään  
muistamaan

Me ihmiset voimme saada luonnos-
ta monenlaista iloa ja apua, jos osaam-
me sitä pyytää ja jos haluamme ottaa si-
tä vastaan.

Tärkeimmät asiat elämässä ovat hyvin 
yksinkertaisia. Yksinkertaisia niin kuin 
metsä on yksinkertainen: luonto vain on: 
koivu, talitiainen, pilvi, tulenliekki vain 
on, eikä niiden tarvitse ponnistella mi-
tenkään. Tämän saman rauhoittuneen 
tilan voit saavuttaa ollessasi vahvasti yh-
teydessä luontoon: mielen hälinä hilje-
nee tyyntä selkää soudellessa, kannon 
nokassa istuessa tai nuotiota katsellessa 
ja voit kuulla oman sisäisen äänesi, hil-
jaisen mielen kielen. 

Metsä palauttaa sinut itsellesi, metsän 
henki vahvistaa sinun henkeäsi. Muistat, 
kuka olet. Metsän Portin voit avata mis-
sä vain: takapihalla, lähipuistossa, lenk-
kipolulla tai vaikkapa luontokuvaa kat-
sellessa. Hidastat askeleitasi ja hengität 
syvään, tunnet sammaleen tuoksun ja il-
man viileyden ihollasi, kuulet tuulen hu-
minan koivikossa ja näet kuusikon syvän 
vihreyden. Olet perillä.  Metsä hyväksyy 
sinut juuri sellaisena kuin olet: ei tarvit-
se suorittaa eikä tehdä mitään, voi vain 
olla. Olla. 

Eniten tapahtuu silloin, kun ei tapah-
du yhtään mitään. 

Luonnon olemassaolo ei ole itsestään-
selvyys – sen me olemme joutuneet ja tu-
levaisuudessa joudumme vielä enemmän 
huomaamaan. Esivanhemmillamme oli 
syvä kunnioitus luontoa kohtaan, koska 
elämän jatkuminen ja hengissä säilymi-
nen riippui paljolti vahvan luontoyhtey-
den jatkumisesta.  

Tunnen syvää nöyryyttä ja kiitolli-
suutta elämää kohtaan siitä, että saan teh-
dä tällaista työtä, Kalevan Naisen työtä. 
Että saan kaivaa esiin vanhaa valoa ja ja-
kaa sitä kaikille. Että saan tutkia luonnon 
ihmettä ja salaisuutta, eikä minun tarvit-
se koskaan sitä selvittää: matkalla olemi-
nen on parasta. Että saan avata Metsän 
Portin yhä uusille ihmisille ja auttaa heitä 
astumaan ikiomalle metsäpolulleen, ole-
maan omalla tavallaan haltioidensa seu-
rassa, haltioissaan!
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