Muutosten peli
VUOKKO TRAVANTI

K

un kirjoitan tätä artikkelia, olen
juuri palannut Skotlannista Findhorn Foudationista. Sieluni ei ole
vielä laskeutunut, ehkä siksi onkin hyvä
kirjoittaa juuri nyt. Findhornin perustaja
kuusikymmentä luvun alussa oli Eileen
Caddy miehensä ja ystävänsä kanssa. Vähitellen paikka kasvoi suureksi henkisen
kehityksen keskukseksi, jossa on tällä hetkellä ehkä noin 250–300 vakituista asukasta. Täsmällistä määrää on vaikea sanoa,
koska ihmiset tulevat ja menevät, viettävät
jonkin aikaa ja palaavat taas. Findhorn on
yhteisö, jossa on kolme pääteemaa, sisäinen
itsensä kuunteleminen, luonnon viisauden
kunnioittaminen ja ymmärtäminen, sekä
rakkauden toteuttaminen tekemällä työtä ja auttamalla muita. Paikka koostuu 90
ekotalosta Findhorn Parkissa ja Cluny Hillistä, joka on Harry Potterimainen linna,
viktoriaaninen spa hotelli, lähellä historiallista Forresin kaupunkia. Monia kursseja
ja workshopeja järjestetään myös läheisillä
saarilla Ionassa ja Erraidissa. (https://www.
findhorn.org/)
Findhornissa sai alkunsa 70-luvun
alussa henkinen peli nimeltä Transformation game. Tyttäreni risti sen Enkelipeliksi ollessaan 9 vuotias, tuosta ajasta on nyt
kulunut 14 vuotta. Niin kauan olen itse
peliä pelannut ystävieni ja myös asiakkaitteni kanssa. Olen pelannut sitä kaksi kertaa Findhornissa, nyt toisella kertaa Joy
Draken fasilitoimana. Joy, joka on pelin
luonut, pitää vieläkin workshopeja, hän
on asunut välillä 20 vuotta kotimaassaan
USA:ssa. Mutta on nyt palaamassa takaisin Findhorniin. https://www.findhorn.
org/programmes/game-of-transformation-7-day/

Joy ja Vuokko.

Kyseessä on lautapeli, joka on kuin elämä itse. Jokainen pelaa peliään omalla polullaan, eikä voittajia tai häviäjiä ole. Peliä
pelataan neljällä tasolla; fyysisellä, tunne
tasolla, mielen ja ajattelun tasolla, sekä
henkisellä eli spirituaalisella tasolla. Kun
pelaajana tutkit mutkia matkallasi, elämässäsi sinua kiusaavia ongelmia, ihmissuhteita, vanhoja uskomuksia tai tottuja tapoja, löydät vähintäänkin vastauksen siihen,
millä tasolla ongelmasi ovat. Pelaajana saat

Metsänpeiton lumoissa

oivalluksia ja vastoinkäymisiä polullasi ja
joskus tarvitset joko toisten pelaajien apua
tai saat tukea enkeleiltä, jotka ovat tärkeä
osa peliä. Voit kutsua enkeleitä myös omiksi voimavaroiksesi tai vahvuuksiksi, jotka
avautuvat käyttöösi.
Peli auttaa etsimään tietä takaisin itseen, omaan sisäiseen viisauteen, jonka
ääni on kenties heikentynyt jopa kadonnut maailman melskeessä ja arjen rutiineissa. Pelin avulla voi tutkia elämänsä
tarkoitusta, hakea uutta suuntaa, tai ymmärrystä omiin valintoihin elämässä sekä
läheisissä ihmissuhteissa. Peliä voi tietysti pelata ihan vain ajankuluksi, sillä se pitää sisällään paljon huumoria. Peli-illat ja
workshopit ovat usein täynnä naurua ja
joskus itkuakin, pelkästä ilosta oivaltaa
jotakin itselle todella tärkeää.
Workshopissa, josta viime yönä palasin, oli 15 pelaajaa ja 2 fasilitaattoria,
tulimme kymmenestä eri maasta. Pelasimme yhdessä seitsemän loistavaa päivää Lattiapeliä. Täällä Suomessa käytämme Laatikkopeliä, jota pelaamme neljän
hengen ryhmissä. Kutsun sitä Muutosten peliksi. Peli on luonnollisesti englanninkielinen tekijänsä mukaan, mutta olen
suomentanut sen omaan käyttööni helpottaakseni pelin sujuvuutta.
Konsan Kartano tarjoaa tänä syksynä
mahdollisuuden tähän hauskaan ja luovaan tapaan tutustua sisäiseen viisauteensa ja tietoisuuteensa. Se tarjoaa kokemuksen tutkia elämäänsä eri tasoilla ja täällä
maan päällä olonsa syvempää tarkoitusta
- pelaamalla peliä - itsensä ja vaikkapa satunnaisten sieluntovereiden kanssa.
Muutosten peli -kurssi
Konsan Kartanossa 10.11.,
katso keskiaukeama.

Lautapeli.

www.eliksiiri.fi

Kevyttä ja terveellistä!
YLIOPISTONKATU

KAUPPIASK.
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AURAKATU

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea
annoksen tai
juoman mukaan

PIRKKO KANERVA
1-3 Energiahoitaja
sisainen.sointu@gmail.com
www.withlove.fi

T

ämä on tarina retkestä metsänpeittoon, suomalaisen metsän luonnonhenkien valtakuntaan. Retken
opastajana toimi monien tuntema Markku Mäkinen, monipuolinen luonnontuntija ja parantaja. Hänen luonnnon viestintä- illoissaan kuulin ensimmäistä kertaa
metsänpeitosta. Markku on jo lapsena kokenut metsänpeiton lumon luonnollisena
osana elämäänsä, mutta minulle metsänpeitto luonnon elementtinä on ollut mystinen. Vaikka maalla kasvaneena metsä
onkin mieluisa paikka.
Niinpä minulla on ollut suuri ilo saada
osallistua, nyt jo kolmatta kertaa Markun
opastamaan metsänpeittoretkeen. Tällä
kertaa retki suuntautui Hämeen sydänmailla sijaitsevaan suojeltuun, luonnontilaiseen metsään. Paikan tulee olla nimenomaan luonnontilassa oleva, koska vain
silloin metsästä muodostuu sekä eliöiltään että kasvustoltaan monimuotoinen
ja energioiltaan rikas.
Energioilla tarkoitan tässä kaikkien
kasvien, puiden, kivien ja eliöiden luonnonhenkiä. Luonnonhenget pitävät yllä
lajien kasvustoja ja tasapainoa metsässä ja muualla luonnossa. Hiljaisessa erämetsässä ne voivat myös parhaiten säteillä parantavaa energiaa metsän kulkijoille.
Luonnonhenkiä voi nähdä ja aistia. Niitä
ovat esim. keijut, maahiset, haltijat, metsän- neidot ja elementaalit kuten veden,
tulen, ilman henget.
Syyskuun alkupäivinä uudenkuun aikaan kokoonnuimme pienellä, porukalla
majapaikkaamme hyvissä ajoin valmistelemaan lähtöä. Mitään erityisvarusteita ei
tarvittu, paitsi tukevat, maastoon sopivat
jalkineet, sään mukaiset vaatteet ja evästä. Matkaan lähdettiin illansuussa, koska
retki tehdään aina öisin. Uusi kuu minua
vähän jännitti, koska kuun valoa ei olllut
käytettävissä. Ja yöllä tiheässä metsässä on
todella pimeää. Sää oli selkeä, lämmin ja
tyyni.
Pääsimme hyvissä ajoin ennen hämä-

rän tuloa tutustumaan metsään. Kuljimme hyvin hiljakseen ja Markku kertoili sienistä, pahkoista ja muista luonnon
muotoutumista, mitä näimme. Ilta alkoi
jo hämärtyä ja yht´äkkiä energia muuttui kevyeksi väreilyksi. Metsänpeitto alkoi
muodostua ja sukelsimme sinne. Ja kuin
yhteisestä sopimuksesta kuljimme eteenpäin hiljaisuuden vallitessa. Vain risut ja
oksat rasahtelivat jalkojen alla.
Hetken päästä tulimme valtavan suuren kuusen kohdalle. Kuusen energia oli
hyvin voimakas, kunnioitettava, turvallinen ja suojeleva. Asetuimme istumaan
hiljaa sen juurelle. Tovin istuskeltuani totesin virtauksen, joka tuli puun runkoa
pitkin alas. Se meni kehoni läpi maahan
ja levisi juuriston kautta laajalle ympäristöön.
Markku kertoi, että kuusi on haltijan
asunto. Nautin olostani ja katselin, kuinka vaalea sumuisen oloinen energia alkoi
kerääntyä metsään ympärillemme. Sitten
useat kiiltomadot alkoivat kirkkaasti välkähdellä edessämme ja pian myös kuivat lehdet maassa alkoivat sädehtiä valoa
kuusen ympärillä. Ehkäpä pienet keijut
siinä tanssivat. Jopas jotain. Tällaista en
ole ennen metsässä nähnyt.
Jatkoimme matkaa siihen suuntaan,
joka eniten kutsui luokseen. Pian edessä
näkyi maassa vaalea koivunrunko, joka
säteili valoa. Paikka tuntui erityisen voimakkaalta ja Markku totesikin, että tässä on valoportaali. Niinpä ilman muuta menimme rungolle istumaan. Markku
ehdotti meditaatiohetkeä. Hiljaisen meditaation aikana ilma tuli entistäkin pehmeämmäksi ja lempeämmäksi. Se oli kuin
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samettia. Ympärillä vallitsi syvä hiljaisuus,
pimeys tiheni ja taivas oli mennyt pilveen.
Ulkopuolinen maailma oli hyvin kaukana
jossakin.
Koimme meditaation kukin eri tavalla. Näin pystysuoran valoportaalin, jonka energia spiraalimaisesti kohotti meidät
ylös kuin tietoisuuden tasolla ylöspäin.
Joku näki vision henkilöistä, jotka joskus
aiemmassa elämässään olivat olleet työssä
metsän lähellä. Toinen näki eläimen hahmon menneisyydestä ja joku vielä kolmiomaisen valon. Söimme siinä myös
eväät. Oli hupaisaa, kun hädin tuskin näki
oman kätensä. Mutta kahvit ja teet onnistuttiin kaatamaan mukeihin.
Miten tästä jatketaan, ajattelin. Oli
pilkkosen pimeää. Metsänpeiton luonteeseen kuuluu valon ja pimeyden vaihtelu. Siihenkään ei voinut jäädä, kun ei ollut
yöpymisvarusteita. Lähdimme eteenpäin
hitaasti. Jalkoihin ei voinut katsoa. Pidin
edellä kulkevaa kädestä ja suojasin toisella
kädellä itseäni oksilta. Kaikki sujui ihmeen
hyvin vaikka maasto olikin epätasaista.
Jonkin ajan kuluttua tuli uudenlainen,
kevyt tuulahdus. Olimme ihan tasaisessa
paikassa, ja Markku totesi: ”Nyt olemme
haltijoiden huoneessa”. Katsoin ylös taivaalle, ja siellä säkenöivät tuhannet tähdet
huoneen yläpuolella. Onpa ihmeellistä.
Metsässä on siis erilaisia huoneita, koteja ja niissä asukkaita. Huoneeseen pääsee
vain, jos saa luvan.
Puolen yön maissa tulimme maagisesta metsästä ulos metsätielle ja sytytimme
taskulamput. Valtavan kaunis syksyn tähtitaivas sädehti yllämme. Elämäni upein
tähtitaivas. Saimme ihailla sitä ja Perseidien tähdenlentoja majapaikallemme asti.
Luonto oli antanut parastaan.
Tämä tarina on tosi ja oma kokemukseni. Koin metsänpeiton hyvin hoitavaksi
ja ilon energiaa luovaksi. Se avasi minulle uuden oven luonnon ihmeiden aistimiseen. Totesin myös, että metsässä ei ole
myöskään mitään pelättävää. Luonto parantaa ilman ehtoja, kyselemättä. Kunpa
ihminen tunnistaisi sen arvon. Kiitän sydämestäni kaikkia mukana olleita. Ilman
heitä tämä retki ei olisi toteutunut.

