Luku esseekokoelmateoksesta Ei-ymmärtämisen eteisessä

ELÄMÄN UNI
Unen pitkä oppimäärä
Kuukautta ennen tämän artikkelini aloitushetkeä oli maapallon väkiluku
ylittänyt kuuden miljardin ihmisen rajan. Se tapahtui toukokuun 14.
päivä klo 20:06 Suomen aikaa vuonna 2004. Koska yksi ihminen näkee
unia noin puolitoista tuntia yössä, näkee ihmiskunta unia joka vuorokausi yhteensä noin miljoona vuotta. Kun jo minuutin pituinen uni
heijastaa hologrammin tavoin uneksujansa koko elämää, on ihmiskunnan päivätajuisen pinnan alla piilevän, uniin sisältyvän hyödyntämättömän luovuuden määrä käsittämättömän suuri.
Unien määrä on myös meidän ihmisyytemme oppiläksy. Unet ilmoittavat etäisyytemme todellisesta itsestämme: elämisen puutostilamme mitan, toden ja itsepetoksen välisen matkan pituuden, eiymmärryksen eteisen ja ytimen välisen kynnyksen korkeuden.
Eteisessä seisominen on uskomus sen jonkin jossain muualla olosta
estäen havaintoa jo perillä olosta. Kun ihmiselle selviää mikä hän todella
on, ei unia enää tarvita eikä eteistä enää ole.

Unien madonreikä
Uni ylittää ajan, paikan ja uneksijan itsensä. Unta kunnioittavat uskonnot, taiteet ja terapiat. Unessa tapahtuvat ihmiskunnan useimmat
psi-kokemukset. Uni täyttää meidät kaikki uudella energialla joka yö.
Energian rajaton, ainainen antaja, kuinka hämmästyttävä tila!
Vanha viisas ystäväni kertoi nukkuvansa tavallista unta vain kolme
tuntia yössä. Loput tunnit hän tutki unitodellisuuttaan tietoisesti. Hän
näki korkeampien olentojen kulkevan hänelle läpipääsemättömien
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seinien lävitse hymyillen hänelle ystävällisen säälivästi. Oli olemassa
myös kattoluukku, jonka läpi hän kyllä saattoi nousta johonkin, mistä
hän ei koskaan pystynyt tuomaan mitään päivätajuntaansa takaisin.
"Siinä näkyi yhdellä tavalla minun rajoitukseni" sanoi tuo ihmisten syvin
ymmärtäjä, vanha jalkapuoli taiteilija, elämän ja taulujen maalari, oman
elämäni merkittävin mies, jonka laajan sielun takaseinään asti ei oma
rajattu katseeni koskaan kantanut.

Tietämättömyyden portti
Kauan sitten kirjoittamani runon viimeinen rivi on oleellinen eiymmärtämisen eteisen arvoitusta ratkottaessa. Pienikin tieto, jopa runon toisen rivin kuvaama tieto siitä ettei tiedä, on vielä kaihina silmissä
estämässä tiedon ja tietämättömyyden kahtiajakoisuuden tuolle puolen
näkemistä.
Ensin en tiennyt, etten tiedä
sitten tiesin etten tiedä
nyt en tiedä tiedänkö etten tiedä
Vain järki voi tulla johtopäätökseen että järki ei riitä. Voi tulla tietämään ettei tiedä. Mutta sitä seuraavaa askelta; huomiota siitä ettei tiedä
tietääkö ettei tiedä, ei voi enää tehdä tiedon avulla. Siihen tarvitaan
ymmärrystä; elämässä kiinni olemista, välitöntä, kantaaottamatonta
näkemistä ilman tiedon hämärtäviä huntuja.
Välitön näkeminen on elämän aina uutena näkemistä. Uutena näkeminen on tuntemattomuuden näkemistä, sillä tunnettu ei ole uutta
vaan vanhan muunnelmia. Varmuus mistä tahansa ei ole uutta. Äärimmäinen epävarmuuden tila on suurinta vapautta, poistumista johtopäätösten umpikujista, menneisyyden arvista ja tulevaisuuden peloista ja
toiveista. Se on heideggerilaista silleen jättämistä, elämässä olemista
asioihinpuuttumattomuuden liikkumattomassa tyyneydessä, "katsoen
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virtaavia jokia, minne, ei tiedä kukaan, ja heleänpunaisia kukkia, kenelle
tarkoitettuja?".
Oman itsensä etsijä tekee kovin usein tässä kohden yksisilmätempun; ymmärryksen silmän avautuessa tiedon silmä sulkeutuu. Lukemattomia järjen hyllylle nostavia uskonsuuntia tarjoaa tähän apuaan. Avoimin silmin kulkemiseen tarvitaan kuitenkin kumpaakin ominaisuuttamme, sillä järki ilman ymmärrystä on sokea, ymmärrys ilman järkeä
on rampa. Kyse ei ole lainkaan tiedon hylkäämisestä tai sen arvon vähentämisestä, vaan vain sen sijoittumisesta oikealle paikalleen isännästä
rengiksi.

Tiedosta kohti ymmärrystä
Tiedon valta todentuu kulttuurissamme näkyvimmin luonnontieteiden
saavutuksissa. Kun tieto osoittautuu voimattomaksi todellisuuden muiden sektoreiden hallinnassa, se saattaa auttaa tieteilijää ymmärtämään
tietonsa rajoitukset, luopumaan valta- ja hallintapyyteistään kuten
Shakespearen Myrsky-näytelmän Prospero: uudestisyntynyt Hamlet,
joka ei enää turvaudu näytelmän lopun ruumiskasaan johtavaan oikeudenmukaisuuden vimmaiseen kostoperiaatteeseen, joka haudankin
takaa tuli Hamletin isän hahmossa vaatimaan hyvitystä. Viisastunut
Prospero ei enää Hamletin lailla tartu eikä huku miekkaan, antaapa
vallanhimoiselle veljelleenkin anteeksi luopuessaan omaehtoisen itsekeskeisistä voimistaan:
"Nyt vannon pois loitsut julmat, ja kun taivaallista saan soitantoa aikaan, jonka hurma nuo saattaa järkiin, sauvani taitan,
sen maahan hautaan monta syltä syvään, ja kirjanikin mereen
upotan syvemmälle kuin laskinluoti pohjaa".
"Now my charms are all o'erthrown / And what strength I
have's mine own / Which is most faint. --- Taikani on nyt hyljät35

ty, ja se voima mikä minulla on jäljellä on omaani... joka on kovin
heiveröistä..."
Tästä minäkeskeisyyden väkivaltaisesta voimankäytöstä luopumisesta kertoo Risto Santavuori omassa hypnoosiluvussaan Oranssin värinen T-paita, joka esittää hypnoosin päinvastaisena prosessina vallitsevan
hypnoosiparadigman suhteen. Hän hylkää hypnotisoijan arvovaltaan
perustuvan manipulaatiosuhteen astuen maagiselta hypnoosikorokkeelta alas poistamalla etäisyyden kanssaihmiseen, löytämällä tien yhteiseen
ihmisyyden kokemukseen. Samalla tavoin poistaa Eero-Tapio Vuori
kirjoituksessaan Tajunnan ensimmäinen huone näyttelijän ja katselijan
rajan yhteisen ihmisyyden kokemusta haittaamasta.

Itse ja itsettömyys
Tiedosta vapautuminen on alkanut, vanki havahtunut. Vankisellin ikkunan läpi hohtaa ensi kerran ymmärryksen johtotähti.
Miten kertoa siitä muille? Walt Whitmanin sanoin
"Kun ryhdyn puhumaan parhaasta,
huomaan etten pysty siihen,
kieleni kannat herpoavat,
keuhkojeni palkeet tukahtuvat,
minä mykistyn."
Vanki löytää nyt selitysten, todistelujen ja johtopäätösten kielen sijaan aivan toisen kielen lajin: kuvausten kielen, joka ei toimi yksiselitteisen logiikan vaan moniselitteisen symboliikan keinoin. Sanottavan painopiste siirtyy riveiltä rivien väleihin kansanperinteen, satujen, uskontojen, unien ja taiteiden maailmaan.
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Ei-ymmärrykseen on silti vielä matkaa. Hän luulee saaneensa ymmärryksensä itseltään, luotu luulee itseään luojaksi, taiteilija itseään
taiteensa lähteeksi, kanava vettään itselleen kuuluvaksi .
Osa heistä jää tähän itsekeskeisyyden tilaan.
Osa jaksaa vielä jatkaa, huomata kuinka peruuttamattomasti juuri he
itse, ei kukaan muu, ovat se suurin este luovuuden tiellä. Tämä tapahtuu
silmiinpistävimmin murrosiän vaihtuessa aikuisuuteen nuoren yrittäessä vapautua raivokkaasti itsestään pyörien itsensä ympärillä häntäänsä
tavoittelevan koiran lailla. Se vain vahvistaa itseä. Tässä vaiheessa itsensä kanssa taisteleva olettaa itsettömyyden kokemisen olevan - niin, nimenomaan kokemista. Mutta kokeminen tarvitsee kokijan. Itsettömyydessä ei ole kokijaa. Niin kauan kuin on kokija joka kokee, ei itsettömyyden vapaasti virtaavaa luovuuttakaan ole.
Itsettömyyden haluaminen on itsettömyyden mielikuvan haluamista, ei itsettömyyden, jota ei itse voi tietää. Itsettömyys on haluamattomuutta, koska haluajaa ei ole. Niinpä halu itsettömyydestä on itsettömyyden este. -- Miksi siis haluta nimenomaan sellaista jota ei voi haluta?
– Siksi koska emme sitä tahdo uskoa, vaikka sen aavistamme, vaan etsimme heikkoa kohtaa josta voisimme pujahtaa kaikkine tavaroinemme
sisään sinne jonnekin.
Tämän yksinkertaisen mahdottomuuden huomaaminen on meille
huomattavan epämiellyttävää, jäisimmehän silloin kaikista olettamistamme taivaan herkuista paitsi. Niinpä tuskainen itsettömyyden tavoittelu jatkuu niin kauan kuin usko itsen osingoille pääsemisestä elää mielen salatuissa sopukoissa oman itsensä vangin kysellessä kanssaihmisiltään taivaan hukkunutta avainta. Mutta jo itse kysymys osoittaa että
kysyjä ei haluakaan tietää. Yksi vastaa kysyjälle yhtä, toinen toista, kolmas kolmatta, tienviitat johtavat johtopäätösten umpikujille ja uskontojen ja vastauskontojen hämähäkinverkkoihin, eikä etsijä ehdi tajuta että
vain viitaton, tietön tie voi viedä perille, sinne jossa jo olemme koko
ajan olleetkin.
Kuitenkin juuri tämä yksilön kokema tietön tie on uskontojenkin
kautta kulkeva punainen lanka, niiden alkulähde, joka kiteytyy (= kuo37

lee) näkyvään maailmaan yksinoikeutta totuuteen vaativina uskontomuotoina. Toisaalla kaaos, toisaalla pysyvään muotoon kiteytynyt kuolema. Toisaalla aaltoileva meri, toisaalla sen aallot ainiaaksi kivettänyt
maalaus. Niiden väliin jää kultaisen keskitien tietön tie, kolmas tapa
ajatella eli totuudellisuuden puolueeton intuitio, joka sisältää kummatkin äärimmäisyydet: elävä järjestys, joka ei synny ihmisen tietoisen tajunnan ponnistuksista, jotka voivat johtaa vain kuolleeseen järjestykseen eli käsitejärjestelmiin, joiden näennäinen selkeys on saavutettu
karsimalla pois kaikki niihin soveltumaton aines. Kun järki huomaa ettei
järki riitä, saattaa ihminen lopettaa äärettömän todellisuuden hallintayritykset äärellisellä välineellä, huomata Yrjö Kallisen tavoin jumalaa
kohti kiipeämisen mahdottomuuden, ja kokea kuinka jumalaan pudotaan. Silloin kaaos katoaa osoittautuen vain ahdistustilaksi, joka on
syntynyt rajattoman tunkemisyrityksistä rajalliseen näkökulmaan. Ihminen astuu symboliikan maailmasta signalismin (vertauksettoman viitekielen) maailmaan, jossa mikään ei enää symbolisoi jotain toista, eikä
symbolien tulkitsijoita enää tarvita kaaosta aiheuttamaan, sillä asiat ovat
mitä ne ovat, suoraan, välittömästi, selitteettömästi havaittuina.
Tällaisia eläviä, ainaisessa liikkeessä olevia symboleita (metaphors in
motion) ovat unet. Mutta symboleita eli jonkun toisen edustuksia ne ovat
vain rationaalisen ajattelun ahtaasta kulmasta katsottuna. Ne ovat itsessään väkevää elämää, joita päivätajuinen mieli ihmettelee yrittäen ahtauttaa ne järjellä tajuttaviin yksiselitteisiin muotoihin. Jokainen selite
on elämän varjo päivätajunnan seinällä, alkuperäisen liekin läheisyyden
hukanneena.

Taiteen peilissä
Määrittelen taiteen taidemuotojen tuolla puolen olevaksi mysteeriksi,
jota taidemuodot vain heijastavat. Taiteen olemuksen määritelmä on
siis se, ettei sitä voida määritellä, vrt. Tommi Silvennoinen: " Eikö taide
halajakin aina sitä … mitä me emme vielä ymmärrä? "
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Taiteesta ei voi kirjoittaa selvästi, sillä silloin lukija luulee ymmärtävänsä. Ei myöskään epäselvästi sillä lukija ei silloin ymmärrä. Carl Gustav Jung kirjoitti:
"Kielen, jota minä puhun, täytyy olla kaksimerkityksistä, jotta se
ilmaisisi oikein psyyken kaksinaisuuden. Minä pyrin tietoisesti ja
tarkoituksellisesti ilmaisun kaksimerkityksisyyteen koska se on
yksimerkityksisyyttä parempi vastatessaan olemisen luonnetta.
Minä voisin taipumusteni mukaisesti puhua hyvinkin yksiselitteisesti. Se ei ole vaikeata, mutta tapahtuisi totuuden kustannuksella."
Kun kirjoittaa peilistä, josta heijastuvat kaikkien omat kuvat, niin jokainen tunnistaa vain itsensä, vaan ei peiliä, sillä luomisen lähteensilmää
ei ole kukaan nähnyt, vain omia väreitään sen pinnassa. Tosi taide ei voi
luoda näkymätöntä näkyväksi, mutta niinkuin puu ilmoittaa tuulen
muodon, niin taide ilmoittaa peilin olemassaolon.
Taide on syvimmillään elävää uskonnollisuutta, johon mikään muotouskonto ei turvan- ja vallantarpeessaan voi ulottua. Taide on kaiken
toiston, harjoitusten, kaiken organisoituneen, siksi myös sitä heijastavien uskontojen, satujen ja myyttien tuolla puolen. Ne kyllä kertovat
omalla tavallaan siitä, mihin ne eivät oman traditionsa ja materialistisen
kulttuurimme kuristusotteista enää ulotu. Niinpä taide on nykyaikamme elävin uskonto, taiteilijat aikamme varsinaisia profeettoja, jotka
uhrauksia pelkäämättä nousevat esiin yhteisöllisesti sovitun todellisuuskäsityksen suojista lähtien pyhiinvaeltajain turvattomille erämaavaelluksille, painiin jumalansa kanssa, palaten valaistuneena yhteisöönsä takaisin kuin Zenin kuuluisien häränpaimennuskuvien paimen, joka paljain
rinnoin ja paljain jaloin saapuu markkinapaikalle; "miten leveästi hän
hymyileekään! Ei tarvita jumalien ihmeitä tekevää voimaa, sillä hän koskettaa, ja katso! kuolleet puut ovat täydessä kukassa."
Elävintä taidetta ei voi taiteeksi tunnistaa se, joka olettaa tietävänsä
mitä taide on. Hän voi kyllä tietää valtavasti taidemuodoista, mutta ei
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itse taiteesta. Mitä selvemmin nuo taidemuodot tuovat julki ympäröivän yhteisönsä sokeita pisteitä, sitä eristetympään asemaan ne joutuvat.
Niinpä tavallisimmin taiteeksi nimitetty on ympäröivän yhteiskunnan
hyväksymisleiman saanut yhteisöään uhkaamaton, sen tunnetuista
aineksista rakennettu esitysmuoto, joka ei voi astua kulttuurinsa noitapiirin ulkopuolelle. Se on enemmän viihteellinen kuin herättävä, ja
ollessaan näennäisen herättävä se enemmänkin herättää vain unesta
toiseen, teesistä antiteesiin, ideologiasta vastaideologiaan vaihtaen näin
vain sidonnaisuuden muotoa.
Sen tieteellinen vastine on insinööritiede: uusien yhdistelmien rakentaminen jo ennalta tiedetyistä asioista, joka voi tuottaa matematiikan ilmaisemaa abstraktia, ihmisyydestä tyhjennettyä tehokkuutta.
Tällainen taide ja tiede kulkevat oman historiansa ohjaksissa voimatta
lisätä siihen mitään todella uutta, toistaen vain vanhan yhdistelmiä ja
muunnelmia, olivatpa ne kuinka nerokkaita ja tehokkaita, tarpeellisia,
välttämättömiä ja hyödyllisiä tahansa. Todellisuus ei suostu arvioitavaksi hyödyn mittapuilla.
Niinpä levinneimmät ja tuetuimmat taidemuodot ovat joutuneet
kieltämään radikaalin potentiaalinsa ja liudentumaan yhteisöllisiksi
laimennoksiksi, jotka on riisuttu aisteihin vetoavuudestaan, vähennetty
pelkiksi toteamuksiksi, suodatettu läpi erilaisten koulukuntien jolloin
jäljelle jää vain tuttu ja tunnettu sanoma (Susan Sontag: Against Interpretation, 1966).
Todellinen - tai pikemmin todellisuuden - taide ja tiede yhtyvät
luomisen ytimessä, jota yhteyttä kuvaa parhaimmin Albert Einsteinin
lausuma:
"Kaunein ja syvin tunne minkä voimme kokea, on mystinen
tunne. Siitä versoo kaikki todellinen tiede. Se, jolle tämä tunne
on vieras, se ken ei enää kykene antautumaan ihmetyksen ja
haltioitumisen valtaan, on kuin kuollut. Tajuta että se, joka on
meidän käsityskykymme tuolla puolen, on todella olemassa ilmentyen korkeimpana viisautena ja loistavimpana kauneutena,
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jonka meidän tylsät kykymme voivat käsittää vain alkeellisissa
muodoissaan, niin se tieto, se tunne, muodostaa todellisen uskonnollisuuden ytimen."
Tuo ydin on kuin peili, jota itseään ei nähdä, mutta joka kantaa
kaikki kuvat. Kun sekoitamme nuo kuvat itse peiliin, olemme taas synnyttäneet yhden muotouskonnon. Sri Nisargadatta Maharaj sanoo
tällaisesta nasevasti:
"Täydellisen peilin luonteeseen kuuluu, että ette voi nähdä sitä.
Sen, minkä voitte nähdä, täytyy olla tahra."

Unien taide
Unikuvien taide on taiteista vanhin, syvin ja aidoin. Se on se elämysulottuvuus, jonka enemmän tai vähemmän haalistuneita pintajohdannaisia
muut ihmisen (harha)polkuja kuvaavat taiteet ovat. Unien kuviin eivät
päivätajunnan pyyteet vaikuta, ne eivät valikoi yleisöään, eivät kysy
keneltä saa parhaimman hinnan, turvatuimman aseman, kauneimman
kiitoksen, ylistävimmän ihailijajoukon tai parhaimmat kritiikit. Ne ovat
kuin lapsia, viattoman viisauden pyyteettömässä tilassa. Ne kertovat
niin unennäkijästä kuin hänen yhteiskunnastaan lahjomatonta kieltään.
Päivätajuntamme on niin aikaan ja paikkaan sidottua, ajattelun, järkeilyn ja todistelun kyllästämää, ja unien sisältö tuota kaikkea niin pelottavasti kyseenalaistavaa, että unien näytelmätaide valuu suurimmalta osin
hukkaan tulematta yhteisöllisesti jaetuksi.
Unien aukaisu sekä unennäkijälle että muillekin on taidelaji, ihmiskunnan jo aikojensa alusta kovin eri tavoin harrastama. Oma unitaiteen
lajini on uniryhmä, amerikkalaisen professorin Montague Ullmanin
Ruotsissa 1970-luvulla kehittämä uniryhmäprosessi. Hän toimi kuudentoista vuoden ajan ensin psykoanalyytikkona. Psykoanalyysiin sisältyvät
perusolettamukset unien luonteesta hän koki ajan mittaan yhä enem41

män häiritsevinä ja unia kuristavana. Hän jätti 55-vuotiaana suuren
psykiatrisen yksikön johtajan uransa siirtyen kokopäiväisesti kehittämään omaa uniryhmäprosessiaan. Hän luonnehti itseään toipumassa
olevaksi psykoanalyytikoksi.
Päädyin sattumien kautta 1980-luvun alussa hänen uniryhmäänsä ja
jouduin heti dramaattisesti kokemaan hänen minusta näkemänsä unen
kautta unien voiman silloin kun niitä lähestytään tuhoamatta niiden
taiteellisuutta ennakkokäsityksin eli tulkinnoin. Siitä huolimatta näin
sen jälkeen vielä unen, jossa olin joutunut Ullmanin sirkustelttaan, niin
paljon pelkäsin tulla sidotuksi johonkin systeemiin. Jokainen muoto voi
muuttua tikapuiden askelmasta kompastuskiveksi, todellisuuden etsintä
oman minän tyydytystä ruokkivaksi sirkushuviksi.

Tavoittamattomuus on ainoa mahdollisuus
Taiteilijat, unitaiteilijat mukaanluettuina, saattavat luulla pääsevänsä
lähemmäs todellisuutta harjoittamansa taidemuodon kautta. Se ei onnistu, sillä vain rajallisuuden ominaisuuksiin kuuluu välimatka, joka voi
pienetä. Todellisuuden kaikkiallisuudessa ei ole mitään välimatkaa.
Niinpä mikään taidemuoto ei auta lähestymään sitä. Taituruus voi kyllä
kasvaa, palvellen taitajansa sieluntilasta riippuen joko oman minän
keisariutta tai tuntematonta jumalaa.
Mitä pidemmälle on taidettaan totuudellisuutensa pakottamana harjoittanut, sitä kauemmaksi havaitsee todellisuuden sitä pakenevan.
Juuri siihen, tavoittamattomuuden havaitsemiseen, sisältyy taiteiden
suurin mahdollisuus.
Vain tutkimalla elämän kaikkia muotoja voi nähdä niiden olevan
vain viitearvoja, ja sitä lähempänä on huomio, että mikään muoto ei
auta. Juuri siinä on taiteiden riipaisevin sanoma sen jonkin tavoittamattomuudesta. Mitä paremmin taide tavoittaa tavoittamattomuuden paradoksin, sitä vahvemmat väreet kulkevat taiteen nauttijan selkäpiissä
auttaen häntä olemaan tavoittelematta tuolta sellaista mikä on aina ollut
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tässä ja nyt. Taiteen valtavin mahdollisuus kauneustaiteiden tyhjän
koristeellisuuden, hyötytaiteiden käytännön arvojen, tendenssitaiteiden
tempoilevan antiteesin ja lohdutustaiteiden tyhjän emotionaalisuuden
tuolla puolen on osoittaa tuo täydellinen umpikuja; täydellinen mahdottomuus, jonka näkemisessä on todellakin ainoa mahdollisuus. Mahdottomuus on ja pysyy mahdottomana - mutta juuri tuon mahdottomuuden havaitseminen mahdottomaksi on mahdollista kehityksen kautta:
kehittyessämme huomaamme kehittymisen olleen turhaa ajanvietettä ja
jokaisen hetken olleen aina yhtä lähellä sitä, joka näyttäytyy järjellemme
todellisuuden mahdottomuutena. On välttämätöntä kehittyä kohti päämäärää, jotta huomaisi sen itsepetoksen virvatuleksi. On välttämätöntä
kulkea etsijän tietä, jotta vihdoin tajuaisi ettei tietä voi olla siihen mikä
on jo läsnä.
Muoto mikä tahansa voi olla vain viite johonkin itsensä ulkopuoliseen. Se muuttuu viitteestä helposti päämääräksi. Jokainen päämäärä
vie kauemmas taiteiden, myyttien, satujen ja uskontojen ytimestä, sillä
päämäärä on tunnettu, ja tunnettu on vanhan muunnelma. Tunnettu on
käsityskyvyn sisäpuolella, luovuus käsittämättömässä tuntemattomuudessaan ei. Sen, jonka voi käsittää, täytyy olla rajallista, viittauksenomaista, kuuhun osoittava sormi eikä itse kuu. Selittämättömyys on
todellisuuden ominaispiirre.
Kuinka sitten voidaan erottaa tosi ja valhe, viisaus ja hulluus? -- Kysymys on merkki kysyjän halusta mitata todellisuutta kulttuurinsa ryhmäsopimusten mittapuilla. Oikea ja väärä syntyvät vain suhteessa johonkin kysyjän moraalin mukaisesti. Moraali puolestaan on aika- ja
ympäristösidonnainen voimistelutekniikka, jolla me ihmiset saamme
oman kulttuurimme arvojen tuella ymmärtämättömyytemme itseltämmekin piilotetuksi.
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Rajojen liuetessa
Kun unet aukeavat tarkan ja eläytyvän uniryhmätyöskentelyn avulla, voi
selvästi nähdä kuinka syvästi unen ihmiset, maisemat, tapahtumat kuvaavat unennäkijää itseään. Unissa on helpointa nähdä unennäkijän
rakentaneen oman maailmansa, subjektin sulautuneen objektiin. Unen
aikana tuo subjekti eli unennäkijän unessa itsekseen tuntema osa on
usein muuttunut käyttäytyen ja ajatellen tavalla, jota hänen päivätajuntansa ei voi hyväksyä niin kauan kuin hän uskoo päivätodellisuutensa
olevan todellisimman kokemisen lajin. Unessakin hänen täytyy suojella
omaa päivätajuista minuuttaan, vaikka tuon uniminän toilailut olisivat
ilmiselvästi päivätajunnan piiriin mahtuvaan minäkäsitykseen sopimattomia.
Unet toisaalta, uskonnot toisaalta viittaavat subjektin ja objektin
samuuteen päivätajunnan pyristellessä kuitenkin rationaalisuutensa
rannalle luovuuden kosken kuohuista, sukupolven toisensa jälkeen
pelätessä minuutemme liukenemista, katoamista, hulluuden tilaa johon
se voisi meidät syöstä. Minuutemme näkökulmasta se on Richard Mossin sanoin lohikäärmeen kohtaamista: "Kun lohikäärme on etuovella ja
sen energia suurempi kuin mitä on mahdollista kohdata, on hyvä puikahtaa karkuun takaovesta .... mutta lopulta meidän täytyy avata myös
etuovemme ja sulauttaa tämä voima itseemme".
Yöllä tuntuvat unet todelta, päivällä fyysinen maailma, eikä yön vastikään fyysiseksi totuudeksi luultu kokemus pysty yleensä varoittamaan
meitä päivätotuutemme yhtä suuresta epätotuudesta. Kun nukkuessani
olen uskonut unen olevan totta, minkä seuraava aamu todistaa epätodeksi, miten voin kirkkain silmin heti hylätä tuon havainnon, ja alkaa
nyt vuorostaan uskoa päiväkokemusteni olevan totta? Päivätotuuden
itsestäänselvyyden on yksilö kyselemättä omaksunut miljoonien muiden kulttuuriensa unissa nukkuvien joukoissa. Vain harvat havaitsevat
olevansa unessa päivälläkin. Zen-buddhisti puhkeaa nauruun pilven
takaa paljastuvalle kuulle, Jeesukseen laskeutuu pyhän hengen kyyhky44

nen, Krishnamurti ja Buddha nousevat oman puunsa alta uuden näkemyksen kanssa, Walt Whitmanin valtaa
tieto joka ylittää kaiken maallisen järkeilyn,
ja nyt tiedän, että Jumalan käsi on lupa omalle kädelleni,
ja tiedän, että Jumalan henki on oman henkeni veli,
ja että kaikki kaikkina aikoina syntyneet miehet ovat veljiäni,
ja kaikki naiset sisariani ja rakastajattariani,
ja että luomisen kölin tukirauta on rakkaus,
että rajaton on jähmettyneiden hervonneiden lehtien
lukumäärä kentillä,
rajattomasti ruskeita muurahaisia koloissa lehtien alla,
rajattomasti sammaltunutta rähmää mutkittelevilla aidoilla, kiviläjissä, seljapensaissa, tulikukassa, ohdakkeissa.

Ulkomaailma heijastuu silmänpohjaan, siitä näköhermoihin, takaraivolle... Missä on ulkomaailman ja itsemme raja? Silmän pinnassa vai
pohjassa? Vai näköhermoissa? Vai takaraivon näkökeskuksissa? lopuksi
näemme ulkomaailman monikertaisena muokkaustuloksena. Raja on
aina keinotekoinen. Miten voisimme vetää rajaa kun emme tiedä itsestämmekään mitään, sillä havainto itsestämmekin on vain havainto havaintojen joukossa, ei oma itsemme.
Tässä kohdin saattaa joku todeta, ettei tällainen teoreettiselta tuntuva vääntely voi poistaa oman itsen kokemisen todellisuutta. Tuo itsen
kokeminen ei kuitenkaan ole oma olennaisempi, syvempi itse, vaan
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aistiemme rajoittama hyvin kapea otos, päivätajuinen siivu tajuntamme
moninaisista tiloista, itseksi luultu kimppu havaintoja, tyhjän päälle
tuuleen rakennettu harakanpesä, muistojen ja odotusten kasautuma,
jonka perustavanlaatuisen suhteellisuuden unissa koetun itsen outous
joka yö meille osoittaa. Itsen todellisuuskokemus – itse mukaanluettuna - on täydellisen suhteellista, täysin aistisidonnaista, niin päivä- kuin
yöitsen. Mutta itsen kuoleman pelko estää tämän hyvin yksinkertaisen
johtopäätöksen vetämistä, vaikka niin jokaöiset unemme kuin monet
profeetat kautta historian ovat tästä samasta asiasta kertoneet.

Peritodellisuuden sylissä

Uniryhmät ponnistelevat päivätajunnan rajojen tuolle puolen unet
vetoapunaan. Ne kiertävät päivätajunnan ja unien välistä rajaa kuunnellen unikuviin puettua elämyksellistä tietoa, jonka tunnelmaan ne pyrkivät antautumaan ilman ennakko-olettamuksia.
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Samalle päivätajunnan ja unien väliselle rajaviivalle olen sijoittanut
yksilön, jolla on harvinaisissa tapauksissa mahdollisuus irrottautua tuolta uniryhmän "kiertoradalta" ja koukata aina kuvan ulommaisiin syvyyksiin saakka, kokemuksiin, joita on vaikea kuvata enää muilla kuin eri
uskonnoista lainatuilla termeillä – eikä niilläkään.
REM-unitila toimii radiomajakkana, jonka kautta virtaa päivätajunnan ulottuville joka yö materiaalia unitilan syvemmistä kerroksista.
Unitila on päivätajuntaa kouriintuntuvasti todellisempi tila: rajattoman
suuren varauksen omaava universaaliakku, joka uudistaa meidät kaikki
joka yö todellisella energialla, kun päivätajunta puolestaan tyhjentää
akkumme kovin nopeasti loppuun. Unitila on myös tila jossa tavallisimmin koetaan päivätajunnan kokemusten voiman ylittäviä, koko
elämän suuntaa kääntäviä tiloja.

Muuttumisen kaksi tapaa
Ensimmäinen sisäisen muuttumisen laji tapahtuu tunnetun piirissä. Se
on persoonallisuuden muovaamista enemmän tai vähemmän pakolla ja
itsekurilla milloin minkin ohjelman ja menetelmän mukaisesti. Kuten
lihakset kasvavat harjoittelusta, voi persoonakin vahvistua.
Mikäli yhteys omaan yksilöllisyyteen on heikko, niin yksilöllisyyden
palvelija, eli persoonallisuus voi jäädä palvelemaan omia pyyteitään ja
ulkoapäin omaksuttuja arvoja. Varoittavin symboli tällaisen persoonallisuuden kehityksestä on paholainen. Se jos kukaan on vahva persoona,
joka osaa seurustelun säännöt, on älykäs ja ovela, varustettu kaikilla
niillä ominaisuuksilla, joilla yhteiskunnassa pärjätään. Se luulee olevansa
maailman napa - niinkuin traagista kyllä onkin. Koska sen kuva on samankaltainen läpi aikakausien ja kulttuurien, se kertoo koko ihmiskuntaa vaivaavasta itsekeskeisyyden taudista. Emme tarvitse paljoakaan
itsetuntemusta voidaksemme havaita itsessämme näitä piirteitä. Kukapa
ei olisi enemmän tai vähemmän kuvitellut itseään tärkeämmäksi ja vah-
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vemmaksi kuin onkaan ja tilanteen avautuessa ajanut omaa etuaan siitä
sitten myöhemmin omantunnontuskia kärsien.
Persoonallisuuden kehitys sinänsä ei siis todellakaan ole mikään ratkaisu, vaan yksinään kehitettynä itsekeskeisyyden voiman ja vallan
huuman umpikuja. Se on silloin kuin liian voimakas työkalu, joka omistajansa käsistä riistäytyneenä tuottaa tuhoa niin omistajalleen kuin ympäristölleenkin. Tiettyä itsekeskeisyyttä vaativissa ammateissa kuten
esimerkiksi poliitikon ja taiteilijan, tämä on selvästi nähtävissä, mikäli
heitä ei ohjaa yleisön ja maineen houkutusten ohella toinen, sisäisempi
tekijä.
*
Toinen muuttumisen tapa on totuudellisen mielen kipeän yksinäinen matka yhä syvempään sen ymmärtämiseen joka on.
Elämän rusikoima olemuksemme haavoineen kaikkineen näkyy silloin entistä kipeämmin, entistä selvemmin. Viimeinenkin turvasatama
kaiken muuttuvaisuutta ja kuolemaa vastaan katoaa. Se muuttuminen
on täysin muuta kuin persoonallisuuden kehitys, tietyssä näennäisessä
mielessä jopa vastakkainen. Persoonallisuuden kehittyessä tulee tuntemaan oman voimansa. Kun näkee sen, joka on, tulee tuntemaan oman
heikkoutensa.
Matka siihen joka on, on siitä merkillinen matka, että mitä pidemmälle se jatkuu, sitä kauemmas katoaa se, jonka vuoksi matkalle lähdimme. Se, jota haluamme, se on jo täällä, ja pieninkin askel siitä aiheuttaa sen menetyksen. Jopa palaamisyritykset ensimmäisen erehdyksemme lähteelle ovat matkantekoa edelleen poispäin siitä jostakin. "Palata
alkuperään, olla taas alkulähteellä - jo tämä on väärä askel!" T.S. Eliotin
sanoin "kaiken tutkimuksemme loppu on saapua sinne mistä aloitimme
ja tuntea se paikka ensimmäistä kertaa".
Vain sen havaitseminen mikä on, kaikessa epätäydellisyydessään, voi
olla lähtökohta sille sisäiselle muuttumiselle, joka ei johda ulkoiseen
vapauteen eli valtaan, vaan sisäiseen vapauteen. Se joka on nousee olen48

naisemmaksi kuin sen jonka tulisi olla. Mitä pidemmälle havaitsemme
illuusiomme itsemme hallitsijoina, sitä selvemmin tulee näkyville meitä
kantava selittämätön voima, se joka lataa meihin joka yö uuden energiaannoksen, joka öisin avaa uniteatterimme esiripun, joka ilmaantuu profeettojen näyissä, taiteilijoiden luovina hetkinä, sitä syvempinä, mitä
enemmän tuntemattomuuksien syvyyksistä ne ilmaantuvat. Luomisen
sähisevä valokaari syttyy ajasta kohoavan ihmisen pyrkimyksen ja ajattomasta laskeutuvan jumalallisen innoituksen kärkiväliin, Michelangelon jumalan ja Aatamin sormenpäiden kipinöivään kosketukseen. Sitä
yhteyttä hakee luova ihminen läpi elämänsä, tuota epävakaasti palavaa,
väliin sammuvaakin kipinää, persoonallisuutensa suomin kyvyin sitä
ihmisyhteyksissään ilmaisemaan pyrkien.
Kun ihminen kuuntelee yksilöllisyytensä, todellisen itsensä ääntä, ei
persoonallisuus kuuroudu niin helposti ulkomaailman viekoituksille,
eivätkä persoonallisuuden kehitysohjelmat pääse rengeistä isänniksi, ja
keisari ja jumala saavat kumpikin osansa. Nämä kummatkin muuttumisen prosessit voivat palvella toisiaan erinomaisen hyvin. Taiteilijakaan ei
enää häikäisty omasta kehittyvästä tekniikastaan vaan asettaa sen palvelemaan enemmän sisäistä maailmaansa kuin yleisönsä mieltymyksiä niinkuin uni, joka ei maalaa kuviaan kenellekään muulle kuin unennäkijälle itselleen, lahjomattoman rehellisesti.

Suuri Helpotus
Elämä on kuitenkin, parhaimmillaankin, meille kaikille lukemattomissa
siteissä oloa. Sairaudet, taistelu leivästä, valosta ja lämmöstä, ristiriidat
muiden kanssa, muilta salatut sielunhaavat, pienen minän lukemattomat rajoitukset, ne jatkuvat. Kuten lääkäri Richard Moss valaistumiskokemustensa jälkeen tokaisi itsestään: "Rather than declare myself enlightened and complete, I declare myself just as assholy as holy!". Mutta
painimme elämän kanssa saattaa jatkua merkillisellä uudella tavalla,
kuin jokin tuomitsematon, arvioimaton hiljainen osa meissä tietäisi
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tämän kaiken, näkisi aikaan sidotun taistelumme. Silti olennaisin taistelu on täysin lakannut. Emme voi muuttaa omia aivosolujamme, mutta
kun havaitsemme sen tosiasian, kuinka mahdottomia ja sietämättömiä
toisillemme saatamme olla, se katkaisee meistä muihin suuntautuneen
myrkkykärjen.
Joudumme paradoksin kokemukseen: emme tiedä mitään siitä olemuspuolestamme, jonka johtoon yhä enemmän antaudumme. Spiritus
rector, henkinen johtaja meissä, on outo johtaja. Se ei ole yliminämme,
omatuntomme, ei uskontojen jumala eikä materialistinen usko, se ei
piittaa persoonastamme, itsesäilytysvaistostamme, toiveistamme, ei
mistään, ollen rukouksiimmekin vastaamattomassa asioihinpuuttumattomuuden liikkumattomassa tyyneydessä niin ilon kuin kärsimyksenkin
hetkillä ottamatta pienintäkään kantaa siihen miten meille elämän kourissa käy. Silti se, "minun hyvästäni" piittaamatta on meidän itsemme
aikaansaama kokonaisuuden tajunta, henkemme korkein ulottuvuus
joka näkee ne tosiasiat joita päiväminällämme ei ole ollut voimaa nähdä.
Mistä sitten tiedämme ettemme sitä tiedä? - En tiedä! En tiedä edes
sitä tiedänkö etten tiedä. Mutta en voi olla tietämättä enkä myöskään eitietämättä. Tiedän vain että siinä se on! Vanha viisas ystäväni runoili
kerran: "Kysyt milloin, missä, miksi? Minä vastaan: se on jumalan niksi".
Asia näyttää konstikkaalta vain kielen avaimenreiän lävitse. Vanhan
tarinan mukaisesti näkevä oivaltaa norsun luonnollisen helposti, sokea
luulee sitä tunnustelemalla milloin miksikin. Kokonaisuus on luonnollista näkemistä, ei johtopäätöksien ja todistelujen tulos. Seisomme eiymmärtämisen eteisessä ja "eteisen erehdyksen" paljastuttua tiedämme
pitkään aivan suotta odottaneemme pääsyä sinne jossa olemme olleet
perillä jo aikamme alusta.
Markku Siivola
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