
 
Ota vinkeistä vaarin! 
 

e suuri kosminen voima, joka pyrkii meissä ja muussa luomakunnassa ilmenemään, 
käyttää kaikki mahdollisuudet hyväkseen ja ilmentää täydellisyyttään myös 
lukemattomissa aisteillemme havaitsemattomissa muodoissa. Näkymätön maailma tulee 

usein luoksemme myös aivan konkreettisilla tavoilla. 
Opastavien henkiolentojen todellisuuden voi havaita muun muassa seuraamalla 

arkipäivän sattumia tai pieniä vinkkejä, jotka ehkä herättävät meissä jonkin syvällisen 
ajatuksen, hengentiehen liittyvän oivalluksen tai antavat pienen muistutuksen jostakin. 
Kiinnitäpä huomiota, jos kompastut tai lyöt vasaralla sormeesi, niin mitä ajattelitkaan juuri 
silloin tai mikä asia vilahti mielessäsi? Jos pikkulintu tulee kurkkimaan ikkunastasi, niin 
epäilitkö jotain juuri silloin? Mitä toivoit tai odotit?  

Tarkkaile silloin tällöin näitä tilanteita. Viestien laatu ja oivalluksen sisältö riippuvat siitä 
kuinka olet virittynyt niitä vastaanottamaan. Hyvyyteen ja epäitsekkyyteen suuntautunut saa 
paljon kaunista ja mielenkiintoista ohjausta. On nimittäin totta että se mihin annamme 
energiaa, se meille avautuu. Samanlainen vetää puoleensa kaltaistaan. 

Luonnon kautta saamme paljon viestejä. Ne ovat usein vastauksia esittämättömiin 
kysymyksiin, tai niiden tarkoitus on nostaa tietoisuuteen juuri silloin tarvittava kysymys. Jos 
meidän jo oletetaan tietävän oikean vastauksen, niin ehkei opastajamme anna vinkkiä, mutta 
jos emme ole hoksanneet esittää kysymystä tai tietämättämme olemme tekemässä jotain 
henkisen kasvumme kannalta vakavaa virhettä, niin meitä saatetaan herätellä. 

 
*  *  * 
 
Lähellä olevat eläimet voivat toimia viestien välittäjinä. Ne kiinnittävät käytöksellään 

huomion pinnan alla olevaan kysymykseen tai asiaan joka pitäisi oivaltaa. Jokin ääni, kolahdus 
tai puhelimen soitto voi olla herättävä "yhteensattuma". Kun näkymätön haluaa koskettaa 
meitä, ja varsinkin silloin kun itse avaudumme sen puoleen, on luonnon helppo tulla lähelle. 
Samalla tavoin eläimet toimivat tarvittaessa myös varoittajina.  

Usein näkymättömät auttajat hoitelevat asioita puolestamme – ja hyvin hoitavatkin. Kun 
sanattomassa, välähdyksenomaisessa rukouksessa pyydän auttajaani mukaan johonkin 
asiaan, huomaan että niin käy. Sanon joskus leikilläni, että minulla on tehokas sihteeri tuolla 
yläkerrassa. Myös tonttujen kanssa kannattaa olla hyvissä väleissä! 

Kun lakkaamme itse yrittämästä liikaa ohjata elämäämme ja antaudumme 
johdatukseen, niin meitä opastetaan monin tavoin oikeaan suuntaan. Taolaisen ajattelutavan 
"wu-wei" eli "teoton toiminta" -periaate on juuri tätä korkeimman hengen johdatukseen 
luottamista. Puhtaimmin se toimii sisäisenä tietona oikeasta tiestä, mutta tarvittaessa ohjaus 
ilmenee konkreettisena varpaan kiveen potkaisemisena. 

 
*  *  * 

 
On paljon näkymätöntä mutta todellista, aivan arkisia asioita, joita ei sovi 

olankohautuksella ohittaa. Myös filosofien ja tutkijoiden olisi hyvä käsitellä niitä reaalisina. 
Väärä luokittelu ja väärät otsikot sokaisevat usein silmämme näkemästä niiden alle sijoitettuja 
asioita oikeassa valossa. Filosofia ja tutkimus rakentaessaan uutta aina vanhansa päälle, 
helposti urautuu eikä löydä tuoreita lähtökohtia. 
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