Kunnioita isien työtä!

S

e minkä ihminen tekee rakkaudella ja aidolla vakaumuksella on kunnioitettavaa ja arvokasta. Työ, minkä voit tehdä sydämen kanssa, ei ole kirous vaan siunaus. Markkinat tai
kansainvälinen kilpailukyky eivät saisi pakottaa ketään tekemään sellaista mitä ei sisimmässään tunne omaksi tehtäväkseen. Samoin ei ketään saisi painostaa tekemään määrättyä
tuntimäärää työtä jonkun toisen hyväksi. Etenkin kun tänä päivänä meillä on kaikki mahdollisuudet luoda vapaampi maailma.
Ajatelkaapa kuinka luonnon rytmien mukaista olisi syksyn ja talven pimeänä aikana tehdä vähemmän fyysistä työtä ja levätä enemmän, ja tehdä silloin sisäistä kasvua tukevaa henkistä työtä. Kaamosaikaan on mahdollisuus suureen hiljentymiseen. Kevään ja kesän pitkinä,
valoisina päivinä taas luonnostaan tulee toimittua aktiivisemmin, kun muunkin luonnon henki ja
elämä virtaa vahvana.
Kaiken toiminnan tulee lähteä luonnollisesta rytmistä – ja yhteiskunnan rakenteiden on
muotouduttava sen mukaan. Tähän suuntaan kehitystä olisi pyrittävä viemään. Silloin kenties
syntyy oivallus myös siitä, että kukaan toinen ei todellisuudessa voi omistaa työtä ja joko antaa
sitä toisille tai olla antamatta.
Kun pikkuhiljaa alamme vapauttaa itseämme sekä henkisesti että fyysisesti irti ulkopuolisesta ohjauksesta, toteutamme parhaalla tavalla kaikkeuden meille antamaa tehtävää. Haluan kaikesta huolimatta uskoa, että nämä systeemit – valtiot ja demokratiat, talous- ja sosiaalijärjestelmät – ovat olemassa ihmistä varten.
* * *
Aito ja tuttu elämäntapa on se, joka on syntynyt ja syntyy ihmisistä itsestään. Sellainen
pitää yllä levollisuuden tuntua. Nykyiset elämäntavat ovat enimmäkseen tuontitavaraa ja kehitetty tuotantoelämän konttoreissa, mainostoimistoissa ja virkamiesten pöydillä. Ne levi tetään
ihmisten elettäväksi ja ne tuntuvat oudoilta ja vierailta. Ei ihme jos epävarmuus ja stressi lisäänty vät, sillä elämä ei enää synnykään tutun kansan sisimmästä.
Luonnottomassa teknoympäristössä joutuu tuon tuostakin outoihin tilanteisiin; ei tiedä
miten missäkin pitäisi käyttäytyä. Ympärillä on outoja laitteita, joiden kanssa pitäisi osata olla.
Urbanisoitu ihminen on merkillinen olento kun se teeskentelee ja esittää jotain, minkä
hyvin tajuaa olevan roolien vetämistä. Mutta kun toisetkin tekevät sitä samaa, niin ihminen
luulee, että hänessä itsessään on vikaa jos olo ei tunnut mukavalta.
Kuinka hukkaan moni elämä meneekään kaikenlaisten koneiden tai tarpeettoman kaupankäynnin kanssa puuhatessa!
Oikea elämäntapa ottaa huomioon kaikki olennot ja hyväksyy niiden itseisarvon sinällään. Luojamme loi kaiken mitä tarvitsemme, mutta niitä kahta asiaa jotka johtavat meitä harhaan hän ei luonut, nimittäin konetta ja rahaa.
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