Tinanvalantaa

V

uodenvaihteessa olemme eräänlaisella rajalla: jotain tulevasta tiedämme vanhan kokemuksen pohjalta, mutta paljon jää arvailujen ja odotusten varaan. Rajatiedoksi kutsuttu
elämän alue on kiehtova juuri sen takia, että senkään rajojen taakse emme aina kovin
pitkälle näe, mutta uskallamme sentään yrittää. Rajatiedon tutkijat eivät jää viiden aistin va ngeiksi eivätkä ahdista elämäänsä toisten piirtämien rajojen sisään, sillä elämä on rajaton.
Rajatieto jopa villeimmissä fantasioissaan on huimasti mielenkiintoisempaa kuin ”rahatieto”
ja sille pyhitetty toiminta, jonka tulokset tunnetusti lopulta valuvat tyhjiin. Miten mielettömään
huuhaaseen globaali ”rahatieto” perustuukaan ja miten kovat mutta kestämättömät ovat sen
lait.
Eräässä haastattelussa Virpi Hämeen-Anttila totesi, kuinka itämaisen ajattelun mukaan
materialismi on täysin epärationaalinen katsomustapa koska kaikkihan tietävät, että maailmankaikkeus on paljon muutakin kuin näkyvää materiaa.
* * *
Toden totta, se mitä rajatiedoksi sanotaan, on hyvin laaja-alaista pioneeritoimintaa, joka
oikein ymmärrettynä palvelee kaikkia elämän alueita. Siinä missä fysiikka tai kosmologia pysähtyvät fyysisten mahdollisuuksiensa rajoille, siinä rajatietoinen tutkija voi katsoa pitemmälle
ja luottaa intuition herkkään instrumenttiin. Hänen ei tarvitse palvella markkinoita eikä vakuuttaa ketään. Sen ei ainakaan pitäisi olla päällimmäinen tavoite.
Kun lääkärit keskittyvät käyttämään sairaiden hädänalaista tilannetta entistä ahnaammin
omaksi hyväkseen, vaihtoehtoiset hoitomuodot huomioivat ihmisen osana suurta kokonaisuutta. Kun uskonnot kangistuvat kaavamaisuuksiinsa, vapaan henkisen tien kulkijat näkevät
avoimin silmin taivaanrantojen taa ja löytävät kaikkeuden sisimmästään. Missä markkinafilosofit sujuvilla sanoillaan solmivat seuraajiensa mielet, siinä jokainen rajatiedon syvällisemmin
oivaltava näkee oman tarkoituksensa ja luottaa suurempaan opastukseen.
Mutta rajatietokin voi pysäyttää ja jähmettää. Sitäkin voi käyttää egon sanelemien päämäärien tavoitteluun. Senkin nimissä voi vetää rajoja ja valmiita reittejä.
* * *
Uudenvuoden tinan valajalla on käytössään määrätyt työvälineet ja mahdollisuudet, joiden
rajoissa hän toimii, mutta silti niin sanottu sattuma vaikuttaa lopputulokseen. Juuri se antaa
tinanvalantaan hohdon. Aivan samoin suuri kosminen viisaus on luonut ilmentyneen maailman
perustaksi määrätyt lait, joiden puitteissa elämä toimii.
Kun astumme rajatiedon laivaan, meillä on pääsy myös ilmentymättömän maailman
puolelle, jossa ei ole yhtä totuutta, ellei se ole se, että kaikkeus antaa rajattomat
mahdollisuudet uuden luomiseen ja loputtomiin variaatioihin. Rajatiedon tutkija ei useinkaan
ratkaise mitä rajojen takana on, vaan hänelle pikemminkin paljastuu mitä siellä voi olla.
Rajatietoa tutkaillessamme voimme siis kurkistaa myös luomattomaan, kenties tulevaan
työmaahamme.
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