Alexandro Jodorowskyn PANIIKKIFAABELEITA Olen sinun opettajasi. En voi ”opettaa” sinulle mitään. Ainoa mitä voin opettaa on, että opit itsestäsi!
PANIC FABLES by Alexandro Jodorowsky I am your teacher. I can’t ‘teach’ you anything. The only thing I can teach you is to learn about yourself!

Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, joulukuu….

January, February, Mars, June, July, August, September, December….

1 Arg! 2 Niin kuolivat sinun vanhempasi! Aurinko on pahin vihollisemme! / Nyyh / Slurp 3 Minä kostan vielä! Jonakin päivänä sammutan
auringon! 4 Yllän sinuun kyllä vaikka olisit kuinka kaukana! / Hah, hah! Hän on hullu! / Tuo ei onnistu ikinä! 5 Hän on mielipuoli
vampyyri: vuosituhannet aurinko on hajottanut meidät tomuksi, kuka hän on vastustamaan niin mahtavaa taivaankappaletta? / Sinä
olet pelkkä liekki. Kyllä jokin saa sinut sammumaan! 6 Swooshh! / Nyt hän ampuu sinne raketin täynnä tiivistettyä vettä. Houkka! Hän
ei kunnioita mitään. Kuinka hän julkeaa! 7 Hurraa: epäonnistui! Tuollainen vampyyri pitäisi karkottaa meidän yhteiskunnastamme.
Miksei hän mukaudu niin kuin mekin? / Broom 8 Olette oikeassa: olen epäonnistunut. En pysty ikinä sammuttamaan sitä. 9 Enää
minua ei haittaa kuolla! / Katsokaa: pahin vihollisemme ei vahingoita häntä. Hänestä on tullut immuuni auringolle! / Voi kateus!

1 Argh! 2 That’s how your parents died! The sun is our worst enemy! / Snif / Slurp 3 I shall revenge! Someday I´ll extinguish
the sun! 4 I´ll reach you no matter how far you are! / Ha, ha! He is crazy! / He´ll never succeed! 5 He´s a foolish vampire: for

millenniums the sun has turned us into dust, who is he to defy a star of such magnitude? / You are just a flame. There must be
something that will put you out! 6 Swooshh! / Now he´s launching a rocket with condensed water. Fool! He doesn´t respect
anything! How does he dare! 7 Bravo: He failed! A vampire like that should be banished from our society. Why doesn´t he conform
like us? /Broom 8 You are right: I have failed. I will never extinguish it. 9 I don´t mind dying anymore. / Look: our worst enemy
doesn´t hurt him. He has become immune to the sun! / Oh, envy!

1 Lähimmäisenrakkaus / Edistys: Bla bla bla… / Moraali / Blyäk / Rauha: Bla bla bla tuut tuut trala la la / Terveys: Bla bla bla / Bla bla
2 Tarinan opetus: Siunattu se joka ei puhu vaan tekee, ja sen minkä tekee, tekee rakkaudella.

1 Charity / Progress: Bla bla bla… / Moral / Bluac / Peace: Bla bla bla tut tut tra la la la / Health: Bla bla bla / Bla bla
2 Moral lesson: Blessed is the one who does not talk but does and does everything he does with love.

1 Sormivankilassa 2 Elää viisi vankia 3 Kaikki tahtovat paeta 4 Peukalo: Voi, jos minulla olisi elefantti, voisin panna sen murtamaan
muurin! 5 Etusormi: Voi, jos saisin tykin, voisin romuttaa sellini seinät! 6 Keskisormi: Tarvitsisin veturin, jotta voisin tuhota tämän
vankilan! 7 Nimetön: Pommilla saisin tien auki! 8 Voi, jos saisimme sen, minkä tarvitsemme, voisimme… Mutta näin täältä on mahdoton
päästä. 9 Ja pikkurilli: Krak 10 Ooh! / Vapaa! 11 Miten sinä onnistuit puhkaisemaan vankilasi seinät? 12 Sillä välin kun te haaveilitte,

1 In the finger prison 2 five prisoners live there 3 All of them want to run away 4 Thumb: Oh, if I had an elephant, I could make him knock down the wall!
5 Index finger: Oh, if I could get a cannon, I could demolish the walls of my cell! 6 Middle finger: I would need an engine to destroy this prison!
7 Ring finger: With a bomb I could make my way through! 8 Oh, if we only had what we needed… But like this it´s impossible to get out 9 And
little finger: crak 10 Wow! / Freedom! 11 How did you manage to perforate the walls of your cell? 12 While you were fantasizing, I applied myself

minä keskityin raaputtamaan muuria kynnelläni.

to scrape the walls with my nail.

1 Yhtiökumppanit: tiedemiehemme ovat keksineet edullisen koneen, jolla voi matkustaa ajassa 2 Se on helppo valmistaa eikä
maksa enempää kuin tavallinen polkupyörä 3 Yksinkertaisuutensa vuoksi se voi tehdä vain yhden aikahypyn kahdentuhannen
vuoden päähän eikä voi palata 4 Kaikki jotka matkustavat tulevaisuuteen päätyvät samaan vuoteen: 3984 5 Osta aikakuutio
/ Koko planeetta villiintyi laitteesta 6 Osta aikakuutio, osta aikakuutio… / Miksi jäädä tälle vuosisadalle? Kahdentuhannen
vuoden päästä: ei ole sotia, ei ole sairauksia, ei tarvitse tehdä töitä… 7 ja koneet valmistavat täydellisiä kaupunkeja. 8 Ja niin
kaikki maailman asukkaat (idiootteja lukuun ottamatta) ostivat aikakuution matkatakseen paratiisinkaltaiseen tulevaisuuteen.
9 Ja eräänä päivänä vuonna 3984 / Ooh / Ooh / Ooh / Mitä on tapahtunut, mies hyvä? / Vuonna 1984 maa-pallon cansalaiset
hylcäzivät zen. 10 Ja cozca ziitä ei ole cahteensataan vuoteen cucaan pitänyt huolta, caicki on muuttunut raunioigsi!

1 Associates: our scientists have invented an affordable machine for time traveling 2 It is easy to produce and it doesn´t cost
more than a regular bicycle 3 Because of its simplicity, it can only make one time leap of two thousand years and is not able
to return 4 Everyone who travels to the future will land in the same year: 3984 5 Buy the time cube / The machine fired the
planet with enthusiasm 6 Buy the time cube, buy the time cube… / Why stay in this century? In two thousand years: there
will be no wars, no diseases, one doesn´t have to work… 7 And there are machines producing perfect cities. 8 And that´s
how all the inhabitants of the world (except for the idiots) bought the time cube to get to the paradise-like future. 9 And one
day in the year 3984 / Oh! / Oh! / Oh! / What happened, dear man? / In 1984 the cityzens of the Irth abandened it. 10 And

bekoz it´s bean sins too centuriez knowone teiks cair of it, it as turned in to ruinz!

1 Olipa paha putoaminen! / Hölmö! Miten hän saattoi heittäytyä kuiluun! / Raukka! Hän epäonnistui! / Kauheaa joutua noin alas / Säädytöntä
/ Jotkut rakastavat syvyyksiä / Tule takaisin! Voit vielä pelastua / Putoamista katsellessa huomaa, miten korkealla me olemme! / Et tiedä mitä
menetät! 2 Sinä vajoat tyhjyyteen! / Hän on vaihtanut turvallisen epävarmaan / Siinähän liiskaantuu! Ihan oikein sille! / Inhottavaa / Noin
sinulla ei ole mitään suojaa 3 Sopeutumiskyvytön! / Hän vain putoaa ja putoaa! 4 Minä vain kohoan ja kohoan! Näen jo tähdet!

1 That was a bad fall! / Clown! How could he throw himself into the shaft? / Poor him! He failed! / It´s terrible to go all the way down / He has
no shame / Some people loves depths / Come back! You can still save yourself / Watching him fall made me realize how high we are! / You don´t
know what you are losing! 2 You’ll sink in the void / He changed safety for insecurity / Let him smash himself! He deserves it! / Disgusting! /
Now you don´t have any place to be safe at 3 Misfit! 4 I am still rising! I can already see the stars!

1 Paf / Haluan ulos… Olen kyllästynyt olemaan sisäpuolella 2 Toc / Päästäkää minut ulos! 3 Sock 4 Likinäköinen mikrobi! Se on
kamppaillut koko elämänsä päästäkseen ulos… 5 Eikä ole huomannut että / on jo ulkopuolella. 6 Ja että voi lentää / vapaana niin kuin
me 7 Likinäköiset mikrobit… 8 luulevat olevansa vapaita eivätkä huomaa… 9 että lentävät jättimäisen häkin sisässä!

1 Paf / I want to get out… I´m tired to be inside 2 Tok / Let me out! 3 Sock 4 Short-sighted microbe! All his life he has been struggling his way
out… 5 Without seeing that… / he already is outside 6 That he can fly… / as free as us 7 Short-sighted microbes… 8 they think they are
free and they don´t see… 9 that they are flying inside a giant cage!

Onpa outoa! Jaloistaan roikkuva hirviö / Onpa outoa! Jaloistaan roikkuva hirviö

How strange! A monster hanging by its feet / How strange! A monster hanging by its feet

Kylläpä maailma on monimutkainen. En saavuta mitään. En löydä. Tahdon olla! / Olet mikä olet etkä se mitä haluat.
Kaikki mitä etsit, on sinulla jo. Mitä vähemmän liikut, sitä lähemmäs pääset.

The world is so complicated. I’m not achieving anything. I´m not finding anything. I want to be! / You are what you are, not what you want
to be. Everything you are searching for you already have. The less you move, the closer you get.

Tarina joka ei pääty koskaan... 1 Minä olen bulf, ja meidän bulfien tehtävä on pakottaa flubit kaivamaan turhia kuoppia. / Kaiva: yksi, kaksi,
yksi, kaksi 2 Minä olen flub, ja meidän flubien tehtävä on totella bulfeja. Mutta olen jo kyllästynyt! 3 En halua enää kaivaa turhia kuoppia. /
Julistaudun vapaaksi flubiksi! 4 Jos te, herra flub, ette halua enää ottaa vastaan käskyjä, voisitteko ryhtyä minulle pomoksi? /Ja ahdistua siitä,
että pitäisi keksiä teille käskyjä, herra bulf? Minulla ei ole mielikuvitusta. 5 Minä neuvon kyllä, mitä pitää tehdä. Käskekää minua panemaan
köysi kaulaan. / Älkää määräilkö minua. / Pankaa köysi kaulaan! 6 Käskekää nyt minun kaivaa, herra flub… / Älkää sanoko mitä minun pitää
tehdä, herra bulf. / Kaivakaa! 7 Ja nyt laskekaa minulle tahtia… / Kuka te olette panemaan minut laskemaan? / Yksi, kaksi! Yksi, kaksi! 8 Nyt
käskekää minun kyllästyä tekemään teille töitä, herra flub… / Älkää ehdotelko minulle mitään, herra bulf. / Kyllästykää tekemään minulle
töitä 9 Olen jo kyllästynyt tekemään töitä teille! / Nyt pyytäkää minua panemaan teille köysi kaulaan. 10 Tiedän kyllä hyvin, mitä minun
pitää teiltä pyytää. Pankaa taas minulle köysi kaulaan! 11 Ja nyt käskekää minun pakottaa teidät kaivamaan! Sitä vartenhan te olette pomo!
/ Tiedän kyllä itsekin, millaisia käskyjä minun pitää antaa. Käsken että pakotatte minut kaivamaan! 12 Kaivakaa! Yksi, kaksi! Yksi, kaksi!

A story that will never end... 1 I´m a bulf, and bulfs are made to force the flubs to dig useless holes / Dig: one, two,
one, two… 2 I´m a flub, and flubs are made to obey the bulfs. But I´ve got tired to this! 3 I don´t want to dig useless holes
anymore. / I declare myself free flub! 4 Now that you, Mr. Flub, don´t want to receive any more orders, could you start being
my boss? / And to worry about what orders to come up with? I have no imagination. 5 I will point out what to do: order me
to put the cord on my neck… / Don´t order me. / Put the cord on your neck! 6 Now tell me to dig, Mr. Flub… / Don´t you
tell me what to do, Mr. Bulf. / Dig! 7 Now count to give me the rhythm… / Who are you to make me count? / One, two!
One, two! 8 Now tell me to get tired of being your worker, Mr. Flub… / Don´t give me any proposals, Mr. Bulf. / Get tired of
being my worker! 9 I´ve got tired of being your worker! / Now ask me to put the cord on your neck. 10 I know well what to
ask you. Put the cord back on my neck! 11 And now order me to make you dig! That´s why you are my boss! / I know myself
what kind of orders I need to give you. I order you to make me dig! 12 Dig! One, two! One, two!

1 Olipa kerran käsi: 2 Hyi! Kaikki nuo muut kädet… 3 …likaavat itsensä koskemalla asioihin 4 Minä haluan pysyä tahrattomana! 5 Puen
tämän kumihanskan 6 Mikään ei voi koskea minua / Mutta se ei huomannut… 7 että kumin sisällä sen iho 8 eritti löyhkäävää hikeä /
Olen niin ihana! / Hyi, miten paha haju 9 Tämä oli Alexandro Jodorowskyn 94. Paniikkisatu.

1 Once there was a hand: 2 Yuck! All those other hands… 3 …are getting dirty touching things 4 I want to stay immaculate! 5 I´m going
to wear this rubber glove 6 Nothing touches me / But it didn´t realize… 7 that the skin, closed inside the rubber 8 segregated foul sweat
/ I´m so gorgeous! / Yuck, what a bad smell! 9 This was a Panic Fabel 94 by Alexandro Jodorowsky

1 Onpa mukava asento! / Opettaja: tässä Alexandro Jodorowskyn Paniikkifaabelissa numero 131 haluan näyttää sinulle, että minäkin osaan kertoa
faabeleita! Sano mitä mieltä siitä olet 2 Nuoren oppilaan Paniikkifaabeleita 2 Onpa epämukava asento! 3 Olipa kerran mies joka oli suljettu kuution
sisään 4 Tahdon ulos! / Grrr! 5 Fraak 6 Vapaa! 7 Mutta kuutio olikin toisen kuution sisällä 8 Ainakin tämä kuutio on isompi! 9 Ja se kasvaa! 10 Ja kasvaa!
11 Ehkä se kasvaa niin isoksi että voin tuntea olevani täysin vapaa! 12 Mutta mies ei tiennyt, ettei kuutio kasvanut… 13 Se oli melkein samankokoinen
kuin edellinenkin 14 Tosiasiassa mies itse pieneni! 15 Faabeli jonka juuri piirsit on omakuvasi. Sinä olet kuution sisässä olevan miehen tavoin suljettuna,

koska et tahdo ulos. Mies rikkoi näennäisesti kuution ja huomasikin olevansa toisessa kuutiossa, joka oli ”melkein samankokoinen”. Jos hänellä oli
kerran voimia rikkoa ensimmäinen, miksei hän rikkonut toistakin? Sekä sinä että hahmosi kamppailette harhakuvitelmien keskellä. Kuutio edustaa
mielensisäistä maailmaasi: valemaailmaa, jonka alempi minäsi on luonnut kuvajaisista, jottei joutuisi kohtaamaan todellisuutta. Mies toivoo oikeutusta
yhteiskunnalta ja itseltään ja on siksi muka rikkovinaan kuution. (Hän uskottelee olevansa ”evolutiivinen ihminen” joka jatkuvasti muuttuu, parantuu
tai kehittyy.) Pohjimmiltaan hän on edelleen ”teorioidensa”, ”viisauksiensa” tai ”oppiensa” vanki. Ja koska hän ei halua muuttua eikä saavuttaa vapautta
rikkomalla mielensisäisen kuutionsa seiniä, hän pienenee jatkuvasti. (Mies surkastuu ja saa rajalliset uskomuksensa muuttumaan kuvitteelliseksi
maailmankaikkeudeksi, joka korvaa todellisen maailmankaikkeuden) mutta hän syyttää ”julmaa ja tuhoavaa maailmankaikkeutta”. Hän sanoo: ”Minä
en voi tehdä mitään… kaikki vain tapahtuu minulle.” Sekä sinä että tämä mies nukutte! Kun aikaisemmin yritit herätä mietiskelemällä, asento tuntui
sinusta epämukavalta ja kärsit siitä että sinun piti kehittyä. Nykyään kun olet vajonnut uneen ja alkanut surkastua henkisesti, heittäydyt tyytyväiseksi
ja teet olosi ”mukavaksi”. Mutta tuossa mukavuudessa piilee syvä ahdistus. Herää, mies! Olet jo vapaa! Et koskaan ollutkaan kuution sisällä! Mene
hengittämään maapallon ilmaa!

1 What a comfortable position! / Teacher: In this Panic Fable number 131 by Alexandro Jodorowsky I want to show you that I too am capable of telling
fables! Tell me what you think of it 2 Panic Fables of the Young Disciple 2 / What an uncomfortable position! 3 Once there was a man who was locked
inside a cube 4 I want to get out! / Grrr! 5 Fraac 6 Freedom! 7 But the cube was inside another cube 8 At least this cube is bigger! 9 And it keeps on
growing! 10 And growing! 11 It will grow so big that I´m going to feel myself completely free! 12 But the man did not know that the cube wasn´t
growing… 13 It was almost the same size as the first one 14 It happened that the man was growing smaller! 15 The fable you just drew is your own
portrait. You, as the man in the cube, are locked in because you don´t want to get out. Illusorily, the man broke one cube only to find himself inside
another ‘almost the same size’. Why, if he had the strength to break the first one, did he not break the next one? Both you and your character are
debating in the middle of illusions. The cube represents your mental world: a fake world of mirages your ”lower ego” has created for not having to
face the reality. To justify himself before society and himself the man acts as if he would break the cube. (He pretends to be an ‘evolutionary person’
who keeps himself in change or improvement or development). Deep down he still is a prisoner inside his ‘theories’, ‘philosophies’ or ‘doctrines’. And
because he doesn’t want to change or achieve freedom by breaking the walls of his mental cube, he grows smaller and smaller. (He fades away and
lets his limited beliefs to become an illusory universe that replaces the real universe) but he blames the ‘evil and destructive universe’. He says: ‘I can’t
do anything… everything just happens to me’. Both you and this man are sleeping! Earlier, when you tried to wake up by meditating, you thought
the position was uncomfortable and you suffered for having to evolve. Today when you have drifted off to sleep and spiritual annihilation, you throw
yourself satisfied and comfortable. But there lies a profound distress in that convenience. Wake up, man! You are free already! You never were inside
the cube! Go and breath the air of the planet!

Osa 153 1 Olipa kerran kaksi koiraa 2 Fido 3 Boby 4 Molemmat rakastivat kovasti 5 isäntäänsä 6 Fido oli hyvin innokas 7 Boby oli
rauhallisempi 8 Kun isäntä tuli kotiin 9 Boby katsoi sitä 10 haukkui / vuh 11 ja pysyi aloillaan häntäänsä heiluttaen. 12 Fido haukkui
/ Vuh! 13 ja hyppi isännän päälle 14 liaten hänet tassuillaan 15 Isäntä kyllästyi puhdistamaan pukuaan joka päivä 16 ja hääti Fidon
talosta. 17 Fido kärsi kovasti ja oli pettynyt isäntään. / Nyyh / Nyyh 18 Minähän rakastin häntä kovasti, miksi hän karkotti minut? Aikeeni
olivat hyvät! 19 Ensi kerralla kun rakastat jotakuta, tarkkaile itseäsi. 20 Minä uhrasin haluni hyppiä isännän päällä, sillä en halunnut
vahingoittaa häntä. 21 Joskus hyvistä aikeista seuraa pelkkää tuhoa.

Part 153 1 Once there were two dogs 2 Fido 3 Boby 4 Both of them loved very much 5 their owner 6 Fido was very enthusiastic 7 Boby was
calmer 8 When the owner came home 9 Boby looked at him 10 barked / woof 11 and stood still wagging his tail. 12 Fido barked / Woof!
13 and jumped on the owner 14 staining him with his paws 15 The owner, tired of cleaning his suit every day 16 kicked Fido out. 17 Fido
suffered a lot and was disappointed in the owner / snif / snif 18 If I loved him so much, why did he kick me out? I had good intentions!
19 Next time when you love someone, keep an eye on yourself. 20 I sacrificed my desire to jump on the owner because I didn´t want to
do him harm. 21 There are good intentions that cause only destruction!

Neljäs periaate on tämä: ”Ole siveä ruumiin, sanojen ja ajatusten suhteen” / Sinun ei pidä käsittää ”siveyttä” pidättäytymisenä perustarpeistasi. Kun
kuulet ”siveä”, sinun pitää ymmärtää ”aito”. Tottelet lakeja joita sinun ei pidä loukata. Ruumiisi on tehty sulattamaan tiettyjä aineksia mutta toisia ei.
Nauttimasi oikeat ainekset ovat ”avaimia”, joiden avulla voit kävellä kohti valoa. Sinun täytyy toimia luontosi mukaisesti. Sinun täytyy tunnistaa, mitkä
ovat vaistomaiset tarpeesi, ja toteuttaa ne. Jos pidättäydyt niistä, et kasva henkisesti. Jos liioittelet, tuhoat itsesi. Ruumiin siveys on ”olla yllyttämättä”
ja ”olla estämättä”. Lakkaa loukkaamasta universaaleja lakeja. Anna ruumiisi elää rauhassa galaksin kanssa. / Ole siveä sanojen suhteen. Jotkin ajatukset
saapuvat sinulle kosmoksesta, ja ne sinun pitää ottaa vastaan ja välittää eteenpäin. Joitakin taas ”kopioit” uskotellaksesi muille että ”tiedät”. Lakkaa
puhumasta silloin kun sinulla ei ole mitään välitettävää. Lakkaa matkimasta. Älä petä itseäsi. Älä keksi itsellesi kielen avulla keinotekoista minää. /
Siveä ihminen ajattelee silloin kun on aika ajatella, tuntee silloin kun on tarpeen tuntea, puhuu silloin kun pitää puhua, toimii silloin kun on pakotettu
toimimaan. / Älä yritä ”olla enemmän”. Antaudu maailmankaikkeudelle. Ole siveä tavoitteittesi suhteen. Elä kiittääksesi äläkä pyytääksesi. Älä etsi:
löydä! Kun olet puhdistunut itsestäsi, maailma kukoistaa sinun kauttasi. (jatkuu)

The fourth principle is this: ‘To be chaste of body, words and thoughts’ / You should not understand chastity as the abstention of your basic needs.
When you hear ‘chaste’ you must understand ‘genuine’. You obey laws that you must not violate. Your body is made to assimilate some substances and
not others. The right substances you ingest are ‘keyes’ for walking towards the light. You must act according to your nature. You must learn which are
your instinctive needs and carry them out. If you limit them, you don’t grow spiritually. If you exceed them, you destroy yourself. Chastity of body is
‘not to provoke’ and ‘not to prevent’. Stop violating the universal laws. Let your body live in peace with the galaxy. / Be chaste with words. There are
thoughts that come to you from the cosmos and these are the ones you need to receive and transmit. There are others that you ‘copy’ to make other
people think that you ‘know’. Stop talking when you have nothing to transmit. Stop imitating. Don’t fool yourself. Don’t use words to invent yourself
an artificial self. The chaste man thinks when it’s time to think, feels when there is need to feel, speaks when he must speak, acts when he is forced
to act. / Don’t try to ‘be more’. Surrender to the universe. Be chaste of ambitions. Live to thank and not to ask for. Don’t seek: find! When you are pure
of yourself, the world will flourish trough you. (to be continued)

”Puhdista ruumis riiteillä ja sydän erottamalla absoluuttinen suhteellisesta.” / Alttarissa tiivistyy kaikkien pöytien olemus. Otat
saamasi ravinnon palkintona työstäsi ja uhraat sen: ymmärrät että se on palanen universaalia energiaa niin kuin sinäkin olet.
Ymmärrä: olet energiaa etkä ”energian isäntä”. Uhraaminen on irrottamista, sitä että tarjoaa jumalalle sen mikä kuuluu jumalalle.
/ Riitit tarkoittavat todellisuuden muuttamista alttariksi, jolla jatkuvasti uhrataan jokainen teko, jokainen ajatus, jokainen
sana, jokainen tunne, jokainen työ ja jokainen ateria universumin suurelle ylläpitäjälle. Kun vihaat itseäsi ja kärsit, vahingoitat
planeettaasi mahdollisimman paljon. Kun kaiken suhteellisen pohjalta löydät absoluuttisen, kaiken liikkeen liikkumattoman
moottorin, alat rakastaa itseäsi. Hyödynnä tunnettasi ja liityt rakkauteen ihmisten, planeetan, kosmoksen, loputtomien
maailmojen ja nimeämättömän kanssa. Kaikesta tulee sinulle pyhää! (Joogaa käsittelevä sarja päättyy.)

‘To purify the body by the rituals and the heart by discriminating the absolute from the relative.’ / The altar is the essence of all
tables. You will take the food you have been given as a reward for your work and consecrate it: you will understand that it is a
piece of universal energy in the same way as you. Understand: You are energy, not ‘master of energy’. To consecrate is to let go,
to offer god what belongs to god. / The rituals mean that reality is turned into an altar for consecrating every act, every thought,
every word, every sensation, every work, every meal to the great support of the universe. If you hate yourself and suffer, you
harm your planet as much as you can. When in the basis of all the relativity you find the absolute, the motionless motor of all
movement, you start to love yourself. Use your sentiment, and you will enter into love with the humans, the planet, the cosmos,
the infinite worlds and the unnamable. Everything becomes sacred to you! (End of the series about yoga.)

Viides periaate kuuluu ”harjoita hyvyyttä kaikkia olevia kohtaan, myös demoneita.” / Sisälläsi ja ulkopuolellasi on enkeleitä ja
demoneja: positiivisia ja negatiivisia voimia. Nämä voimat eivät ole hyviä eivätkä pahoja – ne ovat välttämättömiä universumin
dynaamisen tasapainon kannalta. Hyväksy demonisi! Älä pelkää sairauksiasi, älä häpeä negatiivisuuttasi: anna energian kiertää
vapaasti. Jos et ”toimi” tukahduttavasti, vastaan taistellen tai yrittäen häivyttää, jokainen varjo löytää valonsa, jokainen sairaus
parannuksensa, jokainen toive toteutumisensa. Maailmankaikkeuden perusolemus on harmonia ja tasapaino: se on myös sinun
olemuksesi. Torjumalla ”tahtosi” rikot luonnollisen rytmin. Rakasta demoneitasi! Hyväksy mielessäsi jokainen ajatus, vaikka se tuntuisi
sinusta kuinka hirviömäiseltä… Mutta älä takerru siihen. Anna sen tulla ja anna sen mennä. Kun energia kiertää, demonit (jotka
ovat kuin seisovaa vettä) kulkevat kohtaamatta vihollista, jotka vastustuksellaan vahvistaisivat niitä, ja muuttuvat enkeleiksi. (jatkuu)

The fifth principle is to ‘practice kindness towards all beings, including the demons’. / Within and outside you there are angels and
demons: positive and negative powers. These powers are neither good or bad; they are necessary for the balance of the universe.
Accept your demons! Don’t be afraid of your diseases, don’t be ashamed of your negativity: let the energy circulate freely. If you
don’t act repressively, fighting against or trying to eliminate, every shadow will find its light, every illness its cure, every desire its
fulfillment. The essence of the universe is harmony, balance: that is also your essence. When you restrain your will, you are breaking
a natural rhythm. Love your demons! Accept in your mind any idea, however monstrous it might seem… but don’t cling to it. Let it
come and let it go. When the energy keeps on circulating, the demons (that are like stagnant water), while they pass along without
finding an enemy that would strengthen them with resistance, will turn into angels. (to be continued)

Ben-Sara-sarja nro. 2 Ben-Sara, äärettömän hyvä idiootti, kuolasi tällaisia ajatuksia / Paholainen ei tee pahaa jumalalle, koska jumala on
kaikkivaltias. / Pahuus on teko / Jos paholainen ei pysty tekemään jumalalle mitään, se ei ole paha vaan ainoastaan haluaa olla paha / Piru
luulee olevansa paha mutta ei ole koskaan voinut todistaa sitä: se epäonnistuu jatkuvasti / Äärettömän hyvä olento ei tee pahaa kenellekään.
/ Pirulle on pahaa, jos se ei voi olla paha / Jumala haluaa hyvyyttään antaa pirulle mahdollisuuden olla paha, jottei se kärsisi. / Koska jumala
on kaikkivaltias, sen pitää tehdä itsensä heikoksi jostakin kohtaa. / Tämä heikko kohta on ihmissuku / Ihmissuku, jumalan heikko kohta, on
olemassa, jotta paholainen voi pahaa tekemällä toteuttaa itseään /Näin puhui Ben-Sara, hyvä idiootti.

Ben-Sara Series No. 2 Ben-Sara, the infinitely kind idiot, slobbered these thoughts: / The demon won’t do anything to God, because God is
infinitely powerful. / Evil is an act / If the devil can’t do anything to God, he is not evil, he only wants to be evil / The devil thinks he is evil but
he have never had a chance to prove it: he’s a constant failure. / An infinitely good being can´t do harm to anyone. / If the devil can´t do harm
to anyone, for him that is bad / In his kindness, God wants to give the devil an opportunity to be evil so that he wouldn’t suffer. / Because God
is infinitely powerful, he must make one part of himself feeble in order that the devil could fulfill himself. / That feeble part is the human race
/ The human race, the feeble part of God, exists in order that, doing harm, the demon fulfills himself. / Thus spoke Ben-Sara, the kind idiot.
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* The quote is from the Spiritual Journey of Alejandro Jodorowsky book.
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I was asked to write some words about Alejandro Jodorowsky

quote by Jodorowsky:
“One day, someone showed me a glass of water that was half
full. And he said, ‘Is it half full or half empty?’ So I drank the water.
No more problem.”
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”The best thing is not to have a house, but to build it”
–
Holy
Mountain
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