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Kiitollisuus, lahja  
ja mahdollisuus

• Rakkaus kannattaa • 
◆ Sielunpeili-lehden juttusarjassa 
Rakkaus kannattaa pohditaan 
vuonna 2018 Lauri Siiralan kans-
sa elämän ihanuutta. 73-vuotias 
Siirala on monipuolinen, pitkän 
tien kulkenut ryhmänohjaaja ja 
kouluttaja henkisen hyvinvoinnin 
saralla. Hänet tunnetaan läsnäolon 
ja tietoisuustaitojen sanansaattaja-
na. Itse hän luonnehtii tehtäväänsä 
elämän välittämiseksi, sillä elämä 
ilmenee aina vain tässä hetkessä.

Lauri Siirala järjestää tietoisuustyön, 
meditaation, läsnäolon, hiljentymisen 
ja rakkauselämän kursseja ja 
retriittejä. Hän on tehnyt yksilö-
ohjausta Suomessa yli kolmen-
kymmenen vuoden ajan. Yksityisesti 
hän tekee yksityisohjausta, 
parisuhdeneuvontaa sekä 
työnohjausta Tampereella ja sovitusti 
Helsingissä.

Lauri Siirala tuntee tänä 
päivänä voiman, joka avautuu 
rakkaudessa, kuolemassa, 
menetyksessä ja muutoksessa 
sekä ennen kaikkea 
nykyhetkessä.

Vasta kun sydän särkyy, se voi avautua uuteen ulottuvuuteen. 

Kiitollisuus on Lauri Siiralan mielestä 
lahja elämältä. Se on lahja myös itselle, 
sillä kiitollisuuden kautta heräävät eloon 
rakkaus, ilo, läsnäolo, rauha ja tietoisuus. 
Toisinaan myös kärsimys tasoittaa tietä 
kiitollisuuteen.

 Kiitos on voimakas sana, 
joka sisältää aidoimmil-
laan eläväksi tekevää 

voimaa. Se muistuttaa rakkau-
desta, tietoisuudesta, rauhasta ja 
läsnäolosta. 

Kiitollisuudessa on kyse ha-
vahtumisesta siihen, mitä sisäl-
läni on juuri nyt. Kiitollisuuden 
kautta voin todeta sen, että kaikki 
on hyvin – juuri nyt. Tai voin to-
deta, että kaikki ei ole nyt hyvin  
ja katsoa, mistä kenkä puristaa. 
Teen mitä voin korjatakseni tilan-
teen tai odotan, kunnes hetki ja 
tilanne muuttuvat tai sallin kor-
jausliikkeen tapahtuvan.

Näin pohtii kiitollisuutta 
Lauri Siirala.  Hän kokee kii-
tollisuuden arvokkaana asiana ja 
tuntee itse kiitollisuutta kaikesta 
hyvästä, jota on elämässään saa-
nut. Sitä on paljon.

Kiitollisuuden ajatteleminen-
kin herättää hänessä elämän sy-
kähdyksen.

– Kiitollisuuden energia on 
elämän energiaa. Kiitollisuu-
den äärellä skannaan valtavan 
määrän tietoa ja kokemusta, jotka 
sisälläni elävät. Kiitollisuus on 
kuin vana, joka yhdistää minut 
tähän tietoon. Mukaan luen myös 
sellaisen tiedon, jonka kohtaami-
nen ei ole aina niin kivaa, Siirala 
kiteyttää.

Kiitollisuus,  
tapa vai tila?

Pohdimme Lauri Siiralan kans-
sa kiitollisuuden sisältöä – onko 
se asenne, tunne, tila vai tapa? 

Siiralan mukaan kiitollisuus ei 
ole asenne, mutta erityisiä tun-
temuksia siihen liittyy.

– Kiitollisuus on sisälläni ole-
va tila, joka aktivoituu syvällä 
itsessäni. Kiitollisuuden  tilassa 
herää valtava määrä tuntemuksia, 
kokemusta, tietoa ja aistimuksia, 
jotka kulkevat lävitseni.

Aidossa kiitollisuudessa ei 
ole kyse pinnallisesta ilmiöistä, 
jota ilmaistaan ”hyvää päivää 
kirvesvartta” -fraaseilla, kuten 
”hyvää päivän jatkoa” tai ”paljon 
kiitoksia”.

– Lapsiakin usein velvoitetaan 
sanomaan kiitos, vaikkeivät he 
kiitollisuutta kokisikaan. Kas-
saneideiltä tulee usein kiitos-
sanoja. On merkittävää, miten 
helposti huomaa sen, tuleeko 
kiitos sydämestä vai ’blaa blaa’ 
-tapakulttuurista.

Siirala kertoo hiljattain R-
kioskin myyjän sanoneen hy-
vin vilpittömästi: ”Hei, ihan 
tosissaan, kivaa päivää sulle”. 
Toivotus tuli sydämestä – sitä 
ei opittu koulutuksessa, vaan se 
nousi sisimmästä. 

Hyödyllinen 
kiitollisuus

Siiralan mukaan melkein kaikki, 
mikä on elävää ja todellista, on 
löytänyt ilmaisunsa osana tapa-
kulttuuria. Kiitollisuus on eräs 
niistä. Jokainen kuitenkin tunnis-
taa eron elävän kiitollisuuden ja 
tavanmukaisen kiitoksen välillä.

Tavanomaiseksi muodostu-
neissa fraaseissa ei ole mitään 

väärää, mutta ne eivät resonoi 
syvemmässä osassa ihmistä. 
Ne eivät avaa ja kosketa kuuli-
jaa tai kertojaa. Kiitollisuudesta 
on tullut ehkä harmaimmillaan 
eräänlainen hyödyke.

– Kiitollisuuteen voi naa-
mioitua jopa itsekäs hyödyn 
tavoittelu. Maailmassa on suuri 
määrä ihmisiä ja instituutioita, 
jotka käyttävät kiitollisuutta 
myyntivalttina. Näin edistetään, 
esitetään ja myydään kaikenlaista 
merkityksetöntä, Siirala toteaa.

Aidosta kiitollisuudestakin on 
toki ’hyötyä’.

– Olen nähnyt kiitollisuuden 
arvon siinä, mitä se tekee mi-
nulle. Koen sen, miten itseni si-
sältä nousee syvä kiitollisuus tai 
vaihtoehtoisesti huomaan aidon 
kiitollisuuden nousevan jossakus-
sa toisessa. Molemmat muuttavat 
hetken laadun ja koostumuksen 
rikkaammaksi.

Enenevästi  
kiitollinen

Aito kiitollisuus ei ole aina mi-
tenkään ”trendikäs” juttu. Miten 
olla kiitollinen, jollei koe sitä?

– Ei välttämättä mitenkään, 
sillä kiitollisuutta ei voi puristaa, 
Siirala vastaa.

– Kaikki ihmiset eivät koe 
kiitollisuutta, jotkut eivät mah-
dollisesti koskaan. Samaa voi 
sanoa rakkaudesta tai vaikkapa 
kauneudesta.

– Niitä ei voi väkisin luoda, 
niitä joko kokee tai ei koe. Ajatus 
siitä, etten koskaan kokisi kiitol-
lisuutta, on itselleni jokseenkin 
kamala, Siirala pohtii.

Toisaalta hän ei myöskään 
usko jatkuvaan kiitollisuuden 
tilaan. Se tuskin on tässä maa-
ilmassa mahdollista.

– Voin kokea kiitollisuutta 
hetkittäin. Voin kokea surua, 

murhetta ja kärsimystä, mutta 
kulkiessani niiden lävitse saavun 
tilaan, jota kutsun elämän kirk-
kaudeksi. Voin kärsiä älykkäästi 
ja läsnäolevasti, jolloin kärsimys 
lopulta muuntuu – kiitollisuudek-
si elämästä.

Siirala ei kuitenkaan yhdy 
teesiin: ”Kärsi, kärsi, niin kirk-
kaamman kruunun saat”. Se on 
hänen mukaansa vain opetettu 
uskomus.

– Kun kärsimys muuttuu ja 
päästän siitä irti, kuljen sen lävit-
se rauhaan, valoon ja läsnäoloon. 
Sen myötä syntyy useimmiten 
myös valtava kiitollisuus.

– En voi sanoa, että olisin 
esimerkiksi kivun ja kärsimyk-
sen keskellä kiitollinen. Mutta 
juuri tällä hetkellä tiedän, etten 
tunne kipua tai kärsimystä. Täl-
lä hetkellä voin olla enenevästi 
kiitollinen.

Mahdollisuus 
nykyhetkessä

Samalla kun kiitollisuus on lahja, 
se on myös mahdollisuus jokai-
selle.

– Mikään ei ole mahdotonta, 
mutta se mikä on mahdollista, 
tapahtuu aina nykyhetkessä. Tätä 
perusviisautta voi soveltaa kiitol-

lisuuteenkin, Lauri Siirala toteaa.
Vaikka kiitollisuuden voi ko-

kea vain tässä hetkessä, hetkeä 
voi myös itse kutsua. Toiset pi-
tävät esimerkiksi kiitollisuuspäi-
väkirjaa muistuttamassa itseään 
kiitollisuuden tilasta.

– Äidilläni oli sellainen käy-
täntö, että hän kävi iltarukouk-
sessaan läpi päivän tapahtumat 
ja huomasi, mistä oli kiitollinen 
juuri tuona päivänä.

– Itse en ole koskaan pitänyt 
kiitollisuuspäiväkirjaa. Mutta to-
della usein illalla laskeutuessani 
levolle sisältäni nousee spontaa-
nisti kiitollisuuden tunne jostain, 
mitä olen kokenut päivän aikana.

Siirala suositteleekin jokaista 
seuraamaan omaa impulssiaan 
sitä, mikä juuri itselle toimii. Eri-
laisia muita harjoituksia mies toki 
tekee itsekin. Niistä on erityisen 
paljon hyötyä silloin, kun läsnä-
olon tila tuntuu olevan hukassa. 
Hän vertaa sitä tunteeseen, joka 
syntyy siitä, kun avaimet ovat 
hukassa.

– Jos hukka on vienyt läs-
näolon ja kiitollisuuden tilan, 
haluan antaa niille uuden tilai-
suuden ilmetä mahdollisimman 

pian. Heti kun tasapaino löytyy, 
yhdyn johonkin suurempaan. 
Voin omilla avuillani auttaa it-
seni takaisin yhteyteen johonkin 
todelliseen, ja siitä askel kiitol-
lisuuteen on pieni.

Punainenmeri 
avautuu

Yllättäen kuoleman läheisyys 
tekee usein kiitollisuuden koke-
muksen konkreettiseksi. Siirala 
kertoo elämässään olleen ihmis-
suhteen, joka tuntui vaikealta.

– Pari päivää ennen kuole-
maansa tämä ihminen sanoi 
minulle kiitos. Se tuntui todella 
arvokkaalta.

– Kuoleman läheisyydessä 
muuttuu paljon. On kuin Pu-
nainenmeri avautuisi ja loisi 
kiitollisuudelle väylän ilmentyä. 
Kuolema  poistaa valtavan mää-
rän sälää. Tämän olen todennut 
useita kertoja elämässäni.

Kuoleman läheisyys voi avata 
väylän ainakin hetkeksi. Tosin 
väylä helposti myös sulkeutuu. 
Siirala muistelee läheistä, joka ei 
puhunut hänelle vuosiin mitään.

– Tapasimme hautajaisissa, 

– Kaikki ihmiset eivät koe kiitollisuutta, jotkut eivät mahdollisesti 
koskaan. Ajatus siitä, etten koskaan kokisi kiitollisuutta, on 
itselleni jokseenkin kamala, Lauri Siirala pohtii.
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Kiitollisuuden kautta voin todeta sen, että kaikki on hyvin 
– juuri nyt.

jonne hän tuli naisystävänsä 
kanssa. Ennen hautajaisia hän 
ei sanonut mitään. Pidin tilai-
suudessa puheen, jonka jälkeen 
hän ojensi minulle kätensä, katsoi 
silmiin ja sanoi: ”Puhuitpa hy-
vin, kiitos”. Silloin Punainenmeri 
avautui.

Samalla meri myös sulkeutui, 
sillä tilaisuudessa ei muita kuu-
lumisia vaihdettu. Läheinen ih-
minen palasi omaan elämäänsä, 
Lauri Siirala omaansa. Mikään 
ei ole mahdotonta, Punainenmeri 
saattaa aueta tai sulkeutua mil-
loin hyvänsä, missä hyvänsä.

Kiitollisuuden aiheita

Lauri Siirala muistelee vastaavaa 
kokemusta oman lapsensa kanssa 
hänen ollessa 2-vuotias.

– Asuin tuolloin Kanadassa 
ja lapsen äiti oli matkoilla. Lap-
seni sairastui rajuun flunssaan. 
Hän nukkui kipeänä vieressäni 
samassa sängyssä. Eräänä yönä 
koin, miten hän kosketti sisim-
pääni. Se oli hetki, jossa tunsin 
suurta kiitollisuutta siitä, että hän 
oli lapseni ja minä hänen isänsä.

– Tämä rakkauden väylä on 
lopulta väylä omaan sisimpääni, 
se ei tule koskaan sulkeutumaan, 
Siirala toteaa.

Monet muutkin kokemukset 
kiitollisuudesta ovat kantaneet 
miestä vuosien varrella. Jotkut 
niistä liittyvät haastaviin ja vai-
keisiinkin asioihin, mutta lopulta 
ovat avanneet jotakin sisältä.

– Vaikeat asiat ovat avanneet 
yhä syvenevää läsnäoloa nyky-
hetkessä sekä tietoisuutta siitä, 
mitä elämä on nyt, mistä koostun 
juuri nyt, mikä on tilanteeni, het-
keni ja kontaktini toisiin ihmisiin 
juuri nyt.

Luonto antaa aina aiheen kii-
tollisuuteen. Luonnossa liikkuvat 
eläimet, linnut ja muu orgaaninen 
elämä näyttäytyy ympärillämme 
joka päivä värikkäänä ja moni-
muotoisuuden kirjona.

– Luontoa katsellessani ym-
märrän, että olen yksilö, mutten 
erillinen kokonaisuudesta. Olen 
osa tätä elämän valtavaa rihmas-
toa. Minulla on paljon ulkoisia ja 
sisäisiä apulaisia, jotka auttavat 
minua. Jos se ei ole kiitollisuuden 
aihe, niin mikä sitten!

Rakkautta ja 
särkyneitä sydämiä

Siirala miettii lisää kiitollisuu-
den hetkiä omasta elämästään. 
Sellainen oli silloinkin, kun hä-
nessä ensi kertaa nuorena mie-

henä läikähti rakkauden tunne 
kohdatessaan tytön.

– Olimme todella nuoria ja vä-
lillämme leimahti jotakin, jonka 
edestä koin olevani valmis vaikka 
kuolemaan. Siitä seurasi uskoma-
ton valo, ilo ja kiitollisuus.

Tielle tuli kuitenkin häpeä, 
sillä aikuiset nauroivat nuoril-
le. Nuoren miehen sydän särkyi 
häpeästä, mutta hän oli kuitenkin 
uskaltanut avautua rakkaudelle 
ensi kertaa.

– Ymmärsin, mikä on se voi-
ma, jota rakkaudeksi kutsutaan. 
Nyt jo lähes 74-vuotiaana mie-
henä olen kiitollinen siitä, että 
sydämeni on särkynyt monta 
kertaa. Shakespeare oli oikeassa 
runoillessaan siitä, että sydämen 
tulee välillä särkyä ja pakahtua, 
jotta se voisi avautua.

Siirala tuntee tänä päivänä 
voiman, joka avautuu rakkaudes-
sa, kuolemassa, menetyksessä ja 
muutoksessa sekä ennen kaikkea 
nykyhetkessä.

– Olen käynyt vaellukseni 
tavasta, tottumuksesta, velvol-
lisuudesta ja vastuusta lopulta 
tuntemiseen, tietämiseen ja kii-
tollisuuteen. Kyky kiitollisuuteen 
on mielestäni valtava lahja.

Kohtaamisia

Lauri Siirala kertoo kohdanneen-
sa lukuisia merkittäviä, naisia ja 
miehiä. 

– Olen saanut apua, neuvoja, 
tukea ja rakkautta valtavan mo-
nilta ihmisiltä varsinkin haasta-
vissa vaiheissa elämääni. Olen 
kokenut menetyksiä, kuoleman 
mahdollisuuden ja toipumisen 

sekä parantumisen ihmeen. 
Useat ihmiset ovat avanneet 

väyliä siihen, mitä rakkaus ja 
tietoisuus todella ovat. 

– Tässä tietoisuudessa altistan 
itseni aina uudelle syvenevälle 
läsnäololle ja katselen elämäni 
vanaa uusin kiitollisin silmin, 
hän pohti, ja viittaa Gurdieffin 
kirjaan ”Meetings with remar-
kable men”.

Jokainen vaihe miehen evak-
koreissulla on tuonut yhteyksiä 
merkittäviin elämän hengen roh-
keisiin tukijoihin ja tutkijoihin. 

– Eri elämäni vaiheissa koen 
erityisesti naisen monimuotoi-
sen kohtaamisen arvokkaana ja 
samalla haastavana asiana. Olen 
miehenä saanut kohdata naisen 
niin kovin moniulotteisesti, olen 
siitä uskomattoman kiitollinen.

– Olen myös löytämässä nai-
sessa kumppanin, jonka kanssa 
tietoisuuden ja rakkauden tutki-
musmatka uusiutuu ja avautuu 
kohdatessamme kumpikin oman 
muutoksemme. Se on tuonut 
myös tarpeen sopeutua uusiin 
tilanteisiin sekä oman että yh-
teisen elämän osalta.

Toisinaan kohtaamiset naisen 
kanssa ovat johtaneet sydämen 
särkymiseen. Siirala pohtii myös 
sitä, onko hän itse ollut särke-
mässä naisen sydäntä. Hän palaa 
jälleen Shakespearen ajatukseen 
siitä, että vasta kun sydän särkyy, 
se voi avautua uuteen ulottuvuu-
teen. 

– Tässä prosessissa ovat mu-
kana usein intensiivisiä teemoja, 
kuten rakkaus, kuolema, elämä ja 
menetys. Ja lopulta kiitollisuus. 

Teksti: Merja Kiviluoma


