"SEKSIÄ JUURI SINULLE!

"(No niin, nyt huomiosi on saatu, käydään itse asiaan. Mutta älä huolehdi, palaamme otsikon mukaiseen aiheeseen vielä.)

"Hyvä ystävä,

"Tuntuuko siltä, että olet sivustakatsoja omassa elämässäsi, ja että sinulta puuttuu jotain jota kaikilla muilla on? Oletko yksinäinen, onneton ja katkera? Oletko kokematon? Uskaltaako tätä kysyäkään - oletko neitsyt? Jos tunnistat itsesi, älä huoli. Et ole yksin, ja tämä kirje saattaa auttaa sinua.

"Inhimillisen kanssakäymisen maailma on raadollinen. Siitä on helppo jäädä syrjään, on helppo alkaa uskoa olevansa tuomittu elämään yksinäisenä, syrjäytyneenä tai ulkopuolisena. Kuitenkin me kaikki olemme inhimillisiä olentoja, meille kuuluvat samat ihmisoikeudet ja sama ihmisarvo. Joskus meidän on vain itse muistutettava itseämme tästä.

"Tämän kirjeen on lähettänyt sinulle joku samassa tilanteessa oleva ystäväsi, joka arvioi, että sinunkin elämäsi on autiota ja yksinäistä, ja että sinuakin vaivaa se nimeämätön kirous josta ei saa edes ääneen puhua - että sinäkin olet vielä neitsyt, ja epäilet, ettet koskaan tule tästä muuttumaan. Älä vajoa epätoivoon! Näin ei ole, kunhan itse muistat omat arvosi. Sinulla on oikeus olla olematta yksinäinen, murheellinen tai vailla omanarvontuntoa. Sinulla on oikeus löytää joku siinä missä kaikilla muillakin. Sinä et ole alempiarvoinen. Kunhan itse uskot itseesi ja mahdollisuuksiisi, ei maailma voi lannistaa sinua.

"Naurettavaako? Onko sinun yksinäisyytesi niin syvä ja elämäsi niin musta, ettet näe mitään toivoa niiden muuttumisesta? Jos et usko siihen, että tilastolliset todennäköisyydet ovat puolellasi, etkä siihen, että todella koko elämänsä yksin viettävät ihmiset ovat niin harvinaisia että heitä voisi sanoa uhanalaisiksi, voit ehkä valaa uskoa itseesi pienellä taialla. 

"Tämä taika on periytynyt alunperin Britannian druideilta, jotka opettivat sen nuorille kelttisotureille kun näitä vaivasi yksinäisyys ja pelko sopivan vaimon löytämisestä - ja myös yksinäisille nuorille naisille, jotka eivät uskoneet koskaan pääsevänsä avioon. Se kulkeutui vuosisatojen läpi nykyihmiselle, ja tänäkin päivänä sadat yksinäiset ihmiset käyttävät sitä muistuttaakseen itseään oikeuksistaan, löytääkseen itsevarmuutensa ja ehkä myös kääntääkseen ihmissuhteiden Onnettaren suosion puoleensa. 

"(Nyt pääsemme alussa luvattuun olennaiseen osaan. Alkuperäisessä muodossaan taika oli varsin raju ja säädytön, mutta nykyään vähempikin riehunta riittää. Magia toimii jos uskot siihen, jos haluat uskoa, että se voi parantaa elämäsi.)

"Tee siis seuraavasti: Etsi rauhallinen paikka, jossa voit viettää melkoisen tovin yksin häiritsemättä. Piirrä lattiaan tai maahan kehä kaksi sisäkkäistä kehää, sisempi ainakin viisi jalkaa halkaisijaltaan, ja piirrä kehän keskipisteestä ulomman reunoihin kaksi viivaa, kuin kellon osoittimet jotka näyttävät viittä yli kolmeen. Tämä on druidien muinainen katarsiksen symboli, joka kertoo miten traaginen näytelmä vaikuttaa mieltä ylentävästi ja puhdistavasti. Kuvion kellotaulua muistuttava rakenne voi nykyään symboloida sitä, miten yhteiskuntamme Moloch ajaa meitä säälimättömästi eteenpäin jättämättä meille aikaa itsellemme.

"Astu kehään kolmion kautta ajatellen positiivisia ajatuksia. Tuo kehään kanssasi jokin, joka symboloi neitsyyttäsi, jokin jonka voit kuvitella pitävän sisällään ne ominaisuudet joista tahdot luopua. Se voi olla valokuva, nukke, vanha vaate - mikä vain sinulle onkin luontevinta. (Menneinä aikoina uhrattiin nuori neitseellinen kotieläin.) Laske se kehän keskipisteeseen siten että se leikkaa kehän läpi piirtämiäsi viivoja. Seiso tai istu sen vierellä, ja kuvittele kuinka yksinäisyytesi valuu uhriisi. Käytä tähän useita minuutteja. Visualisoi epätoivosi ja kokemattomuutesi, visualisoi se osa itsestäsi joka on traagisen näytelmän päähenkilö joka ei voi onnistua.

"Kun ne ominaisuutesi joista tahdot päästä eroon ovat siirtyneet uhriin, surmaa uhri symbolisesti veitsellä, vasaralla, tulella tai millä tahdotkin. Jätä hänet julmalle Molochille, yhteiskunnalle joka ei välitä sinusta ja väittää sinua arvottomaksi. Sen jälkeen nouse päättäväisesti ylös ja jätä kehä taaksesi. Jätä taaksesi myös epätoivosi, yksinäisyytesi ja surusi.

"Jatka sanoman levittämistä. Lähetä tämä viesti viidelle ystävällesi, joiden uskot olevan samassa tilanteessa kuin sinäkin. Ota tätä tarkoitusta varten vaikka ilmainen sähköpostiosoite - tällä tavoin et joudu nolaamaan ystäviäsi eivätkä hekään sinua. Lisää osoitteesi viestin alalaidassa olevan viisihenkisen listan pohjalle. Lähetä kertomus, valokuva, runo tai ajatus nimelle, joka on listan huipussa, ja ota sitten hänen osoitteensa pois.

"Tee tämä kaikki viikon kuluessa viestin saamisesta, niin elämäsi kääntyy parempaan suuntaan kahdessa viikossa. Muutaman viikon sisällä alat myös saada osoitteeseesi muistutuksia siitä, ettet ole yksin tilanteessasi - jos kaikki jatkavat ketjua, saat tuhansia yhteydenottoja. Kuka tietää, heidänkin joukossaan saattaa olla joku joka päättää yksinäisyytesi.

"Älä katkaise ketjua. Muista: olet itse oman onnesi seppä, eikä kukaan ole ikuisesti yksin."

<5 sähköpostiosoitetta>

