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Kalervo Mielty

Tiivistettyjä ajatuksia

Maailma rakastaa eniten niitä, jotka rakastavat maailmaa.

Sisäisen tyhjyyden pelko vaatii ulkoista meteliä.

Sanan miekka uppoaa usein syvemmälle kuin teräksestä
valmistettu.

Ihmiset etsivät mieluummin uskottavia tarinoita kuin uskomattomia totuuksia.

Turhuus kirkastaa tarkoituksen – tosin turhan hitaasti.

Moni rakastaa tietänsä niin paljon, että kadottaa sen tarkoituksen.

Rohkeat ja itsenäiset järkyttävät niiden turvallisuutta, jotka
uskovat ilmoitettuun totuuteen.
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Kunniallinen tarkoitus löytää aina arvoisensa keinot.

Suola on hyvä säilyttäjä, mutta parantamiseen tarvitaan hapatuksen kaltaisuutta.

Ihmiset seppelöivät jokaisen aasin, joka kantaa heidän
kuormaansa riittävän pitkään.

Lasten kaltaisuuteen pyritään usein vastuuttomuudessa,
harvoin vilpittömyydessä.

Tavanomaisten joukossa luovat ovat usein luopioita.

Vastuun ja ajattelun välttely ottaa usein verhokseen nöyryyden päiväpeitteen.

Pyyteellinen rakkaus on kuin kivenpala leivän sisässä.

Suvaitsemattomuus saa voimansa maton alle lakaistuista
paheista.

Kaikki tosi on niin hienoa, ettei epätosi sitä havaitse.
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Kohtuuttoman osan murtaminen elämän leivästä huutaa
hyvitystä.

Tärkein elämän meiltä vaatima uhri on valheellisuutemme
laskeminen totuuden alttarin eteen.

Kaikella on aikansa, kaikella ajallisella tarkoituksensa –
vaan ei pysyvää arvoa.

Harhapolkukin muodostuu usein opintieksi.

Vain täydellisten ei tarvitse varata tilaa paremmalle tiedolle.

Mitä kauemmaksi eksyt itsestäsi sitä lähempänä olet tarkoitustasi.

Vapautukseensa uskovat ovat useimmiten vain löytäneet itselleen turvalliselta vaikuttavan vankilan.

Ajattelemattomuus on suvaitsemattomuuden äiti.
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Äly on kuin meren pinnalla kelluva lastu – se ei tunne merta eikä ilmaa, mutta on loistava asiantuntija kaikessa pinnallisessa.

Maailman pahuuden tukahduttamisyritykset muistuttavat
mehiläisten rauhoittamista huitomalla.

Toimettomuus erehdysten pelosta on leiviskän kaivamista
maahan.

Ainoa turha ponnistus on unohtunut ponnistus.

Rukoustemme takaa kuultaa: tapahtukoon Tahtosi halujeni
mukaan.

Sanasta miestä, hieman useammasta naista.

Elleivät ihmiset saisi kiistellä makuasioista, ei heillä olisi
juuri mitään puhuttavaa.

Arvojen kriisistä aletaan puhua silloin, kun mukavuudesta
on tullut onnen mitta.
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Valehtelijat pitävät lujasti kiinni sanastaan.

Sananmukaisuus osoittautuu usein muka-sanaisuudeksi.

Ei ole sellaista hyvää, ettei ihminen siihen kyllästyisi.

Kyllästyminen takaa muutoksen, vaan ei sen suuntaa ja nopeutta.

Murehtiminen on eilisen pelkojen siirtoa huomiseen.

Itseensä ottaja saa aina haavoja.

Jotkut uskovat tulevansa paremmaksi kieltämällä kaiken
kauniin.

Hyvään on helppo nukahtaa.

Monet kulkevat päivisinkin unessa.

Jotkut pysyvät hereillä vain potkuja saadessaan.
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Turismin suomenkielinen vastine on kulku tauti.

Saavutettu mukavuus toimii askeleena uusiin nautintoihin.

Kylläisten valitus saa kaikupohjansa arvojen tyhjyydestä.

Herkullisinkin ateria muuttuu ulosteeksi.

Moni asentaa kärsimystensä jälkeen kertausmerkit.

Ikävät ja yhdentekevät asiat jäävät mieleen helpoiten.

Ihminen rakastaa usein rakkauden hedelmiä.

Pelko ja rakkaus ovat toistensa vastakohtia.

Pelon pelkääminen on hyvin yleinen sairaus.

Moni vaihtaa uskonsa joulupukista Jumalaan – lähes sellaisenaan.

Viha on usein kieroon kääntynyttä rakkautta.
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Niin kauan kuin ihminen odottaa palkkiota, hän ei saavuta
kestävää onnea.

Pettymys on ymmärrettävää – sen jalostaminen katkeruudeksi ei ansaitse kiitospuheita.

Kielteiset asiat ovat mielen roskaruokaa, joka elättää hyvin
iltapäivälehdistöä.

Monet tekevät katkeruuden kiehuttamisesta elämäntehtävän.

Ellei itse kyllästy katkeruutensa vuodattamiseen, voi olla
varma, että ympäristö on sitä pian kurkkua myöden täynnä.

Ihmisen tapa rakastaa on tuuliviirin kaltaista: se kääntää
takapuolensa, kun tuulen suunta muuttuu.

Rakkaus ei takerru kiinni kohteisiin, se vain kohoaa ja kohottaa kaikkea nousuun kykenevää.
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Sympatia ja empatia voivat ovat rakkauden esiasteita.

Rakkaus on vapautta, mutta kaikki vapaus ei ole rakkautta.

Vapaa rakkaus tarkoittaa tavallisesti vapaata rakastelua.

Väärää todistusta lähimmäisestä kutsutaan usein kohteliaisuudeksi.

Ystävyys muistuttaa usein kauppasuhdetta: tue sinä minua,
niin minä vuorostani tuen sinua.

Todellinen hyväntahtoisuus ei sisällä taka-ajatuksia.

Vastavuoroisuuden vaatiminen ystävältä on kuin kahlitsisi
hänet käsiraudoin itseensä.

Jotkut nimittävät omaa öykkärimäisyyttään rehellisyydeksi.

Uskon, toivon ja rakkauden arkipäiväiset korvikkeet ovat:
ahneus, kateus ja pahansuopaisuus.
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On vaikeata tulla kärsivälliseksi kokematta milloinkaan
kärsimystä.

Kärsimys olisi tarpeetonta, mikäli ihminen ilman sitä oivaltaisi perimmäisen olemuksensa.

Pahansuopa ajatus on kuin pimeään heitetty kivi: emme
tiedä, mihin se putoaa, ja milloin tulemme siihen kompastumaan.

Tekojen hyvyys on tekojen mitta. Ajatusten hyvyydestä muu
seuraa luonnostaan.

On paljon mukavampaa iskeä omia heikkouksiaan toisissa
ihmisissä kuin kohdata ne omassa kehässään.

Mielen askarointi juoruissa, väkivallassa, tai turhanpäiväisyyksissä on sen pyhittämistä kaatopaikaksi.

Ihminen käyttää mielikuvitustaan usein silloin, kun sitä vähiten tarvittaisiin.
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Vertaamalla jääkiekkoilijan ja Nobel-tutkijan ansioita,
voimme saada käsityksen ihmiskunnan arvostuksista.

Vaatiminen ja kannustaminen sekoitetaan usein toisiinsa.

Kannustus kohottaa, vaatiminen tekee helponkin asian vaikeaksi.

Hän ken vaatii kohtuuttomia itseltään, odottaa usein mahdottomia muilta.

Urheilussa kannustusjoukot muuttuvat helposti lynkkauspartioiksi.

Ajatellessamme vain kuvittelemme olevamme olemassa.

Monet uskovat, että tuhat ajallista päätelmää muodostavat
yhden ikuisen totuuden.

Vanhojen totuuksien kyseenalaistaminen on kuin sohaisu
ampiaispesään.
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Ihmistä kiinnostaa yleensä enemmän se, mitä tapahtuu hänen ulkopuolellaan kuin se, mitä tapahtuu hänessä itsessään.

Ihmiset pitävät paljon parempaa huolta ulkonäöstään kuin
siitä, mitä he itsessään ovat.

Profiilin rakentamisesta on tullut suositumpaa kuin aidosta ihmisyydestä.

Tyhjät yrittävät usein täyttää itseään toisten elämällä.

Huono omatunto panee välttelemään itsensä tarkastelua,
mutta tekee erittäin tarkkanäköiseksi toisten suhteen.

On vaikeata erottaa omaatuntoa lauman äänestä. Totuus
kuiskaa, tottumus huutaa.

Äänekkäin osa omaatuntoa koostuu lauman äänestä.

Omantuntonsa kuunteleminen vaatii rohkeaa ja hiljaista
mieltä.
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Oikea omatunto on syvällä kieltojen ja kiitosten alla. Kaivakaa, niin te löydätte!

Monet sulkevat silmänsä joutuessaan kohtaamaan omat demoninsa.

On hyvä olla sopivasti syrjäytynyt, jos tahtoo häiriöittä kasvaa omaan mittaansa.

Maailma on kavala: käännä sille selkäsi – ja varaudu nuolipilveen.

Menetetyn maineen puhdistaminen on kuin pesisi tervatahraa kylmällä vedellä.
Kiristystä kutsutaan perhepiirissä usein kasvatukseksi, työmarkkinapolitiikassa edunvalvonnaksi.

Valistunut diktatuuri saattaisi olla hyväksi. Valistuneista
diktaattoreista vain on aina ollut huutava pula.

Parhaat vallankäyttäjät löytyvät niistä, jotka pitäisi kahlita
virkaistuimilleen.
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Tuttu pimeys on turvallisempaa kuin vieras valkeus.

Maailma on arvoton äärimmäisessä mielessä, mutta sen
arvo lienee siinä, että äärimmäinen joskus saavutetaan.

Totuuden esipihoilta havaitsemme hyvin omat puutteemme
– vielä paremmin lähimmäistemme vajavaisuudet.

Kunniallinen tarkoitus löytää aina arvoisensa toteutuskeinot.

Tarkoituksen puhtaus on suoraan verrannollinen tarkoittajan puhtauteen.
Viisaat tekevät hyvää hyvyyden itsensä tähden.

Viisas ei etsi hyvyytensä hedelmiä.

Rehellisyys itsensä suhteen on ensimmäinen askel totuuden esipihoille.

Kunniaa on helpompi saavuttaa kuin kunniallisuutta.
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Kunnianosoitukset perustuvat usein puutteellisiin tietoihin.

Parhaimmat valehtelijat valehtelevat oivallisesti myös itselleen.

Ihminen on paras rippi-isä itselleen.

Yleinen mielipide on useimmiten synonyymi yleiselle tietämättömyydelle.

Yleinen ja ylevä kohtaavat ani harvoin.

Demokraattinen päätöksenteko muistuttaa usein pienimmän yhteisen nimittäjän etsimistä.

Käytännössä demokratia on miltei aina oligarkiaa, harvainvaltaa.

Liike-elämässä nopea aikataulu tarkoittaa tätä viikkoa, politiikassa tätä vaalikautta.
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Politiikassa ikävimmät asiat kuuluvat seuraavalle vaalikaudelle.

Verhottu totuus on sopivaa ruokaa lapsenvatsaisille.

Ihmiset näkevät suunnatonta vaivaa etsiessään oikopolkuja
hengen korkeuksiin.

Oikopolut osoittautuvat useimmiten harhapoluiksi.

Erehtymättömyys versoo erehdysten runsaudesta.

Haisevistakin jätteistä tulee ajan myötä oivallista kukkamultaa.

Kun yleisönosastot täyttyvät kirjoituksista koirankakoista,
on kaikki ulkonaisesti todella hyvin.

Vaikeina aikoina koirankakat saavat maatua rauhassa.

Arvostelukyky ja arvostelun tarve eivät aina ole samoissa
käsissä.
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Ihminen havaitsee parhaiten sellaista, mitä hänestä itsestään jo löytyy.

Joka turvaa toisiin ihmisiin, ei ole kypsä erämaan koettelemuksiin.

Sisäiset eväät eivät kasva keveissä seurapiireissä.

Tiedonhalu on joskus vain peitenimitys uteliaisuudelle.

Antaa toisten päättää puolestaan on kuin opettelisi ajamaan autoa koskematta ohjauspyörään.

Monet haluaisivat olla pieniä ja näkymättömiä, elleivät pelkäisi tulevansa tallotuiksi.

Todellinen oikeamielisyys asustaa sympatian ja antipatian
tuolla puolen.

Oikeusoppineeksi on vaikea valmistua, paljon vaikeampi
oikeamieliseksi.
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Vastuun kantaminen itsestään kuuluu ihmisyyden peruskouluun.

Täydellinen vastuu edellyttää täydellistä tietoa.
Kävelemään ei opita nousematta jaloilleen. Aikuisiksi ei
kasveta ottamatta vastuuta itsestään.

Runsaskaan tietovarasto ei vielä tee tietäjää.

Todellinen puhetaito vaatii enemmän kuin sukkelan suun
ja nokkelan pään.

Sanat ovat vain yksinkertaistettuja ajatuksia, ajatukset yksinkertaistettuja asioita.

Monisanaiset ovat harvoin kaikkien sanojensa mittaisia.

Tuppisuutkin osaavat selittää asiat parhain päin itselleen.

Koettu sana on luotettavampi kuin kuultu sana.
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Elävä sana nousee vain syvän ymmärryksen maaperästä ja
horjumattoman mielen tyyneydestä.

Todellisella elävällä sanalla ei ole paljonkaan tekemistä lausuttujen sanojen kanssa.

Lausumaton sana tarkoittaa tietoisuutta kaiken ydinolemuksesta.

Parhaat sanojat sanovat kaiken sanomatta mitään.
Yksinkertainenkin asia tulee vaikeaksi, jos sitä opetetaan
keppi kädessä.

Jos auktoriteettisi rakentuu pelon varaan, älä käännä alaisillesi selkääsi.

Elämän tiellä kohtaa useimmiten oppaita, jotka eivät ole
tietä itsekään vielä loppuun kulkeneet.

Ylenpalttinen huolehtivaisuus on usein kaunis naamio vallanhalulle.

20

Älä syytä maailmaa, jos jäät oman roolisi vangiksi.

Sosiaalinen kanssakäyminen muistuttaa turhan usein naamiaisia.

Heikoimmat auttajat ovat usein kaikkein innokkaimpia.
Alempien tarpeiden tyydyttäminen johtaa vain harvoin korkeampien heräämiseen.

Jos aiot pelastajaksi, opettele ensin pysymään pinnalla kaikissa elämän kuohuissa.

Pyydä ystäväsi apua vain päästäksesi jaloillesi. Älä pakota
häntä ryhtymään kainalosauvaksesi.

Toisen ihmisen tuskaan samastuminen tarkoittaa usein
tuskan monistamista.

Kielteisissä asioissa eläminen on kuin polttaisi märkiä puita – paljon savua, vähän lämpöä.

Empatia ei edellytä hukuttautumista toisten kärsimyksiin.
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Miksi kiistellä uskon ja tekojen merkityksestä – todellinen
ymmärrys tuottaa kyllä arvoisensa hedelmät.

Hyväksymistään asioista ihminen rakentaa päiväpuolensa,
torjumistaan yöpuolensa.
Ihmisessä löytyy myös kellarikerros, joka odottaa joulusiivousta.

Syvä ymmärrys ja terve itsetunto ovat kilpi maailman hyökkäyksiä vastaan.

Ymmärrys kasvaa ilman omakohtaista ajattelua samassa
suhteessa kuin lihakset maatessa.

On täysin eri asia muodostuvatko perusarvomme omakohtaisesta ymmärryksestä, vai pakkomielteistä.

Kärsimyksen juuret versovat rakkaudesta katoavaan.

Suurta armoa on kaiken turhan putoaminen kuljetun tien
oheen.
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Viisaat ovat köyhiä rikkaudessaan ja rikkaita köyhyydessään.

Terve ruumis ei kelpaa takeeksi terveestä sielusta – tuskin
edes terveestä mielestä.
Todellisen sielutieteen pitäisi antaa tyydyttäviä vastauksia
tietoisen olemassaolon tarkoitukseen.

Jos pyrit julkisuuteen, varaudu kestämään haaskalintujen
hyökkäykset.

Monet uskovat puhdistuvansa kylpiessään toisten ihmisten
likavesissä.

Vallanpitäjien unelma: kiltti lapsi kiltissä aikuisessa.

Maailma tulkitsee nöyristelemättömyyden usein ylpeydeksi.

Edelläkävijöitä kutsutaan usein harhaoppisiksi.

Monien mielestä kaikki muutokset ovat myrkkyä.
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Tuttu tuska on monille parempaa kuin vieras autuus.

Todellinen nöyryys ei kerjää kenenkään suosiota.

Tavanomaisuus rakentaa lähinnä tavanomaisuutta.

Tavallisin hiihtolaji on perässä hiihtäminen.

Alamäkeen hiihtäminen sujuu helpoiten.

Mitä aikaisemmin mäessä kaatuu sitä vähemmän tulee kolhuja.

Suolapatsaat syntyvät taaksepäin katselusta ja pitäytymisestä menneeseen.

Suvaitsevaisuus ei edellytä kritiikitöntä toisten ajatusten
omaksumista.

Mitä hienompaa seulaa käytät, sitä enemmän voimaa tarvitset.
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Viisauden hinta on pieni: riittää kun luopuu kaikesta tyhmyydestään.

Minätietoisuus on eri asia kuin todellisen itsensä tunteminen.

Mikäli ihmiset ajattelisivat luovansa itse oman tulevaisuutensa, he pitäisivät parempaa huolta tekemisistään.

Laumahenkisyys on ajatuksena mahdoton, hengessä ei ole
laumoja.

Monet haluaisivat mielellään luopua yksilöllisyydestään jo
ennen kuin ovat sellaista rakentaneet.

Älä etsi pyhää yhteisöä, vaan yhteyttä pyhään.

Monille Jumala on vain paranneltu suurennos palvojastaan.

Ylitä ensin maailma, sitten itsesi.
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Vain itsensä voittajista voi tulla voittamattomia.

Eilinen on kasa muistoja, huominen pelkkä kuvitelma, elät
vain nyt.

Autuus ei asu ajallisuudessa, eikä oleminen tulemisessa.
Kun olet kasvanut täyteen mittaasi, hyppää vielä itsesi yli.

Etsi pyhitystä, mutta älä leiki Jumalaa.

Ikuisen vuodatus edellyttää ajallisuudesta tyhjentynyttä astiaa.

Ikuiseen ei voi astua vain toisella jalalla.

Minuus on vain ihmisyyden yleisin työhypoteesi.

Kaikki persoonat ovat naamioita, mutta kaikki naamiot eivät ole persoonia.

Suurimmatkin persoonat ovat yhä katoavaisia.
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