Ketjureaktio
Sanonnan mukaan kukaan meistä ihmisistä ei ole saari. Juurihan tuo koetaan poikkeuksellisen
vahvasti; Kiinassa joku söi lepakon tai jotain, ja nyt me istumme kotona odottamassa, että
tuulettimeen osuneen jätöksen levittämät virukset laskeutuvat.
Sillä, mitä me teemme, ratkaisuilla, joihin päädymme, on aina vaikutuksia. Tietysti omaan
elämäämme, mutta myös lukuisien muiden, välillisesti jopa kaikkien, elämään.
Ratkaisujen aikaansaamia ketjureaktioita voi yrittää mielessään ennakoida, mutta asiasta tekee
hankalan se, että oikeassa elämässä kuviossa on mukana koko joukko muitakin ihmisiä, joilla
jokaisella on myös vapaa tahto ja oma intuitionsa, eivätkä he aina reagoi odotustemme mukaisesti.
Joskus, useinkin, se voi johtaa yllättävään lopputulokseen, joka ei välttämättä ole huonompi kuin
odotettu olisi ollut, onpahan vain erilainen.
Onneksi on kuitenkin materia. Tuo meitä kaikkialla ympäröivä, monien elämälle tarkoituksen antava ja
kaikille sen mahdollistava, pysyviä tai ennustettavia ominaisuuksia sisältävä energiavarasto! Sen
avulla voimme luoda illuusion asioiden hallittavuudesta, pienen henkilökohtaisen kosmoksen, jossa
me olemme luoja ja hallitsija!
Nyt kun on pääsiäinen ja pitkä vapaa alkamassa, voit torjua pitkästymistä tehtävämme avulla:

Luo oma versiosi ketjureaktiosta
alla linkattujen videoiden ja muiden vastaavien inspiroimana.
Kaikin mokomin saat tehdä tehtävän yhdessä perheenjäsenten tai muiden teille jumiin jääneiden
ystävien kanssa. Yritä olla rikkomatta mitään, ainakaan ilman huoltajan lupaa! Älä käytä arvoesineitä
luvatta, äläkä satuta eläimiä, itseäsi tai sisaruksiasi.
Tallenna teoksesi videolle ja jaa se Kauko Tekninen -youtubekanavalle (jos osaan sen luoda
oikein…). Laitan asetukset yksityiseksi, joten vain ryhmäläiset pääsevät näkemään tuotokset. Voit
kirjata työsi sinne myös nimimerkillä, kunhan kerrot minulle wilmassa tai sähköpostilla, millä nimellä
teoksesi on esitelty. Jos et onnistu lataamaan sinne, laita video minulle sähköpostin liitteenä.

Tärkeää: Sinun pitää siivota työsi jäljet kuvauksen jälkeen!
Huomaa, että videoiden tekijät ovat ainakin osa ammattilaisia, he tekevät tuota päivätyönään, usein
tilauksesta tai taideprojekteina. Älä aseta omaa asteikkoasi liian korkeaksi, ihan pienempikin riittää.
Kiinnostuksen mukaan.
Ja muista: Epäonnistuakin saa, muttei ole pakko!
Palauta työ viimeistään keskiviikkona 15.4.2020 klo 16.00.
https://www.youtube.com/watch?v=m-kffqzfJx8
https://www.youtube.com/watch?v=1pl8XqIxgg4
https://www.youtube.com/watch?v=CxunCt-rd2Y

