Yli 6000 kilsaa ja tuutin täydeltä kokemuksia
Tervehdys!
Meillä oli siis vuokra-auto kuukauden ajan käytössä, jonka aikana mittariin kertyi lähes 4000 mailia eli
yli 6000km. Ihmisiähän ei ole luotu istumaan pitkiä aikoja, eikä varsinkaan liikkuvassa kulkuvälineessä
joka aiheuttaa pientä alituista stressiä keholle.
Matkustusrasitukset eivät ole siis parasta urheilupalautumisellekaan, mutta oli se kaikki vaan sen
arvoista.
Kokemukset ja muistot maksavat tulevaisuudessa itsensä monin verroin takaisin.
Yövyimme hotellissa tai motellissa yhteensä ainoastaan 3 yötä. Loput yösijat löysimme ystävien,
suunnistuskavereiden tai maailmaa parantavan couchsurfing.comin kautta. Siitä kertyikin iloisesti
taloudellista säästöä sekä kaupan päälle paljon uusia tuttavuuksia ja rikastuttavia elämänkokemuksia
kun pääsi kunnolla sisään amerikkalaiseen elämään.
Matkareitti poikkesi alkuperäisestä suunnitelmasta vain hieman ja oli lopulta tällainen: PortlandVancoucer-Whistler-Vancouver Island-Olympic Peninsula-Oregon Coast-RedwoodsJacksonville/Medford-Redding-San
Francisco-San Jose-San Luis Obisbo-Los Angeles-Lancester-Joshua Tree-Grand Canyoun-Zion-Las
Vegas-San Diego
Tässä muutamia maukkaita kokemuksia matkan varrelta:
Canadassa Whistlerin olympiakylässä oli kauniin talvinen, mutta lämpöisä tunnelma.
Olympiarenkaiden(kuva1) sekä autottomien katujen valot loistivat kauneuttaan ja ravintoloista leijaili
houkuttavia tuoksuja. Paikallisessa kirjastossa huokui rauhallista viisautta varsinkin takkatulen loimun
värittämässä lukutilassa.
Olympic National Parkin sademetsä(kuva2) oli suorastaan lumoava. Tunsin sulautuvani yhdeksi sen
raikkaan eloisan vehreyden kanssa. Erityisen sykähdyttävä näky oli havaita isoja lohia saalistamassa
pienessä purossa, jossa vesi ylettyi ainoastaan niiden kylkiin asti. Alueen kauneutta on hyödynnetty mm.
tuoreiden Twilight elokuvien kuvauksissa.
Reddingissä, pohjois-Californiassa, sijaitsee maailmankuulu School of Ministry mykistävän Bethelkirkon
yhteydessä. Tuo kaunis pikkukaupunki kutsui meitä vahvasti. Sieltä löysimme upeita uusia ystäviä ja
energian virratessa saimme itse kokea yliluonnollisia ilmiöitä kuten ihmeparantumisia ja merkillistä
Suomen lipun liehuntaa(kuva3)...Rukoukset ja hyvän toivominen todella toimivat ;)
Lancesterin lähellä oli mehukkaan mielenkiintoinen ja tekninen hiekkakivimuodostelmien vallitsema
suunnistusmaasto nimeltä Vasquez Rocks(kuva4). Samassa paikassa on kuvattu useita elokuvia, joista
varsinkin itselleni tuttu on Flintstones eli Kiviset ja Soraset. Elokuvan tunnari soikin päässäni kun
kirmailin rastien perässä.
Siinä oli hieman reissustooria. Pian hyppäänkin jo paluulennolle, joka tuo minut koto-Suomeen tiistaiksi.
Onpa mielenkiintoista palata takaisin uusin rikkain eväin. Pysytään samalla ilon kanavalla :)
valoisin terveisin
Aapo

