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Entä kiehtooko angolassa sen arvot, angolan tapa tehdä, mikä? 

 

Kyllä se traditionaalinen, perinteinen, afrikkalaisuus, joka vallitsi ennen Bimbaa. Tämä piiri, 

musiikki ja rytmi, joka voi viedä eräänlaiseen transsiin. Tanssi, taistelu, se että voi suorastaan 

manata pois joitakin asioita pelatessaan toisen kanssa. Se on niin kuin rituaali, joskus. 

Riippuu ryhmästä, rodasta joskus sen tuntee, miten energia alkaa kohota, ja siirryt toisen 

havaintotapaan. En sanoisi että kyseessä on uskonto, mutta henkinen harjoitus, toisinaan. Se 

on minulle nykyään jo hengellinen tarve. siinä oppii niin paljon itsestään ja toisesta, toisen 

katseesta, ja miten kaiken tämän energian keskellä pysyt tietoisena, rauhallisena itsessäsi, 

etkä anna toisen johdatella. 

 

Ei vain capoeirassa, mutta mielestäni kaikessa ihminen voi kehittyä samaan tapaan, aina voi 

päästä omien rajojensa ylitse. Tämä on tärkeää. Transsi, ei vain capoeirassa, sen tarkoitus on 

nähdä oma alitajuntansa ja sitä kautta oppia tuntemaan itsensä ja toiset, ja oman 

elämänpolkunsa paremmin. Minulle tämä sama on tärkeää myös joogassa, ja capoeirassa. 

Capoeira on sirkulaarista, angola on ruumiillista, jokaisen on löydettävä oma tanssinsa, johon 

tekniikkaa voi sitten soveltaa; sitten kun olet löytänyt oman rytmisi, vibraation, ondan, siitä 

lähtee todellinen kehitys. Kuuntelee vain musiikkia ja antaa sen puhua. 
 


