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 errotaan, että kaukana Pohjolassa on löydettävissä 
 vielä kahta uhanalaista, muinaista alkuainetta. 
 Hiljaisuutta ja Rauhaa. Kiire ja melu on vallannut 
niiden esiintymisalueita pala palalta. Vielä tapaa kuitenkin 
vanhuksia, jotka muistavat tavanneensa nämä omassa 
lapsuudessaan. Ne ovat olleet läsnä jopa arjen askareissa 
ja puhdetöissä. Hiljaisuus ja Rauha ovat viihtyneet hirsi-
seinillä, ryijyn kuvioissa sekä verhojen poimuissa. 

Muinaisten alkuaineiden salaisuus on kuitenkin edelleen 
olemassa. Kulkiessa pitkälle koskemattomaan erämaahan 
tulee vastaan Hiljaisuus ja houkuttaa pysähtymään. 
Olemalla ihan liikkumatta, avoimin aistein, tunnistaa myös 
Rauhan. Tunne on voimakas ja sen toivoisi pysyvän. 
Viisaus muuten kulkee usein näiden kahden vanavedessä mutta on paljon hankalampi tavoittaa.

   Arvokkaat ja harvinaiset voimat ovat nyt tavoitettavissa myös arjen keskellä.   
   Kiireessä, kommunikoinnissa, keskittymisessä, uuden luomisessa, elämisessä.  
   Tarvitaan kuitenkin oikea Materiaali ja Taito. Nyt nekin on löydetty. 
   Ja Viisaus tallennettu. Luonnollinen huopa taipuu pehmentämään päälle 
      käyvää äänimaailmaa.  Käsin tehden Softenilla. Täällä pohjoisessa, Suomessa. 
   Muutoksen huomaa kyllä…

 is told that far up in the North it is still possible to find two very rare and ancient elements called  
 Peace and Quiet. Elsewhere in the world, Peace and Quiet have almost lost ground to Rush and  
 Racket. And yet, you can still meet old people who can remember meeting Peace and Quiet in 
their childhood. Peace and Quiet were then present in the daily work and hobbies, they lodged on the 
walls of log cabins and in the patterns of rugs and wall tapestries.

Even if Peace and Quiet are now hiding away, their secret forces are still very much alive. When you hike 
in an untouched wilderness Peace will make you company and Quiet will make you stand still and listen 
to them. You do not want them to go away. By the way, Wisdom often follows on the heels of Peace and 
Quiet but is much harder to catch.

 The good news is that these rare and precious forces can be present 
 even in our everyday lives - when we are in a rush,  when we are in 
 touch, when we want to create or concentrate, or when we just want 
 to breathe.
 What you need, however, is the right Material and the right Skill. 
 Fortunately, we have found them for you and included Wisdom 
 in them. Natural felt is the material to soften the noisescape 
 surrounding you and turn it into a pleasant soundscape. 
 Handmade here in the North. 

 You will hear the difference.


