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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus                                               

T   ämän vuoden aikana on ilmestynyt 
useampikin kirja jossa on nostettu 
Pekka Ervast positiivisessa merki-

tyksessä esille. Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin 
Valonkantajat esittelee Pekka Ervastin hyvin 
asiallisesti suomalaisen salatieteen edellä-
kävijänä. Kalevi Kalemaan kirja Sankareita 
vai  pelkureita käsittelee pasifismin ja aseis-
takieltäytymisen historiaa Suomessa. Kirja 
tuo Pekka Ervastin aseettomuuden ihanteen 
yhdeksi airueksi täällä. Matti Rautaniemen 
kirja Erakkomajoista kuntosaleille käsit-
telee joogan historiaa Suomessa. Tässäkin 
tulee esiin P.E:n edelläkävijän asema hänen 
tuodessaan esiin joogafilosofiaa ja sen pe-
rimmäistä tarkoitusta.  Suosittelen edellä 
mainittuja kirjoja kaikille.  Kun joskus lu-
eskelin 1980-90 luvulla tehtyjä graduja us-
kontotieteen laitoksilta eri yliopistoista, niin 
sävy oli aika erilainen. Niissä lähdettiin pää-
sääntöisesti siitä näkökulmasta, että P.E oli 
joko mielenvikainen tai sairasti epilepsiaa. 
Tuntuisi siltä että vähitellen olisi aika nostaa 
Pekka Ervast siihen asemaan, mikä hänelle 
kuuluu. Hänen paikkansa on kansakunnan 
kaapin päällä merkittävänä suomalaisena 
salatieteilijänä  ja esoteerisen kristinuskon 
edustajana. Olen varma, että tulevaisuudessa 
hänen asemansa vähitellen tuodaan esiin ja 
tunnustetaan yhä laajemmin. 

Tästä tunnustuksesta voi pitää hyvänä esimerk-
kinä hollantilaisen antroposofin ja tutkijan 
Harrie Salmanin esitelmätilaisuutta Ruusu-
Ristissä  21.11. Hänen mielestään olisi aika 
uudistaa ja tarttua siihen impulssiin, joka 
syntyi sata vuotta sitten Pekka Ervastin, Ru-
dolf Steinerin ja Peter Deunovin toimesta. He 
kaikki toivat vahvasti esiin esoteerisen kristin-
uskon merkitystä tulevan kuudennen kulttuu-
rikauden uskontona. Valitettavasti ainakaan 
vielä ei ole saatavana suomeksi yhtään Deu-
novin kirjaa. Hän on kuitenkin Bulgariassa 
hyvin tunnettu edelleenkin ja hänen kirjojaan 
on lähes jokaisessa kirjakaupassa. Hän sanoi 
jatkavansa varhaiskristillisten bogomiilien ja 
kataarien perinnettä. Hän tahtoi opettaa ih-
misille, kuinka kristityn tulisi elää. Deunovin 
mukaan tuleva kulttuurikausi on suomalais-
balttilais-slaavilainen. Meidän  tehtävämme 
on luoda siltaa idän ja lännen välille. Me tie-
dämme, ettei P.E. ole vielä mitenkään suuren 
yleisön tuntema vaikuttaja. Myöskään  R.S. 
ei ole Keski-Euroopassa kovinkaan tunnettu 
opetuksistaan. Toki steinerkouluja on monia  
ja ne ovat tunnettuja. Nehän eivät kuiten-
kaan ole mitään tunnustuksellisia kouluja eli 
niissä ei opeteta antroposofiaa. Sen sijaan niin 
sanotut kristilliset koulut ovat eri kirkkojen 
tunnustuksellisia kouluja. Tässä on suuri ero 
niiden välillä. Harrie Salmanin mielestä R.S:n 
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työ jäi osin kesken ja lisäisin tähän, että niin 
myös P.E:n. Deunov sen sijaan sai elää pitkän 
elämän (1864 – 1944) ja hänen työnsä  ja ajat-
teluunsa on Bulgariassa tunnettua. Veljemme 
Anne Paalo on tuonut esiin Deunovin ajattelua 
ja järjästänyt myös paneurytmian kursseja Suo-
messa bulgarialaisten opettajien johdolla.

Harrie Salmanin keskeinen ajatus oli, että kun 
Kristus on nyt eetteritasolla, niin vähitellen yhä 
useampi saa siitä kokemuksen. Hän puhui siitä, 
kuinka Kristus tulee tulevan 2500 vuoden ai-
kana kohtaamaan jokaisen ihmisminuuden täl-
lä planeetalla. Ihmiskunnnan historiaa ajatellen 
se on lyhyt aika, mutta omaa elämää ajatellen 
varsin pitkä taival. Mutta kuten P.E sanoi,  on 
jokaisen yhä helpompi päästä Kristuksen yh-
teyteen uudestisyntymisen kautta. Jälleensyn-
tyminen auttaa taas mieltämään tulevia vuo-
situhansia yhä valoisampana tulevaisuutena.

Ihmiskunnan  ykseys ja veljeys ovat nyt todel-
lisessa koetuksessa, kun pakolaisaallot rantau-
tuvat tänne Eurooppaan sotien ja köyhyyden 
jaloista. Onpa tänne raukoille rajoillemmekin 
tullut jo n.30000 pakolaista Afganista, Irakista, 
Syyriasta ja Somaliasta. He tulevat eri kulttuu-
reista ja ovat pääsääntöisesti islamin tunnusta-
jia. Kuinka kotouttaa nuo nuoret miehet, joita 
pakolaiset yleensä ovat? Täällä on lama ja suuri 
työttömyys. Me elämme Harrie Salmanin mu-
kaan apokalyptistä aikaa ja länsimaiden kar-
ma on tullut maksuun.  R.S  varoitti aikanaan 
arabismin vaaroista ja P.E  kirjassa Nostrada-

mus ja Gagliostro puhuu myös varsin pitkästä 
sodasta  ns. kristinuskon ja ns. islamin välillä. 
Käytin etuliitettä ns. koska osapuolet eivät oi-
keasti edusta mitään uskontoa. Kun valo on 
kirkas on varjokin terävä . Uusi aika ja uusi 
kulttuuri syntyy tuskalla ja vaivalla. Se on vielä 
meidän kouluamme. Jonain päivänä voimme 
oppia myös ilolla ja sinä voit omalta osaltasi 
ratkaista tuon pulman. Taas saamme kuiten-
kin hiljentyä Joulun odotukseen ja toivoa että 
Kristus-lapsi  syntyisi sydämemme seimeen.

Ruusu-risti lehti toivottaa lukijoilleen 
Hyvää Joulua ja antoisaa Uutta Vuotta!
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Pekka Ervast  TOIMITTAJALTA

Mestarien koulu

Kun ihminen on läpikäynyt sen hen-
kisen heräymyksen, joka paljastaa 
hänelle, että elämä on tie Jumalan 

luo eli totuuden tietoon, silloin hän luon-
nollisesti katsoo ympärilleen nähdäkseen 
onko ihmisiä, jotka ovat sen tien kulkeneet 
tai semmoisia, jotka sitä paraikaa kulkevat. 
Molemmilta hän voi odottaa opastusta ja 
ohjausta. Jos hän on tavallinen uskovainen, 
jäävät hänen käsityksensä verrattain hämä-
riksi. Hänelle kyllä selitetään, että "Kristus 
on tie, totuus ja elämä", ja hän ymmärtää 
itse, että jokaisen papin ja "jumalanmiehen" 
pitäisi olla häntä edempänä henkisessä elä-
mässä, mutta mitään tarkkoja osviittoja ja 
neuvoja hän ei ole tilaisuudessa saamaan; 
hän piankin huomaa surukseen, että hänen 
kirkollaan on sangen vähän todellista tietoa 
näissä asioissa. Toisin on teosofin laita. Hän 
saa kuulla, että niitä ihmisiä on olemassa, 
jotka ovat kulkeneet tiedon tien, ja että niitä 
kutsutaan Mestareiksi, adepteiksi, Mahaat-
moiksi j. n. e. Heidän joukkoonsa eli veljes-
kuntaansa kuuluvat Jeesus Kristus, Gautama 
Buddha, Krishna, Zoroaster, Pythagoras, 
Mooses y. m., y.m. Heistä jokainen kelpaa 
tienviittaajaksi ja neuvojaksi. He ovat itse 
asiassa ihmiskunnan opettajia. Ja koska he 
ovat kulkeneet tien Jumalan luo ja yhtyneet 
Jumalaan, ovat he kuolemattomia olentoja, 
jotka totisesti ovat "meidän kanssamme joka 
päivä maailman loppuun asti". Mutta paitsi 
näitä Mestareita elää maailmassa vielä heidän 
oppilaitaan, jotka ovat tietoisessa yhteydessä 

Mestarein kanssa. Nämä oppilaat ovat ihmi-
siä, jotka kulkevat tiellä ja he tietenkin voi-
vat neuvoa tietä Mestarein, todellisten opet-
tajain luo.

Kun kristitty herää, hän ei tiedä toisenlaisis-
ta opettajista kuin papeista. Onhan olemassa 
ammoisista ajoista lähtien kokonainen jär-
jestetty virkalaitos - kirkko ja sen papisto, - 
jonka erikoistehtävänä on ohjata ihmissielu-
ja Jumalan luo! Vastaherännyt ei vielä älyä, 
että jumalalliset asiat ovat yhtä pyhiä kuin 
esim. taide. Niitä ei voi oppia minkäänlai-
sissa virkalaitoksissa, ei yliopistoissa, ei aka-
demioissa, ei seminaareissa. Hutilus jää aina 
hutilukseksi, vaikka Münchenissäkin käy 
oppia. Todellinen taiteilija syntyy neron lei-
ma otsassaan. Ja tämä merkitsee henkisistä 
asioista puhuen, että jos ei ihminen kasvata 
sitä jumalallista siementä, joka piilee hänen 
omassa samoin kuin jokaisen ihmisen sielus-
sa, ei hänestä tule "jumalanmiestä", vaikka 
minkälaisia "jumaluusopillisia" tutkintoja 
suorittaisi.

Kun teosofi herää, hän kysyy itseltään ja 
hengenheimolaisiltaan: "missä on sem-
moinen ihminen, joka todella on kulkenut 
jonkun matkaa tiellä, joka todella jotakin 
tietää, ja joka minuakin voisi neuvoa kulki-
essani?" Hän voi silloin kuulla useammas-
takin semmoisista ihmisistä. Toinen esittää 
toista, toinen toista. Ja kuten alussa sanoin, 
tämä Mestarein oppilaiden lukuisuus saat-
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taa monellekin tehdä valinnan vaikeaksi.
Sitä sen ei kuitenkaan tarvitse olla, jos pun-
nitsemme asiaa. Minkä seikan täytyy nimit-
täin pakosta olla määrääjänä, kun valinta 
tapahtuu? Määrääjänä ei voi olla mikään 
muu kuin luottamus, sisäinen usko ja 
luottamus, toiseen tai toiseen opettajaan. 
Jollei sitä luottamusta, sitä niin sa-
noakseni magneettista vetovoimaa 
ole opettajaan, ei pidä antautua 
oppilaaksi. Tässä ei ole kysymys 
virkalaitoksista eikä ulkonaisista 
oppijärjestelmistä, vaan ihmis-
sielun hienoimmista väreilyistä. 
Opettajan ja oppilaan välille muo-
dostuu henkinen yhdysside, joka 
tekee molemmat (ja etenkin oppi-
laan) alttiiksi toistensa vaikutuksil-
le. Kaikki opettajan ominaisuudet 
voivat vähitellen siirtyä oppilaa-
seen, eikä ainoastaan hyvät vaan 
mahdollisesti hänessä löytyvät pa-
hatkin ominaisuudet. Opettajatoi-
mi on yhtä arkaa ja vastuunalaista, 
kuin korkeata ja kunniakasta laa-
tua; oppilaana olo samaten yhtä 
vaarallista ja velvoittavaa kuin kau-
nista ja kehittävää. Ellei opettaja ole otta-
nut vissiä askeleita henkisen elämän tiellä, ei 
hän osaa oppilaassaan herättää sitä ominai-
suutta, joka on kaikista tärkein tiedon tiellä: 
itsenäisyyttä, itsenäistä ajatusta, tunnetta ja 
arvostelukykyä.

Moni teosofi onkin siinä asemassa - ja yhä 
useampi siihen joutuu, - ettei hän tunne 

erityistä vetovoimaa yhteenkään opettajaan, 
vaikka hän kyllä mielellään edistyisi hen-
kisen tiedon tiellä. Mitenkä hänen on me-
neteltävä? Onko häneltä kielletty osallisuus 
"taivasten valtakunnan salaisuuksiin"?

 Eikö hänellä ole mitään toivoa joutua Mes-
tareiden - ihmiskunnan varsinaisten Opetta-
jain - kanssa tekemisiin?

On kyllä. Se mahdollisuus ei ole keltään 
kielletty. Pääsy Mestarein luo riippuu ih-
misestä itsestään. 
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Vaikka ihmisellä on opettajiakin, riippuu viime 
kädessä kuitenkin hänestä itsestään, pääseekö 
hän Mestarein kouluun.

Ja Mestarein koulu on todellinen salainen kou-
lu. Tämä salainen koulu on näkymättömäs-
sä maailmassa. Siinä käynti tapahtuu salassa. 
Kaikki ulkonaiset "salaiset koulut" ja pyrki-
mykset ja ponnistukset ovat vain valmistavaa 
laatua. Varsinainen henkinen opetus annetaan 
salaisessa maailmassa. Missä se salainen maail-
ma on? Joka paikassa. 

Ja kuinka ihminen siihen astuu? Oman sydä-
mensä kautta ja läpi.

Tie Mestarein luo on kerta toisensa perästä 
julistettu maailmalle. Se ei ole mikään salas-
sa pidetty asia. Päinvastoin jokainen sen voi 
kuulla ja käsittää. Vaikeus ei ole käsittämises-
sä, vaan käymisessä. Sillä mikä tie Mestarein 
luo on? Se on vapaaehtoinen, vaikuttimiltaan 
epäitsekäs työ ihmiskunnan hyväksi. Pal-
velkaa ihmisiä, rakastakaa toisianne! Tehkää 
omasta elämästänne yksi pitkä työskentely to-
tuuden ja oikeuden, kauneuden ja hyvyyden 
puolesta ihmisille iloksi ja hyödyksi! Työs-
kennelkää puhtaista vaikuttimista, - ei kunni-
an, ei kiitoksen, ei maallisen eikä taivaallisen 
palkan odotuksesta! Kun ihminen niin elää ja 
niin tekee, hän suurin askelin lähenee Mesta-
rein salaista koulua. Sillä siihen kouluun ote-
taan oppilaiksi ainoastaan ihmisten auttajia.

Ja koska työ ihmiskunnan puolesta on sem-
moista, jota kunkin ihmisen itse täytyy oppia 

ja itselleen opettaa - sillä työllä on tuhansia 
muotoja, - ei hän oikeastaan tarvitse mitään 
opettajaa. Jos se työ on hänelle uutta ja en-
nen koettamatonta, hän saattaa suurestikin 
erehtyä ja kompastua. Hän saattaa erehtyä 
omista vaikuttimistaan, hän saattaa erehtyä 
omasta tehtävästään, mutta kaikista lankee-
muksistaan ja kompastuksistaan hän oppii ja 
viisastuu. Hän oppii itseään tuntemaan, sekä 
personallisen itsensä puutteellisuuksia että 
jumalallisen itsensä loistavia mahdollisuuk-
sia. "Työ tekijäänsä neuvoo." Mutta kun 
omatunto on kompassina, järki perämiehenä 
ja tunteet tuulena, käy purjehdus varmasti 
päämäärää kohti. "Etsikää meitä Teosofisen 
Seuran kautta", on eräs Mestari sanonut. 
Tässä on teosofeille ohjelma annettu: "teh-
kää parhaimman kykynne mukaan teosofista 
työtä, emmekä me - Mestarit - ole kiittämät-
tömiä." Ihmiskunta tarvitsee meidän päi-
vinämme teosofiaa, sen pitää tutustua teo-
sofisiin oppeihin. Mikä työ siis tällä hetkellä 
on varmempaa työtä ihmisten hyväksi kuin 
työ teosofisten aatteiden puolesta? Ei toisen 
tai toisen seuran tai järjestön puolesta, vaan 
teosofisen aatteen, jonka kannattajana ja 
edustajana tietenkin Teosofisen Seuran tulee 
olla.

Semmoista tietä pitkin ovat muutamat meis-
tä löytäneet Mestareita, ja se tie on kaikille 
avoinna aina ja kaikkialla.

Tietäjä 1912
Syyskuu
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Olin varsin pahalla päällä. Työt painoivat 
päälle, aikataulut olivat tiukat ja määräajat 
lähenivät. Olin myös lupautunut tekemään 
enemmän kuin ehdin ja jaksoin myös har-
rastusteni eteen. Tämä kaikki sai minut 
tuskailemaan ja olemaan tyly kun, istuin 
Piippuviisaan kanssa kahvilla. 

”Oletko koskaan kuullut sellaista sanaa 
kuin tunnetilaterrorismi”, kysyi Piippu-
vaari yllättäen jutustelun lomassa.

”No nyt kuulin, vastasin tympääntyneenä, 
ja odotan, että kohta saan kuulla siitä ja 
kaiken lisäksi sen päälle saan kuulla sinulta 
moittivan saarnan.”

”Se on sellainen vain jos sellaisena otat. Mi-
nusta tunnetilaterrorismi on ihmisen käyt-
tämä ase, jolla hän saa toiset varpailleen 

Tuhvan turinoita

Tunnetilaterrorismi

eivätkä he hyökkää häntä itseään vastaan. 
Sen tarkoitus ja päämäärä on rakentaa it-
selle suojamuuri samalla tavalla kuin hyök-
käävä ihminen tekee. Kun on aggressiivi-
nen toisia kohtaan, eivät he niin helposti 
hyökkää sinun kimppuun ja ole aggressii-
visia puolestaan sinua kohtaan. Tunnetila-
terrorismi ajetaan samaa asiaa. Se tehdään 
vain pikkuhiljaa, salakavalasti. Lopputule-
ma on se, että kanssaihmisiä hallitaan. He 
joutuvat olemaan varuillaan toisen mieli-
alan suhteen ja pahimmillaan alkavat mie-
listellä terroristia. Useimmat sitä käyttävät 
tavalla tai toisella. Eräät ovat kehittäneet 
siitä taiteenlajin.” 

”No, tulihan se sieltä”, totesin Piippuvii-
saalle yrmeänä.
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Antti Savinainen 
H. P. Blavatsky: huijari vai ihmiskunnan auttaja?

Kirjoitus perustuu esitelmään, joka pidettiin Teosofinen syyspäivä H. P. Blavatskyn 
hengessä – tapahtumassa Siilinjärvellä 20.9.2015

Johdanto

H. P. Blavatsky (HPB; 1831-1891) 
syntyi von Hahnien aatelissukuun. 
Hänen kotipaikkansa sijaitsi Ukrai-

nassa, joka silloin kuului Venäjään. HPB oli 
teosofisen liikkeen keskeinen perustaja, ja hä-
nen vaikutuksensa on säteillyt paljon teosofiaa 
laajemmalle. Gary Lachman 
(2012), tuoreen elämänker-
ran kirjoittaja, kutsui häntä 
”modernin henkisyyden äi-
diksi”, mikä on mielestäni 
hyvin kaunis ja samalla tosi 
nimitys. HPB kutsui ih-
miskuntaa suureksi orvoksi, 
mutta ehkä tätä tilaa HPB ja 
hänen edustamansa teosofia 
ovat onnistuneet lieventä-
mään.

On arvioitu, että HPB:stä 
olisi kirjoitettu 600 elämänkertaa. Ne ovat 
varmastikin hyvin erilaisia: jotkut esittä-
vät hänet nerokkaana huijarina, teosofi-
sesti suuntautuneet kirjat taas mestareiden 
lähettiläänä. Ehkä yllättäen sekä suomen- 
että englanninkielinen Wikipedia esittävät 
HPB:n elämän varsin neutraalisti. Toisaalta 
netistä on helppo löytää sivuja, joissa HPB 
suoraan tuomitaan.  Skeptikot ovat aivan 
varmoja siitä, että HPB:n kyvyt olivat vain 
hämäystä. Tietenkin he näin sanovat, kos-
ka se kuuluu heidän maailmankuvaansa. 

HPB:n elämään paneutuvan voi olla vaikea 
päästä perille siitä, mikä kuvaus HPB:stä oli-
si tosi. Elämänkertatietojen mukaan HPB:n 
ympärillä tapahtui jo lapsesta lähtien kaiken-
laisia ilmiöitä, jotka vaikuttivat spontaaneil-
ta. Lach-mannin mukaan sukulaisten kerto-

muksista käy ilmi, että vuo-
sien myötä HPB oppi hallit-
semaan ilmiöitä. Tarkastelen 
tässä esityksessä HPB:n ilmi-
öihin kohdistuneita huijaus-
syytöksiä ja yritän selvittää, 
mihin syytökset perustuivat. 
Rajaan tarkasteluni Teoso-
fisen Seuran perustamisen 
jälkeen tapahtuneisiin ilmi-
öihin ja niiden kritiikkiin. 
Lopuksi teen katsauksen 
HPB:n työn muutamiin kes-
keisiin piirteisiin.

Olcott HPB:n työtoverina

H. S. Olcott (1832–1907)  tapasi HPB:n Yh-
dysvalloissa vuonna 1874 tutkiessaan spiri-
tualististen ilmiöiden todenperäisyyttä. Hän 
seurasi vuosien ajan läheltä HPB:n työsken-
telyä ja elämää ja vakuuttui HPB:n ympärillä 
tapahtuneiden ilmiöiden aitoudesta. HPB, 
Olcott, W. Q. Judge (1851–1896) ja muuta-
mat muut perustivat Teosofinen Seuran New 
Yorkissa vuonna 1875. Siellä HPB kirjoitti 
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länsimaisen esoteriikan klassikon, Hunnutto-
man Isiksen (alun perin nimeksi oli tarkoitus 
tulla Isiksen huntu, mikä oli HPB:n mielestä 
teosta paremmin kuvaava nimi). Olcott asui 
HPB:n kanssa Isiksen kirjoittamisen aikana. 
Olcottin todistuksen mukaan kirjoitustyöhön 
osallistui useita adepteja HPB:n toimiessa 
välittäjänä, ei kuitenkaan mediumistisella ta-
valla. HPB oli yhteydessä erityisesti kahteen 
mestariin, Moryaan ja Kuthumiin, jotka oli-
vat Teosofisen Seuran perustamisen inspiroi-
jia. On syytä todeta, että myös Olcott tapasi 
Moryan ja Kuthumin. Olcott on kertonut 
Isiksen kirjoittamiseen liittyneitä tapahtumis-
ta ja yhteyksistään HPB:n mestareihin varsin 
yksityiskohtaisesti päiväkirjoissaan, joista osa 
on julkaistu suomeksikin nimikkeellä Vanho-
ja päiväkirjan lehtiä. 

Maaginen piknikki

Teosofinen työ Yhdysvalloissa ei kuitenkaan 
edennyt lupaavan alun jälkeen. Niinpä HPB 
ja Olcott muuttivat mestarin käskystä New 
Yorkista Intiaan v. 1879. Intiaan asetuttuaan 
he vierailivat kuuden viikon ajan A. P. Sinnet-
tin (1840–1921) luona Simlassa. Sinnett oli 
brittiläinen lehtimies, joka oli kiinnostunut 
teosofiasta ja erityisesti mestareista. Sinnettin 
kotona kokoontui Iso-Britannian tärkeitä In-
tian virkamiehiä. Näissä tapaamisissa HPB sai 
aikaan ilmiöitä: kellojen soittoa, koputuksia 
katossa, huonekaluissa ja myös erään korkean 
virkamiehen päässä. Vieraat itse asiassa pitivät 
ilmiöitä kiinnostavana ajanvietteenä ja odotti-
vat näkevänsä niitä tapaamisissa. Tapaamisissa 
oli mukana myös majuri Henderson, joka oli 
antanut salaisen palvelun miesten varjostaa 
HPB:tä, koska häntä aluksi epäiltiin venä-

läiseksi vakoojaksi. Tästä ainakin virallisesti 
luovuttiin, mutta ilmeisesti hienovaraisempi 
silmälläpito jatkui.

Kuuluisin HPB:n tekemistä ilmiöistä lienee 
tapahtunut ns. ”maagisella piknikillä”. Esityk-
seni perustuu Olcottin elämänkerran kirjoit-
tajan kuvaukseen (Murphet, 1972). Piknikille 
oli lähdössä kuusi henkilöä ja tarvittavat pal-
velijat: HPB, Olcott, herra ja rouva Sinnett, 
majuri Henderson ja eräs rouva Reed. Juuri 
ennen lähtöä mukaan liittyi tuomari Mah-
mood.  Matkattuaan useita kilometrejä met-
sän halki, he saapuivat vesiputouksen äärelle, 
minkä jälkeen palvelijat alkoivat valmistele-
maan teetä ja muuta tarjottavaa.  Sinnettin 
hovimestari tuli kuitenkin huolestuneena ker-
tomaan, että heiltä puuttuu yksi teekuppi ja 
lautanen, koska tuomarin mukaantulo ei ol-
lut ajoissa tiedossa. Mukana oli kuusi kuppia 
rouva Sinnettin yhdeksän kupin sarjasta, joka 
oli hankittu Lontoosta. Joku seurueesta esitti 
pilailumielessä, että nyt HPB:n hetki on tul-
lut: ”tee taikojasi ja hanki vielä yksi kuppi ja 
lautanen”.

Ehdotus nauratti kaikkia, mutta sitten seu-
rue huomasi, että HPB näytti keskittyneeltä 
ja vakavalta. HPB osoitti maassa erään koh-
dan ja kehotti kaivamaan. Majuri alkoi kai-
vaa ruohikkoa keittiöveitsellä. Ruohikon alta 
paljastui puun juurien verkosto. Noin 12 cm 
syvyydessä vastaan tuli teekuppi. HPB kehot-
ti kaivamaan syvemmältä ja niin löytyi vielä 
rouva Sinnettin teeastiaston mukainen lau-
tanen. Ihmiset hämmästelivät tapahtunutta 
ja majuri Henderson sanoi, että jos HPB ky-
kenisi vielä tekemään yhden ihmeen, hänkin 
liittyisi Teosofiseen Seuraan.  Majuri määräsi 
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ihmeeksi hänelle osoitetun Teosofinen Seuran 
jäsenkirjan. HPB keskittyi hetken ja suostui 
pyyntöön kuitenkin sillä ehdolla, että ma-
juri etsisi jäsenkirjansa itse. HPB sanoi, että 
häntä auttava Veli kertoi jäsenkirjan löytyvän 
villiviinien joukosta kierrettynä rullalle ja si-
dottuna sinisellä narulla. Henderson alkoikin 
etsiä ja pian jäsenkirja löytyikin. Sisältä löytyi 
myös Olcottin käsialalla kirjoitettu Hender-
sonille osoitettu kirje.  Olcott sanoi heti, ettei 
kirje ollut hänen kirjoittamansa. 

Näytti siltä, että HPB oli voittanut suurim-
man skeptikon Teosofinen Seuran jäseneksi. 
Paluumatkalla Henderson kuitenkin päätti 
palata tuomarin kanssa takaisin tapahtuma-
paikalle tutkiakseen, oliko joku sittenkin 
kaivanut tunnelin löytöpaikalle, mikä olisi se-
littänyt koskemattoman nurmikon. Tunnelia 
ei löytynyt, mutta Henderson arveli, että tun-
nelin jäljet olivat saattaneet peittyä, kun hän 
kaivoi esille teekuppia ja lautasta. Niinpä hän 
vaati HPB:ltä vielä uutta ilmiötä, jonka hän 
määräisi yhdessä tuomarin kanssa. HPB suut-
tui tulisesti ja niin päättyi hauska eväsretki 
varsin ikävissä tunnelmissa.  Epäilijät tietysti 
loukkaantuivat mielestään oikeutetun pyyn-
nön ikävästä hylkäämisestä ja muutaman päi-
vän päästä majuri erosi Teosofisesta Seurasta.

Olcott tarkisti heti piknikiltä palattuaan Sin-
nettin kanssa jäljelle jääneet kupit: ne olivat 
tallessa Sinnettien keittiössä. Kaivettu kup-
pi oli samanlainen, mutta se ei ollut Sinnet-
tien kuppi. Vastaavaa kuppia ei ollut Sinnet-
tien antaman tiedon mukaan koko Simlassa 
myynnissä. Sinnett pohti tapausta myöhem-
min kirjassaan The Occult World ja päätyi sii-
hen, että huijauksen mahdollisuus oli äärim-
mäisen epätodennäköinen. 

Kun tieto teekupin materialisoinnista oli 
saavuttanut lehdistön, Henderson kirjoitti 
Times of India -lehteen kirjeen, jossa hän 
totesi ilmiön tapahtuneet epätyydyttävissä 
olosuhteissa. Majuri kertoi myös, että hänen 
oikeutettu epäilynsä otettiin henkilökohtai-
sena loukkauksena. Hän ilmoitti, ettei ole 
teosofi, ei usko mihinkään ilmiöihin, eikä 
aio millään tavalla myötävaikuttaa Teosofi-
nen Seuran asioihin. Mikä on jälkimaailman 
tuomio tapahtumien kulusta? On selvää, että 
monet teosofian ulkopuoliset tulkitsevat ta-
pahtumat huijaukseksi enkä sitä oikeastaan 
mitenkään ihmettele. Skeptikon sanakirjas-
sa sanotaan ilman perusteluja: ”Hän ilman 
muuta huijasi teekupin ja lautasen materia-
lisoinnin”. (http://skepdic.com/theosoph.
html; käännös kirjoittajan). Yksi mahdolli-
nen skeptinen argumentti menee seuraavasti. 
Kumpi on todennäköisempää: se, että tee-
kuppi materialisoituu kaikkien fysiikan laki-
en vastaisesti puiden juurien sekaan viidak-
koon vai se, että HPB ja hänen avustajansa 
jollakin tavalla huijasivat? Tässä ei tarvitse 
millään tavalla osoittaa, että huijaus olisi 
tapahtunut tai edes osoittaa kuinka huijaus 
olisi voinut tapahtua. Pelkkä sanominen riit-
tää, koska kaikki ”rationaaliset” ihmiset tosi-
asiassa tietävät, että mitään paranormaalia ei 
voi olla olemassa.

Teekupin tapaus on hyvin opettavainen siinä, 
että vaikka epäilijä saisi itse määrätä ihmeen-
sä, mikään ei välttämättä riitä vakuuttamaan 
häntä. Ja vaikka majuri olisikin vakuuttunut 
ilmiöstä, jälkimaailman skeptikot ajatteli-
sivat vain säälivästi, että majuri tuli herk-
käuskoisuuttaan ovelasti huijatuksi. Katso-
taan seuraavaksi Hodgsonin raporttia ja sen 
taustaa; teekupin tapaus tulee siinäkin esille.
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SPR ja Hodgsonin raportti

The Society for Psychical Research (SPR) pe-
rustettiin Englannissa vuonna 1882. Perus-
tajajäseniin kuului merkittäviä akateemisia 
tutkijoita, jotka olivat kiinnostuneet para-
normaalin ilmiöiden todenperäisyydestä. Yksi 
SPR:n akateemisista tutkijoista, W. H. My-
ers, kutsui Olcottin lounaalle, kun Olcott oli 
HPB:n kanssa Lontossa hoitamassa ns. Lon-
toon looshin tapausta. Olcott kertoi avoimes-
ti yhteyksistään mestareihin ja mestarikirjeis-
tä. HPB oli Olcottille tästä raivoissaan, koska 
ilmeisesti HPB:n mielestä kyseessä oli jonkin-
lainen luottamuksen pettäminen. Olcottin 
ja HPB:n tapaamiset SPR:n kanssa menivät 
kuitenkin hyvin, mutta HPB ei innostunut 
SPR:stä; hän kutsui sitä Spookical Research 
Societyksi eli ”Aavemaiseksi tutkimusjärjes-
töksi”. SPR kuitenkin kiinnostui HPB:n ilmi-
öiden aitouden tutkimisesta Olcottin tapaa-
misen jälkeen.  

SPR:n tutkimuksen taustaksi on syytä kertoa 
jotakin Coulombien pariskunnasta.

Coulombit 

Ennen Teosofinen Seuran perustamista, HPB 
oli kokenut Egyptissä haaksirikon ja saanut 
Emma Coulombilta apua ja rahaakin lainaan. 
Niinpä HPB ilomielin auttoi Emma ja Alexis 
Coulombia, kun nämä vuorostaan olivat talo-
udellisissa vaikeuksissa ja otti heidät luokseen 
asumaan. 

Coulombeilla oli kuitenkin takanaan talou-
dellisia väärinkäytöksiä Kairossa ja sama näyt-
ti jatkuneen myös Adyarissa. HPB:n ja Olcot-
tin ollessa Euroopassa, Emma Coulomb yritti 
kiristää Adyarin teosofista johtoa uhkaamalla 

paljastaa mestarit huijareiksi. Ellei kolmen tu-
hannen rupian lunnaita maksettaisi, hän uh-
kasi julkistaa HPB:n hänelle lähettämät kir-
jeet, joista paljastuisi, kuinka HPB oli huijan-
nut teosofeja ja koko maailmaa. Subba Row 
kirjoitti HPB:lle Coulombien kiristyksestä, 
mutta HPB vastasi, ettei kyseisiä kirjeitä ol-
lut olemassa. Lunnasvaatimuksiin ei suostut-
tu. Coulombit yrittivät viikkoa myöhemmin 
turhaan kiristää 10 000 rupiaa: syynä oli ”ok-
kulttinen huone”, jonne ns. mestarikirjeitä 
(siis Kuthumin ja Moryan lähettämiä kirjeitä) 
oli saapunut. Huoneeseen oli Adyarin johto-
kunnan havaintojen mukaan tehty HPB:n 
poissaolon aikana muutoksia, jotka näyttivät 
olevan raskauttavia HPB:n kannalta. Huo-
neeseen oli ilmestynyt liukulevyt ja salaovet, 
jotka olisivat mahdollistaneet mestarikirjeisiin 
liittyvän huijauksen. Muutostöiden takana 
oli mitä ilmeisimmin Alexis Coulomb, jolla 
oli puusepän taitoja.  Ikävä kyllä johtokunta 
toimi muutostöiden suhteen niin, että kriitti-
sestä tarkkailijasta saattoi näyttää heidän yrit-
täneen peitelleen HPB:n huijausta.

Coulombit toteuttivat uhkauksensa. Niinpä 
Madrasin Christian College Magazine julkai-
si syksyllä 1884 artikkelin ”The Collapse of 
Koot Hoomi”, jossa kerrottiin, että mestari-il-
mestykset oli toteutettu joko puetulla nukella 
tai Alexis oli esittänyt mestarin roolia. Nukke 
taas oli Emman tekemä. Ikävä kyllä nukkea 
ei voitu tutkia, koska Emma oli tuhonnut 
sen. Artikkelin ”paljastus” huomioitiin myös 
Times-lehdessä Iso-Britanniassa. HPB oli 
vielä tuolloin Euroopassa ja kirjoitti lehteen 
kieltäen kaikki syytökset. HPB kielsi kirjoitta-
neensa kyseisiä kirjeitä, joita ei koskaan koko-
naisuudessaan saatu julkiseen tutkimukseen. 
Myöhemmin eräs Teosofinen Seuran vastusta-
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jaksi kääntynyt entinen jäsen ilmeisesti tuho-
si kirjeet; oletettavasti siksi, että hän huomasi 
kirjeet väärennetyiksi. 

HPB oli jo edellä kuvattuja tapahtumia aikai-
semmin huomannut Coulombien epärehelli-
syyden ja kysynyt Mestarilta neuvoa, kuinka 
menetellä Coulombien suhteen (Blavatsky, 
2014; hakasulkujen kommentit HPB:n):
 
”Teidän kummankin karmat [hänen ja mi-
nun] ovat suunnaltaan vastakkaisia. Pitääkö 
teidän halpamaisesti peläten sitä, mikä saat-
taa tapahtua, sekoittaa nämä kaksi [karmaa] 
ja tulla hänen kaltaisekseen?... He ovat ko-
dittomia ja nälkäisiä; hoivatkaa ja ruokkikaa 
heitä sitten, ellette tahdo tulla osalliseksi hä-
nen karmastaan.” 

Tässäkin asiassa HPB seurasi mestarin neu-
voa, vaikka se kävi hänelle hyvin kalliiksi.

Hodgsonin ”tutkimus”

Richard Hodgson oli Cambridgen yliopiston 
kasvatti. Hän oli kriittinen, mutta varovai-
sen kiinnostunut paranormaaleista ilmiöistä. 
Hän otti SPR:n antaman tutkimustehtä-
vän vastaan ja matkusti Intiaan tutkimaan 
HPB:hen liittyviä ilmiöitä. Hodgson oli ta-
vannut HPB:n Lontoossa ennen Intiaan läh-
töä. Tutkimusmatka sattui juuri Coulombien 
”paljastusten” jälkeen. Hodgson saapui Ady-
ariin joulukuussa 1884 ja vietti Intiassa kol-
me kuukautta tutkien HPB:n aikaansaamien 
ilmiöiden mahdollisia selityksiä ja haastatel-
len Teosofisen Seuran päämajan ihmisiä. 
Hodgson kävi keskusteluja myös HPB:n 
kanssa, joka päätyi pitämään Hodgsonin 
asennetta vihamielisenä. HPB oli oikeassa: 

Hodgsonin raportti oli suorastaan murhaa-
van kriittinen. Raportti on luettavissa In-
ternetissä (Hodgson et al., 1885).

Hodgsonin keskeinen lähde oli Emma 
Coulomb ja kirjeet, jotka hän väitti saa-
neensa HPB:lta. Kirjeiden käsiala oli 
HPB:n käsialan kaltaista, mikä käy ilmi 
Hodgsonin ottamista kopioista. Käsialojen 
väärennösten asiantuntija Vernon Harriso-
nin yksityiskohtainen analyysi osoitti noin 
100 vuotta myöhemmin, että kirjeet olivat 
väärennöksiä (Harrison, 1997).  Harri-
son oli poikkeuksellisen hyvin paneutunut 
tekstiväärennöksiin; hän toimi myös oikeu-
dessa asiantuntijana väärennöstapauksissa. 
Harrisonin tutkimus päätyi myös siihen, 
että mestarikirjeet eivät olleet HPB:n kir-
joittamia, vaikka Hodgsonin raportissa 
niin väitettiinkin (mestarikirjeisiin kohdis-
tettua kritiikkiä on tarkastelu mm. lähtees-
sä Savinainen, 2010).

Hodgson kuitenkin piti Emma Coulom-
bin kirjeitä ja todistusta uskottavina, mutta 
ei kuitenkaan ainoana todisteena. Hodgson 
löysi HPB:n ilmiöille luonnolliset selitykset, 
jotka perustuivat hallusinaatioihin ja erityi-
sesti siihen, että HPB oli huijannut yhteis-
työssä mm. Coulombien ja Damodarin kans-
sa. Muut henkilöt, jotka olivat todistaneet 
ilmiöitä, olivat Hodgsonin mielestä helposti 
huijattavia herkkäuskoisia ihmisiä, joiden ha-
vainnointikykyyn ei ollut luottamista. Näi-
hin Hodgson ilmeisesti luki myös Olcottin.
Olcottia Hodgson ei kuitenkaan syyttänyt 
huijariksi, mutta piti silti hänenkin kerto-
muksiaan mestarien Moryan ja Kuthumin 
fyysisistä ja astraalisista kohtaamisista epä-
luotettavina.  Yksi syy tähän oli se, että Ol-



13

cott väitti, ettei hän ollut koskaan tavannut 
intialaista ennen Moryan kohtaamista. Tämä 
ei pitänyt paikkaansa, koska hän oli jo ennen 
HPB:n kohtaamista tavannut erään intialai-
sen laivamatkalla New Yorkista Liverpoo-
liin. Olcott kertoi unohtaneensa tapauksen, 
vaikka oli myöhemmin Teosofinen Seuran 
perustamisen jälkeen ollut kyseisen henkilön 
kanssa kirjeenvaihdossakin. Hodgsonin mu-
kaan tämä ei ollut ainoa kummallinen Ol-
cottin unohtama asia. Ehkä ei ole yllättävää, 
että unohdus sai aikaan sen, että Hodgson ei 
luottanut Olcottin arviointikykyyn.   Hod-
gson selitti mestarien kohtaamiset siten, että 
joku oli huijannut Olcottia, ilmeisesti HPB:n 
myötävaikutuksella, esiintymään mestarina 
tai kyseessä oli vain tavallinen intialainen, 
joka vieraili Olcottin luona ihan normaaliin 
tapaan. Olcottin kuvaus mestarin tapaamises-
ta New Yorkissa ei ainakaan tämän kirjoitta-
jan mielestä anna tukea Hodgsonin arveluille 
(Marjanen, 1996, s. 26–27).

Maagisen piknikin kahvikupin materialisoin-
tikin selittyi Hodgsonin mielestä helposti 
huijauksella. On ironista, että Hodgson käyt-
ti perustelussaan Olcottin kuvausta retkes-
tä: sen perusteella voi ajatella, että HPB itse 
asiassa johdatti seurueen kyseiselle paikalle. 
Hodgson esitti, että HPB:n henkilökohtai-
nen palvelija Babula oli edeltä käsin hau-
dannut teekupin ja lautasen. Hodgson löysi 
Olcottin kertomuksesta jonkinlaista tukea 
huijausselitykselle majuri Hendersonin jä-
senkirjankin löytymiseen kyseiseltä paikalta.

HPB:n ilmiöiden henkistä taustaa

Tässä on parasta antaa henkisten opettajien 
esittää kantansa itse. HPB:ltä kysyttiin Luci-

fer-lehdessä, onko ihmeiden aika Teosofises-
sa Seurassa jo ohitse. Seuraavassa on otteita 
HPB:n vastauksesta (Blavatsky, 1888; kään-
nös kirjoittajan):

”…Ne [okkulttiset ilmiöt] epäonnistuivat ai-
kaansaamaan halutun vaikutuksen, mutta ne 
eivät olleet sanan missään mielessä ”ihmeitä”. 
Oletettiin, että älykkäät ihmiset, erityises-
ti tiedemiehet, olisivat havainneet uuden ja 
syvästi kiinnostavan tutkimusalueen, kun he 
havainnoivat tahdolla aikaansaatuja fyysisiä 
vaikutuksia, joita he eivät kyenneet selittä-
mään. …Nämä odotukset eivät toteutuneet... 
Suuri osa todistajista kehitti loppumattoman 
mielenkiinnon ilmiöihin… Vain muutamas-
sa tapauksessa mielenkiinto herätti halun 
opiskella filosofiaa ja tiedettä niiden itsensä 
takia… Okkultisti voi aikaansaada ilmiöi-
tä, mutta hän ei voi antaa maailmalle aivoja, 
älykkyyttä ja hyvää uskoa, joita tarvitaan nii-
den ymmärtämiseksi ja arvostamiseksi. Sen 
vuoksi lienee turha ihmetellä, että ilmiöt käs-
kettiin hylkäämään ja antaa teosofian opetus-
ten esiintyä omilla sisäisillä ansioillaan.”

Mestari Kuthumi kirjoitti HPB:n ilmi-
öistä ja siitä, missä mielessä HP syyllistyi 
petokseen (Barker, 1997, s. 329–330):

”Tahdotteko nyt kuulla, missä määrin H. P. B. 
on syyllinen? Tietäkää siis, että jos hän on kos-
kaan tämän ”intonsa” vuoksi syyllistynyt tahal-
liseen pettämiseen, se on tapahtunut silloin, 
kun hän on ilmiöiden yhteydessä aina kieltänyt 
– paitsi kun on ollut kysymyksessä sellaiset 
vähäpätöiset seikat kuin kellot ja koputukset 
– oman henkilökohtaisen osuutensa niiden 
aikaansaamisessa… Niin, tässä ja ainoas-
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taan tässä suhteessa H. P. B. syyllistyi alitui-
sesti ystäviensä pettämiseen. Häntä ei saatu 
koskaan ymmärtämään, kuinka äärettömän 
hyödytön ja vaarallinen tällainen innostus oli 
ja kuinka hän erehtyi luullessaan lisäävänsä 
siten meidän kunniaamme. Päinvastoin hän 
hyvin usein sanomalla meidän tekemiksem-
me mitä lapsellisimpia ilmiöitä ainoastaan 
alensi meitä yleisön silmissä ja myönsi oike-
aksi vihollistensa väitteen, että hän oli ”vain 
meedio”! Mutta varoituksista ei ollut hyö-
tyä. Sääntöjemme mukaan M. ei olisi saanut 
kieltää suoraan häntä tuosta menettelystä. 
Hänelle oli suotava täydellinen ja ehdoton 
toiminnanvapaus, oikeus luoda syitä, joista 
ajan tullen muodostui hänen rangaistuksen-
sa ja julkinen häpeäpaalunsa. Korkeintaan 
M. saattoi kieltää häntä suorittamasta ilmi-
öitä ja tähän äärimmäiseen toimenpiteeseen 
hän ryhtyikin mahdollisimman usein H. P. 
B:n ystävien ja teosofien suureksi mielipa-
haksi…Tuo hänen hokemansa lause: ”en 
minä; minä en voi tehdä mitään omasta voi-
mastani... kaikki johtuu heistä – Veljistä... 
minä olen vain heidän nöyrä ja harras orjan-
sa ja välikappaleensa”, on suoranainen hätä-
valhe. Hän osaa suorittaa ilmiöitä ja suoritti-
kin niitä luonnollisten kykyjensä avulla, joi-
hin liittyi vuosien säännöllinen valmennus. 
Ja hänen suorittamansa ilmiöt ovat toisinaan 
parempia, ihmeellisempiä ja täydellisempiä 
kuin monen korkean, vihityn chelan aikaan-
saamat ilmiöt,…” 

Pekka Ervast (1875–1934), joka aina suh-
tautui HPB:hen suurella kunnioituksella ja 
rakkaudella, esitti HPB:n suhteesta ilmiöihin 
seuraavan arvion, joka vaikuttaa ainakin tämän 
kirjoittajasta hyvin osuvalta (Ervast, 1922): 
”Madame Blavatsky itse oli sanomattoman 

pahoillaan ”ilmiöistä” ja toivoi, ettei hän niitä 
olisi koskaan esittänytkään, ne kun nyt olivat 
omiansa hämmentämään teosofian koko aat-
teellista sanomaa. Mutta koska hän nuoruu-
destaan saakka oli ollut voimakas mediumi 
ja sittemmin kovassa koulussa oppinut yliais-
tillisia kykyjään hillitsemään ja koska hänen 
Mestarinsakin antoi siihen suostumuksensa, 
ei ole ihmeteltävä, että hän tällä tavalla tahtoi 
todistaa materialistiselle maailmalle ihmisessä 
uinuvien kykyjen ja henkimaailman todenpe-
räisyyttä. Yhtä kaikki tuli siten — joskin puh-
taassa ja hyvässä tarkoituksessa rikotuksi vanha 
okkultinen sääntö, joka kieltää korkeata sala-
tieteilijää antamasta mitään käsin koskettavaa 
todistusta ”yliluonnollisista” voimistaan. Ma-
dame Blavatskyn persoonallinen mediumisti-
nen karma se siten tyhjentyi… [PE viittaa tässä 
Hodgsonin raportin aiheuttamaan kriisiin Te-
osofisessa Seurassa] …ei kenenkään [teosofin] 
päähän olisi pälkähtänyt epäillä madame Bla-
vatskyn vilpittömyyttä; ainakin jokaisella olisi 
ollut selvänä ero H. P. B:n todellisen sisäisen 
minän ja hänen mediumistis-maagisen per-
soonallisuutensa välillä. Hänen korkeampi ja 
hänessä itsetietoinen minänsä oli ottanut teh-
täväkseen teosofian julistamisen, hänen oikul-
linen, leikillisyyttä uhkuva persoonallisuutensa 
saattoi välistä menetellä ajattelemattomasti. Ei 
hän Hodgsonin epäilemällä tavalla koskaan 
ketään pettänyt, mutta — kuten hän itse sa-
noi — hän joskus saattoi pitää toista narrinaan 
tekemällä pienen ”psykologisen” kepposen, sen 
suuntaisen kuin intialaisten fakiirien taikatem-
put, kun he turvautuvat suggestion mahtavaan 
ja ihmisille yleensä tuntemattomaan voimaan.”

HPB ihmiskunnan auttajana

Ehkä tärkein HPB:n opetuksista oli myön-
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teinen tulkinta jälleensyntymisestä ja karman 
laista, jotka mahdollistavat kehityksen kohti 
täyttä ihmisyyttä (idän uskonnoissa jälleen-
syntyminen nähdään usein kahleena, josta 
täytyy päästä eroon). Lachmanin elämänker-
ran mukaan HPB:n opetusten merkitys mo-
nille lännessä esiintyville henkisille virtauksil-
le on kiistaton. HPB toi buddhalaisuuden ja 
idän henkisyyden länsimaisen kulttuurin laa-
jempaan tietoisuuteen. Buddhalaisuuden nä-
kökulmasta nousee erityiseen arvoon HPB:n 
teos Hiljaisuuden ääni ja sen voimakkaasti 
esiintuoma bodhisattvan tie: mm. Dalai Lama 
ja D.T. Suzuki ovat antaneet Hiljaisuuden ää-
nestä myönteisen lausunnon. Myös Rudolf 
Steiner (1861–1925)  totesi, että HPB ”mursi 
jään”, vaikka Steiner olikin antroposofisessa 
vaiheessaan varsin kriittinen HPB:tä kohtaan. 
Ilman HPB:n työtä Steinerilla ei olisi ollut 
1900-luvun alussa otollista kuulijakuntaa.

HPB:lle kaikkien ihmisten veljeys oli kaiken 
lähtökohta, aksiooma. Sen perustana on ih-
misten (ja kaikkien elävien olentojen) yhtei-
nen henkinen alkuperä. Yleinen veljeys tuli 
Teosofisen Seuran ensimmäiseksi ohjelmakoh-
daksi v. 1885: ”Muodostaa ihmiskunnan ylei-
sen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskon-
tunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluo-
kan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.” Ikävä 
kyllä tämä edelleenkin on vain unelma, vaikka 
veljeyden toteuttamisessa on HPB:n ajoista 
jonkin verran edistytty. Ohjelmakohdasta on 
vielä huomattava, että siinä tavoitellaan veljey-
den ytimen muodostamista. Ilmeisesti tavoit-
teena oli, että veljeys olisi ensin toteutettava 
pienessä ryhmässä, ennen kuin se toden teolla 
voisi levitä laajemmalle ihmiskuntaan. Tämä 
on ihmiskunnan auttamista ja sitä työtä voim-
me kukin omalta osaltamme tehdä.

HPB ei halunnut esiintyä henkisenä opettaja-
na: esimerkiksi hän kauhistui, kun eräs teosofi 
yritti polvistua hänen edessään. HPB ei välit-
tänyt rahasta eikä omaisuudesta, vaan jakoi 
avokätisesti usein vähäisistä varoistaan apua 
tarvitseville. Esimerkiksi Lachman tuo esille, 
että HPB kieltäytyi Isiksen jatko-osan kirjoit-
tamisesta, vaikka olisi saanut suuren summan 
rahaa etumaksuna. Hän mieluummin seurasi 
mestarinsa kehotusta matkustaa Intiaan. Lach-
man esittää, että kenties osa HPB:n tulisesta 
ja kompleksisesta käytöksestä oli eräänlaista 
esitystä, HPB oli ikään kuin ”Jumalan houk-
ka”. Myös Ervast esittää, että HPB:n ulkoinen 
persoonallisuus ja käytös pyrkivät takaamaan, 
että kukaan ei vahingossakaan pitäisi häntä 
suurena opettajana. 

HPB oli horjumattoman uskollinen tehtä-
vällensä ja mestareille. Tämä tulee selväk-
si HPB:n omista kirjoituksista ja puheista. 
HPB:n uskollisuus tulee hyvin esille myös ta-
pauksesta, jossa mestari Morya tarjosi valin-
nan: mahdollisuus jättää sairauksien runtele-
ma ruumis tai kirjoittaa Salainen Oppi lop-
puun. Maailman onneksi HPB epäröimättä 
valitsi jälkimmäisen. Edes alkuaikojen lähei-
nen työtoveri Olcott ei aina osannut nähdä 
persoonan kuoren takaa HPB:n todellista 
luonnetta; tällä en tahdo mitenkään tuomita 
arvostamaani Olcottia. Tietty epäluottamus 
ilmeisesti johtui ainakin osittain siitä, että 
Olcottilla ja HPB:lla oli jossain määrin 
erilainen käsitys Teosofisen Seuran tehtä-
västä. Myös Olcott pyrki parhaan kykynsä 
mukaan olemaan uskollinen mestareille. 
Olcott oli vuonna 1888 matkalla Bombays-
ta Lontooseen, kun hän laivan hytissä olles-
saan sai kirjeen mestari Kuthumilta. Kirje 
ilmestyi ikään kuin tyhjästä, eikä Olcott 
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epäillyt kirjeen aitoutta. Kirjeen saaminen 
vaikutti Olcottin suhtautumiseen HPB:n 
silloisiin suunnitelmiin, jotka koskivat 
Esoteerisen Osaston perustamista. Esitän 
tässä otteita kyseisestä kirjeestä (Jinaraja-
dasa, 1947, s. 57): ”…meillä ei ole ketään 
suosikkeja eikä mitään kiintymyksiä hen-
kilöitä, vaan heidän hyviä tekojaan ja ih-
miskuntaa kohtaan kokonaisuutena. Mut-
ta pidämme työssä asiamiehiä – parhaiten 
soveltuvia. Näistä viimeisen kolmenkym-
menen vuoden aikana pääasiallisin on ollut 
persoonallisuus, jonka maailma tuntee H. 
P. B:nä (me toisella tavalla). Epätäydellinen 
ja sangen kiusallinen epäilemättä muuta-
mille, mutta kuitenkaan ei ole todennä-
köistä, että löydämme parempaa tulevina 
vuosina…Hänen kestävän uskollisuutensa 
takia työtämme kohtaan ja niiden kärsi-
mysten takia, joita se on hänelle aiheutta-
nut, en minä eikä kukaan Veljistäni tahdo 
hylätä tai syrjäyttää häntä. Kuten kerran 
aikaisemmin huomautin, kiittämättömyys 
ei ole vikojamme…H. P. B:llä on tuskin 
mitään tekemistä hallinnollisiin asioihin…
Mutta tämä teidän on sanottava kaikille: 
–  okkulttisten asioiden kanssa hänellä on 
kaikkea tekemistä. Hän ei ole ”lakannut 
olemasta oppilas”. Hän on suoranainen lä-
hettimme.”

Kirjeessä sanotaan siten hyvin selvästi, että 
HPB oli mestarien lähettiläs. Mestarin lau-
sunto saa lisävalaistusta, kun tarkastelemme 
asiaa okkulttisen historian perspektiivistä. 
HPB paljasti, että 1700-luvun viimeisel-
lä neljänneksellä toiminut Anton Mesmer 
oli Valkoisen Veljeskunnan lähettiläs, jota 
mestari St. Germain ohjasi (Blavatsky, 
1892). Ervastin mukaan HPB oli vuosisa-

dan lähettiläistä ensimmäinen, joka pystyi 
toimimaan täysin julkisesti. Ervast (1933) 
selitti vuosisadan lähettilään suhdetta Val-
koiseen Veljeskuntaan seuraavalla tavalla:
”…jokaisen vuosisadan lopulla Valkoi-
nen Veljeskunta lähettää suuren voimak-
kaan tahto-, tunnevirran maailmaan. Se 
tulee tänne maapallomme auraan ylhäältä 
päin, joka kuitenkin läpäisee maapallom-
me auran. Se on Valkoisen Veljeskunnan 
vaikutus vuosisadan lopulla. Ja jonkun 
täytyy tuon vaikutuksen koota itseensä ja 
esittää. Se on lähettiläs, joka tuo sen aja-
tuksen fyysilliseen maailmaan… Hän 
on kuin jonkinlainen patteri, johon en-
sin tulvii sitä ajatusvoimaa. Hän voi ot-
taa vastaan sen. Kukaan muu ei voi tehdä 
sitä siinä mitassa… Vasta HPB saattoi olla 
tuona patterina ja levittää maailmalle sitä 
kirjoitustensa ja vaikutuksensa avulla.”

HPB sai tehtävänsä maallisella tasolla pää-
tökseen 8.5.1891. Kyseistä päivää viete-
tään teosofisessa maailmassa hänen muis-
tokseen ”Valkoisen Lootuskukan päivän” 
nimellä. Edellä esitetyn perusteella on 
selvää, että HPB on ansainnut ihmiskun-
nan auttajan jalon nimen. Kaikki teosofit, 
ruusuristiläiset ja monet muut ovat hänel-
le ikuisesti kiitollisia teosofian tuomisesta 
maailmaan; HPB on teosofinen äitimme.
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         Olli Paavilainen 

OPPILAS ESOTEERISESSA KOULUTUKSESSA

Johdanto: Tämä kirjoitus perustuu omiin 
kokemuksiini, esoteerisen filosofian tutki-
muksiin 40 vuoden ajalta, sitä edeltänei-

siin tutkimuksiini mystiikasta ja buddhismis-
ta, teosofian tutkimiseen (Ervast, Blavatsky, 
Besant, Leadbeater, Powell – vain muutamia 
mainitakseni), kokemuksiini Ruusu-Ristissä, 
hylozoiikan tutkimuksiini, Alice A. Bailey´n ja 
tiibetiläisen Mestari D.K:n kirjoituksiin, kes-
kusteluihin useiden totuudenetsijöiden kanssa 
sekä meditaatio- ja palvelutyöhöni. Tarkoituk-
senani on tarkastella asioita sekä subjektiivi-
sesti että objektiivisesti. Lukija huomannee, 
missä näiden raja kulkee. 

En mainitse lähdeviitteitäni, koska tämä ei ole 
tieteellinen julkaisu sanan tavallisessa merki-
tyksessä. Koska olen intensiivisesti tutkinut hy-
lozoiikkaa liki 25 vuoden ajan, käytän pääosin 
sen matemaattista terminologiaa (jonka Henry 
Laurency on luonut modernille totuudenet-
sijälle). Artikkelissa käytän myös teosofisia ja 
Bailey´n termejä. Koska hylozoinen termino-
logia ei kaikille ole tuttu, on lopussa vertaileva 
sanasto. Hylozoiikan perusteet olen selvittänyt 
kirjoituksessani Ruusu-Risti -lehdessä 3/2011. 

Termien ”esoterismi” ja ”sielullinen avautumi-
nen” määritelmät: Esoterismi on tieto todel-
lisuudesta ilman emotionaalisia illuusioita ja 
mentaalisia fiktioita. Alice Bailey määrittelee 
esoterismin tieteeksi, jota eivät hallitse illuusi-
ot, ”glamour” eikä maya. Illuusiot ovat mentaa-
lisia, glamour tunneharhaa ja maya harhaa eet-
terimaailmassa. Salainen oppi, jota opetettiin 

muinaisissa esoteerisissa tietokunnissa niiden 
3. asteeseen saakka on vuoden 1875 jälkeen 
ollut jokaisen totuudenetsijän, aspirantin ja op-
pilaan käytettävissä. Esoterismi tutkii kosmok-
sessa, aurinkokunnassa ja ihmisessä vaikuttavia 
energioita ja voimia. 

Sielullinen avautuminen: Tämä voidaan kä-
sittää usealla eri tavalla. Termi ”psykismi” ja-
kaantuu alempaan ja ylempään. ”Sielullinen” 
on käsitteenä tietysti laajempi termi. ”Psykhe” 
on kreikkaa ja merkitsee Sielua. Käsittelemme 
siis manifestaation sielu-aspektia, keskimmäis-
tä triadissa Henki – Sielu – Ruumis. ”Sielulla” 
on monta määritelmää, joihin ei tässä puutu-
ta. Sielulla viitataan kausaaliverhon sisältöön. 

Ylempi ja alempi psykismi: Eläinkunta ja 
aborginaalit ovat luonnostaan ”alemman psy-
kismin” edustajia. Ihminen, jolla on alempia 
psyykkisiä ominaisuuksia, on tietoinen ja vas-
taanottavainen materian sielu-aspektille, Brah-
ma-asektin dominoidessa. Ylempi psyykkisyys 
tarkoittaa kosketusta Kristus -tietoisuuteen. 
Alempi psykismi ei ole hyväksi ennen kuin ih-
minen on kehittänyt ylempiä psyykkisiä kyky-
jä. Alempaa psykismiä ovat mm. emotionaali-
nen selvänäkö ja -kuulo, mediumismi ja transsi, 
joka on alitajunnan tila, jossa monadi-minä vä-
liaikaisesti jättää verhot, joissa ihminen on saa-
vuttanut päivätajunnan. Transsitila voi liittyä 
mediumismiin tai meditaatioon. Mediumis-
tisissa istunnoissa meedio antaa fyysisen sekä 
eeterisen ruumiinsa toiselle yksilölle ja katsoo 
tapahtumia vieressä emotionaalikehossaan. 
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Tämä voi olla tosi vaarallista (vierailija ottaa 
fyysisen ruumiin haltuunsa) eikä ollenkaan 
suositeltavaa. Emotionaalista objektiivista sel-
vänäköä on monta astetta. Tätä tulisi välttää, 
koska se on puhtaasti emotionaalista. Emotio-
naalinen maailma on täynnä fantasiaa ja mas-
siivisia, ikiaikaisia ajatusmuotoja. Henkilö, 
jolla on tämä kyky, pitää yleensä näkemäänsä 
totena. Mitään luotettavaa tietoa todellisuu-
desta se ei anna. Meille on kerrottu, että esim. 
koko planeettahierarkian kopio on edustettu-
na siellä! H.P. Blavatskyn emotionaaliverho 
oli täysin tyhjä!  

Hyväksytyillä Hierarkian oppilailla on ylem-
män psyykkisyyden taitoja, mutta myös alem-
man. Heidän korkea statuksensa suojaa heitä 
tulkitsemasta väärin alempaa psyykkisyyttä. 
Ylempään psyykkisyyteen kuluu mm. spiri-
tuaaliset kokemukset, kontaktit ”läsnäoloon” 
tai Mestariin, illuminaatiot, erilaiset intuition 
muodot (kausaaliset, essentiaaliset, superes-
sentiaaliset jne.), korkeampi mentaalinen tele-
patia, Samahdi (kyky keskittää monadi l. Self 
päälaen chakraan), valon kokeminen päässä, 
”Hiljaisuuden Äänen” kuuleminen (kontak-
ti Augoeideksen kanssa). Ihmisen  eläminen 
Sieluna lisää psyykkistä sensitiivisyyttä, jolloin 
ylemmät psyykkiset kyvyt korvaavat alemmat. 
Kausaaliminä C.W. Leadbeater sai luvan tut-
kia Krishnamurtin aiempia inkarnaatioita sel-
vänäköisesti huonolla menestyksellä. Sittem-
min tällaiset kokeilut on kielletty.

Mystikot ovat vaarassa ”hukkua tajunnan au-
tuaaseen valtamereen”, mikä voi olla korkeam-
man kehityksen este. Ainoa ”parannuskeino” 
mystikoille on korkeamman mentaalisen ke-
hityksen saavuttaminen. Ylempiä psyykkisiä 
kykyjä omaavat eivät koe transsia tai mediu-

misuutta, mutta auttaakseen ihmisiä emo-
tiomaailmassa ”kuoleman” jälkeen, heidän 
täytyy omata myös aiempia alempia psyykki-
siä kykyjä. Tämän artikkelin näkökulma on 
aspirantin, mutta myös hyväksytyn oppilaan 
psyykkistä avautumista käsitellään. 
                       
Aspirantin psyykkinen avautuminen: Kun 
aspirantti on saavuttanut mentaalitason 
47:5,4, lukenut ja opiskellut käytännölli-
sesti katsoen kaiken julkaistun oleellisen 
esoteerisen tiedon, solminut kontaktin Au-
goeidekseen (Aurinkoenkeliin) sekä aktivoi-
nut korkeammat emotionaaliset kerrokset 
(48:2,3), hän liittyy ryhmään (korkeintaan 
9 henkilöä), jonka jäsenet ovat toistensa 
kanssa telepaattisessa yhteydessä. Ajan olles-
sa kypsä, hän kokee kollektiivisen ykseyden 
(46:7), ja koko ryhmä otetaan jonkun 45-mi-
nän (5 asteen vihityn) oppilaaksi. Tämä on 
yleinen käytäntö, uusia yksittäisiä oppilai-
ta ei oteta. Mestarit ovat ylikuormitettuja. 

Aspiraatio ei ole emotionaalinen ilmiö vaan 
tieteellinen metodi. Se koostuu: käyttöväli-
neiden korkeampien kerrosten aktivoinnista, 
alempien kerrosten molekyylien eliminaatios-
ta sekä attraktiivisten ominaisuuksien hankki-
misesta. Aspirantti tekee työtä ”viinitarhassa”, 
palvelee ja rakastaa. Kaikkia aspirantteja testa-
taan monin tavoin ilman että he itse olisivat 
siitä tietoisia. Esoteeriset opettajat testaavat as-
piranttien halua palvella, heidän suoraviivaista 
pyrkimystään saavuttaa tarvittavat kyvyt ja 
ominaisuudet, joita hyväksytyllä oppilaalla on, 
heidän luotettavuuttaan ja ko-operaatiokyky-
ään. Hierarkian oppilaaksi pääsee se, joka jo 
on oppilas. Kaikki aspirantit ja oppilaat teke-
vät erehdyksiä, koska kiinnittävät liikaa huo-
miota persoonallisuuteensa. Askel askeleelta 
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aspirantti oppii, ja hän oppii työtä tekemällä. 
Oppilaat ovat Mestareiden välikappaleita fyy-
sisellä tasolla. Oppilas tavoittelee rakastavan 
ymmärryksen kykyä (48:3) ja tietoa todellisuu-
desta (ainakin 47:5). 

Maailmat 48:2,3 ovat attraktiivisten tunteiden 
maailmoja; 47:4,5 korkeamman mentaalitason 
kerroksia ja 47:1-3 kausaalitajunnan aluetta. 
Näihin kuuluvat: toleranssi, altruismi, hyvä 
tahto, palvelualttius, kyky rakastaa lähimmäi-
siä, luottamus elämään ja itseen, vastuuntunto, 
rehellisyys, ei-persoonallisuus, ”jumalainen vä-
linpitämättömyys”, balanssi, itsekontrolli, uh-
rautumiskyky (will to sacrifice), jalomielisyys, 
itsensä unohtaminen, harmittomuus, oikea 
puhe, lojaalisuus, luotettavuus, huomiokyky, 
ajatuskontrolli, iloisuus, sydämellisyys, suora-
viivaisuus, viisaus, halu ykseyteen jne. Oppilas-
kandidaatti etenee sydämen ja mielen kautta 
(”the heart - way and the head – way”). Omalla 
työllään, opiskelullaan, meditaatiollaan ja pal-
velullaan, aspirantti kehittää emotionaalista 
ja mentaalista luonnettaan. Nämä ominaisuu-
det kulkevat käsi kädessä. Humanistin astetta 
(47:4,5) edeltävät mystikkoaste ja pyhimysaste. 
Pyrkijän tulee olla mentaali-minä, i.e., mentaa-
lisesti polarisoitunut 47:4,5 ja omata attraktion 
ominaisuudet 48:2,3 päästäkseen Mestarin op-
pilaaksi. Mystikon tie ja okkultistin tie. Teke-
mällä erehdyksiä ja oppimalla niistä maallisessa 
inkarnaatiossa oppilaskandidaatti saavuttaa 
tarvittavat edellytykset. Tästä syystä voidaan 
sanoa, että fyysinen maailma (49) on tärkein.

On jokaisen oma asia, haluaako nopeuttaa hen-
kistä kehitystään. Tämä tapahtuu itsensä unoh-
tamisella, toimimalla yleisen hyvän puolesta, 
palvelemalla lähimmäisiään, ja viimein koko ih-
miskuntaa, kun on saavuttanut riitävän tason. 

Aspirantti/oppilas ei koskaan mieti saavutta-
maansa henkistä statusta tai kehitystään – hän 
palvelee ihmiskuntaa, evoluutiota ja ykseyttä 
itsekeskeisyydestä vapautuneena. Hänen pää-
määränsä on ihmiskunnan yleinen veljeys (oi-
keat ihmissuhteet), rakastava ymmärtäminen 
ja 4 vapautta (Franklin D. Roosevelt) kaikkialla 
maapallolla. Oppilaan oma kehitys tulee hänen 
epäitsekkään työnsä sivutuotteena. 

Henkinen kehitys vaatii lukuisia inkarnaatioita 
ja etenee tasolta toiselle. Kukaan ei voi hypätä 
yli tietyn kehitysvaiheen. Tarvittava inkarnaa-
tioiden määrä oppilasasteen saavuttamiselle 
voidaan vähentää tuhansista alle 50. Ja monta, 
monta inkarnaatiota tarvitaan Puhdistuksen 
ja Oppilaan tiellä. Ihmiselämässä on 777 kehi-
tysastetta. 400 astetta kuuluu barbaaritasolle, 
200 sivilisaatiotasolle, 100 kulttuuritasolle, 70 
humanistitasolle (47:5 ja 48:2,3) ja 7 kausaa-
litasolle. Mystikko on saavuttanut tason 48:2 
kuten pyhimyskin. Mystikko havittelee autuus-
tiloja (at-one-ment), pyhimys palvelee spontaa-
nisti koko elämänsä. Todellinen pyhimys ei vas-
taa kuvaa katolisen kirkon luomasta. Pyhimys 
voi olla tietämätön tasostaan.

Oppilaskauden alkuvaiheessa koetaan valo- 
ja äänivälähdyksiä. Insight kehittyy. 

Oppilaan psyykkinen avautuminen: Ennen 
ottamista esoteeriseen koulutukseen, opetta-
ja katsoo a) valoon päässä b) tutkii karmaa c) 
huomioi palvelun. Hän myös tarkastaa ver-
hojen tilan ja sen, kuinka oppilasehdokas on 
osannut laittaa esoteerisen tiedon käytäntöön. 
Hänen motivaationsa ja vaikutus muihin huo-
mioidaan. Oppilaat ovat kovan paineen alla 
Aurinkoenkelin, Mestarin ja muiden oppilai-
den värähtelyjen kohteena. Alkuvaiheessa op-
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pilas kokee salamankaltaisia tiedonvälähdyksiä. 
Korkeampien maailmojen värähtelyt ja ilmiöt 
vaikuttavat häneen fyysisesti. Alkuun oppilas 
ei voi muuta kuin rekisteröidä nämä. Emotio-
naalinen selvänäkö ja -kuulo tulee raivata pois. 
Tärkein seikka on kausaalisen tajunnan kehit-
täminen. Kun tämä tajunta kontrolloi persoo-
nallisuutta (47:4-49:7), aspirantti voidaan ot-
taa jäseneksi Mestarin ashramiin. Jälkeenpäin 
oppilas havaitsee: 1) Lisääntyneen mentaalisen 
aktivaation 2) Lisääntyneen kapasiteetin Juma-
laisen Sunnitelman visioinnissa ja 3) Lisäänty-
neen ideoiden responssin. 

Lisääntynyt psyykkinen sensitiivisyys on sekä 
kasvua että testi. Oppilaan on opeteltava ole-
maan käyttämättä alempia psyykkisiä kyky-
jään. Hän tarkastelee jatkuvasti tekojaan, vaa-
lii sanojaan ja koko ajan pyrkii syventämään 
meditaatio- ja palvelutyötään. Ensikontakti 
Mestarin kanssa voi tapahtua ainakin 5 tavalla:

1)Eloisa unikokemus 2) Symbolinen opetus 
3) Käyttämällä ajatusmuotoa Mestarista 4) 
Kontakti meditaation aikana 5) Muistettu 
haastattelu Mestarin ashramissa. Oppilaaksi 
pääsy on asia, jota ei kerrota kenellekään. Op-
pilas on täysin varma asemastaan ja Hierarki-
an todellisuudesta. Jonkun vuoden kuluttua 
hän voi ilmaista asian saman Mestarin toiselle 
oppilaalle. Opettaja on kiinnostunut ainoas-
taan oppilaan kausaalitajunnasta ja siitä, mi-
ten häntä voidaan käyttää ihmisten palvelus-
sa. Yksi ensimmäisistä asioista, joita oppilaan 
on opittava on diskriminoida opettajan, Au-
goeideksen ja muiden oppilaiden värähtelyt. 

Aspirantit tulevat hyvin tietoisiksi dualismis-
ta – vastakohtaparit ”vetävät” häntä suuntaan 
ja toiseen. Korkea ykseys koetaan kun oppilas 

pystyy tavoittamaan ykseystajunnan, 46:5-7, 
47:2,3 kautta. Valo tuo esiin Pimeyden, joka 
usein muodostaa pieninmmän vastuksen tien. 
”Taivas ja helvetti” koetaan. Kausaalitahto va-
litsee Polun, ”vasemman käden” tai ”oikean kä-
den” tien. Edellinen vie Mustaan magiaan (vi-
hitty katkaisee itse antahkaranan), jälkimmäi-
nen ”Pimeydestä Valoon, Kuolemasta kuole-
mattomuuteen, henkiseen Hierarkiaan. Tämä 
on Buddhan ”Jalo 8-kertainen tie”.  

Systeeminen solaarinen energia (49:1-4) ja kos-
minen fysikaalis-eetterinen energia (46-43) 
aktivoi ”kolmannen silmän”, Glandula piena-
liksen eteerisen vastineen, josta seuraa men-
taalinen ja kausaalinen objektiivinen tajunta. 
Tajunnan ekspansio realisoi jäljellä olevan Po-
lun. Oppilas alkaa hallita meditaation annin ja 
koettuja kokemuksiaan.

Planeettahierarkian oppilaat muodostavat ka-
navan, jota pitkin 45- ja korkeammat minät toi-
mivat fyysisellä tasolla. He toimivat jokaisessa 
maassa palvellen ihmiskuntaa, sen kehitystä ja 
ykseyttä. He toimivat kaikilla elämänalueilla: 
hallinnossa, uskonnoissa, kasvatuksessa, tietees-
sä, filosofiassa, psykologiassa, kulttuurin ja tai-
teen parissa. Oppilaat oppivat toimimalla, he 
saavuttavat kyvyt ja kokemukset, joka kohottaa 
ihmiskuntaa henkisesti. Jokaisen miehen ja nai-
sen tavoite on tulla 45-minäksi (Mestari). On 
sanottu, että vain yksi ihminen kokonaisesta 
sukupolvesta pääsee tähän pisteeseen. Mestari 
Morya: ”45-minä on harvinainen kukka suu-
rella kedolla.” Etäinen, mutta saavutettavissa 
oleva tavoite monen, monen inkarnaation jäl-
keen. Oppilaat etenevät Polulla ja saavutettu 
taso ilmaistaan vihkimyksillä. Kapasiteetin 
mukaan heidän palvelunsa laajenee. Heidän 
työnsä voi olla epätäydellistä ja usein he teke-
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vät virheitä (edes Mestari ei ole virheistä vapaa). 
Oppilastasoja on 6 tai 7. Hyväksytyt oppilaat 
kuuluvat Hierarkiaan. Oppilaana opitaan ajat-
telemaan yhtäpitävästi todellisuuden kanssa. 
Oppilas tulee tietoiseksi kausaalimaailmassa 
(47:1-3), ideain maailmassa (Platon). Koulu-
tuksessa olevat vaivaavat Mestaria vain hätäta-
pauksissa. Tämä siksi, että Mestari tietää mitä 
oppilaan mielessä liikkuu. Myös oppilaita ko-
etellaan monin kovin testein. Augoeides järjes-
tää nämä testit. Ihminen voi elää palvelun täyt-
tämän elämän tietämättä esoteriikasta hölkäsen 
pöläystä. Hyväksytyt oppilaat ovat tietoisia 
asemastaan vain 3 inkarnaatiossa, muissa inkar-
naatioissa he ovat toimijoita jossain tärkeässä 
tehtävässä.

Oppilas saa tietää verhojensa departementit. 
He oppivat rekisteröimään eri energiat, jotka 
vaikuttavat chakroihin. He myös oppivat, mis-
tä energiat ovat peräisin. Oppilaiden täytyy 
osata käytää energioita älykkäästi ja oikein. Ih-
misen verhot säteilevät ja vastaanottavat. Tämä 
vaikuttaa heidän valintoihinsa ja määrittää 
heidän ihmiskontaktinsa. Kun oppilas tietää 
verhojensa departementit ja opiskelee esotee-
rista  psykologiaa, tulee hänestä sensitiivisempi 
muiden värähtelyille. Kaikki me vaikutamme 
toisiin tapaamimme olentoihin ja vice versa. 
Kaiken kaikkiaan oppilaat saavat niin runsaasti 
tietoa, että he voivat sanoa kuin Sokrates Del-
foin oraakkelin edessä: ”Tiedän, etten mitään 
tiedä.” Oppilaiden tulee kiinnittää huomionsa 
siihen, mikä yhdistää ihmisiä ei siihen mikä 
erottaa. He myös oppivat oikean lähestymis-
tavan eri asteilla oleviin ihmissieluihin rakasta-
van ymmärryksen kautta. 

Oppilas oppi vaikenemistaidon (”oikea puhe”). 
Oikea puhe on sitä, että tiedät milloin tulee 

vaieta ja milloin sanoa jotain ylentävää, kau-
nista ja totta. Ajatuskontrolli on osa oikeaa 
puhetta. Aina täytyy osata puhua tavalla, joka 
vastaa kuulijan ymmärryskykyä. (”Oppinei-
den kanssa puhutaan latinaa, muiden kanssa 
kansan kieltä”) kuuluu vanha slogan. Meidän 
tulee käsittää, että jokainen jonka tapaamme 
voi opettaa meille jotakin oleellista. Olemme 
yksi ihmiskunta, mutta se koostuu indiviideis-
tä, joilla kaikilla on erilainen kokemuspohja. 
Sielun tasolla erillisyyttä ei ole. Oppilaat pysty-
vät erottamaan ihmisen henkisen kehitystason 
(tietenkin vain silloin, kun se ei ylitä omaa ta-
soa). Kaikenlainen toisten kritiikki, joka aina 
on persoonallista, on poissuljettu ashrameissa. 
Oppilaat pystyvät olemaan ei-persoonallisia ja 
kunnioittavia toisten mielipiteiden suhteen. 

Planeettahierarkian oppilas oppii olemaan sa-
maistumatta käyttövälineihinsä. He oppivat 
kontrolloimaan alempia verhoja ylemmällä: 
kausaalitajunta hallitsee mentaalitajuntaa, 
mentaali emotionaalia jne. Ei-persoonallisuus 
ja ”detachment” ovat välttämättömiä kykyjä. 
Ashramin jäseniä eivät vedä puoleensa maal-
liset asiat kuten raha, maine ja kunnia. Aspi-
rantit käyttävät ”ikään-kuin” -metodia (as-if 
method); samaistumalla seuraavalle tasolle 
(kausaali, essentiaali-, superessentiaalitasolle 
jne.) Yksi tärkeä ominaisuuas on ajan oikea ja 
tehokas käyttö. Elämässä tulee olla rytmi Pe-
riodisiteetin Lain mukaisesti. Mihinkään Po-
lulla kulkevalla ei ole kiire, mutta aika tulee 
käyttää hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. 
Kaksi päivää ennen ja jälkeen täydenkuun ovat 
lepopäiviä maallisista töistä – ne tulee omistaa 
henkisyydelle. Erityisesti toukokuun täysikuu 
on tärkeä. Kerrotaan, että Buddha ilmestyy täy-
denkuun hetkellä Hierarkialle ja sen johtajalle 
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Kristukselle antaen voimakkaita viisauden ja 
tahdon vibraatioita. Muina kuin täydenkuun 
päivinä oppilaan tulee olla jatkuvasti aktiivinen. 
Chela oppii tunnistamaan tendenssejä ihmis-
kunnan evoluutiossa ja tajunnankehityksessä: 
pyrkimys synteesiin, visualisoimiseen, suunnit-
teluun, penetraatioon, idealismiin, polarisoitu-
miseen ja itse-aktiiviseen tajunnankehitykseen. 
Jokainen ylempi taso vetää alempaa puoleensa. 
Chela saavuttaa laajemman vision, ja hän aspi-
roi lisää Valoa. Mentaalinen, emotionaalinen ja 
fyysinen aktiivisuus kasvaa: Vaisto – inteligens-
si – intuitio. Chela on Mstarin apuri. Hänen 
opettajansa harvoin lohduttaa tai rohkaisee 
häntä. Oppilaiden tulee työskennellä Sielun 
tasolla ja tähdentää tajunta- ja energia-aspektia. 

Oppilas tekee ryhmätyötä (myös initiaatiot 
tapahtuvat nykyisin ryhmässä). Chelan tieto 
on kaikkien ryhmän jäsenten jakamaa. Mesta-
rin voimakkaat värähtelyt siirtyvät oppilaisiin. 
Ryhmä suojaa tällöin indiviidiä liian voimak-
kailta vibraatioilta. Ryhmä muodostaa vähitel-
len ”ryhmäsielun” essentiaalimateriasta (46). 
Jokainen ryhmän jäsen työskentelee ryhmän, 
ei itsensä, parhaaksi. Oma kehitys unohdetaan. 
Ryhmätyön eräs peruspilari on kunnioitus. 
”Okkulttinen tottelevaisuus” on usein väärin-
käsitetty. Se e i tarkoita Mestarin pienimpien-
kin vinkkien noudattamista – silloinhan se ku-
moaisi ihmisen vapaan valinnan. Okkulttinen 
lojaalisuus tarkoittaa Elämänlakien noudatta-
mista ja meditaatio- ym. ohjeiden tarkkaa seu-
raamista. 

Esoteerisen meditaation avulla chela rakentaa 
antahkaranan, älynlangan. Tämä tulee mah-
dolliseksi kun visualisoimiskyky on riittävän 
suuri. Antahkarana yhdistää persoonallisuuden 
mentaalimolekyylin Triadin mentaaliatomiin. 

Kun oppilaan tahto noudattaa Ykseyden-, 
Evoluution- ja Selfin lakeja, tulee se yhdeksi 
”jumalan tahdon” kanssa. Kristuksen sanat: ”Ei 
minun tahtoni vaan Sinun” tarkoittavat juuri 
tätä. Elämän- ja luonnonlakeja on kosmoksessa 
lukuisia, osa tunnettuja, suuri osa tuntematto-
mia. Ihmisen kannalta tärkeimmät 7 lakia ovat 
1) Vapaudenlaki 2) Evoluution Laki 3) Akti-
vaation Laki 4) Karman Laki 5) Kohtalon tai 
Mahdollisuuksien Laki 6) Ykseydenlaki 7) It-
sen Laki. Miten nämä lait toimivat selitetään 
cheloille pala palalta. 

Oppilasaika on rasite organismille. Siksi 7 vuo-
den preparaatioaika on tarpeen. Hyväksytyn 
oppilaan tulee noudattaa fyysistä ruumista 
kehittävää dieettiä. Sitä ennen jokainen syö-
köön mitä tahtoo. Mutta esim. alkoholi tekee 
täysipainoisen työskentelyn emotionaali- ja 
mentaalikehossa mahdottomaksi. Oppilaan 
tulee unohtaa persoonallisuutensa haluineen 
ja toiveineen. Hän antaa jokaisen pitää mielipi-
teensä. On tarkoituksetonta levitää esoteerista 
tietoa muille kuin vakaville totuudenetsijöille. 
Chelalla ei ole erioikeuksia, päinvastoin usein 
hän joutuu kantamaan muiden ihmisten huolia. 

Oppilaat palvelevat kaikin tavoin kykyjensä 
mukaan. He eivät koskaan puhu itsestään (op-
pilaina). Muiden ryhmän jäsenten yksityiselä-
mä on tabu. Oppilaan tulee itse ratkaista per-
soonallisuutensa ongelmat. Chelan edistyttyä 
Polulla, yhä suurempia tehtäviä hän saa Hie-
rarkialta. Oppilaat eivät ole vapaita illuusioista, 
glamourista tai mayasta. Iloisuus meditaatiossa 
ja opiskelussa tuo voimaa. Ryhmässä ei kukaan 
koe separaatiota. Telepaattinen kommunikaa-
tio on yleistä. Kun chela on saavuttanut tietyn 
henkisen tason, pidetään seremonia. Sitä kut-
sutaan initiaatioksi. 
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Fyysinen taso:
47=manas   
48=kama
49=sthula 
28-minä=Sanat Kumara
45-minä=Mestari
46-minä=4.asteen vihitty
47=mentaalitaso, 47:1-3 kausaalitaso,  47: 4-7 konkreettisen mielen taso
48=emotionaalimaailma
49=fyysinen taso; 49:5-7 karkea fyysinen taso, 49:2-7 eetterinen taso.

Initiaatiot: 

1 initiaanio: Yksilö saavutta yhteyden buddhisen tasoon (46:5-7) kausaalikehon intelligenssi- tai 
ykseyskeskuksen kautta saavutettuaan tason 48:2,3 ja 47:4,5. Kristus-lapsi on syntynyt sydämen 
kammiossa. 
                    
2 initiaatio: Mentaalikeho hallinnoi emotionaalikehoa.
    
3 initiaatio: Yksilöstä tulee kausaali-minä. Kausaalienergiat kontrolloivat mentaalienergioita. 
                        
4 initiaatio: Mestari D.K. Kutsuu tätä renunsiaatioksi. Oppilas jättää kausaaliverhon ja saa essen-
tiaaliverhon
                          
5 initiaatio: Yksilöstä tulee Viisauden Mestari 
Tämän jälkeen on useita interstellaarisia ja kosmisia vihkimyksiä, joita ei tässä käsitellä. 

Ensimmäisessä ja toisessa initiaatiossa hierofantti on Kristus, 
kolmannessa Maailman Herra, Sanat Kumara. 

Terminologia: 
(43=adi l. mahaparanirvana)
(44=paranirvana)
45=nirvana 1. aatma, superessentiali maailma
46=buddhi, essentiaalimaailma
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Jo 40 vuoden ajan hän on lohduttanut jokaista 
luokseen tulevaa. Amman syliin jonottavat ih-
miset kaikista uskonnoista: niin katoliset nun-
nat kuin buddhalaiset munkit, niin kristityt, 
muslimit kuin ateistit.

Omalla väsymättömällä esimerkillään Amma 
opettaa pyyteetöntä rakkautta, myötätuntoa ja 
lähimmäisten palvelua. Hän sanoo, että valta-
osa kärsimyksistämme ja sairauksistamme joh-
tuu rakkauden puutteesta. 

Amma vierailee vuosittain Euroopassa, Poh-
jois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa, Aasiassa 
ja Afrikassa koskettaen ihmisten sydämiä missä 
ikinä liikkuukin. Amman kirjoja on käännetty 
35 kielelle ja hänen nimiinsä perustettuja hen-
kisiä keskuksia on 350 eri puolilla maailmaa.

Mata Amritanandamayi on yksi aikamme tunnetuimpia hyväntekijöitä ja henkisiä opettajia. 
Hänet tunnetaan ympäri maailmaa nimellä Amma, joka tarkoittaa äitiä.

Kuka Amma on?

Amma  tunnetaan rauhan, rakkauden 
ja pyyteettömän palvelutyön lähetti-
läänä, joka jakaa myötätuntoaan sy-

leilemällä.  Hänen koko elämänsä on omistet-
tu kärsimyksen ja köyhyyden lievittämiselle. 
Amma inspiroi ihmisiä ja muuttaa maailmaa 
niin halauksensa, henkisen viisautensa kuin 
laajan Embracing the World® –hyväntekeväi-
syystyönsä kautta.

Amma on halannut jo yli 35 miljoonaa ih-
mistä eri puolilla maailmaa.  Kun häneltä 
kysytään, mistä hän saa voimaa auttaa niin 
monia, Amma vastaa: ”Siellä missä on to-
dellista rakkautta, kaikki on ponnistelema-
tonta.” Amma sanoo, että rakkaus on us-
konto, jota maailmamme tarvitsee nyt 
kaikkein kipeimmin.
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 Kansainväliset tunnustukset ja foorumit

Amma on saanut lukuisia huomattavia pal-
kintoja ja tunnustuksia laajamittaisesta hu-
manitaarisesta työstään, kuten YK:n maail-
manrauhan huippukokouksessa vuonna 2002 
hänelle väkivallattomasta toiminnasta myön-
netty Gandhi-King palkinto

Amma on ollut viimeisten 20 vuoden aikana 
kutsuttuna puhujana lukuisissa kansaivälisissä 
maailmanrauhaa ja uskontojen välistä vuoro-
vaikutusta koskevissa tilaisuuksissa. Kaikissa 
näissä foorumeissa Amma on jakanut näke-
myksensä siitä, miten ihmiskunta voi ylittää 
edessä olevat vaikeat ajat: löytämällä tien us-
kontojen välisestä epäsovusta yhteisymmär-
rykseen, terrorismista rauhaan, sukupuolten 
välisestä kilpailusta luottamukseen ja yhteis-
työhön, kansakuntien välisistä sodista yhtei-
seen sotaan köyhyyttä vastaan ja ympäristön 
sekasortoisesta tilasta luonnon tasapainon pa-
lauttamiseen.  

Amman elämä

Amma syntyi vuonna 1953 syrjäisessä rannik-
kokylässä Keralan osavaltiossa, Etelä-Intiassa 
köyhän kalastajaperheen tyttärenä.

Jo pienenä tyttönä hän herätti huomiota me-
ditoidessaan tuntikausia meren rannalla. Hän 
myös sävelsi antaumuksellisia lauluja ja hänet 
nähtiin usein laulamassa Jumalalle voimak-
kaan tunteen vallassa. Hänen nuoresta iästään 
huolimatta laulut ilmensivät mitä suurinta sy-
vällisyyttä ja viisautta.

Amman ollessa yhdeksänvuotias, hänen äitin-
sä sairastui. Amman piti jättää koulunkäynti 
kesken voidakseen auttaa perhettään talou-

denhoidossa ja huolehtiakseen sisaruksistaan. 
Suuresta työtaakasta huolimatta hän työsken-
teli väsymättä ja valittamatta ruokkien myös 
lähistön köyhiä ja huolehtien vanhuksista.

Kulkiessaan talosta taloon keräämässä ruo-
antähteitä perheen lehmien ruokintaan hän 
kohtasi äärimmäistä köyhyyttä ja kärsimystä 
sekä omassa yhteisössään että ulkopuolisessa 
maailmassa. Tämän näkeminen vaikutti hä-
neen syvästi. Amma vei avun tarpeessa oleville 
ruokaa ja vaatteita omasta vähävaraisesta ko-
distaan siitä huolimatta, että hänen perheensä 
torui ja rankaisi häntä siitä.

Amma alkoi myös halata ihmisiä tarjotakseen 
lohdutusta heidän suruunsa. Vastauksena hä-
nen rakastavaan huolenpitoonsa, he alkoivat 
kutsua häntä Ammaksi, äidiksi. Luonnollises-
tikin hän vastasi tähän kutsuen heitä lapsik-
seen.

Hänen yhteisönsä perinteet eivät kuitenkaan 
sallineet teini-ikäisen tytön koskettavan toisia, 
etenkään miehiä.  Vastustuksesta huolimatta 
Amma seurasi sydäntään. Hän selitti toimin-
taansa myöhemmin sanoen: ”Lakkaamaton 
rakkauden virta virtaa minusta koko luoma-
kunnalle. Se on synnynnäinen luontoni. Lää-
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kärin velvollisuus on hoitaa potilaita. Samoin 
minun velvollisuuteni on lohduttaa niitä, jotka 
kärsivät.”

 Vaikka Amma ei ollut saanut mitään filosofista 
tai henkistä opetusta, hän alkoi 21 vuoden iässä 
vetää puoleensa henkisiä etsijöitä. Amman hen-
kinen suuruus huomattiin, ja 1970-luvun lo-
pulla ensimmäiset seuraajat asettuivat pysyvästi 
hänen luokseen. Nykyisin Amman kotikylässä 
sijaitsee henkinen keskus, jossa asuu yli 3 000 
ihmistä eri puolilta maailmaa. Amma opettaa 
henkisiä harjoituksia kuten meditaatiota kaikille 
halukkaille. Yhä useammalle hän on paitsi hy-
väntekijä myös henkinen esikuva ja innoituksen 
lähde. 

Vuonna 1989 paikallisen orpokodin johto kertoi 
Ammalle, että he ovat joutumassa sulkemaan or-
pokodin varojen puutteessa. Ei olisi muuta mah-
dollisuutta kuin jättää lapset elämään kadulla. 
Amma päätti silloin ottaa orpokodin hoitoonsa 
käyttäen siihen varat, jotka oli varattu kasvamas-
sa olevan henkisen keskuksen ensimmäisen ru-
koushuoneen rakentamiseksi. Näin syntyi Em-
bracing the World® -hyväntekeväisyystoiminta.
 

Amman sanoma

Amman sanoma yhdistää ihmisiä yli uskonto-
jen ja kansakuntien rajojen. Hän itse sanoo, että 
hänen uskontonsa on rakkaus. Amman mukaan 
maailmamme tarvitsee nyt rakkautta kaikkein 
kipeimmin. Sen tulisi ilmentyä jokaisessa sanas-
samme ja teossamme.

Amman opetukset voidaan kiteyttää kahteen 
sanaan: rakkaus ja palvelu. Pyyteetön palvelu-
työ kuuluu oleellisesti Amman opettamiin hen-
kisiin harjoituksiin.

Amma rohkaisee meitä kaikkia etsimään tapo-
ja, joilla voisimme päivittäin työskennellä mui-
den hyväksi vaikka vain puolenkin tunnin ajan. 
Tämän päivän maailma tarvitsee ihmisiä, jotka 
ilmaisevat hyvyyttä sanoillaan ja teoillaan. To-
dellisen muutoksen on tapahduttava kuitenkin 
sisällämme. Vasta kun sisäiset ristiriitamme ja 
kielteisyytemme on poistettu, voimme hänen 
mukaansa olla todella hyödyksi toisillemme ja 
yhteiskunnalle.

Nykymaailmassa ihmiset kokevat Amman 
mukaan kahdenlaista köyhyyttä: materiaalisen 
puutteen aiheuttamaa köyhyyttä ja rakkau-
den ja myötätunnon puutteen aiheuttamaa 
köyhyyttä.”Näistä kahdesta on ensiksi paneu-
duttava viimeksi mainittuun, sillä jos sydä-
messämme on rakkautta ja myötätuntoa, pal-
velemme täysin rinnoin niitä, joilta puuttuu 
ruokaa, vaatteita ja suojaa.”

Amma itse on elävä esimerkki opetuksistaan. 
Hän palvelee epäitsekkäästi ja myötätuntoisesti 
maailmaa jokaisena hetkenään. Hän on nöy-
ryyden ja puhtaan rakkauden ruumiillistuma, 
joka pitäytyy kaiken aikaa 

Amman unelma

¨Kaikkien tässä maailmassa tulisi saada nukkua 
pelkäämättä - edes yksi yö. Kaikilla tulisi olla 
mahdollisuus syödä vatsansa täyteen - ainakin 
yhtenä päivänä. Tulisi olla ainakin yksi päivä, 
jolloin sairaaloihin ei tuotaisi yhtäkään väkival-
lan uhria.

Vähintään yhden päivän ajan, kaikkien - pie-
nistä lapsista vanhuksiin tulisi tehdä epäitse-
kästä työtä. Heidän tulisi kerätä rahaa köyhille 
ja puutteessa oleville. Amman rukous on, että 
edes tämä pieni unelma toteutuisi.¨
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Yksi ihmiskunta

"Maailma on kuin kukka, jossa jokainen kan-
sakunta on yksi sen terälehdistä. Sellaisia omi-
naisuuksia kuten rakkaus, sympatia ja ante-
liaisuus, ei ole tarkoitettu ainoastaan yksilöille 
- niistä pitäisi tulla osa yhteiskunnan sisäistä 
rakennetta ja jokaisen kansakunnan tunnus-
merkki. On mahdollista oivaltaa ihmiskun-
nan perimmäinen ykseys, vaikka kuuluisim-
mekin eri uskontoihin, rotuihin, kulttuu-
reihin ja kansoihin - itseasiassa juuri niin on 
tarkoitettu tapahtuvan. Rakkaus on elämän 
perusta, kauneuden lähde ja täyttymys. Missä 
tietoisuus tästä rakkaudesta on läsnä, vallitsee 
yksinomaan rauha."

"Vain ne, jotka kokevat todellista rauhaa si-
sällänsä, voivat välittää rauhaa muille. Ennen 
kuin olemme poistaneet itsestämme kaiken 
vihamielisyyden, tulevat yrityksemme saa-
vuttaa ikuinen rauha väistämättä epäonnis-
tumaan. Avain maailmanrauhaan on jokaisen 
tällä planeetalla asuvan yksilön sisimmässä."

"Tänä päivänä voimme ilmastoida asuntom-
me, mutta emme ole oppineet ilmastoimaan 
omaa mieltämme. Meidän tulisi puhdistaa 
oma sisäinen tilamme. Pysyvä ja rakentava 
muutos yhteiskunnassa saadaan aikaan vain 
korjaamalla ihmismieli."
Amma YK:ssa 2000

Elämän ykseys

"On olemassa yksi totuus, joka loistaa läpi 
koko luomakunnan. Joet ja vuoret, kasvit ja 
eläimet, aurinko, kuu ja tähdet, sinä ja minä 
- me olemme kaikki tuon Todellisuuden il-
mentymiä. Maailmankaikkeudessa vallitseva 
järjestys ja sanoinkuvaamaton kauneus osoit-

tavat selkeästi, että kaiken taustalla on valtava 
sydän ja mittaamaton äly."

"Kaikki konfliktit ovat lähtöisin ihmisen sisäi-
sistä ristiriidoista. Mistä tämä sisäinen häm-
mennyksen tila on lähtöisin? Se johtuu siitä, 
että emme ole tietoisia omasta todellisesta 
luonnostamme, tuosta Elävästä Totuudesta si-
sällämme, josta me kaikki olemme osia. Tässä 
todellinen henkisyys, todellinen uskonto tulee 
mukaan kuvaan. Todellinen uskonto herättää 
meissä tämän tietoisuuden ja auttaa meitä ke-
hittämään itsessämme sellaisia ominaisuuksia 
kuten rakkaus, myötätunto, suvaitsevaisuus, 
kärsivällisyys ja nöyryys."

"Rakkaus on univeraali uskonto, jollaista 
yhteiskunta välttämättä tarvitsee. Rakkau-
den tulisi ilmetä kaikissa sanoissamme ja te-
oissamme. Tämä rakkaus on jo sisällämme 
kaikessa täyteydessään. Elämää ei voi ilmetä 
ilman rakkautta, ne ovat erottamattomat. Elä-
mä ja rakkaus eivät ole kaksi eri asiaa, ne ovat 
yksi ja sama."
Amma

Oikeanlainen ymmärrys

"Jos elämme ymmärtäen maailman todelli-
sen luonteen, pystymme kohtaamaan kaik-
ki vastaan tulevat kokemukset rauhallisin 
mielin."

"Jos rakastamme elämää oikealla asenteel-
la ja ylläpidämme oikeanlaista ymmärrystä 
asioista, tiedämme aina mikä on oikeanlais-
ta toimintaa. Yksi määritelmä dharmalle on 
oikeanlainen toiminta, oikeassa paikassa, oi-
keaan aikaan. Jos suoritamme dharmamme 
asiaankuuluvalla tavalla saavutamme sisäisen 
puhtauden."
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"Analysoimalla kärsimyksiämme, ymmärtä-
mällä niiden syyn ja toimimalla tämän ym-
märryksen mukaisesti, tulemme varmasti me-
nestymään elämässä."

"Jotkut sanovat, että vaikka 
kuinka yrittäisimme muut-
taa maailmaa paremmaksi, 
pysyy se kaikesta huoli-
matta ennallaan. Jatkuvan 
yrityksen kautta me muu-
tumme itse kuitenkin 
paremmiksi ihmisiksi. 
Vaikka emme heti ha-
vaitsisikaan ulkoises-
ti näkyvää muutosta, 
meissä sisäisesti tapah-
tunut muutos heijastuu 
kuitenkin lopulta myös 
maailmaan. Sekin tasa-
paino mikä maailmassa 
on olemassa tänäpäi-
vänä, on aikaisemman 
ponnistelun tulosta."

Epäitsekäs palvelutyö

"Tässä maailmassa missä 
niin monet ihmiset elä-
vät yltäkylläisyydessä, on 
samanaikaisesti monia, jotka kärsivät köyhyy-
destä ja jopa kuolevat ravinnon puutteeseen. 
Meidän tulisi palvella maailmaa epäitsekkäästi 
yhteistyössä toistemme kanssa ja rakkauden in-
noittamina, odottamatta mitään vastineeksi."

"Olimmepa kuinka rikkaita hyvänsä, jos 
meillä ei ole myötätuntoa kanssaihmisiä 
kohtaan, elämme todellisessa köyhyydessä. 

Amman halaus eli 
darshan

Elämänsä aikana Amma 
on halannut jo yli 35 
miljoonaa ihmistä. Kun 
BBC kysyi Ammalta, 
miksi hän halaa ihmisiä, 
Amma vastasi: “Se on 
sama kuin kysyisi joelta, 
miksi se virtaa? Se virtaa 
vain, koska joen luonto 

on virrata. Samoin on Amman luonto – il-
maista äidin rakkautta lapsiaan kohtaan.”

Amma halaaTämä ainutlaatuinen rakkauden 
ilmaisu tunnetaan Amman darshanina. Dar-
shan on sanskritia ja tarkoittaa näkemistä, 
erityisesti pyhän näkemistä. Sillä viitataan 
usein myös mestarin tai pyhäksi koetun hen-
kilön vastaanottoon.

Myötätunto toisia kohtaan on kuin tuoksu-
vaa kultaa, jotain todella ainutlaatuista. Sen 
arvo on sanoin kuvaamatonta."

"Auttavan käden ojentami-
nen muiden hylkäämälle 
sielulle, köyhien ruokkimi-
nen, myötätuntoinen hymy 
syrjäytyneelle ja surulliselle 
lähimmäiselle - nämä ovat 
kaikki henkisyyden kieltä. 

Keskittykäämme siihen mitä 
voimme antaa muille, sillä vain 
siten koemme todellista iloa ja 
saavutamme täyttymyksen elä-

mässämme."
Amma
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Amma Suomessa

Äiti Amma vieraili Suomessa jälleen 30.-31.10.2015. Vierailuun liittyivät kaikille avoimet ja 
maksuttomat yleisötilaisuudet ne järjestettiin Vantaan Energia Areenalla.

Amma kumartaa ennen aloittamistaan nöyräs-
ti kaikille, istuutuu ja ottaa jokaisen vuorol-
laan syliinsä. Hän halaa meitä, pitäen meitä ol-
kaansa vasten ja suukottaen poskiamme. Hän 
kuuntelee loputtomasti ja rakastavasti ihmis-
ten ongelmia, pyyhkii kyyneleitä ja lohduttaa 
särkyneitä sydämiä. Asemasta ja uskosta riip-
pumatta Amma ottaa kaikki vastaan samalla 
tavoin. Silti jokainen darshan on ainutkertai-
nen. Ei ole tavatonta nähdä ihmisten puhkea-

van kyyneliin pelkästään Amman näkemisestä.
Amma saattaa halata hänen luokseen saapu-
via ihmisiä yli 20 tuntia tauotta. Tämä äidil-
linen kosketus on toistunut tunnista toiseen 
ja päivästä toiseen viimeisten 40 vuoden ajan. 

Tästä yksinkertaisesta mutta voimakkaas-
ta eleestä on saanut alkunsa myös kasvava 
humanitaarinen liike, joka tunnetaan ny-
kyisin nimellä 

Embracing the World® - 
Syleillen Maailmaa.

Tilaisuudessa oli musisoimassa Maaria ja Marko ystäviensä kanssa.
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Rudolf Steiner

Peruskivi-meditaatio

Ihmissielu!

Elät ruumiin jäsenissä, 
jotka maailmanavaruuden kautta 
kantavat sinut hengenolemuksen me-

reen.
Harjoita hengen muistamista 
sielun syvyyksissä, 
missä vallitsevassa 
kosmisessa luovassa olemassaolossa 
oma minäsi 
kasvaa 
jumal-minässä, 
ja sinä tulet todella elämään 
ihmismaailman olemuksessa. 

Sillä korkeuksien Isä-henki hallitsee 
synnyttäen maailmansyvyydessä olemista. 
Te voimahenget
antakaa korkeuksista kajahtaa se, 
mikä kaikuu syvyyksissä. 
Tämä lausuu: 
Jumalasta on ihmiskunta syntynyt. 
Sen kuulevat henget 
idässä, lännessä, pohjoisessa, etelässä:
kuulkoot myös ihmiset sen. 

Ihmissielu! 

Elät sydämen-keuhkojen sykkeessä, 
joka johtaa sinut ajan rytmin kautta 
oman sielunolemuksesi tuntoon: 
Harjoita hengen mietiskelyä 

sielun tyyneydessä, 
missä aaltoileva 
kosminen luomistoiminta 
yhdistää 
oman minäsi 
maailman-minään 
ja sinä tulet todella tuntemaan 
ihmissielun toiminnassa. 

Sillä Kristus-tahto hallitsee maan piirissä
suoden sieluille armoa maailmanrytmeissä. 
Te valohenget 
antakaa idästä hehkua sen, 
mikä muotoutuu lännen avulla. 
Tämä lausuu: 
Kristuksessa kuolemme. 
Sen kuulevat henget 
idässä, lännessä, pohjoisessa, etelässä:
kuulkoot myös ihmiset sen. 

Ihmissielu! 

Elät hiljaisessa päässä, 
joka avaa sinulle maailmanajatukset 
ikuisuuden lähteistä: 
Harjoita hengen-katselua 
mielenrauhassa, 
missä ikuiset jumalpäämäärät 
suovat 
maailmanolemuksen valoa 
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omalle minällesi 
sen vapaa tahdon vuoksi; 
ja sinä tulet todella ajattelemaan 
ihmishengen lähteistä käsin. 

Sillä hengen maailmanajatukset 
hallitsevat valoa rukoillen 
maailmanolemuksessa: 
Te sieluhenget 
antakaa anoa syvyyksistä sitä, 
mikä korkeuksista kuullaan. 
Tämä lausuu: 
Hengen maailmanajatuksissa 
sielu herää.
Sen kuulevat henget 
idässä, lännessä, pohjoisessa, etelässä:
kuulkoot myös ihmiset sen. 

Aikojen käännekohdassa 
maailman hengenvalo astui
maiseen kehitykseen. 
Yön pimeys 
päättyi sen hallintaan; 
Kirkas päivänvalo 
virtasi ihmissieluihin. 
Valo, 
joka lämmittää

köyhien paimenten sydämet.
Valo, 
joka valaisee 
kuninkaiden viisaat päät. 

Jumalallinen valo, 
Kristus-aurinko, 
lämmitä 
meidän sydämemme, 
valaise 
meidän päämme, –
Että tulisi hyväksi se, 
mitä me 
synnytämme sydämestämme,
mihin me
tahdomme päässämme tähdätä.

Suom. Jukka I. Lindfors
Saksankielinen + englanninkielinen versio:
http://wn.rsarchive.org/Lectures/GA260/Eng-
lish/SGP1980/FStMed_meditation.html
Toinen saksankielinen versio:
http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_
steiner_grundsteinspruch.htm
Toinen englanninkielinen versio:
http://southerncrossreview.org/43/foundati-
on-stone.htm
Etusivu
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Christopher Bamford

Rudolf Steinerin harjoituksia esoteerisen koulun jäsenille

Teoksessa Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 
1904–1914 (GA 264) kerrotaan, kuinka Steiner työskenteli esoteerisessa koulussa. Siihen on 
taltioitu myös ne perusopetukset, joita hän tuossa koulussa antoi. 

Tiedämme, että miltei saksalaisen ryhmän perustamisesta lähtien Steineriltä pyydettiin neuvo-
ja esoteriaan liittyvissä kysymyksissä. Annie Besant kuitenkin antoi hänelle esoteerisen koulun 
"suuren portinvartijan" arvonimen (eli "virallisen" opetusluvan) vasta, kun Steiner vieraili tä-
män kotona Lontoossa toukokuussa 1904. Lisäksi on selvää, että Rudolf Steiner ymmärsi alus-
ta lähtien (kuten hän kirjoittaa kirjeessä Marie von Siversille huhtikuussa 1903), että "ilman 
todellisten teosofien joukkoa, joka pyrkii parantamaan nykyajan karmaa ahkeralla meditaatiol-
la, teosofiset opetukset kaikuvat puolikuuroille korville."

Koulun säännöissä, kuten Rudolf Stei-
ner ne esitti, mainittiin useita harjoi-
tuksia. Ne kuuluivat jotakuinkin seu-

raavasti:

1. Nouse joka aamu tiettyyn 
aikaan ja istu mieluiten en-
nen aamiaisen nauttimista 
puolen tunnin ajan medi-
toiden.

Toimi esimerkiksi näin: Pyri 
saavuttamaan ensiksi sisäi-
nen hallinta, hiljaisuus ja 
rauha. Sen jälkeen voit ta-
voitella tunnetta maailman-
kaikkeuden jumaluudelle 
omistautumisesta. Tähän 
tunteeseen liittyy ymmär-
rys siitä, että yksilö on yh-

tynyt tuohon jumaluuteen. Tähän tavoittee-
seen tähdätään seuraavalla:

Sen jälkeen keskitytään yhteen lauseeseen, 
kuten "Silmät eivät voi 
nähdä ennen kuin ne 
ovat kadottaneet kyy-
neltymiskykynsä". Lo-
puksi virittäydytään 
kunnioitukseen juma-
lallista kohtaan.

2. Ennen kuin illalla käy-
dään vuoteeseen, tulee 
ensin meditoida ainakin 
varttitunti Rudolf Steine-
rin määräämää lausetta ja 
sen jälkeen kerrata mieles-
sään päivän tapahtumat 
viimeisestä ensimmäiseen.

Säteilevämpi kuin aurinko,

Puhtaampi kuin lumi,

Hienompi kuin eetteri

On Itse,

Henki sydämessäni.

Tämä Itse olen minä.

Minä olen tämä Itse.
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3. Syvenny suositeltuun kirjaan päivittäin aina-
kin puoli tuntia.

4. Tee yhteenveto aina kahden viikon välein 
tekemistäsi harjoituksista, ja jos olet jättänyt 
joitakin harjoituksia väliin, perustele, miksi 
olet näin tehnyt.

5. Pidä päivittäin kirjaa harjoituksista, jotka 
olet tehnyt.

6. Pidättäydy alkoholin käytöstä.

7. Vältä lihan syömistä (tämä ohje ei ollut pa-
kollinen, joskin kasvisruokavalion noudatta-
mista suositeltiin).

Koulun sisällä oli erilaisia asteita eli luok-
kia: kuunteluoppilaiden valmistava luokka, 
ensimmäinen luokka ja sen jälkeen toinen 
luokka ja niin edelleen. Kaikkien luokkien 
jäsenet luultavasti osallistuivat niille esotee-
risille oppitunneille, joita tässä kuvaillaan. 
Toisen luokan tiedot löytyvät teoksesta "Free-
masonry" and Ritual Work: Misraim Service 
(CW 265). Tietääksemme Rudolf Steiner ei 
koskaan perustanut enempää luokkia. Sen li-
säksi Teosofisen Seuran brittiläisessä koulussa 
ja jossain määrin myös saksalaisessa koulussa 
(päätellen siitä, että Steiner viittaa näihin) oli 
neljä polkua tai oppisuuntaa, jotka juontuivat 
koulun alkuperäisestä perustasta: niin kutsut-
tu yleinen oppi, kristillis-gnostinen eli harta-
utta painottava oppi, pythagoralainen eli älyn 
ja taiteen oppi ja karman eli tekojen oppi.

Ohjeita oli kolmenlaisia. 1. Oli sääntöjä ja 
harjoituksia, joita kaikkien oppilaiden tuli 
noudattaa. 2. Oli yksilöllisiä harjoituksia, 
joita Rudolf Steiner määräsi henkilökohtai-
sesti. 3. Oli esoteerisia oppitunteja, joiden 
tarkoitus oli käsitellä polun yksityiskohtia ja 
samalla ohjata oppilaita Viisauden ja Aistien 
ja Tunteiden Välisen Tasapainon Mestarien 
eli Mahatmojen, koulun todellisten johtajien 
luokse. Meidän täytyy nyt muistaa, että Mes-
tarit olivat Rudolf Steinerille koettua todelli-
suutta kauan ennen kuin hän pääsi yhteyteen 
Teosofisen Seuran kanssa. Noin vuonna 1880 
Wienissä asuessaan hän tapasi ja ystävystyi 
"vanhan yrtinpoimijan" eli Felix Kogutzkin 
kanssa. Hän toimi välittäjänä, joka valmiste-
li Steineriä kohtaamaan Mestarin eli Mahat-
man, joka oli mitä todennäköisimmin Chris-
tian Rosenkreutz.

Ote teoksesta
"Esoteric Lessons 1904–1909 From the Eso-
teric School, vol. 1" (CW 266/1) / "Aus den 
Inhalten der esoterischen Stunden Band I: 
1904 - 1909" (GA 266/1)

Suom. Heini Lindfors
Etusivu

Rudolf Steiner

Teosofia
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Jorma Partanen

Silmä on ruumiin kynttilä

Silmä on ruumiin kynttilä. Jos siis silmäsi 
on terve, niin koko ruumiisi on valoi-
sa. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin 

koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka 
sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan 
pimeys!

Tunnemme hyvin nämä Jeesuksen sanat, 
ehkäpä liiankin hyvin. Jos olemme nähneet 
niissä vain itsestäänselvyyden, yksinkertai-
sen toteamuksen, pysähtykäämme hetkiseksi 
miettimään niiden merkitystä.

Vertaillessamme näitä Matteuksen evanke-
liumin sanoja muihin raamatunkäännöksiin 
huomaamme, että suomalainen laitos ei toista 
vertausta alkuperäisessä rikkaudessaan. Suo-
malaisen käännöksen mukaan Jeesus puhuu 
vain ruumiin "silmästä", joka on joko "terve" 
tai "sairas". Jos turvaudumme kreikkalaiseen 
alkutekstiin, näemme, että vertaus puhuu itse 
asiassa enemmän. Hapluus, joka on suomeksi 
käännetty sanalla "terve", merkitsee myös yk-
sinkertaista, korutonta, suoraa, rehellistä, ja 
sen vastakohtana on poneros, suomalaisessa 
raamatussa "viallinen", ei kreikassa merkitse 
yksinomaan ruumiillista sairautta, vaan myös 
kehnoa, pahaa, kelvotonta, paheellista, siis si-
veellistä turmeltuneisuutta.

Latinainen Vulgata-käännös käyttää vastaa-
vasti sanoja simplex ja nequam, joilla on sa-
mat, mutta yksinomaan siveellisiin arvoihin 
viittaavat merkitykset. Englantilainen uuden 
testamentin käännös on myös suomalaista 

onnistuneempi; siinä vastaa "tervettä" single, 
joka merkitsee mm. vilpitöntä, rehellistä, ja 
"viallista" vastaavalla evil-sanalla on ennen 
kaikkea siveellisen pahan merkitys.

Tämä selvittänee Jeesuksen tarkoituksen. 
"Silmä" merkitsee näkemistä, näkökykyä. 
Jos siis ihmisen silmä on terve eli yksinker-
tainen, merkitsee se sitä, että hän näkee asiat 
sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat, hän 
suhtautuu maailmaan luonnollisesti, totuu-
denmukaisesti, hänelle paljastuu totuus vää-
ristymättömänä.

Tämä vertaus ilmaisee kaikessa yksinkertai-
suudessaan, kuinka paljon meiltä vaaditaan, 
jos todella haluamme nähdä totuuden. Meil-
lä on yksityiset ja yleiset ennakkoluulomme, 
uskomuksemme, intohimomme, ja ne su-
mentavat kaikki tavalla tai toisella henkistä 
näkökykyämme estäen meitä näkemästä to-
tuuden elämässä.

Jeesuksen vertaus ilmaisee myös vaatimuksen, 
jonka elämä on asettanut tieteelliselle totuu-
denetsijälle. Se väittää — niin kuin teosofia-
kin — että totuus kirkastuu ihmiselle vain 
sikäli kun hän puhdistuu siveellisesti. Tinki-
mätön vakavuus ja pyyteettömyys tieteelli-
sessä työskentelyssä luonnollisesti vaikuttaa 
puhdistavasti sitä harjoittavaan persoonal-
lisuuteen, ja ennemmin tai myöhemmin se 
saattaa hänet näkemään, että ihmisen on et-
sittävä totuutta koko olemuksellaan eikä yk-
sistään älyllään.
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Luukkaan evankeliumi esittää saman vertauk-
sen puhtaasta ja puhdistumattomasta silmästä 
(XI: 33–36). Suomalaisen raamatunkäännök-
sen mukaan on vertauksen loppuosa seuraava:

"Jos siis koko ruumiisi on valoisa, eikä miltään 
osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, 
niin kuin silloin, kun kynttilä valaisee sinua 
kirkkaalla loisteellaan."

Tässä kohdassa vertaus tuntuu ontuvan. Sil-
män eli näkökyvyn puhtaus, josta on seurauk-
sena ihmisen valaistuminen, esitetään lop-
pusanoissa siten kuin kysymyksessä olisikin 
ulkoapäin tuleva vaikutus. Erilaisten raama-
tunkäännösten vertailu antaa samat vähämer-
kitykselliset sanat, vieläpä Tischendorffin toi-
mittama kreikankielinenkin Uusi testamentti.

Yksi poikkeus kuitenkin on, Vulgata-käännös, 
jonka kirkkoisä Hieronymus laati useihin 
kreikkalaisiin käsikirjoituksiin nojautuen. 
Sen mukaan kuuluu yllä oleva kohta (XI: 36) 
käännetty seuraavasti:

Tuskin hämmästymme, että viralliset raama-
tunkääntäjät ovat yleensä hyväksyneet edel-
lisen, ymmärrettävän muodon, ja hylänneet 
jälkimmäisen, arvoituksellisen. Ja kuitenkin 
se ilmaisee erään käytännöllisen totuuden, 
jota ei odottaisi tapaavansa raamatusta.

Määrätyssä vaiheessa puhdistuksen tietä ihmi-
nen nimittäin huomaa, että hänen ruumiinsa, 

jota hän kenties on pitänyt siveellisen pahan 
lähteenä tai ainakin henkisen kehityksensä 
hidastuttajana, itse asiassa onkin hänen ystä-
vänsä, joka on pätevä neuvomaan häntä so-
pusoinnussa hänen henkisen pyrkimyksensä 
kanssa. Että kysymyksessä ei ole "lihan evan-
keliumi", siitä on takeena se, että tämä totuus 
alkaa valjeta ihmiselle kaikessa kantavuudes-
saan vasta silloin, kun hän on persoonallisuu-
dessaan päässyt tietoiseen yhteyteen korkeam-
man minänsä kanssa. Tämä valtava kokemus, 
joka lopullisesti määrää ihmisen kaidan tien 
kulkijaksi, painaa näet leimansa myös eet-
teriruumiiseen. Ja ihmisen eetteris-fyysinen 
ruumis, jolla on takanaan miljoonien vuosien 
kehitys, alkaa nyt osallistua sen suunnitelman 
toteuttamiseen, jonka kaukaisena päämääränä 
on kuolemattoman ruumiin luominen.

Ihminen, jolle korkeampi minä on tullut 
pysyväksi, eläväksi todellisuudeksi, osaa nyt 
kuunnella ruumiinsa ääntä, sillä hän erottaa 
sen vanhastaan niin tutun itsekkyyden äänes-
tä. Hän on vielä kaukana puhtaudesta, mutta 

"näön" puhdistaminen on hänelle nyt yhtä 
tarkoituksellista ja luonnollista kuin on ur-
heilijalle valmennus, ja tässä työssään hän saa 
apua myös ruumiiltaan, joka Jeesuksen Kris-
tuksen jälkeen on Pyhän Hengen temppeli.

Ruusu-Risti – marraskuu 1934

”Jos siis koko ruumiisi on valoisa, niin ettei sillä ole mitään osuutta pimeydestä, 
se on oleva kokonaan valoisa ja valaiseva sinua niin kuin lamppu loisteellaan.” 

Saman käännöksen antaa Vulgatan mukaan toimitettu italialainen uusi testamentti.
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Jeremy Quick

Menneisyydestä nykyhetkeen  

Minä pidän keskusteluista. Pidän 
kovasti siitä, kun pääsen keskuste-
lemaan henkisistä asioista ystävieni 

tai henkisyydestä kiinnostuneiden ihmisten 
kanssa. Yleensä tällaiset keskustelut alkavat 
pohtimalla jotain elämää ja todellisuutta kos-
kevaa kysymystä, kuten: Onko vapautta ole-
massa? Mitä vapaus on? Onko ihmisellä koh-
talo, jonne hän päätyy väistämättä? Tai millä 
tavalla voimme havaita kohtalomme ollessam-
me keskellä alemman luontomme haluja? 

Parhaimmassa tapauksessa keskustelu voi 
muistuttaa aarteen etsintää, jossa rakennam-
me keskustelukumppaniemme kanssa oival-
luksistamme tietä kohti tuntematonta. Kum-
pikaan meistä ei tiedä ennalta, minne keskus-
telu päätyy, sillä mitä mieltä yhdessä pohdis-
kelusta olisi, mikäli toinen tietäisi jo valmiin 
vastauksen, ellei hän haluaisi opettaa toista?

Saattaa kuitenkin olla, että keskustelu päätyy 
siihen, että olemme oivaltaneet ja rakentaneet 
yhdessä uuden käsitteen tai tekniikan, johon 
voisimme luottaa elämässämme. Sisäinen 
elämämme on täyttynyt tällaisista käsitteistä. 
Arvioimme elämää menneiden kokemusten 
perusteella. Ajattelemme, tunnemme ja rea-
goimme asioihin usein jo alitajuisiksi laskeu-
tuneiden olettamusten, arvojen ja mielipitei-
den perusteella. Syvällä sielussa voimme kui-
tenkin tuntea epävarmuutta, sillä koemme, 
ettemme pysty pohjimmiltaan luottamaan 

tällaisiin käsitteisiin. Yrittäessämme löytää 
varmaa pohjaa tiedolle ja tietoisuudelle opis-
kelemme ja syvennymme kuitenkin uusiin kä-
sitteisiin, jotka tulevat korvaamaan tai pahim-
millaan lisäämään sisäisten käsitteiden määrää.

 Ihmisellä on taipumus etsiä vastauksia ja tie-
toa, joihin hän voisi nojata kun ei tiedä mitä 
tehdä. Haluaisimme löytää viisasten kiven, 
joka kertoisi meille vastaukset, mutta vielä 
tätäkin enemmän haluaisimme olla itse tuol-
lainen viisasten kivi, jolloin epävarmuutta ja 
ongelmia ei tarvitsisi enää kohdata. 

Ystäväni ja mentorini Orland Bishop kertoi 
minulle yhtenä päivänä oleellisen seikan tie-
toisuuden evoluutiosta. Tänä päivänä ei ihmi-
nen voi nojata opiskeluun ja vanhaan tietoon 
elämän ymmärtämisessä. Hän täytyy sen si-
jaan tiedostaa (cognize), ja tämä tiedostami-
nen onkin nykypäivän opiskelua. 

Entä jos tilanne olisikin tämä? Meidän teh-
tävämme olisi löytää itsestämme tuo kokeva 
ja elävä itseys, jonka ei tarvitsisi nojata mieli-
kuviin tai ulkoisiin moraaliperiaatteisiin. Pe-
riaatteessa tämä kuulostaa helpolta. Ovathan 
Pekka Ervast, Rudolf Steiner ja muut opetta-
jat antaneet meille sellaisen määrän medita-
tiivisia harjoitteita, että totuuden kokeminen 
ja menneisyydestä vapaa tiedostaminen näitä 
harjoituksia tehden olisi kohtuullisen hel-
pohko tehtävä. 
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HENKISET LIIKKEET, 
JOIDEN KUULUISI OPASTAA 

IHMISET VAPAIKSI JA 
ITSENÄISIKSI 

HENKISIKSI OLENNOIKSI.

Miksi sitten emme ole jo kaikki korkeamman 
itsen yhteydessä elämässä vapaata, nykypäivän 
tiedostavaa elämää? Ehkä kysymys ei olekaan 
siitä, ettemme tee tarpeeksi harjoituksia tai 
opiskele tarpeeksi ahkerasti hengentieteellis-
tä materiaalia. Nykypäivän ihminen kantaa 
mukanaan pitkää historiallis-kulttuurillista 
taakkaa, johon muun muassa kuuluvat tie-
täminen sen muinaisessa merkityksessä ja 
ulkoapäin ohjattu elämäntapa. Nykyaika on 
vasta alkamassa, eikä sen tuomaa uutta tietä 
ei ole siksikään moni vielä kulkenut. Voimme 
kuitenkin alkaa raottaa ovea uuteen aikaan, 
kunhan olemme valmiita 
tarkastelemaan ennakko-
luulottomasti ulkoista ja 
sisäistä maailmaamme.  

Abstraktit käsitteet

Menneen itsemme tarkastelu voi alkaa siitä, 
että tulemme tietoisemmiksi lauseidemme ja 
ajatuksiemme sisällöistä. Itse kohtaan usein 
ennakkoluulojani juuri keskusteluiden yhtey-
dessä. Ystäväni Markus Salokas auttoi minua 
ottamaan ensimmäisen askeleen tällä tiellä 
kertoessaan, mitä panettelu on. Panettelussa 
arvioimme ihmistä usein hiukan paheksuen, 
mutta myöskin neutraalisti. Käytämme yleis-
täviä käsitteitä, joilla leimaamme toisen ihmi-
sen tai kokemuksen menneisyydestä lainatulla 
ja usein subjektiivisella arvauksella elämästä.
Olen huomannut itsessäni piirteen yrittää 
saada asioihin selkoa luomalla sisäisiä sään-
töjä ja lainalaisuuksia elämäni kokemuksista. 
Panettelun kohdalla se voisi olla ihmisen luo-
kittelua jonkinlaiseksi, koska hän on toimi-
nut tietyllä tavalla. Mieleni luokittelee myös 
mieluusti esimerkiksi henkisiä liikkeitä sekä 

niissä vaikuttavia ihmisiä tietyillä abstrakteilla 
sanoilla kuten “hyvä, pinnallinen, luciferinen, 
epäaito, itsekeskeinen, tuomitseva”. Luokitte-
lukohteita voivat olla myös esineet, kokemuk-
set, paikat ja tapahtumat. 

Ennen kaikkea mieleni on hyvä keksimään 
pseudo-henkisiä käsitteitä maailman ilmiöis-
tä. Tällaisia ovat esimerkiksi: “Tämä oli koh-
taloa”, “Olin varmasti edellisessä elämässä”, 
“Kristus haluaa tätä” tai “Neljäs chakrani on 
tukossa.” Vaikka nämä väittämät olisivatkin 
tosia, olen kokenut, että tällaisten käsittei-

den käyttäminen järkeilyn 
tai himmeän tuntemuksen 
kautta saatuna saattaa oike-
astaan haitata omaa henkis-
tä kasvuani. 

Ystäväni ja mentorini Yesha-
yahu Ben-Aharon puhuu usein vastakkaisuu-
den laista. Oma näkemykseni tuosta laista on 
se, että totuus kääntyy vastakuvakseen koki-
jassa, ellei hän elä nykyhetkessä ja ole valmis 
uudistamaan jokaisena hetkenä tietoaan ko-
kemansa perusteella. Esimerkkinä tällaisista 
vastakuvakseen kääntyneistä asioista voisi ot-
taa henkiset liikkeet, joiden kuuluisi opastaa 
ihmiset vapaiksi ja itsenäisiksi henkisiksi olen-
noiksi. Voimme tarkastella henkisiä liikkeitä, 
ja kysyä itseltämme, ovatko niiden ihmiset 
todella vapaita ja itsenäisiä, vai seuraavatko he 
sittenkin seurakuntansa dogmeja?

Hopi-intiaanien kielessä tuolia kutsutaan 
tuoliksi vain silloin, kun sillä istutaan. Kä-
site tuoli on heille enemmänkin funktio ja 
tekeminen kuin paikallaan oleva objekti. 
Useat henkiset opettajat puhuvat henkisestä 
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maailmasta samanlaiseen tapaan. Henki-
nen maailma on liikettä ja aktiivisuutta. 
Siellä kaikki liikkuu, muuttuu ja elää. 
Tämän takia ei henkisen maailman to-
tuuksia pysty kirjoittaa muotoon; ne ovat 
jo muuttuneet siinä vaiheessa, kun niistä 
aletaan kirjoittaa. 

Käytäntö ulkoisessa elämässä

Tietoinen puhuminen ja tietoinen ajat-
telu ovat kaksi harjoitusta, joilla voi al-
kaa havaita omia menneisyydestä tullei-
ta käsitteitä. Voimme esimerkiksi valita 
päivästämme yhden keskustelun, jossa 
päätämme olla tietoisia siitä, mitä todella 
puhumme. Tällöin 
keskitämme huo-
miomme sanoihim-
me ja ajatuksiimme 
puhumisen aikana 
sekä jo ennen sitä. 
Meidän kannattaa 
myös opetella kuun-
telemaan toista ih-
misistä sisäisesti 
hiljaa, yrittäen välttää omien ennakkoluu-
lojen ja mielipiteiden tuloa ajatuksiimme 
tai sanoina vastauksena toiselle. Pystym-
me oppia myös olemaan käyttämättä ar-
vioivia yleistyksiä sekä ennakkoluulojen 
pohjalta muodostettuja mielipiteitä ja 
yleiskäsitteitä puheessamme, ja yksinker-
taisesti puhua asioista tapauskohtaisesti. 

Voimme oppia havainnoimaan myös 
tuntemuksia, joita toisen puhe meissä 
herättää. Kaikki ennakkoluulot ja oletta-

mukset eivät nouse tietoisiksi ajatusku-
viksi asti, vaan kytevät pinnan alla saaden 
meidät tuntemaan monenlaisia tunteita. 
Voimme myös havainnoida keskustelua 
jälkeenpäin ajatuksissamme tai toistem-
me kanssa. Tällöin saatamme huomata 
asenteemme, mielipiteemme ja tunneti-
lamme herkemmin kuin itse tilanteessa. 
Tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että meidän pitäisi unohtaa tietomme ja 
viisautemme elämästä. Annamme vain ti-
laa keskusteluissa ja kokemuksissa uusille 
näkökulmille ja mahdollisuuksille, ja näin 
oma sisäinen maailmamme rikastuu. Löy-
dämme uusia tapoja katsoa ja kokea maa-
ilmaa. Tämä on tietysti tervehdyttävää 

sielunelämällemme. 
Löydämme itses-
tämme uutta sisäistä 
hiljaisuutta. Sellais-
ta, joka muodostuu 
maljaksi, johon uusi 
ja tuntematon tie-
dostaminen voi las-
keutua.

Sisäisen tiedon tie

Kuten olen kirjoittanut, on sisäinen elä-
mämme rakentunut kantamaan mennei-
syyttä mukanaan mielikuvina, abstrak-
teina käsitteinä ja muunlaisina ennakko-
oletuksina. Tämä substanssi pitää meidät 
otteessaan ja estää meitä kokemasta ja tie-
dostamasta elämää nykyhetkessä. 

Substanssi vaikuttaa myös henkisiin pyr-
kimyksiimme, sillä meillä voi olla paljon-

IMAgINAATIO
 SELVÄNÄKöISYYDEN 

ENSIMMÄINEN 
ASTE
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kin mielikuvia siitä, millaista on hen-
kinen kokeminen ja millä tavalla sinne 
pitäisi päästä. Menneisyyteni kuvat ja 
ajatukset ovat itselleni olleet suurimpia 
haasteita sisäisen kokemisen ja tiedon 
saavuttamiseksi. Olen huomannut, että 
meditoidessani on minulla ollut val-
miina tai ainakin alitajuisesti mielessä 
ajatus siitä, minne kyseisen harjoituk-
sen kuuluisi viedä. Tällä tavalla men-
neet kokemukseni meditaatiosta tule-
vat esteiksi uusille ja syvemmille koke-
muksille. 

Steiner puhuu usein vapaasta ajatte-
lusta, jota hän kutsuu imaginaatiok-
si, selvänäköisyyden ensimmäisek-
si asteeksi. Tässä tietoisuudentilassa 
ei todellisuus näytä enää ajatuksilta, 
tunteilta tai muilta normaaleilta sie-
lun ilmiöiltä, jollaiseksi itse kuvitte-
lin henkisen kokemisen. Imaginaatio 
on vapaata normaalin tietoisuutem-
me muodoista, ja siksikin sitä kutsu-
taan vapaaksi ajatteluksi. Siinä tilassa 
pääsemme kokemaan, kuinka ajattelu 
itsessään on aistinelin, jolla korkeam-
mat totuudet, ideat, tunteet ja elämä 
koetaan nykyhetkessä. Sitä varten on 
meidän kuitenkin pystyttävä päästää 
irti ja unohtaa mielessämme olevat ku-
vat, tuntemukset ja muu liikehdintä. 

Georg Kühlewind, antroposofi ja tie-
toisuudentutkija sekä yksi tärkeimmis-
tä kirjailijoista itselleni, kirjoittaa, että 
ihmisen minuuden täytyy olla tarpeeksi 
vahva, jotta se pystyy kokemaan itsensä 

vapaana kaikista muodoista. Mikäli mi-
nuudella ei ole voimia tähän, se pelkää 
häviävänsä ja siksi tarttuu muotoihin, 
sääntöihin sekä ulkoapäin tulevaan 
tietoon. Ihminen on myös luonnos-
taan laiska työstämään vapaata osaa 
itsessään. Hänen on helpompi pitää 
muotoa, kultaista vasikkaa tietonsa 
lähteenä, varsinkin jos tämä ulkoinen 
tai sisäinen muoto säästää hänet käyt-
tämästä omaa sisäistä aktiivisuuttaan. 
Myös ulkoiset merkit ja ihmeet voivat 
olla tällaisia sisäistä laiskuutta ja omaa 
sisäistä aktiivisuutta syöviä muotoja.

Sisäistä vapauttaan voi ihminen har-
joittaa monien meditatiivisten harjoi-
tuksien kautta. Kysymys ei minusta 
olekaan siitä, mitä teemme, vaan sii-
nä, kuinka aktiivinen meidän keskit-
tymiskykymme on harjoituksien aika-
na. Aktiivinen keskittyminen, ajattelu 
ja havaitseminen voivat tulla vapaiksi 
menneisyydestä ohjatuista muodoista. 
Silloin sisäinen tilamme toimii het-
ken viisaudesta käsin. Aktiivisuus tulee 
olemaan improvisaatiota, joka kokee elä-
mää ja liikkuu vapaasti korkeamman tie-
toisuuden johdatuksessa. Kiinnittämällä 
tähän huomiota esimerkiksi ajattelun 
havaitsemisessa, kontemplaatiossa sekä 
itsensä unohtavissa keskittymisharjoituk-
sissa tulemme tietoisiksi todellisuuden 
korkeammista tasoista. Tärkeää on mie-
lestäni kehittää muotoja tiedostavaa ky-
kyä ja taitoa kokea maailmaa, sisäistä ja 
ulkoista todellisuutta muotojen ohi.
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Rauno Rinkinen

Yliaineellinen leipä

Jeesus antoi opetuslapsilleen mietiskely-
ohjeen, rukouksen, joka oli uudenlainen 
tai erilainen kuin aikaisempien henkisten 

opettajien antamat ohjeet. Hänen keskeiset 
opetuksensa olivat tulevaisuuden opetuksia: 
Rakkauden ja anteeksiannon opetuksia. Vaik-
ka samoja periaatteita olivat opettaneet niin 
Buddha kuin muutkin viisaat, olivat ne kui-
tenkin syvällisempiä ja uudempia ja voisi sa-
noa vaikeampia kuin ennen. Eräs keskeinen 
kysymys on suhtautuminen pahaan; pahan 
vastustamattomuus, että ei tule vastustaa pa-
haa. Se on vaikea probleema, joka on edes-
sämme milteipä alinomaa. Kuinka ratkaisem-
me ja ymmärrämme sen? 

Jeesus opetti paljon myös vertauksin, kuten 
ihmiskuntaa on aina opetettu erilaisissa ta-
rinoissa ja mysteerionäytelmissä. Kaikissa 
niissä eri aikakausina on pyritty opettamaan 
ihmiskuntaa tuntemaan henkisen elämän to-
dellisuutta. Se henkinen todellisuus, tai osit-
tainenkin tieto siitä, on sitä yliaineellista lei-
pää tai henkistä leipää, jota me tarvitsemme 
enemmän kuin osaamme edes aavistaa. 

Mietiskely

Mietiskely on monien huulilla ja myös käy-
tännön harjoituksissa, siitä on paljon ohjeita 
ja sen positiiviset vaikutukset tunnetaan. Nii-
tä on tutkittu tieteen laboratorioissa yhteis-
työssä esim. buddhalaisten munkkien kanssa. 
Monilla on myös omakohtaisia myönteisiä 
kokemuksia siitä. 

Kaikissa henkisissä yhteisöissä ja uskonnoissa 
on pyritty rukoilemaan ja mietiskelemään ja 
ikään kuin pyydetty sitä yliaineellista henkistä 
leipää, joka tuo rauhan ja vastaukset olemas-
saolon kysymyksiin.

Monesti on myös niin, että ihmiset pyytävät 
rukouksissaan itselleen tai ystävilleen ulkonai-
sia asioita, ja suorastaan ihan aineellisia asioi-
ta. Niin kuin Luther opetti, että on rukoiltava 
jokapäiväistä leipää, joka on "hyvät naapurit, 
hyvin kasvavat pellot, naudat ja karjat jne." 
siis lähes koko aineellinen elämä.

On ihan kaunista, jos pyydetään hyvää toisil-
le, muille ihmisille, ehkä rauhaa ja rakkautta, 
mutta olemmeko me oikeita henkilöitä mää-
rittelemään, mikä on todellista hyvää ja oikea-
ta henkistä ravintoa muille saati itsellemme.
P.E. kirjoittaa kirjassa Jeesuksen salakoulu: 
"Jeesus silminnähtävästi ei kehota ihmisiä ru-
koilemaan (mietiskelemään) ääneen monilla 
sanoilla eikä yhdessä... sillä niin tekevät paka-
nat".

Kirkoissa rukoillaan perinteisesti yhdessä. Sa-
moin monissa itämaisissa esim. hindulaisissa 
perinteissä lauletaan tai toistetaan mantroja 
ääneen yhdessä. 

H.P.B kirjasessaan Eräitä elämän okkulttista 
filosofiaa käsitteleviä kirjelmiä puhuu tästä 
mm: "Täten rukous, ellei se ole mentaalisesti 
lausuttu ja osoitettu Isälle suljetun kammion 
hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, saa aikaan 
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enemmän turmiollisia kuin hyödyllisiä tulok-
sia, koska joukot ovat täysin tietämättömiä 
toimeenpanemistaan mahtavista vaikutuksis-
ta. Saadakseen hyvää aikaan, tulee rukouksen 
lausujan olla sellainen, joka kykenee tulemaan 
kuulluksi hiljaisuudessa, jolloin se ei enää ole 
rukous, vaan muodostuu käskyksi. Miksi on 
osoitettu Jeesuksen kieltäneen kuulijoitaan 
menemästä julkisiin synagogiin? Varmaankaan 
ei jokainen rukoilija ollut tekopyhä ja valehte-
lija eikä farisealainen, joka mielellään esiintyi 
rukoilevana! Meidän on otaksuttava, että hä-
nellä oli syy – sama syy, joka panee kokeneen 
salatieteilijän varoittamaan oppilaitaan mene-
mästä silloin tällöin vilkasliikenteisille paikoil-
le, kirkkoihin, istuntohuoneisiin jne., elleivät 
tunne myötätuntoa joukkoa kohtaan."

Tällaiset mietiskelyohjeet ja kehotukset eivät 
tietysti ole tarkoitettu kaikille, vaan oppilaille. 
Jeesus antoi vuorisaarnassaan Isä meidän -ru-
kousmietiskelyn opetuslapsilleen, siis niille, 
jotka eivät olleet enää samassa asemassa kuin 
suuret ihmisjoukot, joille hänen kerrotaan 
puhuneen vertauksin. Kun ihminen on omak-
sunut tuon vertauksissa opetetun maailman-
katsomuksen, tulee hänelle ajankohtaiseksi 
pyrkiä itsetietoiseksi kansalaiseksi salaiseen 
maailmaan. Silloin selviää, kuten P.E. toteaa, 
että rukous ei ole esoteerinen, ulkonainen asia, 
jota voitte tehdä toisten ihmisten nähden, 
vaan rukouksen ihminen suorittaa sillä tavoin, 
että hän menee omaan kammioonsa ja sulkee 
ovensa ja rukoilee yksin hiljaisuudessa. Tämä 
ei tarkoita pelkästään jotain erillistä huonet-
ta, vaan myös oman tajuntamme kammiota. 
Meidän on suljettava ns. aistien portit ulko-
maailmalta, ettei se meitä häiritse.

Nyt kun joku alkaa tällä tavoin tietoisesti etsiä 
ja ikään kuin pyytää lisää sitä yliaineellista lei-

pää, tapahtuu monenlaisia asioita. Niistä va-
roitellaan ja monilla on niistä myös kokemuk-
sia. Otan tähän varoituksen H.P.Blavatskylta 
tuosta jo edellä mainitusta kirjasesta Eräitä 
elämän okkulttista filosofiaa käsitteleviä kir-
jeitä. Hän siinä varoittaa seuraavasti: "Sala-
tieteessä vallitsee kummallinen laki, jonka 
tuhansien vuosien kokemus on todennut ja 
todistanut, eikä se - tuskin ainoassakaan tapa-
uksessa - ole jäänyt ilmenemättä niinä vuosi-
na kuin Teosofinen Seura on ollut olemassa. 
Niin pian kuin joku lupautuu "pyrkijäksi", 
syntyy tiettyjä okkulttisia seurauksia. Näistä 
ensimmäinen on se, että kaikki, mikä on pii-
lossa ihmisen luonnossa, sinkoutuu pinnalle: 
hänen virheensä, tapansa, ominaisuutensa tai 
tukahdetut halunsa, olkootpa ne sitten hyviä, 
huonoja tai merkityksettömiä ...Ne nousevat 
vastustamattomasti näkyviin ja hänen täytyy 
taistella sata kertaa kovemmin kuin ennen, 
kunnes hän tappaa kaikki sellaiset taipumuk-
set itsessään."

Vastaavasti käy myös ihmisen toiselle puolelle 
eli hyvälle ihmisessä, sekin nousee esiin, eikä 
hän pysty salaamaan todellista itseään. Tämän 
sanotaan olevan muuttumaton laki okkultis-
min piirissä ja sen vaikutus on sitä vahvempi 
mitä vakavampi on pyrkijän ponnistus. Tähän 
viittaa myös vanhojen mysteerioiden lause: 
"Ihminen tunne itsesi".

Jeesuksen Isä meidän -rukousmietiskely viittaa 
myös ajankohtaan eli aamuun, jolloin se olisi 
hyvä tehdä, kun siinä sanotaan "Anna meille 
tänä päivänä jokapäiväinen leipämme". Tämän 
mietiskelyohjelman voi myös jakaa kolmeen 
osaan, kuten P.E. sen tekee: "Ensimmäisessä 
osassa ihminen mietiskellessään asettuu hen-
gessään oikeaan suhteeseen näkymättömään 
maailmaan, Jumalaan, hyvään ja pahaan. 
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Toisessa osassa ihminen mielessään asettuu 
oikeaan suhteeseen ympäröivään maail-
maan, elämänoloihin fyysisessä maailmassa, 
ja kolmannessa osassa ihminen asettuu oike-
aan suhteeseen omaan alempaan itseensä."

Ensimmäinen osa alkaa, kuten varmaan 
kaikki muistavat "Isä meidän, joka olet tai-
vaissa, pyhitettäköön nimesi. Tulkoon valta-
kuntasi. Tapahtukoon tahtosi, niin maassa 
kuin taiviassa."

Tässä meidän tulee muistaa sitä isäämme, 
joka on henkemme taivaassa. On ymmär-
rettävä ja luotava ikään kuin kuva siitä, että 
olemme henkisesti Jumalan poikia, sen suu-
ren koko avaruuden täyttävän rakkauden 
olemassaolon lapsia. Meidän on saavutetta-
va sellainen positiivinen asenne, että olem-
me varmalla ja vakaalla perustalla, Jumalai-
sen järjen tulen kipinöitä.

Toiselta puolen sanotaan että "Lähestyköön 
sinun valtakuntasi. Tapahtukoon tahtosi 
maan päällä niin kuin se tapahtuu taivais-
sa."

Tästä me ymmärrämme, että Jumalainen 
tahto ei tapahdu vielä kaikkialla maailmas-
sa, vaan on kaikenlaisia esteitä sen tiellä. 
Taivaissa eli henkisessä maailmassa se kyllä 
tapahtuu; siellä ei ole pahaa. Aineen maail-
massa on myös pahan mahdollisuus. Se on 
myös meidän kehityksemme ja kasvumme 
mahdollisuus.

Me elämme tässä näkyvässä maailmassa ris-
tiriitojen maailmassa, jossa itsekkyys ja paha 
tahto vallitsee. Siksi meidän on mietiskel-
tävä suhdettamme pahaan ja sitä suhdetta, 
joka täytyy olla opetuslapsella.

Yleensä me pyrimme vapautumaan kaikes-
ta kärsimyksistä, tuskasta ja ikävistä asioista, 
niitä pidetään pahana. Yleisesti ajatellaan että 
pahaa vastaan täytyy taistella, siten voitetaan 
paha maailmasta. 

Mutta uudenlaisen ajattelun mukaan pahaa ei 
tavallaan olekaan kärsimys. Näin pelko me-
nettää valtansa meihin, kun ymmärrämme, 
että se kaikki on meitä kasvattavaa. Mietis-
kelyssä keskitymme siihen, että tapahtukoon 
sinun tahtosi, ei minun. Jos meille mitä ta-
pahtuu, on se meidän opiksemme. Se on mei-
dän karmaamme. Jos toimimme väärin, niin 
luonto korjaa ja se voi tuntua ikävältä joskus 
jopa pahalta. 

Alkukristityt rukoilivat myös, että päästä 
meidät uskosta pahaan. Jos me emme usko 
pahaan, pahaan tahtoon, vaan näemme siinä 
opetuksen ja luonnon lakien toteutuvan, va-
paudumme helpommin sen kahleista.

Se asettaa meidät myös oikeaan suhteeseen 
hyvään, siis "Lähestyköön sinun valtakunta-
si ja tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa 
kuin taivaissa." 

Ei meidän tule ajatella, että me tulisimme 
hyviksi ja erikoisiksi olennoiksi, vaan että 
hyvä tahto tapahtuisi meidän kauttamme. 
Jeesuksen opettama henkinen kehitys ei täh-
tää siihen, että minä tulen hyväksi ja viisaaksi 
korkeaksi olennoksi, vaan siihen, että minun 
kauttani viisaus ja hyvyys toteutuisi. Niin 
kuin Jeesus sanoi: " En minä ole hyvä vaan Isä 
taivaassa". Tämä pitää sisällään sen ajatuksen 
että me emme ole, emmekä pyri kehittymään 
itseämme varten, vaan siksi, että se on elämän 
syvempi laki ja se on jonkunlainen palvelemi-
sen ja itsen uhrautumisen laki.
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Kun ihminen on tähän päässyt ja tehnyt it-
sensä kuin taivasten valtakunnan kansalai-
seksi, hyvän eli Jumalan tahdon välikappa-
leeksi, tahtoessaan, että se toteutuisi maan 
päällä, niin hän myös asettuu oikeaan suh-
teeseen ulkomaailmaan nähden. Tähän koh-
taan tulee rukouksen kohta: "Anna meille 
tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipäm-
me ja anna meille meidän velkamme anteek-
si, niin kuin mekin anteeksi annamme velal-
lisillemme."

Tämän kohdan, kuten edellä esitin on, 
Luther kääntänyt väärin, alkuperäinen on 
yliaineellinen leipä, panem nostrum super-
substantialem. Jeesus nimenomaan toisessa 
yhteydessä viittaa siihen että "Ihminen ei elä 
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, 
joka Isän suusta lähtee."

Totuuden etsinnässä ei ole kyse mistään ai-
neellisesta, vaan siinä on kyse henkisestä 
heräämisestä ja kasvamisesta henkisesti it-
setietoiseksi kansalaiseksi näkymättömässä 
maailmassa.

Tätä Jeesuksen Isä meidän -rukousta nou-
datettiin tarkoin alkukristillisissä seurakun-
nissa, joissa se oli myös jaksotettu henkisen 
edistymisen mukaan. Tästä kertoo P.E. kir-
jassaan Paavali ja hänen kristinuskonsa.

Mietiskelyssä ei tulisi ollenkaan ajatella ai-
neellisen maailman asioita. Sanotaan, että 
on jopa väärin ajatella niitä rukouksissa ja 
mietiskelyissä. Aineellisen maailman asiat 
tulevat työn kautta, eikä niistä pidä huoleh-
tia. Jeesus sanookin "Älkää ollenkaan aja-
telko, mitä pitää syödä ja mitä juoda, millä 
vaatettaa itsensä, sillä kaikki nuo teille an-
netaan."

Ne tulevat kuin itsestään ja kuuluvat asiaan, 
kun me teemme työtä ulkonaisessa elämässä. 
Ne järjestyvät yhteiskunnissa sitä paremmin, 
mitä enemmän kehitymme niin älyn, sydä-
men kuin omantunnonkin puolesta.

Henkisessä elämässä on kyse siitä, mitä me 
tarvitsemme sielullemme ravinnoksi, että 
muistaisimme ja oppisimme, mitä on olla 
todellisia Jumalan poikia. Tämä on myös 
vaarallisin kohta, sillä tällöin me pyydämme 
niitä kokemuksia, suruja, tuskia ja kärsimyk-
siä sekä myös iloa ja autuutta, joka muistuttaa 
meitä henkisen elämän todellisuudesta. Se on 
se leipä, jota tarvitsemme, sillä me niin hel-
posti unohdamme todellisen alkuperämme, 
ellemme saa siitä sellaisia kokemuksia, jotka 
siitä muistuttavat. Tässä kohden pyrkijä mel-
keinpä uhkarohkeana pyytää maailman nä-
kymättömiltä voimilta, että ne jouduttaisivat 
kärsimyksiä ja antaisivat sellaisia tuskia, ettei 
hän unohtaisi Jumalaansa.

Tästä on paljon varoiteltu ja tätä ovat monet 
myös kokeneet. Tähän myös H.P.B. viittaa 
tuolla edellä olleella lainauksella, jossa hän 
puhui siitä, kuinka pyrkijässä kaikki niin hyvä 
kuin paha nousee pinnalle. Tässä yhteydessä 
saattaa tulla myös erilaisia elämän kokemuk-
sia, jotka voivat muuttaa rajustikin ihmisen 
elämää.

Erään tarinan mukaan eräs mies meni Juma-
lan luo valittamaan, ettei tämä maailma ollut 
hänelle kyllin hyvä. Hän nimittäin tahtoi elää 
taivaassa, jossa oli loistavat helmiportit. Juma-
la näytti hänelle kuuta ja kaukaisuudessa siin-
täviä vuoria, mutta ne olivat miehen mielestä 
ikävän näköisiä. Sitten Jumala näytti hänelle 
orkidean ja orvokin kukkia ja pyysi häntä 
koskettamaan sormellaan niiden samettisen 
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hienoa pintaa ja kysyi, eivätkö niiden väri-
yhdistelmät olleet ihastuttavia. mutta mies 
vastasi: "Eivät". Sitten Jumala näytti meren 
ihmeellisen maailman ja vei hänet puun alle, 
missä hän sai kokea lauhkean tuulenvireen 
kasvoillaan. Nämä eivät tyydyttäneet miestä. 
Jumala näytti vielä vuoristojärven kirkkau-
den, Kalliovuorten huiput, Himalajan rinteet 
ja Niagaran putoukset ja kysyi, eikö hän ollut 
tehnyt voitavansa tehdäkseen tämän maail-
man kauniiksi ja miellyttääkseen ihmisen sil-
mää, korvaa ja vatsaa. Mutta mies tahtoi vain 
itsepäisesti päästä helmiporttiseen taivaaseen. 
"Tämä planeetta ei ole kyllin hyvä minulle", 
hän sanoi. "Sinä röyhkeä ja kiittämätön rot-
ta", sanoi Jumala, "ellei tämä planeetta ole 
sinulle kyllin hyvä, lähetän minä sinut helvet-
tiin, missä ei nähdä pilviä taivaalla eikä kukki-
via puita etkä kuule purojen solinaa. Ja siellä 
saat elää elämäsi loppuun saakka!" Ja Jumala 
lähetti miehen asumaan suurkaupunkiin. 

- Miehen nimi oli Kristitty, siis kirkkokristitty. 
H.P.B jo aiemmin mainitussa kirjasessaan 
elämän okkulttista filosofiaa käsitellessään 
kertoo, että tuo lause "Tunne itsesi" on jää-
nyt monelta todelliselta tarkoitukseltaan epä-
selväksi kun hän toteaa: "Te kaikki tunnette 
maallisen sukupuunne, mutta kuka teistä on 
koskaan päässyt kaiken perinnöllisyyden ket-
jun perille – astraalisten , sielullisten ja hen-
kisten – jotka tekevät teidät sellaiseksi kuin 
olette? Monet ovat kirjoittaneet ja lausuneet 
julki halunsa yhtyä korkeimpaan minäänsä, 
mutta ketkään eivät näytä tuntevan sitä hävi-
ämätöntä sidettä, joka yhdistää heidän "kor-
keamman minänsä" Ainoaan, Kaikkialliseen 
Itseen."

Hän kertoo että kaiken salatieteen kannalta, 
on se sitten käytännöllistä tai metafyysistä, 

tämän tietäminen on välttämätöntä."siksi on 
ajateltu alkaa nämä kirjelmät osoittamalla tämä 
yhteys kaikissa maailmoissa eri tahoilla: Abso-
luutin - ja Elementaarimaailmassa, Manasises-
sa, Psyykkisessä, Astraali- ja Elementaarimaail-
massa. Ennen kuin kuitenkaan voimme päästä 
kosketuksiin korkeampien maailmojen kanssa 
- Perustyyppien, Henkisen ja Manasisen - mei-
dän täytyy perusteellisesti tuntea seitsemän-
nen, maallisen maailman, alemman prakritin 
eli Kabbalan malkutin suhteet maailmoihin 
eli tasoihin, jotka seuraavat sitä välittömästi.

On selvää, että jos ihmiskeholla myönnetään 
olevan suoranainen suhde noihin korkeampiin 
maailmoihin, sen elinten ja osien ominaisuu-
det edellyttävät ihmisorganismin kaikkien osi-
en mainitsemista poikkeuksetta. Totuuden ja 
luonnon silmissä mikään elin ei ole jalompi tai 
alhaisempi kuin jokin toinen."

Suhteemme elämän energioihin käy noiden eri 
tasojen kautta, koska meissä ihmisissä on nuo 
samat tasot. Niitä on nimitetty eri yhteyksissä 
vähän eri nimillä.

Kerrotaan että, kun aikojen alussa jumalai-
nen ajatus loi maailman ja fyysinen muoto 
alkoi hahmottua, laskeutui korkea jumaluus 
Maahan, sitä on luonnon kansoissa ja jois-
sain vanhoissa uskonnoissa kutsuttu Maaäi-
diksi. Tästä kertoo Tapio Kaitaharju kirjas-
saan Yhteytemme elämän energioihin mm. 
"Tämä korkea naispuolinen jumaluuden 
energia jakautui ja muuttui  käyttöenergi-
aksi maan kutakin olemuspuolta varten. Sen 
yhdessä olemuspuolessa – taajuudessa – on 
myös se viisaus, jonka "ohjelmointikeskus" 
säätelee ja tarvittaessa tasapainottaa myös 
Maan fyysiseen kokonaisuuteen kuuluvia 
osakokonaisuuksia ja järjestelmiä".
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Ihminen on siis vielä melko vajavainen työ-
välineenä tutkimaan Maan eri olemuspuolia 
ja sen energioita. Eikä niistä korkeimpia oi-
kein osatakaan tutkia, mutta niitä voidaan 
ymmärtää ajattelemalla niiden olemassaoloa.

Ja Kaitaharju jatkaa: "Sieltä käsin voi sitten 
rakentaa siltoja Maan niihin olemuspuoliin, 
joiden tutkiminen on jo sallittua ja mahdol-
lista joihinkin rajoihin saakka. Tällaisella 
kaksitasoisella työskentelyllä voi sitten ra-
kentaa edes vaillinaista kokonaisnäkemystä 
Maasta, siihen liittyvistä lainalaisuuksista - 
luonnonlaeista - ja edelleen ihmisen kytkey-
tymisestä Maan suuriin järjestelmiin."

Ihmisen ja maan suhteiden tarkkailussa on 
merkittävä osuus maan eetterisellä olemuspuo-
lella ja sen energioilla. niitä voi kutsua elämän-
voimiksi, koska ne antavat elämän fyysiselle 
aineelle maan kokonaisolemuksessa." Ihmisen 
kannalta niiden merkitys on siinä, että kuten 
maalla, myös ihmisellä on vastaavat olemus-
puolet, sekä fyysinen että eetterinen energioi-
neen. Ne molemmat ovat peräisin Maan vas-
taavista olemuspuolista eli niiden ’rakennustar-
vikkeiden’ varastosta. Ihmisen kannalta ei siten 
olekaan samantekevää, millaisessa kunnossa 
nuo välittömät rakennustarvikkeet ovat".
 
Näitä energioita pidän myös yliaineellisena lei-
pänä ja niistä saamme kosketuksen mm. luon-
non kautta.

Enkelten leipää

Mielestäni se on kaikki sitä positiivista puolta, 
niitä syviä henkisiä kokemuksia, iloa ja au-
tuutta, joka seuraa elämän syvempien lakien 
noudattamista. Ne toteutuvat luonnossa ym-
pärillämme ja näkymättömässä taivasmaail-
massa.

Tuossa Jeesuksen rukouksessa on myös koh-
ta, jossa pyydetään velkaamme anteeksi, eli 
"Anna meille meidän velkamme anteeksi, 
niin kuin mekin anteeksi annamme meidän 
velallisillemme."

Tämä on tärkeä kohta ja se muuttaa meidän 

karmamme maksua, nimittäin jos pystymme 
aina antamaan anteeksi, emmekä vaadi toisilta 
heidän karmallista velkaansa. Kun me mietis-
kelyissämme tämän oivallamme ja alamme elää 
siten, voimme saada noita korkeita energioita 
osaksemme, eli sitä enkelten leipää, tai vielä 
jossain vaiheessa sitä leipää, jota Jeesus jakoi 
ehtoollisella.

P.E." Jeesus ja ns. sakramentti"

"Johannes kertoo tuosta viimeisestä ateriasta, 
että he söivät, Jeesus oli pessyt opetuslastensa 
jalat, Juudas oli lähtenyt pois ja sitten Jeesus 
puhui. Sehän on niin ihmeellistä tuossa Jo-
hanneksen evankeliumissa. Jeesus puhui ja 
se tuntuu paljon todellisemmalta kuin nuo 

”ANNA MEILLE MEIDÄN JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME”, 
JOKA ON LATINAKSI PANEM NOSTER SUPERSUBSTANTIALEM, 

SIIS ANNA MEILLE MEIDÄN YLIAINEELLINEN 
TAIVAALLINEN LEIPÄMME.



56

yleiset kertomukset toisissa evankeliumeissa, 
joissa vain sanotaan, että Jeesus taittoi leivän 
ojensi kalkin ja läksi Öljymäelle. Ne sanat 
vaikuttavat minuun, kuin olisivat ne asetetut 
perästäpäin. Mutta kun lukee Johanneksen 
evankeliumista, niin ymmärtää paljon pa-
remmin, että viimeisen kerran, kun he söivät 
yhdessä, Mestari puhui opetuslapsilleen. Hän 
puhui heille tuttuun, ylevään tapaansa ja niis-
tä asioista, jotka heille kaikille olivat kalliit ja 
niistä totuuksista, jotka heille olivat kalliit. 
Hän puhui leivästä ja siitä viinistä, jota hei-
dän tulee jakaa, ei pitää itsellään. Mikä on se 
leipä? Se on taivaallinen leipä, se leipä, josta 
Hän rukouksessaan sanoo: ”Anna meille mei-
dän jokapäiväinen leipämme", joka on lati-
naksi panem noster supersubstantialem, siis 
anna meille meidän yliaineellinen taivaallinen 
leipämme. Jeesus puhuu opetuslapsilleen tästä 
ihmeellisestä taivaallisesta leivästä, toisin sa-

noen niistä totuuksista, koko siitä elämänym-
märryksestä, minkä Hän on heille antanut. 
Sillä te tiedätte, että tämä taivaallinen leipä 
on Ihmisen Pojan ruumis. Jollette syö tätä 
Ihmisen Pojan ruumista, ei teillä ole elämää. 
Se on minun ruumiini, joka on rakennettu 
totuudesta. Minä olen teille opettanut, että 
ihmisen tulee rakentaa itselleen näkymätön, 
taivaallinen ruumis totuudesta, sanasta joka 
lähtee Jumalan suusta ja joka on ihmisen si-
säinen ravinto. Totuudesta tulee ihmisen ra-
kentaa itselleen kuolematon, taivaallinen ruu-
mis." näin P.E.

Se ruumis on totuuden ruumis, dharmakaja. 
Kun Bodhisatva on voittanut itselleen tuon 
dharmakajan voi hän astua nirvanaan, mut-
ta hän voi luopua nirvaanasta ja jakaa tuon 
elämän voiman toisille niin kuin Jeesus, joka 
näytti tuon uuden tien ja totuuden.
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FORUM HUMANUM NORDICUM on kohtaamispaikka ihmisille, jotka haluavat erottaa 
ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka ovat valmiit käyttämään voimiaan 

ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin. 

 
 

FHN–ohjelma, kevät 2016 

Sunnuntailuennot:  

10.1. Pertti Vehreävesa: Ekorakentaminen   EO/Kuopio 
24.1. Seppo Aalto: Pistis Sofian gnostilaiset opetukset RR/Siilinjärvi 
14.2. Heikki Pesämaa: Tulevaisuuden tekeminen – yhdessä ja   EO/Kuopio 
                 yhteisöissä;  Dietrich Bonhoeffer tänään   
28.2. Jari Jokilehto: Vapaus ?    RR/Siilinjärvi 
6.3.   Paavo Huttunen: Radioaaltosäteilyn aistiminen  EO/Kuopio 
20.3. Aija Tuukkala: Luonnotar    RR/Siilinjärvi 
10.4. Pirjo Paldanius: Elämä opistona   EO/Kuopio 
24.4. Liilia Siiberg: Telluksemme tulevaisuus. Mahdollisuudet. RR/Siilinjärvi 
La 7.5. Kivisalon yhteisökylä, Kuopion Riistavesi - talkoot EO/Kuopio 
22.5. Ari Salminen: Kuolema peilinä   RR/Siilinjärvi 

Luentojen pitopaikat:  
-Kuopion steinerkoulu (Asemakatu 3), klo 15;   10.1–14.2.–6.3. ja 10.4. 
-Siilinjärven Ruusu Ristin temppeli (Asematie 12),  klo 12;  24.1.–28.2.-20.3.-24.4. ja 
22.5.           

Parantamis-/parantumis-ja Krishnamurti –keskusteluillat Siilinjärvellä: 

Siilinjärvellä (Asematie 12), tiistaisin klo 18 alkaen,  12.1.-26.1.-9.2.-23.2.–8.3.-22.3.–
12.4.-26.4. ja 10.5.  
-Tilaisuudessa käsitellään laaja-alaisesti parantamista ja parantumisia ja välillä 
esitetään myös Jiddu Krishnamurti -luentovideoita.  
Kunkin tapaamisen tarkempi teema ilmoitetaan sähköpostise ennen tilaisuutta.   

Tiistai-keskusteluillat Kuopiossa: 

Kuopion steinerkoululla (Asemakatu 3), tiistaisin klo 18 alkaen  19.1.-2.2.-1.3. ja 5.4. 
- Tilaisuudessa alustetaan ja jutustellaan jostakin ajankohtaisesta teemasta, joka 
ilmoitetaan sähköpostitse ennen tilaisuutta. 
 

Järjestäjien yhteystiedot / nettisivut: 

ElämänOpisto ry (EO): Pj. Pertti Vehreävesa, p. 040 594 6544 ja siht. Kari Korhonen  
p. 040 700 4262, www.teoforum.net  
Ruusu-Risti, Siilinjärvi ( RR): Pj. Anita Johansson p. 041 495 2044, 
http://www.ruusuristi.fi/toiminta  
Teosofinen seura: http://www.teosofinenseura.fi/  &   http://www.teosofia.net/   
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Taavi Kassila

Miten mantra auttaa meitä hiljentämään mielemme

Mantra on sanana vakiintunut kie-
lenkäyttöömme. Liike-elämän ja 
politiikan piirissä toimivat saatta-

vat sanoa, että tietty ajatus on meidän mant-
ramme, meidän toimintaperiaatteemme.

Mutta moniko oikeasti tietää, mikä on mant-
ra? Mitä sana ’mantra’ tarkoittaa? Ja mihin 
mantrojen toistamisella pyritään?

’Mantra’ on sanskritin kieltä ja se tarkoittaa 
’sitä mitä toistetaan’ ja ’sitä mikä vapauttaa’. 
Mantra on pyhä sana, jota toistetaan, jotta 
mieli voitaisiin keskittää Jumalaan tai juma-
lalliseen tietoisuuteen. Mantraan keskittymi-
nen vapauttaa mielen maallisuuden, tietämät-
tömyyden ja kärsimyksen kahleista.

Mantrajooga on henkinen traditio, jossa 
keskitytään mantroihin henkisenä harjoi-
tuksena ja niiden resitoimiseen joko ääneen 
tai hiljaa mielessä. Mantrat voivat myös olla 
rukouksia, joita toistetaan ennen kuin nou-
semme ylös, ruokailemme, ennen kylpemistä 
tai ennen kuin ryhdymme opiskelemaan tai 
jopa ennen kuin pariskunta alkaa tehdä lap-
sia. Intiassa on mantra lähes jokaista toimin-
toa ja elämäntilannetta varten, tosin myös 
muissa uskonnoissa kuin hindulaisuudessa 
on mantroja, kuten buddhalaisuudessa, jai-
nalaisuudessa ja sikhiläisyydessä. Myös isla-
milaisuudessa ja kristinuskossa on omat py-
hät Sanansa.

Kaikkien mantrojen Äiti

Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla, jotka 
ovat piirtyneet lähtemättömästi läheisen jo-
kaisen kristityn mieleen: 
  ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, 
ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan ty-
könä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kaut-
taan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, 
mikä syntynyt on.” 

Sama ajatelma, samat mantrat, löytyvät lähes 
sanasta sanaan myös ikivanhoista intialaisista 
pyhistä kirjoituksista, jotka ovat Raamattua 
paljon vanhempia. Mikä on tuo mystinen 
Sana, johon Johanneksen evankeliumi viit-
taa? Tuo Sana, joka on niin voimallinen, että 
koko maailmankaikkeus syntyy Sen voimasta?

Hindulaisessa perinteessä tuo pyhä Sana on 
Om, buddhalaisuudessa se on joko Om tai 
Hum, islamilaisuudessa Amin ja kristinus-
kossa Amen. Om tarkoittaa ’kyllä’ ja Amen 
tarkoittaa ’totisesti’. Mutta esoteerisesta näkö-
kulmasta katsottuna Sana tarkoittaa Jumalan 
älyä, maailmankaikkeuden ja luonnon läpäi-
sevää älyä, joka ohjaa luonnonlakien toimin-
taa. Aum-mantrassa (joka voidaan kirjoittaa 
joko muotoon Om tai Aum) äänne a edustaa 
luomista, josta vastaa luojajumala Brahma, u 
edustaa maailmankaikkeuden ylläpitämistä, 
josta toimenpiteestä vastaa Vishnu-jumala ja 
m-äänne edustaa maailmankaikkeuden vetäy-
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tymistä aikojen päättyessä takaisin Absoluut-
tiin. Tästä toiminnosta vastaa tuhon jumala 
Shiva. Näin om-mantrassa ilmenee Jumalan 
kolme toimintoa, jotka säätelevät universu-
min luomisen kolmea eri vaihetta.

Om-mantran kolminaiseen olemukseen kät-
keytyy syvällinen viisaus, sillä kaikilla olen-
noilla, oli sitten kyse ihmisistä, eläimistä, 
kasveista tai mineraaleista, on alkunsa, elolli-
nen kaarensa ja olemassaolonsa päättyminen, 
jolloin niiden fyysinen elämä päättyy ja ne 
palaavat takaisin siihen alkulähteeseen, mistä 
niiden synty on saanut alkunsa.

Näin tapahtuu lopulta koko maailmankaik-
keudelle, joka palaa sinne mistä 
se on tullutkin, Jumalaan, Ab-
soluuttiin.

Intian pyhissä kirjoissa sano-
taan, että ”Alussa on Yksi ilman toista”. 
Alussa on toisin sanoen vain Jumala eikä 
mitään muuta ole. Alussa on Absoluutti-
nen jumalallinen Tietoisuus. Intian pyhien 
kirjoitusten mukaan Jumala, Absoluutti on 
määritysten tuolla puolen. Mutta jotakin 
voidaan silti sanoa. Sanotaan, että Jumala on 
akanda-sat-chit-ananda, jakamaton Olemas-
saolon, Tietoisuuden ja Autuuden valtame-
ri. Tämä Intian pyhien kirjojen määritelmä 
tulee kenties kaikkein lähimmäksi sitä, mikä 
on määritelmien tuolla puolen. Jumala on 
Absoluuttinen Tietoisuus, joka on puhdasta 
Olemassaoloa, Autuutta ja Rakkautta. Jota-
kin sellaista, joka ylittää rajallisen ymmär-
ryskykymme. Jumalallinen Tietoisuus on 
kaiken alkulähde, Se kannattelee kaikkea ja 
kaikki palaa siihen.

Ja tähän Johonkin, tähän Jumalalliseen, me 
voimme keskittyä toistamalla hiljaa mieles-
sämme tai ääneen Jumalan nimeä, om-mant-
raa.

Ja Jumala päättää luoda

Levättyään mittaamattoman pitkiä ajanjakso-
ja Jumala päättää luoda maailmankaikkeuden 
olentoineen.

Tällöin liikkumattomassa alkulähteessä alkaa 
liike ja aina kun on liikettä, syntyy myös ään-
tä. Tuo alkuääni on juuri Om. Om on Juma-
lan luomistahdon ilmaus, se on ensimmäinen 
värähdys kosmisen tietoisuuden valtameressä, 

joka edustaa alkuenergian virtaa-
mista ulospäin.

Joogit sanovat, että maailman-
kaikkeuden pohjalla on 80 

miljoonaa mantraa, joista elävät olennot syn-
tyvät. Jokaisen olennon – ihmisen, leijonan, 
apinan, muurahaisen ja omenan – taustalla 
on se kvanttitason energeettinen värähtelytaa-
juus, josta tuo olento on syntynyt. Tuo kvant-
titason energiataajuus on kuultavissa, selvä-
kuuloinen tietäjä (rishi) kuulee tuon energia-
taajuuden ja ilmaisee sen mantrana.

Kreikkalainen filosofi Platon kutsui mant-
roja ideoiksi. Ihmisen taustalla on ihmisen 
idea, joka on olemassa henkisessä maailmassa. 
Maan päällä olevat ihmiset, kukat ja linnut 
ovat henkisessä maailmassa olevien ideoiden, 
mantrojen ilmentymiä.

Insinööri suunnittelee sillan ja rakennusmie-
het rakentavat sen. Suunnitelma on näin in-

Om-mantrasta, 
Sanasta, syntyvät sitten 
kaikki muut mantrat.
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sinöörin mantra ja maailmankaikkeuden 
taustalla on Jumalan mantra, suunnitelma, 
Jumalan ajatus. Einstein sanoikin sattuvasti 
haluavansa ymmärtää Jumalan ajatuksia – 
mantroja.

Mantrameditaatio

Mantroja käytetään keskittämään mieli Ju-
malaan. 

Tämä on tarpeen, sillä meditaation vastakoh-
ta on hajanainen, keskittymätön mieli, mieli 
joka vaeltaa kohteesta toiseen. Mieli, joka on 
täynnä erilaisia kohteita, on ajatusten täyttä-
mä, levoton ja rauhaton.

Mieli keskitetään mantraan, joka tarkoittaa 
yleensä aina Jumalaa tai jumalallista sielua.

Meditaation ensimmäistä vaihetta kutsutaan 
keskittymisen (dharanan) vaiheeksi. Aluksi 
keskittymisemme pysyy vain hetkisen aikaa 
mantrassa, esimerksi om-mantrassa tai soo 
ham –mantrassa, joka tarkoittaa ’minä olen’. 
Toistamme mantraa uudelleen ja uudelleen 
mielessämme, hengityksen tahdissa. Mieli 
ei kuitenkaan pysy mantrassa vaan vaeltaa 
pian muihin kohteisiin, muihin ajatuksiin. 
Tällöin mieli palautetaan jälleen mantraan.

Kun keskittymisemme paranee, mieli alkaa 
pysyä mantrassa. Tätä vaihetta kutsutaan 
mietiskelyn (dhyanan) vaiheeksi. Keskitty-
mistä verrataan öljyyn, jota kaadetaan asti-
asta toiseen, tällöin öljy virtaa katkeamatta. 
Samalla tavoin mietiskelyn vaiheessa mieli 
suuntautuu kaiken aikaa mantraan,  jolloin 
muita ajatuksia ei enää juurikaan ilmene.

Mantrameditaation korkein vaihe saavute-
taan, kun mantraan keskittymisestä tulee 
täydellistä. Tällöin mieli hiljenee. Mantra 
unohtuu ja mieli on täydellisen hiljainen, 
tällöin mietiskelijä kokee jumalallisen tie-
toisuuden. Tätä kutsutaan samadhiksi, 
mantrameditaation päämääräksi.

Mantravihkimys

Kuka hyvänsä voi ryhtyä harjoittamaan 
mantrameditaatiota toistamalla om-mant-
raa tai so ham-mantraa, niin kuin Intian 
pyhissä kirjoissa neuvotaan. Mutta aivan 
erityinen vaiheensa henkisyyden tiellä on 
vaihe, jossa oppilas saa mantravihkimyksen 
(mantradikshan) valaistuneelta mestarilta 
(satgurulta). Tällä on suuri merkitys oppi-
laalle, sillä opettaja lataa mantraan voimaa 
(shaktia). Kun oppilas toistaa mantraa, 
energiaa virtaa häneen mestarin ja Jumalan 
suunnasta.

Mantra on tällöin ikään kuin kännykkä, 
jolla voimme soittaa rakkaallemme. Mant-
ra on yhteydenpitoväline oppilaan ja mes-
tarin, oppilaan ja Jumalan välillä.

Jumala on antanut meille ihmisille vapaan 
tahdon, voimme ajatella maallisia kohteita 
tai voimme ajatella Jumalaa. Jos ajattelem-
me Jumalaa toistamalla mantraa, me käy-
tämme vapaata tahtoamme tavalla, joka 
miellyttää Jumalaa ja Hän vastaa siunaa-
malla meitä armon parantavalla ja puhdis-
tavalla energialla.

Tällöin tavoin henkinen kasvu on oppilaan 
ja valaistuneen mestarin yhteistyön tulosta.
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Sanskritin- ja suomenkieliset mantrat

Suomalainen henkisen tien kulkija saattaa 
ajatella, ’miksi minun pitäisi toistaa sanskri-
tinkielisiä mantroja enkö voi toistaa suomen-
kielisiä mantroja? Enkö voi sanoa hiljaa mie-
lessäni: Rakas Jumala, rakas Jumala?’

Voit toki toistaa ’Jumala’ sanaa hiljaa mieles-
säsi, niin itsekin välillä teen. Mutta sanskritin 
kielisillä mantroilla on aivan erityinen mer-
kityksensä. Ensinnäkin, meillä on seitsemän 
energiakeskusta (chakraa), joissa on yhteensä 
50 energiakanavaa (nadia). Kun selväkuuloi-
nen joogi kuuntelee näiden energiakanavien 
taajuuksia, hän kuulee sanskritin kielen aak-
koset, joita on 50. Kun toistamme sanskri-
tinkielisiä mantroja, energiakanavamme ja 
chakramme alkavat värähdellä ja puhdistua. 
Tästä johtuen sanskritinkielisillä mantroil-
la on aivan erityinen voimansa, ne eivät ole 
kenenkään keksimiä vaan ne soivat maail-
mankaikkeuden pohjalla. Joogit ovat kuulleet 
nämä mantrat ja ilmaisseet ne ihmiskielellä, 
jotta oppilaat voisivat toistaa näitä jumalalli-
sia mantroja voidakseen puhdistaa näin mie-
lensä.

Tästä johtuen Om on Jumalan nimi, se vas-
taa ihmiskielellä alkuperäisintä olemassaolon 
värähtelytaajuutta. Kun mieli hiljenee Om-
mantran ansiosta, siirrytään suhteellisesta 
todellisuudeasta Absoluuttiin, tällöin Jumala 
koetaan.

Sanojen voima

Intialaisessa henkisessä perinteessä tavataan 
sanoa, että valaistuneen mestarin sanat ovat 
mantroja. Tällä tarkoitetaan, että se mitä va-

laistunut mestari sanoo, se tapahtuu. Jos joku 
on sairas ja mestari sanoo, että hän tulee ter-
veeksi, näin tapahtuu. Tämä johtuu siitä, että 
mestarin mieli on täydellisen puhdas, hänellä 
ei ole itsekeskeistä minuutta, sen tähden se 
mitä hän sanoo, on täydellisessä sopusoin-
nussa maailmankaikkeuden kanssa. Mestarin 
täydellisesti puhdistunut ja keskittynyt mieli 
saa aikaan sen, että mitä hän sanoo, se omaa 
voiman muuttaa olosuhteet. Mestarin sanat 
ovat mantroja, jotka vaikuttavat kvanttiener-
geettisellä tasolla siten, että aineellinen todel-
lisuus muuttuu vastaamaan hänen sanoihinsa 
sisältyvää asioiden tilaa.

Kun Jeesus sanoi, että vedestä tulee viiniä, ve-
den kvanttienergeettinen taso muuttui vastaa-
maan viiniä ja näin vesi muuttui viiniksi.

Tällainen on mantran, Sanan voima.

Meidän sanamme voivat myös muuttaa 
maailmaa

Myös meidän sanamme ja ajatuksemme voi-
vat muuttaa maailmaa. Sanokaamme, että 
olemme riidelleet läheisemme kanssa. Jos nyt 
annamme hänelle mielessämme anteeksi, hän 
soittaa kohta meille ja haluaa sopia riitamme. 
Mitä on tapahtunut? Me sanoimme mielessä 
’anteeksi’ ja ’annan sinulle anteeksi’. Nämä 
sanat olivat mantroja, joiden sisältämä ener-
gia kulkeutui ystävämme luokse. Hän vas-
taanotti sen kenties tiedostamattaan ja niinpä 
hän tunsi katumusta ja sovittelunhalua, ja 
siksi hän soitti meille sovittelevassa hengessä.

Myös tavalliset sanat voivat olla tällä tavoin 
mantroja. Jos sanomme toiselle ’minä pidän 
sinusta’ tai ’minä rakastan sinua’ ja tarkoi-
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tamme mitä sanomme, silloin sanoillamme 
on mantran voima. Ne vaikuttavat syvällisesti 
vastaanottajaan.

Käyttäkäämme sen tähden sanoja 
varoen ja tarkkaavaisesti.

Viime kesänä katselin, kun juopunut paris-
kunta kantoi jäätelöannosta, joka oli alkanut 
sulaa ja valui heidän sormilleen. He kirosivat 
raskaasti niin, että ympäristö raikui. Ajatte-
lin mielessäni, että he eivät tunne mantrojen 
voimaa. Kirosanat ovat nekin mantroja, to-
sin vahingoittavia ja kielteistä mantroja, jot-
ka levittävät kielteisyyden energiaa.

Kuinka miellyttäviä ovat-
kaan siten kannustavat, ys-
tävälliset ja myötätuntoiset 
sanat, ne kantavat hyvää 
energiaa matkassaan ja te-
kevät sekä vastaanottajista 
että näiden sanojen sano-
jasta onnellisia.

Myös poliitikon tulee olla varovainen ja tark-
kaavainen sanojen kanssa. Jos hän sanoo 
väärän sanan väärässä paikassa, hän saattaa 
suututtaa toisen maan johtajan ja sytyttää 
sodan. Ja vastaavasti, sovittelevat, ystävälli-
set, rakentavat sanat, joita maan johtaja sa-
noo, voivat luoda rauhaa ja vaurautta kansan 
keskuuteen ja kansojen välille.

Sanoilla on näin suunnaton voima. Taitava 
kirjailija käyttää paljon aikaa löytääkseen so-
pivat sanat, voidakseen kuvata todellisuutta 
sattuvasti. Oppikaamme heiltä, harjoitta-
kaamme sanojen suhteen taitavuutta, sillä 
meidän sanoillamme on suuri vaikutus lähei-

siimme ja meihin itseemme. Sanojen avulla 
me luomme tunnetiloja ja energioita, ja vai-
kutamme maailmaan. Ja muistakaamme, että 
suurimpia sanoista ovat ’rakkaus’ ja ’Jumala’, 
käyttäkäämme niitä saadaksemme yhteyden 
näiden sanojen alkulähteeseen.

Tässä piilee mantrojen, sanojen voima. Ja kun 
toteutamme sen mitä sanomme, sanojemme 
voima kasvaa. 

Kerran eräs aikuinen opasti tytärtäni ole-
maan käyttämättä alkoholia. Tyttäreni sanoi, 
ettei tuo läheinen voinut sanoa näin, koska 
opastaja itse käytti alkoholia. Tyttäreni sa-
noi, että isä voi sanoa niin, koska hän ei itse 

käytä alkoholia. Niinpä sano-
jemme taustalla tulle olla te-
kojen voima. Häntä kuunnel-
laan, jonka tiedetään elävän 
sanojensa mukaisesti.

Mantrat ja suuret viisaudet

Mantroja käytetään myös il-
maisemaan suuria viisauksia, joita voimme 
mietiskellä. Patanjalin jooga-ajatelmissa, 
jotka olen juuri kääntänyt ja tulkinnut suo-
meksi, joogan määritelmä ilmaistaan kol-
mella mantralla: Yogas cittavritti nirodha. 
Näiden mantrojen kääntämiseen tarvitaan 
neljän suomen kielistä sanaa: Jooga on mie-
lenliikkeiden lakkaamista.

Upanishadeissa - Vedojen filosofisessa osios-
sa – ilmaistaan olemassaolon perimmäinen 
totuus suurten ajatelmien (mahavakyojen) 
muodossa. Näitä lyhyitä mantralauseita voi 
mietiskellä päästäkseen lähemmäksi totuu-
den oivaltamista:

TAT  TVAM  ASI – 
SINÄ  OLET  SE.

OM  TAT  SAT – 
JUMALA  ON  TOTUUS.
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Prajnanam Brahma – Tämä tietoisuus on 
Jumala.

Tat Tvam Asi – Sinä olet Se.

Om Tat Sat – Jumala on totuus.

Olkoon mantra, Jumalan nimi aina 
mielessämme ja huulillamme.

 
Taavi Kassila
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