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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus 

Matinea 2016

” Jesu mihi omnia”
Jeesus on minulle kaikki. Legendan mukaan näin 
luki Christian Rosenkreutzin haudalla. Siellä 
luki tämän lisäksi vielä Ex Deo nascimur, In Jesu 
morimur ja Per Spiritum Sanctum reviscimus. 
Jumalasta me synnymme, Jeesuksessa me 
kuolemme ja Pyhästä Hengestä ylösnousemme. 
Näissä lauseissa on tiivistettynä Uuden liiton 
ruusuristiläinen sanoma. 

Ruusuristiläinen liike on saanut alkunsa 
edellä mainitusta Christian Rosenkreutzista 
joka eli 1378-1484. Hän määräsi seuraajiaan 
pitämään hänen opetuksensa salassa 120 
vuotta. Siksi ensimmäiset ruusuristiläiset 
kirjoitukset ilmestyivät vasta 1600 luvulla. 
Näissä kirjoituksissa ja manifesteissa tuotiin 
ilmi, että oli olemassa jokin salaperäinen Ruusu-
risti veljeskunta, joka omaa todellista henkistä 
tietoa ja viisautta. Se on valmis antamaan tuota 
tietoa niille, jotka ovat sen arvoisia. Muille se 
oli suljettu. Näitä ruusuristiläisiä ja alkemistisia  
kirjoja ilmestyi runsaasti ja ne saivat aikaan 
buumin ympäri Eurooppaa. Tosin  myös 
kirkko heräsi vastustamaan näitä harhaoppisia 
kirjoituksia. Ehkä siksi kukaan ei ilmoittanut 
olevansa tuon liikkeen jäsen . 

Me täällä Suomessa sanomme edustavamme 
tuota silloin alulle pantua henkistä virtausta 
omalta osaltamme. Samalla sanomme olevamme 

osa H.P.Blavastkyn 1875 alulle panemaa 
teosofista liikettä. Vasta 1800 luvulla kirkkojen 
valta alkoi murtua ja vanha mysterioviisaus 
ja idän uskontojen syvä henkisyys tuli julki. 
Sanotaan, että tuolloin eivät länsimaiset 
Mestarit eli todelliset Ruusu-risti veljet vielä 
uskoneet, että aika olisi kypsä tälle inspiraatiolle. 
Kaksi itämaista Mestaria uskoi kuitenkin, 
että aika oli kypsä ja H.P.B:n  kautta saatettiin 
aloittaa teosofinen työ. Rudolf Steinerin 
mukaan se oli aluksi Hunnuttomassa Isiksessä 
hyvin ruusuristiläinen. Näissä opetuksissa on 
myös meidän seuramme perusta. Samalla se 
on kuitenkin liittyneenä tuohon 1400 luvulla 
alkaneeseen Christian Rosenkreutzin työhön.

Siinä keskeistä on ymmärtää, kuka Jeesus oli, 
mitä hän opetti ja mitä tapahtui Golgatalla ,kun 
hänet ristiinnaulittiin. Ruusu-ristin perustaja-
johtajan Pekka Ervastin keskeinen kirjallinen 
sanoma käsittelee Jeesuksen opetuksia ja myös 
hänen asemaansa yhtenä ihmiskunnan vapah-
tajaolentona. Uudessa Testamentissahan puhu-
taan Vanhasta ja Uudesta Liitosta. Vanha Liitto 
on kaikki uskonnot ennen Jeesus Kristusta ja 
hänestä alkoi Uusi Liitto. Kuten Uudessa Tes-
tamentissa todetaan, oli Jumala ennen puhunut 
profeettojen kautta, mutta nyt oli tullut uusi 
aika Jeesuksen myötä. Me täällä Ruusu-ristissä 
sanomme että kaikki uskonnot ovat saaneet 

alkunsa samasta lähteestä, Aikain Viisaudes-
ta. Ihmiskuntaa on aina pyritty opastamaan 
uskontojen kautta korkeampaan moraaliin ja 
henkisempään elämään. Kaikilla uskonnoilla 
on ollut omat vapahtajaolentonsa. Samalla ne 
ovat valmistaneet tietä Jeesuksen työlle. Sid-
harta Gautama oli ensimmäinen ihminen joka 
tuli Buddhaksi. Hänen työnsä oli merkittävä 
valmistus Jeesuksen työlle. Ovathan heidän 
opetuksensakin hyvin lähellä toisiaan.

Kristikuntahan uskoo ja opettaa, että Jumalan 
ainoa poika tuli maailmaan, kärsi ristinkuole-
man, ja siten verellään lunasti ja pelasti mei-
dät.  Jos siihen uskomme ja meidät on kastet-
tu, emme joudu ikuiseen kadotukseen. Tämä 
sijaissovitusoppi oli yksi syy, miksi minusta 
tuli teosofi. En voinut sitä ymmärtää ja uskoa, 
kuten en myöskään uskonut ikuiseen kado-
tukseen yhden elämän seurauksena. Pekka Er-
vast sanoi, että meidän pitää ensin ymmärtää 
mitä on ”Kristus in nobis”, Kristus meissä ja 
vasta sitten päästä ymmärrykseen siitä mikä 
on ” Kristus pro nobis” , Kristus meidän puo-
lestamme.

Ex Deo nascimur, Jumalasta me synnymme. 
Kaikki me olemme saaneet minuuksina syn-
tymme Jumalasta. Hänessä elämme, olemme 
ja liikumme. Meille annettiin tahdon vapaus, 
koska meidän tulee oppia tässä hyvän ja pahan 
tiedon koulussa valitsemaan hyvä. Söimme 
hyvän  ja pahan tiedon puusta saaden nautin-
non ja kärsimyksen. Se  on omiaan kasvatta-
maan meidän  järkeämme ja arvostelukykyäm-
me. Jumalaisen suunnitelman mukainen  kou-
lumme on vielä pahasti kesken, mutta voimme 
omakohtaisen itsekasvatuksen kautta edistyä 
nopeammin. Tätä ovat kaikki uskonnot ja 
henkiset opettajat meille tahtoneet kertoa. 

Kun toimimme jumalaisten lakien mukaan ja 
olemme myötätuntoisia, saamme kokea iloa 
ja onnea. Vastaavasti jos valitsemme itsekkyy-
den, vihan ja väkivallan tien, saamme kokea 
kärsimystä ja lopulta kuoleman. Synnin palk-
ka on kuolema kuten apostoli Paavali totesi

In Jesu ( Christo ) morimur, Jeesuksessa ( Kris-
tuksessa) me kuolemme. Olemme siis saaneet 
syntymme Jumalasta ja olemme siten kaikki  
Jumalan lapsia. Meissä kaikissa on mahdol-
lisuutena  Kristus, tuo taivainen tulikipinä. 
Se on Isä-Äiti jumaluuden täydellisyysajatus. 
”Kas hyvää on rinnassa jokaisen vaikk’ ei se 
aina esille loista”, kuten Eino Leino runoili. 
Tuo täydellisyyskuva , Kristus, meidät tuomit-
see. Viimeinen tuomio on aina kun kuolem-
me ja Kristus meissä sanoo: Ei, et vielä minua 
ilmentänyt , et antanut egosi, persoonallisuu-
tesi kuolla, jotta minä eläisin. Saat nyt, kuo-
lemassa puhdistua ja levätä, mutta palata taas 
uuteen ruumistukseen jatkaaksesi elämän 
koulua. Vasta kun osaat sanoa, en minä vaan 
Kristus minussa, alkaa tie kuoleman voittami-
seen.

Se on ”Per Spiritum Sanctum Reviviscimus”, 
Pyhästä Hengestä me ylösnousemme. Kun 
täytymme Jeesuksen seuraajilleen lupaamasta 
Pyhästä Hengestä kuten apostolit Helluntai-
na, olemme jo alkaneet ylösnousemustiemme. 
Silloin alkaa sisäinen jumaluutemme loistaa. 
Maailma ei vielä sitä ymmärrä ja jopa alkaa 
sitä vihata. Olemme vielä niin julmia, että jos 
joku  saa vähänkin valoa itseensä, niin alam-
me etsiä hänestä vikoja ja puutteita. Sitten  me 
suureen ääneen voimme tuomita hänet. Sen 
sijaan voisimme iloita, että hän on ihmisenä 
kasvanut ja jotain jo voittanut vaikka ei vielä 
mikään Mestari ole.
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Mutta maailma tarvitsi jonkun joka täydelli-
sesti ilmensi Jumalaa, tuota Isä-Äiti Jumalan 
täydellisyysajatusta, luomisen alkukuvaa. Hän 
oli Jeesus, joka ilmensi sitä kolmen vuoden 
ajan kun hänestä tuli Kristus. Vanhan Liiton 
mestarit nousivat kyllä taivaisiin, mutta vasta 
Jeesus ilmensi sitä täydellisesti maan päällä ja 
sanoi että Isä ja minä olemme yhtä. 

Nyt jokainen vakava pyrkijä voi tulla kos-
ketuksiin Kristuksenkanssa uudestisynty-
miskokemuksessa. Kristus hänessä syntyy 
ja kasvaa, kokee kiusaukset ja ne voitettu-
aan kulkee oman Via Dolorosan kohti per-
soonallisuutensa lopullista kuolemaa. 

Vasta sitten voimme täydellisesti ymmärtää, 
mitä on tuo Kristus meidän puolestamme. Hä-
nestähän tuli ylimmäinen pappi Melkisedekin 
järjästyksen mukaan. Melkisedek on sama kuin 
Sanat Kumaara, tuo Venuksen lähettiläs, joka 
perusti Valkoisen veljeskunnan valvomaan ih-
miskunnan henkistä kehitystä. Jeesus Kristus 
otti hänen paikkansa ja tuli samalla maapallon 
korkeammaksi minäksi. Golgatan mysteeri on 
täydellinen aineen lunastus ja ylösnousemus, 
jossa luotiin täydellinen ylösnousemusruumis. 
Tulevaisuudessa se on meidän jokaisen tehtä-
vänä ja työn olemme jo aloittaneet. Monet jo 
ymmärtävät, että on olemassa valo, jota kohti 
pyrkiä. Sillä on monta nimeä ja sitä kohti on 
monia teitä. Se ei ole niin oleellista, vaan  se, 
että emme valoa vihaa ja sitä vastaan taistele. 
Kaikki valon  polut yhtyvät lopulta huipulla 
eli Kristuksessa. Siinä on ruumiimme ja sie-
lumme pelastus. Siinä on henkemme kirkkaus.

Viime lehdessä kirjoitin Heikki W. Viro-
laisen hautajaisissa lennelleestä perhosesta, 
mutta en muistanut sen nimeä. Se perhonen 

oli Isomaayökkönen, Eurois occultus. Nimikin  
on aika upea  ainakin latinaksi. Perhoseen on 
vielä liitetty tarina suomensukuisilta kansoilta. 
Sen mukaan shamaanin  henki siirtyi tai esiin-
tyi tässä perhosessa. 

Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesää. 
Tarkkailkaa luontoa, sen ihmeitä ja kauneutta. 

Ne ovat Luojan salapukuinen verho. 
Parhaimmillaan se  voi johtaa haltioitumiseen.

RUUSU-RISTIN KESÄKURSSIT 1.7 – 6.7.2016
Jyväskylän temppelissä, Aittokalliontie 3

Kurssikirjana Pekka Ervast: Johanneksen evankeliumi

Perjantai 1.7                            Klo 19.00                  Tervetulotilaisuus

Lauantai 2.7                             9.00  -  11.00            Aamupuheenvuorot
                                                    11.00 - 13.00            Lounas
                                                    13.00 - 15.00            Alustus, luvut 1-3      (Kylväjä)
                                                    19.00                          Yleisöesitelmä  
                                                                      
Sunnuntai 3.7                          9.00  -  11.00            Aamupuheenvuorot
                                                    11.00 - 13.00            Lounas
                                                    13.00 - 15.00            Alustus, luvut 4-5      (Mikael)
                                                    19.00                          Yleisöesitelmä, Jarmo Anttila:
                                                                                         Uudestisyntyminen 
                                                                       
Maanantai 4.7                          9.00  -  11.00           Aamupuheenvuorot
                                                     11.00 - 13.00           Lounas
                                                     13.00 - 15.00           Alustus, luvut 6-8      (Wäinämö)
                                                     19.00                          Kysymysilta
                                                                                         
Tiistai 5.7                                  9.00  - 11.00            Aamupuheenvuorot
                                                    11.00 - 13.00            Lounas
                                                    13.00 - 15.00            Alustus, 9-10              (Ilmarinen)
                                                    18.00                          Ilta laulellen

Keskiviikko 6.7                       9.00  -   11.00           Aamupuheenvuorot
                                                    11.00 - 13.00            Lounas
                                                    13.00 - 15.00            Alustus, 11-12            ( Jousimies)
                                                    15.00                          Päätöstilaisuus

 Aamuisin mietiskely Temppelissä 8.30

Kurssimaksu 20 €. 
 Ruokailu temppelillä: kasvislounas á 10,00 €, kahvi á 2,50 €
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Paula Monto

Vuosijuhlamme pääsiäisenä

Hiljainen viikko ei ollut kovinkaan 
rauhallinen ja hiljainen Euroopassa 

ja tulinkin kokoontumiseemme vähän seka-
laisessa mielentilassa 
miettien, miten voi-
sin osaltani olla luo-
massa hyvää henkeä 
juhliimme. Saliin 
astuessani tunsin tu-
levani aivan eri maa-
ilmaan sillä palmu- ja 
liljakoristeet loivat 
mielikuvia aivan eri 
ajasta ja paikasta. 
Tämä tuntemuk-
seni ajan ja paikan 
suhteen säilyi koko 
juhlien ajan niin että tunsin hyp-
piväni ihmiskunnan historiassa 
milloin missäkin kohtaa, vaikka 
fyysisesti olinkin samassa pai-
kassa toteamassa tätä kaikkea. 
Jarmo Anttilan avajaispuhe oli 
tässä kokemuksessani yksi mer-
kittävä laukaiseva tekijä, sillä hän 
pyrkikin johdattamaan meidät 
tämänkertaisen prinsiipin, ylemmän manak-
sen ja korkeamman minän sfääreihin. Se ei 
ole enää niinkään ajallista maailmaa, vaan 
enemmän ikuisuutta. Ajatus tämän sielullisen 
puolemme kokemusten keräämisestä eri ruu-
mistuksissa ja erilaisissa ympäristöissä tuntui 
läpäisevän kokemustani jossain alitajunnan 
syvässä virrassa. 

Avajaistilaisuudessa saimme kuulla elävää mu-
siikkia Anneli Sallisen musisoidessa flyygelillä. 
Ryhmät Suomen eri puolilta toivat lyhyet ter-

vehdyksensä ja ihasteltavaksemme jäi 
Porvoon ryhmän yhteistyönä tekemä 
peitto, joita he ovat lähettäneet maail-
man tarvitseville. Näissä tervehdyksis-
sä minäkin sain sanaseni ilmoille, sillä 
myös Lappeenrannassa on alkamassa 
Ruusu-Ristin yleisöluentotoiminta 
yhteistyössä paikallisten teosofien 
kanssa. Vuorollaan sihteeri luki vuo-
sikertomuksensa ja johtaja kertoi ly-
hyesti yhteistyöryhmän toiminnasta. 
Sitten vuorossa oli varapuheenjohta-
jan, Rauno Rinkisen puheenvuoro, 

jossa hän puhui 
nykyisistä kansain-
vaelluksista ja mus-
limien esiintulosta 
Euroopassa, jotka 
jo Nostradamus 
1500-luvulla en-
nusti. Näistä ennus-
tuksista voi lukea 
lisää Pekka Ervas-

tin kirjasta Nostradamus ja Cagliostro. Rauno 
puhui tämän vaelluksen seurauksesta, siitä että 
muslimit opettavat Euroopan kansoille uudel-
leen Jumalan merkitystä ja joka aikanaan tulee 
johtamaan kristinuskon ja islamin puhdistu-
miseen. Nämä tapahtumat olisi kyettävä näke-
mään korkeamman minän perspektiivistä. Tuo 
ikuinen vaeltajamme toimii elämässä ankkuri-

na, joka on täynnä rauhaa, ikään kuin kalliona 
elämänmeren aaltojen keskellä, joten kannattaa 
nostaa tietoisuuttaan pois alemman minän ast-
raalisista myrskyistä etenkin kuullessaan mieltä 
järkyttäviä uutisia maailmalta. Näillä sanoilla 
Rauno muistutti ruusuristityön ja maailman-
katsomuksen tärkeydestä ja toivotti kaikille 
valoa. Tämä puheenvuoro osoitti jälleen miten 
haarukoimme ajassa pitkällä perspektiivillä.

Puheenvuoroja
Keskustelun anti oli monipuolista, joten siitä 
tässä joitain poimittuja lyhennelmiä, tietysti 
oman ymmärrykseni suodattamina: 
- Korkeamman minän tietoisuus inspiroi ihmis-
tä totuuden etsintään. Uuden liiton tie on ilon 
sanomaa eikä enää pakottamista kuten kirkon 
vanha järjestelmä. Jo Kaitaharju aikanaan tote-
si, että sotien luoma viha tulee purkautumaan 
kansainvaelluksina. Meidän haasteemme onkin 
välttää nousemasta veljiämme vastaan. Ilmas-
tonmuutoskin on positiivinen, kun Seulasista 
tuleva lämmin fotoni/valopilvi, joka aiheuttaa 
muutoksen säässä, ymmärretään rakkautena ja 
maan puhdistumisprosessina. Tätä tarvitaan 
ennenkuin esoteerinen kristinusko tulee yleis-
maailmalliseksi uskonnoksi. 

- Meidän kansallinen energiamme on puhdasta, 
koska historiamme ei sisällä väkivaltaista mui-
den kansojen valloitusta, vaan me valloitamme 
maailmaa mm. tieteen ja koulutuksen muodos-
sa, joten tämän energian käyttöä pitäisi lisätä.

- Merkittävintä mitä elämässä on löytynyt, on 
hiljaisuus. Siinä ei ole aikaa, ei paikkaa, vaan 
tietoisuuden valo. Hiljaisuus on sydämessä ja 
tietoisuus aistii sen valona ja lämpönä - rakkau-
tena. Valo joka vaeltaa maailmassa olemme me.

Rakkaus + ymärrys = sydämen viisaus. 

- Ruusu-Ristillä on paljon annettavaa, sillä tääl-
lä opimme mm. vuorovaikutustaitoja ja vahvis-
tamme maailmankuvaa ja ymmärrystä arjessa 
kohtaamistamme asioista kuten onnellisuus, 
pelkotilat ja masennus. On hyvä tietää, mistä 
tässä elämässä on kyse ja tämän elämänymmär-
ryksen tuomiseksi ihmisille me täällä työsken-
telemme. Puhdistuksen tie koskee myös luon-
toa ja sen auttamista, sillä todellinen elämä on 
Jumalassa, joka käsittää koko luomakunnan.

- On kolme tapaa tuoda ruusuristiläistä elämän-
ymmärrystä esiin: puhe, toiminta ja oleminen. 
Tee työtä omien lahjakkuuksiesi mukaan, sillä 
jokainen on hyvä jossakin näistä ja tällä tavalla 
me elämme todeksi omaa totuuttamme.

(Tässä vaiheessa Jarmo Anttila muistutti Sam-
mon muruista joita kohtaamme eräänlaisina 
kannustusvilautuksina. Silloin valo välähtää ja 
saamme näin vahvistuksen, että olemme oikeal-
la tiellä. Siihen sisältyy tuo järkkymätön rauha 
ja kokemus, että kaikki on todella järjestykses-
sä. Ole siis hereillä ja mieti, mitkä ovat talentti-
si ja miten toimit niiden mukaan.)

- Tärkeintä on miten kohtelemme toisiamme! 
Teko voi olla pienikin, kuten hymy vastaantu-
levalle, mutta se voi tuoda suuren ilon toiselle 
,jolle se on ehkä ainut ihmiskontakti pitkään 
aikaan.

- Kohtaamisissa on oltava hereillä, jotta tietää 
mitä siinä kuuluu antaa – onko se iloinen ter-
vehdys vai kenties syvällinen keskustelu. Ole-
minenkin on teko sillä ajatuksiemme valo valai-
see ympäristöä.
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- Sotien ja ristiriitojen runtelemassa maailmassa 
henkinen kulttuuri auttaa selviämään ja Ruusu-
Ristinkin yksi rooli on juuri tässä.

- Ruusuristiläisinä toimimme taustalla ja inspi-
roivana voimana. Emme voi enää linnottautua 
sulkemalla rajat, sillä kuljemme ykseyttä kohti, 
kohti mestariutta, jossa tietoisuus on kollektii-
vista.

Avajaistilaisuuden päätti perinteinen ”raha-
marssi” joten pääsimme heti käytännön toi-
miin yhteiseksi hyväksi. Emännät olivat valmis-
taneet meille pöytäkeskustelujen kannustimik-
si hyvät pöydän antimet. Illan installaatiojuhla 
oli kauneudessaan harmoninen ja saimmekin 
yhden mies- ja yhden naisjäsenen joukkoamme 
vahvistamaan. 

Väliajan pohdiskelut
Illalla omalla ajallani käsiini annettu runokirja 
kuljetti minut jälleen tekstillään tuohon ajalli-
sen historian pyöritykseen, jossa tunsin olevani 
seikkailulla. Aamun rauhassa luin 1400-luvulla 
eläneen Ikkyuun zen-runoja, jotka saivat ajatte-
lemaan mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta 
tässä hetkessä ilmenevänä ykseyden valonpil-
kahduksena. Jeesuksen Vuorisaarnan, Budd-

han opin ja muidenkin uskontojen opetukset 
pienine epätäydellisyyksineen tulevat sulautu-
maan ja luomaan täydellisen harmonian uuden 
”uskonnon” muodossa. Kyllä, haluan käyttää 
lainausmerkkejä, koska tulevasta maailmanym-
märryksestä ei mielestäni voi enää käyttää tätä 
sanaa, joka on arvonsa menettänyt nykyihmi-
sen mielessä.

Sunnuntain antia
Kirjallisuusseura on valmistelemassa Pekka Er-
vastin elämäkertaa ja Ruusu-Ristin historiikkia 
tulevaa 100-vuotisjuhlavuotta varten. Uutena 
kirjana on kustannettu Kalevalan avaimen sak-
sankielinen käännös, jota on jo muutamia kap-
paleita saatettu maailmalle. Eila Tarastin val-
mistelema Helvi Leiviskän elämäkerta on vielä 
tekeillä. Ruusuristityössä kirjallisuus on hyvin 
merkittävässä asemassa ja sen vuoksi esitettiin-
kin toive, että saataisiin lisää jäsenmaksuja (20 
€) kirjallisuusseuralle sillä se toimii avustuk-
sena tälle työsaralle (tilinumero laitetaan leh-
teen). Myös vapaaehtoisia toimijoita tarvitaan 
messuille ja muihin tapahtumiin, joissa kon-
takteja henkisestä kasvusta kiinnostuneisiin 
ihmisiin saadaan parhaiten luotua kirjojen ja 
palvelun kautta.

Pääsiäisaika huipentui yleisölle suunnattuun 
juhlaamme, jossa ohjelma oli korkealaatuinen. 
Minä hahmo-
tin taiteellisen 
ohjelman jakau-
tuvan kolmeen 
eri maailmaan 
tai olemuspuo-
leen. Lauluyhtye 
Palo Ensemblen 
tulkinnat mm. 
Bachin koraaleis-
ta olivat moniäänisyy-
dessään hyvin puhtaan 
kaunista kuultavaa. 
Tuomas Niinisen flyy-
gelillä soittamat Prelu-
dit kuvasivat taas eri-
laista maailmaa, jossa 
harmonia ei ollut niin 
ilmeinen, vaan vielä 
osittain pintasointujen 
alle piiloutuneena. 
Läheisin minulle 
oli lausuntaryh-
män esitys tutuista 
runoista, jotka oli 
maustettu kitaran 
ja laulun heleillä 
soinnuilla. Jarmon 
juhlapuheen voi-
nee jokainen lukea 
toisaalta lehdestä. 
Ylösnousemusjuh-
lan ilo ja autuus oli 
hienosti kietou-
tuneena kokonai-
suuteen, joka rakentui erilaisista osista. 

Kohti kesää mieli valossa

Vuosijuhlien lopettajaistilaisuudessa saimme 
tehtäväksi lukea kesäkursseja varten Pekka Er-

vastin kirjan Johanneksen evankeliumi, 
jonka oheislukemiseksi sopivat kaikki 
muutkin P.E.:n kirjat, sekä lisäksi Steinerin 
teos samaisesta evankeliumista. Yhteistä 
majoitusta ei tämän hetken tiedon mukaan 
saada kesäkursseille edellisten vuosien ma-
jatalosta ,sillä Työvoimaopiston rantapaik-
ka on nykyisellään pakolaisten käytössä. 

Olemme iloisia heidän puolestaan ja 
etsimme majapaikkamme muista suo-
jista. Vuosikokouksen motoksi tuli 
”mieli valossa” ja sitä siteeraten Jar-
mo päättikin kokouksen sanoen, että 
mieli valossa kuljemme kohti Kristus-
ta. Ennen lopetusta kiitoksensa saivat 
tietysti salin upeasta somistuksesta 
vastanneet kuin myös ison urakkansa 
hienosti hoitaneet emännät sekä tie-
tysti johtajamme, joka kukitettiin sy-
vän punaisilla ruusuilla. Näin me pää-
simme taas erkanemaan kukin suun-

nillemme jatkamaan aherrusta arjen työmailla, 
tuo sisäinen valo toivottavasti voimistuneena. 
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Paul Brunton

Okkulttiset voimat

Ylisielua kuvataan suurena valtamerenä, 
jossa on myriadeja lahdelmia, 
joista jokainen edustaa yksityisen 

ihmisen tajuntaa. Tästä saa jonkinlaisen 
lähtökohdan okkulttisten ilmiöiden ja 
telepatian periaatteiden ymmärtämiseen. 
Ihmiset ajattelevat, että okkulttisten voimien 
kehittäminen on joko tärkeä täydennys 
henkisessä etsinnässä tai suotavaa sellaisenaan. 
Okkulttisilla voimilla ei ole mitään tekemistä 
etsintämme kanssa. Yliminää etsiessämme 
emme saa pysähtyä en route, tien viereen. 
Kaikki okkulttiset voimat kuuluvat sielun 
tasolle. Ne ovat planetaarisen Ylisielun alueen 
ilmiöitä. Jos pääset Ylisielun alueille, pääset 
myös okkulttisten voimien alueelle.

Mutta Ylisielu ei ole Yliminä. Se on yhtä ta-
soa alempana. Jos aiot pysyä Ylisielun alueel-
la, et saavuta koskaan Yliminää. Mitä sinulta 
puuttuu? Haluatko tavoittaa taivasten valta-
kunnan? Silloin sinun on jatkettava edelleen. 
Sinun on jätettävä taaksesi Ylisielu ja sen mu-
kana kaikki okkulttiset voimat. Opettele tu-
lemaan ahtaalle portille, jossa kaikki jätetään 
taakse – se mitä omistat aineellisesti ja sielul-
lisesti, mentaalisesti.

Jos takerrut okkulttisiin voimiin, et koskaan 
pääse läpi siitä portista, joka johtaa taivasten 
valtakuntaan. Näillä voimilla ei ole mitään 
tekemistä meidän kanssamme etsiessämme 
Yliminää. Jotkut ihmiset käyttävät aikansa ja 
energiansa tavoitellessaan näitä voimia, mut-
ta hyvin harvojen onnistuu saada niitä. Jos 
he kuitenkin onnistuvat siinä, he pysähtyvät 

henkisessä kehityksessään. Ja he myös pysy-
vät paikallaan, kunnes luopuvat okkulttisten 
ilmiöiden tavoittelemisesta. On helppo ym-
märtää, kuinka niin monia uskonnollisia yh-
teisöjä syntyy seuraamaan johtajia, jotka ovat 
pysähtyneet eri kohdilla tien varteen etsies-
sään totuutta.

Jeesus lupasi, että kaikki annettaisiin sinulle, 
jos etsit taivasten valtakuntaa. On siis olemas-
sa korkeampi tie, joka edellyttää sitä, että et-
sit taivasten valtakuntaa. Ja jos haluat löytää 
valtakunnan, sinun on luovuttava persoonal-
lisesta egostasi. Ja jos luovut persoonallises-
ta minästäsi, lakkaat haluamasta aineellisia 
asioita. Sinulla on oleva tiettyjä materiaalisia 
tarpeita, mutta silloin olet uskonut ne tai-
vaallisen Isäsi haltuun ja hän on pitävä niistä 
huolen. Mutta jos ajattelet, että olet viisaampi 
kuin Isäsi ja yrität mentaalisen keskittymisen 
avulla antaa määräyksen Isälle, hän jättää si-
nut yksin hoitamaan asioita oman kokemuk-
sesi keinoin.

Sinulla on Jeesuksen tie tai näiden uskonnol-
listen yhteisöjen tie, ja ne ovat kaksi erilaista 
tietä. Ja vaikka uskonnolliset yhteisöt käyttä-
vät Jeesuksen nimeä ja väittävät seuraavansa 
häntä, se ei ole sama asia. Tiet ovat erilaiset. 
Jumalalla on viimeinen sana, ei meillä. Mut-
ta ensimmäinen on se tie, että persoonallisen 
minän tahto luovutetaan, ja se tuo aina mu-
kanaan sisäisen rauhan ja lujuuden kantaa 
omat huolet, onnistutaanpa tai ei saamaan 
hyvä onni ja terveys. Toinen tapa on se, että 
käytetään persoonallista egoa tyydyttämään 

henkilökohtaisia toiveita. Se tuo aina muka-
naan sielullista levottomuutta ja epävarmuut-
ta siitä, miten kohdata huolet. Edellinen tie 
on jumalallinen ja oikea, toinen egoistinen ja 
väärä.

Jos jollakin adeptilla tai ihmisellä on maagista 
voimaa, se johtuu siitä, että hän on keskittynyt 
siihen ja tavoitellut sitä, eikä yksin tässä synty-
mässä vaan myös edelli-
sissä inkarnaatioissaan. 
Tämä oli hänen kehityk-
sensä linja, ja kun hän lo-
pulta saavutti adeptiuden, 
nämä voimat olivat hä-
nellä käytettävissä, koska 
hän oli pyrkinyt saamaan 
ne ja Totuuden täyteys 
toi ne palkkiona. Jos hän 
olisi etsinyt vain Totuut-
ta, hänellä ei olisi ollut 
näitä voimia, mutta hän 
olisi silti ollut yhtä korkea 
adepti, koska hänen tie-
toisuutensa olisi ollut to-
dellinen ja ikuinen. Eikä 
aineellinen maailma, mi-
ten kaikessa läsnäolevalta 
se olisikin tuntunut, olisi 
hänelle merkinnyt todellisuutta, vaan sillä olisi 
ollut hänelle pikemminkin unen arvo.

Sellainen adepti, jolla on okkulttisia voimia, pitää 
näitä voimia univoimina. Hänelle ne eivät mer-
kitse kovin paljoa, koska hänen on niitä harjoit-
taakseen astuttava alaspäin korkeammasta tie-
toisuudestaan. Hänellä on jonkinlainen itsensä 
uhraamisen muoto käyttää parantamisvoimaan-
sa tai okkulttisia voimiaan, koska ne eivät kuulu 

ikuisen hengen tasolle vaan mielen tasolle, joka 
on alempana.

Turhanpäiväisyys on ensimmäinen niistä an-
soista, jotka ovat odottamassa henkilöä, jolla 
on puolittain kehittyneitä okkulttisia voimia. 
Yliluonnollinen on pelkästään luonnollinen 
väärinkäsitettynä. Jokainen äärellinen tajunta 
on vain pyörre, pyörrevirta, äärettömässä Yli-

sielussa. Sillä ei ole todel-
lisuudessa mitään selvää 
ja erillistä olemassaoloa 
perusolemuksena, vaan se 
on kuin aallonpohja valta-
meressä, vain muodoltaan 
erilainen. Se ei ole koskaan 
ollut hetkeäkään erillään 
Ylisielusta.

Älä siksi tee sitä yleistä 
erehdystä, että odottaisit 
adeptilta okkulttisia ih-
meitä, muutoin tulet 
pettymään. Hän käyttää 
näitä okkulttisia voimia, 
milloin hän pitää sitä so-
veliaana, mutta ei muul-
loin. On eräs asia, joka 
meidän on muistettava, 

ja se on, että ihminen joka on löytänyt juma-
lallisen hengen lähteen, on löytänyt kaiken 
voiman lähteen, myös okkulttisten voimien. 
Maagiset voimat ovat sellaisenaan vähäisempiä 
osoituksia Yliminän korkeammista voimista, 
koska viime kädessä on olemassa vain yksi voi-
ma ja koko universumissa yksi voima, samoin 
kuin on olemassa vain yksi sielu. Kun tämä 
voima tulee alas ja tihentyy, se jakaantuu alem-
miksi voimiksi ja nämä jälleen heikommiksi 
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perusvoiman ilmauksiksi ja niiksi erilaisiksi 
voimiksi ja energioiksi, jotka me tunnemme.

Saattaa olla että adepti ei ole kehittänyt 
esimerkiksi parantavaa voimaa. Hän on 
saattanut toimia saadakseen Yliminän 
voiman, joka on suurin voima maailmassa. 
Tällä voimalla hän voi saada aikaan mitä 
suurimpia ihmeitä, paljon suurempia kuin 
mitä saadaan aikaan okkulttisilla voimilla. 
Suurin ihme, minkä adepti voi suorittaa, 
on se, että hän auttaa muita saavuttamaan 
toisen tietoisuuden, koska se auttaa heidän 
heräämistään harhasta totuuteen. Siitä 
huolimatta Yliminän voima on sellainen, 
koska se on kaikkien asioiden perusta ja se 
voi suorittaa ja suorittaakin aika ajoin mitä 
hämmästyttävämpiä ihmetekoja, käyttäen 
tietenkin välineenään Ylisielua. Ne, joita 
on ilmestynyt tähän maailmaan ja jotka 
ovat suorittaneet eriskummallisia asioita ja 
tehneet ihmeitä, eivät ole tavallisesti olleet 
adepteja sanan parhaassa mielessä. He eivät 
ole löytäneet iankaikkista elämää. Jos nämä 
ihmiset toivovat tulevansa tosi adepteiksi, 
jos he toivovat tulevansa sellaisiksi kuin 
Jeesus oli, silloin heidän tarvitsee ottaa vain 
yksi askel, ja se on että he luopuvat omista 
voimistaan ja lähtevät sitten korkeammalle 
polulle. Sellaisista okkulttisista voimista tulee 
kompastuskivi, kun he alkavat etsiä jotain 
korkeampaa. Ne ovat sielullisia voimia, 
ja hengen tason löytääkseen etsijän on 

ylitettävä sielullinen taso. Jos sellaiset ihmiset 
ovat ylittäneet mielen tason ja luopuneet 
sen voimista, he hengen tavoitettuaan 
huomaavat myöhemmin, että nämä voimat 
ovat palanneet heille takaisin. Yliminä 
käyttää sitten heitä suorittamaan ihmeellisiä 
voimatekoja ilman, ettei heillä ole niissä enää 
mukana itsekästä vaikutinta. Näitä voimia 
käytetään ainoastaan Yliminän tahdon 
ilmauksensa, ei persoonallisen minän, mikä 
muuttaa täydellisesti sen mitä maailmassa 
tehdään.

Henkiseen tietoisuuteen liittyy suuri mysteeri, 
salaisuus, jonka länsimaiset ihmiset kokevat 
hyvin vaikeaksi ymmärtää, ja se on egon 
luovuttaminen tai niin kuin Jeesus sen sanoi 
"oman elämänsä kadottaminen". Kun luovutat 
egosi ja saavutat totuuden, et enää itse toimi 
vaan sinussa toimitaan, et enää itse puhu 
vaan sinun kauttasi puhutaan. Se merkitsee, 
että Yliminä on tavoittanut sellaisen 
polttopisteen ja ulospääsyn maailmaan, jota 
sillä ei ollut ennen. Se on ihme. Yliminä on 
kaikkialla, se on aina läsnä. Se on kaikkien 
asioiden perusta, se läpäisee koko avaruuden.

Tiivistelmä poiminnosta Paul Bruntonin kir-
jasta Totuuden jäljillä.

Etusivu 
Artikkelit

Ganymedes

Kuin hehkut aamussa
ympärilläin
sa kevät, armain!
Sa lemmen onnella
tuhatkerroin
mun täytät, lämmöllä
pyhän tuntees,
sa iki-kaunis.
Jospa sun tavoittaa
käsin ma voisin!

Ah, sinun rinnallas
lemmessä lepään,
kukkasi, ruohosi
poveeni tunkevat.
Vilvoitat hehkuvan
rintani janon,
aamuinen tuuli!
Satakieli kutsuu
laakson sumuista.

Ma tulen! Ma tulen!
Minne, ah, minne?

Ylös, ylös on matka!
Pilvet painuvat
alaspäin, pilvet
taipuvat lempeni puoleen
Puoleeni, luokseni!
Sylissänne
ylöspäin!
Rakkauden sylissä!
Ylöspäin rinnallesi,
Kaikkeus-isämme!

                                                Johann Wolfgang von Goethe
                                                  Suomennos: V. A. Koskenniemi
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H. P. Blavatsky

Okkultismi ja okkulttiset taidot

Olen usein kuullut, mutten koskaan 
aiemmin uskonut,

Että on niitä, jotka voivat voimakkain 
maagisin loitsuin

Taivuttaa luonnonlait palvelemaan 
kieroja tarkoitusperiään.

— MILTON

Monet tämän kuun "kirjeenvaihdon" 
kirjeet kertovat siitä, kuinka suuri 
vaikutus viime kuussa julkaistulla 

"Käytännöllinen okkultismi" -artikkelilla on 
joihinkuihin lukijoihin ollut. Nämä kirjeet 
ovat omiaan todistamaan ja vahvistamaan 
kahta loogista johtopäätöstä:

a) Niiden hyvin koulutettujen ja syvämiet-
teisten ihmisten, jotka uskovat okkultismin ja 
magian (jotka ovat kaksi aivan eri asiaa) ole-
massaoloon, määrä on paljon suurempi kuin 
nykyaikainen materialisti kuvittelee.

b) Useimmilla, jotka niihin uskovat (ja joista 
monet ovat teosofeja) ei ole selkeää käsitystä 
okkultismin luonteesta, ja he sekoittavat yleen-
sä sen okkulttisiin tieteisiin, mukaan lukien 
"mustaan magiaan".

Heidän kuvauksensa niistä voimista, joita ih-
miset voivat okkultismin avulla saavuttaa, 
ja keinoista, joilla nuo voimat voidaan ottaa 

haltuun, ovat yhtä monenkirjavia kuin mie-
likuvituksellisiakin. Jotkut kuvittelevat, että 
tarvitaan vain opettaja näyttämään tietä, jotta 
voi tulla Zanoniksi. Toiset taas luulevat, että ei 
tarvitse kuin kulkea Suezin kanavan yli Intiaan 
tullakseen uudeksi Roger Baconiksi tai jopa 
St. Germainin kreiviksi. Monet pitävät ihan-
teenaan ikuisesti nuorta Margravea ja vähät 
välittävät sielusta, joka maksettiin sen hintana. 
Monet luulevat okkultismiksi Endorin noidan 
taikuuksia, joissa "haukottelevan maan uume-
nista ja Styks-virran hämärästä kutsutaan heik-
koja haamuja valon poluille", ja katsovat, että 
heitä on pidettävä täysin kehittyneinä adeptei-
na tällaisten taitojen vuoksi. Kuvitellaan myös, 
että Eliphas Lévin piloillaan kehittelemän "se-
remoniallisen magian" säännöt periytyisivät 
entisaikojen arhatien filosofiasta. Lyhyesti sa-
nottuna ne prismat, joiden lävitse okkultismi 
ilmenee filosofiaan perehtymättömien silmien 
eteen, ovat yhtä värikkäitä ja moninaisia kuin 
ihmiset niiden kuvittelevat olevan.

Mahtavatko nämä viisauden ja voiman kokelaat 
närkästyä pahastikin, jos karu totuus paljaste-
taan heille? Ei ole ainoastaan käytännöllistä, 
vaan nykyään myös välttämätöntä, että suurin 
osa heistä palautetaan järkiinsä ennen kuin on 
liian myöhäistä. Totuus voidaan tiivistää muu-
tamaan sanaan: niiden satojen länsimaalaisten, 
jotka kutsuvat itseään "okkultisteiksi", joukos-
sa ei ole edes puolta tusinaa sellaista, joilla on 
edes jotakuinkin oikea käsitys siitä, millainen 
on luonteeltaan se tieteenala, jonka he pyrkivät 

ottamaan haltuunsa. Muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta he kaikki ovat oikopäätä mat-
kalla kohti noituutta ja mustaa magiaa. Palaut-
takoot he jonkinlaisen järjestyksen kaaokseen, 
joka on vallannut heidän mielensä, ennen kuin 
he esittävät vastalauseita tähän väitteeseen. 
Oppikoot he ensin, mikä on todellinen suhde 
ja ero okkulttisten tieteiden ja okkultismin vä-
lillä, ja vihastukoot sen jälkeen, jos he edelleen 
ovat sitä mieltä, että heidän kantansa on oikea. 
Sillä välin oppikoot he, että okkultismi eroaa 
magiasta ja muista salaisista tieteistä yhtä lail-
la kuin loistava aurinko eroaa talikynttilästä, 
yhtä lailla kuin muuttumaton ja kuolematon 
ihmisen henki — heijastus absoluuttisesta, 
aluttomasta ja tiedon ulottumattomissa ole-
vasta KAIKKEUDESTA — eroaa maallisesta 
mudasta eli ihmisruumiista.

Täällä korkeasti sivistyneessä läntisessä maa-
ilmassa, jossa tietyt ideat ja ajatukset ovat ke-
hittyneet ja niiden vanavedessä ovat syntyneet 
nykyiset kielet ja sanat — kuten on tapahtunut 
jokaisen kielen kohdalla — on tapahtunut seu-
raavaa: mitä maallisemmiksi ideat ja ajatuk-
set kehittyivät läntisten maiden itsekkäässä, 
kylmässä ilmapiirissä, jossa alituisesti jahda-
taan tämän maailman aineellista hyvää, sitä 
vähemmän tunnettiin tarvetta tuottaa uusia 
ilmaisuja nimittämään sitä, mitä alettiin pitää 
ehdottomana "taikauskona". Tällaisilla sanoilla 
saatettiin tavoittaa ainoastaan sellaisia ajatuk-
sia, joita sivistyneen miehen ei kannattanut 
hautoa mielessään. "Magiasta" tuli synonyymi 
silmänkääntötempuille, "taikuudesta" vastine 
karkealle oppimattomuudelle ja "okkultismis-
ta" kurja jäänne keskiajan heikkomielisten tuli-
filosofien, kuten Jacob Böhmen ja St. Martinin 
käyttämästä termistöstä. Näiden ilmaisujen 
uskotaan enemmän kuin hyvin kattavan kai-

ken sen, mitä sana "silmänkääntötemppu" pitää 
sisällään. Näihin sanoihin liittyy halveksuntaa, 
ja niitä käytetään yleensä ainoastaan silloin, 
kun viitataan pimeiden aikojen ja ammois-
ten pakanallisten aikojen arvottomiin jään-
nöksiin. Siksi englannin kielessä ei ole sanoja, 
joilla voisi määritellä ja kuvata tarkasti eroa 
tällaisten epätavallisten voimien tai tieteenla-
jien, joiden avulla niitä voidaan oppia hallit-
semaan, välillä. Toisin on itämaisten kielten, 
erityisesti sanskritin laita. Mitä sellaiset sanat 
niin kuin "ihme" tai "taikavoima", jotka tar-
koittavat loppujen lopuksi aivan samaa asiaa 
(nehän ilmaisevat ajatusta siitä, että tuotetaan 
ihmeellisiä ilmestyksiä kumoamalla luonnon 
lait [!!]), kuten yleisesti asiantuntijoiksi tun-
nustetut tahot ovat määritelleet – ilmaisevat 
niiden kuulijoille tai lausujille? Kristitty, joka 
uskoo lujasti ihmeisiin, koska Jumalan sano-
taan tuottaneen sellaisia Mooseksen kautta, 
joko pitää faaraon maagien taikoja huijauksena 
tai lukee ne paholaisen töiksi. Hurskaat viha-
miehemme yhdistävät okkultismin viimeksi 
mainittuihin tekoihin. Samalla heidän juma-
lattomat, vääräuskoiset vastustajansa naura-
vat Moosekselle, maagikoille ja okkultisteille 
ja punastuvat pelkästä siitä ajatuksesta, että 
pohtisivat vakavasti näiden "taikauskoa". Tämä 
johtuu siitä, että ei ole olemassa ilmaisua, joka 
kiteyttäisi eron näiden asioiden väillä. Ei ole 
sanoja, joilla voisi ilmaista valoja ja varjoja ja 
piirtää rajalinjan, joka erottaa toisistaan sen, 
mikä on ylevää ja todellista, ja sen, mikä on 
järjetöntä ja naurettavaa. Viimeksi mainittui-
hin kuuluvat ne teologiset tulkinnat, joissa pu-
hutaan "luonnon lakeja rikkovasta" ihmisestä, 
Jumalasta tai paholaisesta. Ensiksi mainittui-
hin taas kuuluvat Mooseksen ja maagikkojen 
suorittamat tieteelliset "ihmeet" ja taiat, jotka 
ovat yhdenmukaisia luonnonlakien kanssa. 
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Nämä taidot juontavat juurensa viisauden 
pyhättöihin, jotka olivat menneiden aiko-
jen "kuninkaallisia piirejä", ja todelliseen 
OKKULTISMIIN. Tämä sana, "okkultis-
mi", on ilman muuta harhaanjohtava. Se on 
käännetty sanasta gupta-vidyâ, "salainen tie-
to". Mutta mitä tämä tieto koskee? Eräät sans-
kritin sanat auttavat ymmärtämään asiaa.

On olemassa neljä nimitystä (useiden muiden 
joukossa), joilla viitataan erilaisiin esoteerisen 
tiedon tai tieteen tyyppeihin. Nämä nimet 
mainitaan jopa eksoteerisissa purâna-teksteissä.

1) Yajna-vidyâ1 tar-
koittaa tietoa luonnon 
salaisista voimista, jot-
ka on herätetty tietyil-
lä uskonnollisilla sere-
monioilla ja riiteillä.

2) Mahavidyâ, "suuri 
tieto", kabbalistien ja 
tantrikan palvojien 
magia, edustaa usein 
pahimmanlaatuista 
noituutta.

3) Guhya-vidyâ, tieto ilman (eetterin) mysti-
sistä voimista. Mantrat (lauletut rukoukset ja 
loitsut) liittyvät tähän tietoon, ja niiden vaiku-
tus riippuu käytetystä rytmistä ja melodiasta. 
Toisin sanoen kyse on maagisesta toimitukses-
ta, joka perustuu luonnonvoimien ja niiden vä-
listen suhteiden tuntemukselle.

4) ÂTMA-VIDYÂ, käsite, joka usein käänne-
tään yksinkertaisesti "hengen tiedoksi", viittaa 
itämaiden tuntijoiden todelliseen viisauteen. 
Sen merkitys on kuitenkin paljon laajempi.

1 Bramiinit kertovat seuraavaa: "Yajna on ol-
lut olemassa aikojen alusta lähtien, sillä se 
on syntyisin Korkeimmasta… jossa se uinui 
’aluttomasta alusta’ asti. Se on avain TRAI-
VIDYÂAN, kolminkertaiseen pyhään Rig-
säkeiden tieteeseen, jossa käsitellään yajuja eli 
uhrimysteereitä. ’Yajna’ on olemassa näkymät-
tömänä kaiken aikaa. Se on kuin sähkölaitteen 
piilevä voima, joka voidaan milloin vain saada 
toimimaan sopivalla laitteella. Sen uskotaan 
nousevan ahavaniyasta eli uhritulesta taivaisiin 
asti, jolloin se muodostaa sillan tai tikkaat, joita 
pitkin uhrin tekijä voi asettua yhteyteen jumal-

ten ja henkien maailman kanssa 
ja jopa nousta maallisen elämänsä 
aikana heidän asuinsijoilleen." — 
Martin Haug: Aitareya Brahmâ-
na.

"Yajna on eräs âkâshan muodois-
ta, ja se mystinen sana, joka he-
rättää sen henkiin vihityn papin 
lausuttua sen mentaalisesti, on se 
kadonnut sana, joka saa voimansa 
TAHDONVOIMAN kautta." — 
Hunnuton Isis, Vol. I, Johdanto, 
suom. Sirkka Virolainen. Ks. Aita-
reya Brahmana, Haug.

Viimeiseksi mainittu okkultismin laji on ai-
noa, jota Valoa tielle -kirjaa ihannoivan, vii-
saan ja epäitsekkään teosofin tulisi tavoitella. 
Kaikki muut lajit ovat haaroja "okkulttisista 
taidoista", eli ne pohjautuvat tietoon kaikkien 
luontokuntiin kuuluvien asioiden – kuten ki-
vennäisten, kasvien ja eläinten – todellisesta 
olemuksesta. Nämä ilmiöt kuuluvat aineelli-
sen luonnon piiriin riippumatta siitä, kuinka 
näkymättömiä ne ovat luonteeltaan tai kuinka 
kauan ne ovat olleet käsittämättömiä tieteelli-

selle ymmärrykselle. Alkemia, astrologia, ok-
kulttinen fysiologia ja kädestä ennustaminen 
kuuluvat kaikki luonnon piiriin, ja täsmälliset 
tieteet (joita kenties nimitetään täsmällisiksi 
juuri siksi, että niiden on tänä paradoksaalisten 
filosofioiden aikana huomattu olevan jotakin 
aivan päinvastaista) ovat jo löytäneet useita yllä 
mainittuihin taitoihin kuuluvia salaisuuksia. 
Mutta selvänäköisyys, jonka vertauskuva Intias-
sa on "Sivan silmä" ja jota Japanissa kutsutaan 
"äärettömäksi katseeksi", ei kuulu hypnotismin, 
tuon mesmerismin aviottoman lapsen alaan, 
eikä selvänäkökykyä voi saavuttaa tällaisten 
menetelmien avulla. Kaikki muut taidot voi-
daan ottaa haltuun ja niiden hedelmät voidaan 
korjata, mutta âtma-vidyân kannalta niiden 
merkitys on vähäinen. Se pitää sisällään kaikki 
nämä muut taidot ja saattaa jopa ajoittain hyö-
dyntää niitä, mutta ainoastaan hyväntahtoisiin 
tarkoituksiin, ja vasta sitten, kun ne on puhdis-
tettu kaikista epäpuhtauksista, jolloin jäljelle 
ei jää häivääkään itsekkäistä tarkoitusperistä. 
Selittäkäämme tarkemmin: Kuka tahansa voi 
päättää opiskelevansa yhtä tai useampia edellä 
mainituista "okkulttisista taidoista" ilman, että 
se edellyttäisi mitään suurta esivalmistelua – ja 
jopa ilman, että niiden harjoittaja omaksuisi 
mitään erityisen rajoittavaa elämäntapaa. Näi-
den taitojen opiskelija voi jopa toimia ilman 
korkeita moraalisia suuntaviivoja. Lyönpä vetoa 
kymmenen yhtä vastaan, että tässä tapaukses-
sa oppilas kehittyy kelpo velhoksi – ja putoaa 
päistikkaa mustan magian piiriin. Mutta mitä 
merkitystä tällä on? Voodoon harjoittajat ja 
dugpat syövät, juovat ja juhlivat, vaikka heidän 
helvetilliset menetelmänsä ovat vaatineet satoja 
uhreja. Ja niin tekevät myös nuo rakastettavat 
lääketieteen alalla toimivat herrasmiehet, nuo 
vivisektioiden tekijät ja diplomilla varustetut 
"hypnotisoijat"; ainoa ero on se, että voodoon 

harjoittajat ja dugpat ovat noitia aivan tietoi-
sesti, kun taas Charcott-Richet’n väki on sitä 
tiedostamattaan. Koska molempien täytyy ke-
rätä hedelmät ja saavutukset, joita musta magia 
on heille antanut, on oikeudenmukaista, että 
näitä taitoja harjoittavat länsimaalaiset saavat 
rangaistuksen ja maineen lisäksi myös ne hyö-
dyt ja nautinnot, joita näistä taidoista koituu. 
Toistamme, että hypnotismi ja vivisektio, joita 
näissä koulukunnissa harjoitetaan, ovat pelk-
kää noituutta eivätkä mitään muuta. Ainoa 
ero on siinä, ettei näissä kouluissa ole sitä tie-
toa, joka voodoon harjoittajilla ja dugpoilla on 
hallussaan. Sitä Charcott-Richet ei voi hankkia 
edes puolen vuosisadan ankaralla opiskelulla 
ja kokeellisen tarkkailun menetelmillä. Siispä 
he, jotka puuhastelevat magian parissa, riippu-
matta siitä, ymmärtävätkö he sen luonnetta tai 
eivät, mutta jotka pitävät oppilaille asetettuja 
sääntöjä liian ankarina ja jotka siksi luopuvat 
âtma-vidyâsta eli okkultismista – toimikoot he 
ilman tuota tietoa. Kehittykööt he kaikin mo-
komin noidiksi – siitä huolimatta, että seuraa-
vien kymmenen ruumiillistumansa ajan he syn-
tyvät voodoon harjoittajiksi ja dugpoiksi.

Lukijamme ovat ilmeisesti kiinnostuneita heis-
tä, jotka tuntevat vastustamatonta vetoa okkul-
tismia kohtaan ja jotka eivät siltikään ymmärrä 
sen, mitä he tavoittelevat, todellista luonnetta, 
eivätkä myöskään pysty vastustamaan intohi-
mojaan saati siten olemaan täysin epäitsekkäi-
tä.

Kuinka käy noiden onnettomien, jotka ovat 
joutuneet ristiriitaisten tunteiden riepotelta-
viksi? Ei liene tarpeen toistaa jokaiselle sitä 
selvää tosiasiaa, että kun ihmisen sydämessä on 
kerran herännyt halu okkultismiin, ei hänellä 
ole enää toivoa rauhasta eikä lepopaikasta tai 
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lohtua missään maailman kolkassa. Hellittämä-
tön levottomuus, jota hän ei pysy vaientamaan, 
ajaa hänet elämän kesyttömille ja kaukaisille 
poluille. Hänen sydämensä on liian kylläinen 
intohimosta ja itsekkäästä halusta, eikä hän 
pääse Kultaisen Portin toiselle puolen. Hän 
ei löydä rauhaa tavallisesta elämästä. Täytyy-
kö hänen siis väistämättä ajautua noituuden ja 
mustan magian tielle, jolloin hänelle karttuu 
monien ruumiillistumien aikana kammotta-
va karmallinen taakka? Onko hänelle mitään 
muuta tietä?

Tietenkin on, me vastaamme. Nouskoon hän 
ainoastaan sille tasolle, jonka hän kokee so-
pivaksi itselleen. Älköön hän ottako liian ras-
kasta taakkaa kannettavakseen. Opiskelkoon 
hän filosofiaa ja "hengen tiedettä" ilman, että 
hän koskaan tulisi mahatmaksi, buddhaksi tai 
suureksi pyhimykseksi. Täten hän voi tulla yh-
deksi ihmiskunnan vaatimattomista hyvänteki-
jöistä, joilla ei ole mitään "yli-inhimillisiä" voi-
mia. Siddhit (tai arhat-voimat) ovat vain niille, 
jotka voivat mukautua kirjaimellisesti niihin 
hirveisiin uhrauksiin, joita tällainen koulutus 
vaatii. Tietäkööt he ja muistakoot he aina, että 
todellinen okkultismi ja teosofia tarkoittaa täy-
dellistä ITSESTÄ luopumista, ehdottomasti ja 
kokonaan, niin ajatuksissa kuin teoissakin. Se 
tarkoittaa EPÄITSEKKYYTTÄ ja sulkee sen, 
joka tällaista harjoittaa, pois elävien ihmisten 
piiristä. Heti kun kokelas on sitoutunut tähän 
työhön, "hän ei elä itseään, vaan maailmaa var-
ten". Koetusajan ensimmäisten vuosien aikana 
annetaan paljon anteeksi. Mutta heti kun koke-
las on "hyväksytty", hänen persoonallisuutensa 
täytyy kadota ja hänen täytyy muuttua pelkäksi 
luonnossa toimivaksi, hyvää tekeväksi voimak-
si. Tämän jälkeen hänessä on kaksi vastakkaista 
napaa, kaksi tietä, eikä niiden välillä ei ole mi-

tään rauhallista keskitietä. Hänen täytyy nous-
ta mahatmaksi (arhatiksi tai boddhisattvaksi) 
kultaisia tikkaita pitkin vaivaa säästämättä, as-
kel kerrallaan, yleensä useiden ruumiillistumi-
en myötä ilman väliaikaa devachanissa. Jos hän 
ei näin tee, hän antautuu ensimmäisen väärän 
askeleen myötä alaspäin viettävään luisuun tik-
kailta sivuun ja päätyy lopulta noituuteen.

Ihmiset eivät joko tiedä tätä, tai sitten he yksin-
kertaisesti sivuuttavat asian. Hän, joka kykenee 
seuraamaan kokelaiden ensimmäisten pon-
nistelujen hiljaista kehitystä, todellakin usein 
huomaa, kuinka oudot ajatukset valtaavat hei-
dän mielensä. On niitä, joiden järjen voima 
vääristyy niin pahasti vieraiden vaikutusten 
vuoksi, että he luulevat pystyvänsä ylevöittä-
mään eläimelliset intohimonsa, jolloin niiden 
kiihkeys ja voima niin sanoaksemme kääntyy 
sisäänpäin ja että kokelas voisi varastoida ja 
tukahduttaa nämä intohimot sisällään, kunnes 
niiden voima kuluttamisen sijaan kääntyy koh-
ti korkeampia ja pyhempiä tarkoitusperiä, eli 
kunnes niiden yhteinen, loppumaton voima te-
kee niiden haltijalle mahdolliseksi astua sisään 
todellisen sielun pyhättöönn ja seistä sen sisällä 
Mestarin – KORKEAMMAN ITSEN lähei-
syydessä. Tästä syystä he eivät taistele himojaan 
vastaan eivätkä nitistä niitä. He ainoastaan hil-
litsevät korkeimpia liekkejä, suitsevat niitä ja 
antavat siis tulen kyteä ohuen tuhkakerroksen 
alla. He nöyrtyvät iloisesti samaan kärsimyk-
seen kuin spartalainen poika, joka antoi mie-
luummin ketun raadella itseään sen sijaan, että 
olisi hankkiutunut siitä eroon. Voi näitä kurjia 
haaveilijaparkoja!

Yhtä lailla voi toivoa, että joukko humalaisia 
nuohoojia, jotka ovat työpäivän jälkeen kuu-
missaan ja likaisia, voisivat istua hiljaa valkoisin 

palttinoin sisustetussa pyhätössä ja sen sijaan, 
että likaisivat sen ja muuttaisivat palttinat sot-
kuisiksi rievuiksi, tulisivat mestareiksi pyhä-
tössä ja nousisivat lopulta sen uumenista yhtä 
tahrattomina kuin pyhättö itse. Miksi ei yhtä 
lailla kuvitella, että tusina haisunäätiä, jotka on 
vangittu Dgon-pan luostarin puhtaaseen ilma-
piiriin, voisi astella ulos tuoksuen ihanilta suit-
sukkeilta, joita luostarissa poltetaan?... Ihmis-
mieli on altis omituisille erehdyksille. Voisiko 
näin todella olla? Pohtikaamme asiaa.

Sielujemme pyhätön "Mestari" on "Korkeam-
pi Itse" – jumalallinen henki, jonka tietoisuus 
perustuu ja on peräisin yksin (ainakin ihmi-
sen maallisen elämän aikana) Mielestä, jota 
olemme sopineet kutsua inhimilliseksi sieluksi 
("henkinen sielu" on puolestaan Hengen väli-
ne). Ensiksi mainittu (persoonallinen eli inhi-
millinen sielu) on korkeimmassa muodossaan 
yhdistelmä henkisiä pyrintöjä, tahdonvoimaa 
ja jumalallista rakkautta. Sen sijaan alhaisim-
massa muodossaan se koostuu eläimellisistä 
haluista ja maallisista intohimoista, jotka ovat 
juurtuneet siihen välineeseen, joka on niiden 
kaikkien tyyssija. Niinpä se toimii yhdyssiteenä 
ja välikappaleena ihmisen eläimelliselle luon-
nolle, jota hänen korkeampi järkensä pyrkii hil-
litsemään, ja hänen henkiselle luonnolleen, jota 
kohti ihminen pyrkii aina saatuaan yliotteen 
kamppailussaan sisäisen eläimensä kanssa. Tuo 
sisäinen eläin on vaiston varassa elävä "eläimel-
linen sielu". Se tarjoaa pesäpaikan noille intohi-
moille, joita – kuten juuri esitettiin – varomat-
tomat harrastelijat hemmottelevat ja kätkevät 
rintaansa sen sijaan että hävittäisivät ne. Toivo-
vatko he, että voivat jonakin päivänä muuttaa 
eläimellisen, mutaisen virran kiristallinkirk-
kaaksi elämän vedeksi? Ja minne, mihin neut-
raaliin paikkaan nuo intohimot voidaan kah-

lita siten, etteivät ne vaikuta ihmiseen? Rak-
kauden ja hekuman kiihkeät intohimot ovat 
yhä hengissä ja niiden sallitaan yhä jäädä sinne, 
missä ne ovat syntyneet – samaan eläimelliseen 
sieluun. Inhimillisen sielun eli mielen alempi 
ja ylempi osa torjuvat tällaiset asukkaat. Ne ei-
vät kuitenkaan voi välttyä näiden intohimojen 
rappeuttavalta vaikutukselta, mikäli sellaisia 
on asettunut niiden läheisyyteen. "Korkeampi 
Itse" eli Henki ei pysty sulauttamaan tällaisia 
tunteita, aivan kuten vesi ei pysty sekoittumaan 
öljyyn tai likaiseen, sulaan taliin. Siksipä mieli 
– ainoa yhdysside ja välikappale maallisen ih-
misen ja Korkeamman Itsen välillä – on ainoa, 
joka tästä kärsii. Yksin mieli on alituisessa vaa-
rassa tulla vedetyksi alas näiden milloin tahan-
sa uudelleen heräävien intohimojen vaikutuk-
sesta ja kadota aineen kuiluun. Kuinka se voisi 
koskaan päästä sopusointuun sen korkeimman 
voiman jumalaisen harmonian kanssa, kun tuo 
harmonia tuhoutuu jo pelkästä näiden eläimel-
listen intohimojen läsnäolosta? Kuinka har-
monia voisi vallita, kun sielu on tahriintunut ja 
hämmentynyt siitä intohimojen ja maallisten, 
aistillisten halujen ja "astraali-ihmisen" läsnä-
olosta?

Sillä "astraali", tuo varjomainen "kaksoispuo-
li", joka on sekä eläimillä että ihmisillä, ei ole 
jumalallisen Egon, vaan maallisen ruumiin 
kumppani. Se on välikappale persoonallisen 
ITSEN eli manaksen alemman tietoisuuden 
ja ruumiin välillä, ja se toimii siis katoavan, ei 
ikuisen elämän käyttövälineenä. Kuten varjo, 
joka lankeaa maahan ihmisen takana, se seu-
raa hänen liikkeitään ja mielijohteitaan orjal-
lisesti ja mekaanisesti ja ojentuu kohti ainetta 
eikä koskaan nouse kohti Henkeä. Ainoastaan 
silloin, kun intohimojen voima on täysin kuol-
lut, kun ne on murskattu ja tuhottu peräänan-
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tamattoman tahdon tislausastiassa, kun kaikki 
lihalliset himot ja halut ovat kuolleet, tunne 
persoonallisesta minästä on hävitetty ja "astraa-
li" on heikennetty olemattomiin, vasta silloin 
ihminen voi yhdistyä "Korkeampaan Itseensä". 
Kun "astraali" heijastelee vain voitettua ihmis-
tä, joka yhä elää mutta jolla ei ole enää halua-
vaa, itsekästä persoonallisuutta, silloin mahtava 
Augoeides, jumalainen ITSE voi värähdellä 
tietoisesti ja tasapainossa ihmisen vastakkais-
ten napojen kanssa – puhdistuneen aineellisen 
ihmisen ja puhtaan Henkisen 
Sielun kanssa – ja seistä ITSE 
MESTARIN edessä. Tämä mes-
tari on mystisten gnostikkojen 
Christos, joka on sulautunut ja 
tullut yhdeksi SEN kanssa ikui-
siksi ajoiksi.

Ne, jotka näkevät kolme Egoa 
yhdessä ihmisessä, eivät ymmär-
rä asian metafyysistä merkitystä. 
Ihminen on ruumiin, sielun ja 
hengen kolminaisuus, mutta silti 
ihminen on yksi – eikä hän mis-
sään nimessä ole yhtä kuin ruu-
miinsa. Viimeksi mainittu on 
hänen omaisuuttaan, hänen väli-
aikainen vaatteensa. Kolme egoa 
muodostavat IHMISEN kol-
messa aspektissaan astraalisella, 
älyllisellä eli psyykkisellä ja henkisellä tasolla.

Kuinka sitten voidaan pitää mahdollisena, että 
ihminen astuisi okkultismin "ahtaasta portis-
ta", kun hänen ajatuksensa ovat joka päivä ja 
joka tunti sidottuina maailmallisiin asioihin, 
omistamisen ja vallanhaluun, kunnianhimoon 
ja velvollisuuksiin, jotka – vaikka olisivatkin 
kunniallisia – ovat silti luonteeltaan maailmal-

lisia? Jopa rakkaus vaimoon ja perheeseen, jopa 
puhtaimmat ja epäitsekkäimmät tunteet, joita 
ihminen voi kokea, ovat esteenä sille, joka pyr-
kii todelliseen okkultismiin. Sillä, otammeko 
esimerkiksi sen pyhän rakkauden, jota äiti tun-
tee lastaan kohtaan, vai sen, jota mies tuntee 
vaimoaan kohtaan, ei ole merkitystä. Kun näitä 
tunteita tarkastellaan pohjia myöten, huoma-
taan, että ensiksi mainitussa on itsekkyyttä, 
toiseksi mainitussa taas kahden ihmisen jaka-
maa, keskinäistä itsekkyyttä (égoïsme à deux). 

Yksikään äiti ei epäröisi uhrata 
satoja ja tuhansia elämiä, jos vain 
hänen oma rakas lapsensa pelas-
tuu. Yksikään aviomies ei pidät-
tyisi särkemästä muiden onnea ja 
rakkautta tyydyttääkseen oman 
rakkaansa toiveet. Tämähän on 
aivan luonnollista, meille sano-
taan. Totta kyllä, jos asiaa tarkas-
tellaan vasten niitä lakeja, jotka 
säätelevät inhimillisiä tunteita, 
mutta ei jumalallisen, universaa-
lin rakkauden valossa. Kun sydän 
on täynnä ajatuksia, jotka koske-
vat sitä pientä ihmisten ryhmää, 
jotka ovat meidän lähellämme 
ja meille rakkaita, millaisen ase-
man sielussamme saa koko muu 
osa ihmiskunnasta? Kuinka suuri 
määrä rakkautta ja huolenpitoa 

meiltä liikenee ihmiskunnalle, tuolle "suurel-
le orvolle"? Ja kuinka tämä "hiljainen, heikko 
ääni" voi päästä kuuluville sielussa, joka on 
täynnä ihmisen omia ajatuksia, joita hän pi-
tää niin tärkeinä? Jääkö hänen mieleensä tilaa 
koko ihmiskunnan siemenille, jotta ne voisivat 
juurtua ja saada nopeasti vastakaikua? Hänen, 
joka tahtoo ottaa oppia universaalin mielen 
viisaudesta, täytyy tavoitella sitä koko ihmis-

kunnan kautta – ilman mitään erottelua rodun, 
ihonvärin, uskonnon tai sosiaalisen aseman 
perusteella. Kyse on epäitsekkyydestä, ei ego-
ismista edes sen laillisimmassa ja jaloimmassa 
mielessä. Vain epäitsekkyys voi auttaa yksilöä 
sulauttamaan oman pienen itsensä Universaa-
liin Itseen. Okkultismin todellisen opiskelijan 
täytyy omistautua näille tarpeille ja tälle työlle, 
jotta hän voisi saavuttaa teo-sofian, jumalalli-
sen Viisauden ja Tiedon.

Kokelaan on tehtävä ehdoton valinta maalli-
sen ja henkisen elämän välillä. On hyödytöntä 
yrittää yhdistää näitä kahta, sillä kukaan ei voi 
samanaikaisesti palvella kahta herraa ja pitää 
kumpaakin tyytyväisenä. Kukaan ei voi palvella 
yhtaikaisesti ruumistaan ja Korkeampaa Sielua. 
Kukaan ei voi hoitaa samaan aikaan sekä uni-
versaaleja että perhe-elämään liittyviä velvolli-
suuksiaan ilman, että vähintään toinen kärsii. 
Ihminen kallistaa korvansa joko "hiljaiselle, 
heikolle äänelle" ja sulkee pois omien lastensa 
itkun, tai hän kuuntelee vain viimeksi mainit-
tua, jolloin hän tulee kuuroksi ihmiskunnan 
äänelle. Melkein kenelle tahansa avioituneelle 
henkilölle, joka ryhtyy pyrkimyksiin todellisen 
käytännön okkultismin saralla – sen sijaan, että 
päättäisi paneutua okkultismin teoreettiseen 
filosofiaan – nuo pyrkimykset muodostuvat 
lakkaamattomaksi, sietämättömäksi kamp-
pailuksi. Hän nimittäin huomaa jatkuvasti 
epäröivänsä ihmiskunnan persoonattoman, ju-
malallisen rakkauden äänen ja persoonallisen, 
maallisen rakkauden äänen välillä. Tämä johtaa 
vääjäämättä siihen, että hän epäonnistuu jom-
massakummassa tai molemmissa velvollisuuk-
sissa. Vielä pahempaakin voi tapahtua. Sillä 
kuka hyvänsä, joka ensin sitoutuu OKKUL-
TISMIIN ja sitten lankeaa maallisen rakkau-
den houkutuksiin, saa tuntea lähes välittömän 

seurauksen: hänet vedetään vastustamattomal-
la voimalla persoonattomasta, jumalallisesta ti-
lasta alemmalle, aineelliselle tasolle. Aistillinen 
ja jopa mentaalinen mielihalun noudattaminen 
johtaa välittömään henkisen arvostelukyvyn 
menettämiseen, eikä kokelas enää voi erottaa 
MESTARIN ääntä intohimojen tai jopa dug-
pan äänistä, oikeaa väärästä, vankkaa etiikkaa 
merkityksettömästä viisastelusta. Kuolleen me-
ren hedelmät näyttäytyvät loisteliaassa, mysti-
sessä ilmiasussa – ja muuttuvat kokelaan suussa 
tuhkaksi ja katkeroittavat hänen sydämensä:

Syvyys syvenee, pimeys tummuu entisestään;
Hulluutta viisauden, rikos viattomuuden si-
jaan;
Tuskaa autuuden, epätoivoa toivon sijaan.

Ja kun kokelas on kerran erehtynyt ja toimii 
erehtyneenä, hän todennäköisesti kauhistuu 
tajutessaan virheensä ja vajoaa yhä syvemmälle 
lokaan. Vaikka tarkoitusperä on tärkein kri-
teeri, kun arvioidaan eroa valkoisen ja mustan 
magian välillä, tuottaa myös tahattomasti ja 
tiedostamatta harjoitettu noituus pahaa kar-
maa. On osoitettu tarpeeksi hyvin, että noituus 
tarkoittaa kaikkea sitä pahaa vaikutusta, jota 
voidaan tuottaa muita ihmisiä kohtaan, jolloin 
nämä joutuvat sen seurauksena kärsimään. Kar-
ma on kuin raskas kivi, joka viskataan elämän 
hiljaisiin vesiin – se muodostaa veteen yhä kas-
vavia, lähes äärettömiksi laajenevia renkaita. 
Tällaiset syyt johtavat seurauksiin, mikä on to-
disteena vastavaikutuksen laista.

Paljon tästä voidaan välttää, mikäli ihmiset pi-
dättäytyvät hätäilemästä ja panemasta suinpäin 
toimeen asioita, joiden luontoa tai merkitystä 
he eivät ymmärrä. Kenenkään ei odoteta kanta-
van taakkaa, joka ylittää hänen kantokykynsä. 
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On olemassa "synnynnäisiä maagikoita" – hei-
tä, jotka ovat syntyneet mystikoiksi ja okkul-
tisteiksi ja jotka ovat saavuttaneet kykynsä epä-
onnistumisten ja kärsimyksen täyttämien ruu-
miillistumien ja aionien aikana. He eivät ole 
alttiita intohimoille. Mitkään maalliset tulet 
eivät saa heidän aistejaan syttymään. Yksikään 
ihmisääni ei saa vastakaikua heidän sielussaan, 
paitsi ihmiskunnan suuri yhteinen ääni. Aino-
astaan he voivat olla varmoja edistymisestään. 
Tällaisia ihmisiä tavataan kuitenkin varsin har-
voin. He voiva kulkea okkultismin kapean por-
tin läpi, koska he eivät kanna henkilökohtaista, 
ohimeneviin tunteisiin liittyvää taakkaa. He 
ovat päässeet eroon alemman persoonallisuu-
tensa tunteista ja siten lamaannuttaneet "ast-
raalisen eläimen", jolloin tuo kapea kultainen 
portti on avautunut heille. Näin ei käy niille, 
joilla on edessään vielä useita ruumiillistumia 
ja kannettavanaan raskas, edellisten elämien 
aikana kerääntynyt syntien taakka. Elleivät 
he noudata erityistä varovaisuutta, voi viisau-
den kultainen portti muuttua heidän edessään 
laveaksi tieksi, joka "vie kadotuksen" ja josta 
niin "monet menevät". Tämä portti johtaa ok-
kulttisiin taitoihin, joita harjoitetaan itsek-
käiden tarkoitusperien vuoksi, ilman ÂTMA-
VIDYÂN rajoittavaa, hyvää tekevää vaikutusta. 
Elämme kali yugan aikakautta, ja sen kohtalo-
kas vaikutus on tuhatkertaisesti voimakkaampi 
lännessä kuin idässä. Siksi pimeän ajan voimat 
saavat helppoja uhreja tässä syklisessä taistelus-
sa niiden harhaluulojen vuoksi, joiden kanssa 
maailma paraikaa kamppailee. Yksi näistä har-
haluuloista on se, että "portille" astuminen on 
helppoa ja että kokelas voi astua okkultismin 
piiriin ilman sen suurempia uhrauksia. Useim-
mat sellaiset teosofit, joita motivoivat vallanha-
lu ja henkilökohtainen itsekkyys, unelmoivat 
tällaisesta. Tällaiset tunteet eivät voi koskaan 

johtaa haluttuun lopputulokseen. Kuten eräs, 
jonka uskotaan uhranneen itsensä ihmiskun-
nan hyväksi, on sanonut: "Miten ahdas onkaan 
se portti ja kapea se tie, joka vie elämään", ikui-
seen elämään, ja siksi "vain harvat löytävät sen". 
Niin ahdas tosiaan, että pelokkaat länsimaalai-
set kokelaat kääntyvät ja luopuvat vapisten yri-
tyksestä, kun kuulevat edes mainittavan joista-
kin alkuvaiheen vaikeuksista.

Pysähtykööt he siis tähän ja älkööt tehkö heik-
koudessaan enempiä yrityksiä. Jos he kään-
nettyään selkänsä kapealle portille ajautuvat 
okkultismin kaipuussaan askeleenkin verran 
kohti laveampia ja kutsuvampia kultaisen mys-
teerin portteja, jotka hehkuvat harhakuvien va-
lossa, voi heitä! Se johtaa ainoastaan dugpojen 
tielle, ja he huomaavat varmasti kulkevansa Via 
Fatalea, jonka sisäänkäynnin yläpuolelta Dante 
luki nämä sanat:

Ma johdan kaupunkihin kärsimyksen,
ma johdan tuskaan iankaikkisehen,
ma johdan kadotetun kansan joukkoon.
( Jumalainen näytelmä, osa I: Helvetti, suom. 
Eino Leino)

Suom. Heini Lindfors

Alkuperäinen artikkeli:

http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-
sio/sio-occ.htm#n1

Etusivu

H. P. Blavatsky

Teosofia

   Yrjö Härkänen

Viisaus 20.03. 2015.

Jos tavoittelemme viisautta pelkästään 
kirjoitetun tai puhutun tiedon varassa, 
oli kysymyksessä kuinka  viisaita  oppeja 

tahansa, emme tule saavuttamaan kuin 
teoreettisen tason viisaudesta, jota on vaikea 
soveltaa omassa jokapäiväisessä elämässä.

Jotta mieltäisimme syvällisen viisauden tiedon 
henkilökohtaisella tasolla, tarvitaan peiliä. 
Parhaimpana peilinä toimii oma elämänko-
kemus (myös esim. viisaiden ihmisten seura 
ja viisas kaunokirjallisuus sopii tähän tarkoi-
tukseen) ja mitä rikkaampi elämänkokemus 
on, sitä syvemmälle päästään  viisauden miel-
tämisessä, niin että sitä voidaan soveltaa toi-
mintaan.

Kun ihminen tekee töitä viisauden 
saavuttamisen eteen opiskelemalla 
viisasta tietoa, heijastamalla sitä omaan 
elämänkokemukseensa ja syventymällä 
mietiskelyyn, hän saavuttaa yhä enemmän 
tietoa viisaudesta, joka on paitsi 
objektiivista Ykseyden (Jumalan) Viisautta, 
myös subjektiivista Viisautta.

Tässä voidaan ottaa esimerkiksi takominen. 
Siinä ovat elementteinä takomisvasara, alasin 
ja taottava esine. Oletetaan, että pajalla 
taotaan viisautta. Takomisvasara edustaa 

tietoa ja kirjanoppineisuutta. Alasin on oma 
elämänkokemus ja mitä jykevämpi on alasin, 
sitä jouhevammin työ käy. Kolmas elementti, 
taottava esine on viisaus, joka on kullakin 
ihmisellä yksilöllinen. 

Viisauden paja on työssä vain silloin, kun on 
käytössä nämä kolme elementtiä: takomis-
vasara, alasin ja taottavana esineenä jokaisen 
työn alla oleva viisaus. Työtä voidaan joudut-
taa käyttämällä kuumuutta lisääviä palkeita, 
joka käytännössä tarkoittaa viisauden opiske-
lua, uusien merkittävien elämänkokemusten 
kartuttamista sekä näiden kahden kerrannais-
vaikutusta.

Palvelkaamme jälleensyntymästä toiseen 
kehittyvää sieluamme viisauden pajalla 
aina kun se on mahdollista, sillä se on sekä 
teosofinen että inhimillinen velvollisuutemme 
Ykseyttä kohtaan. Ykseys on hajauttanut 
itsensä meihin kaikkiin ihmisiin; koko 
luontoon, eläin- ja kasvikuntaan sekä koko 
kosmokseen. Ykseys janoaa jokaisen sielun 
viisaudellista kehittymistä, jotta voisimme 
parhaiten palvella Tahdossa, Rakkaus-
Viisaudessa ja Toiminnassa toisiamme.  

   Feeniks-lintu
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Niin yksinkertaiselta kuin tämä kuu-
lostaakin, voi päivittäin huomata, 
kuinka paljon aikaa menee erilais-

ten ongelmien miettimiseen. Ihminen taiste-
lee omien taipumustensa kanssa ja huokailee, 
kun joutuu selvittämään taas samaa ongelmaa, 
josta luuli jo päässeensä. Ajatukset askartele-
vat usein tällaisten asioiden parissa ja ihminen 
toistelee itselleen näitä negatiivisia ajatuksia 
kuin mantroja.

Tenzin Wangyal Rinpoche varoittaa kirjas-
saan Tiibetiläinen äänijooga, että ongelmis-
tamme tulee hyvin voimakkaita, koska ajat-
telemme niitä liian kauan, liian usein ja aivan 
liian tarkasti. Mielessä on niukasti tilaa, koska 
taistelu vie kaiken alan itselleen. Katse tulee 
suunnata tärkeämpään peruskohtaan: joko 
puhtaaseen ominaisuuteen tai avoimeen 
tilaan. Melkoinen määrä voimaa kohdis-
tuu siihen, mihin suuntaamme huomi-
omme. Aina, kun kohtaamme jotakin, mistä 
emme pidä, kun kamppailemme tilanteen tai 
ihmisen, oman terveytemme tai identiteet-
timme kanssa, keskitymme negatiiviseen ja 
koemme kielteisyyttä. Usein jatkamme tätä 
emmekä keksi muuta ratkaisua, kuin olisim-
me jääneet ansaan.

Kun toistamme mantraa, toisto vahvistaa 
myönteisiä vaikutuksia, ja toistojen mää-
rä lisää voimaa. Mutta jos toistelemme, 

Leena Rinkinen

Ihmisen ongelmista

"miksi aina teen näin" tai "miksi tuo tekee 
aina noin", "miksi minusta tuntuu pahalta", 
me vain kasvatamme ongelmaa, varsinkin, jos 
toistamme tätä useammin kuin kolmasti. On 
parempi kohdistaa huomio mihin tahansa 
muuhun kuin voimattomaan, negatiiviseen, 
urautuneeseen ongelman toisteluun. Jos pys-
tymme siihen, silloin positiivinen muutos on 
mahdollinen. Se koira elää, jota ruokit. Siksi 
meidän tulee oppia näkemään, mikä meissä 
on kaunista ja hyvää ja uskoa siihen.

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:

Iitti º  Pauli Loikala 040 838 1017

Jyväskylä º  Liilia Siiberg 050 911 1377

Kuopio º  Jouko Ikonen 050 341 8795

Oulu º  Vesa Raappana 044 2796393

Rovaniemi º  Marketta Mylläri 040 762 6454

Siilinjärvi º  Anita Johansson 041 4952044

Tampere º  Alpi Ikäheimonen puh. 0400 238769

Vihti º  Kauno Mannonen 040 761 3778

Porvoo º Jorma Aunela 040 969 2096
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Jukka Sarno

Valon tie Euroopassa

Valo, joka maailmassa aika ajoin ilmenee 
täällä tajunnan pimeyden keskellä, on 
nimenomaan järjen valoa. Korkeam-

man järjen valoa, joka ihmisen tajunnallista pi-
meyttä pitäisi valaista. 

Yleensä järki  ”valaistuu” vasta  vastuksen voit-
tamisen yhteydessä. Siis voidaan ajatella, että 
järjen valo meissä alkaa kirkkaammin loistaa 
paineen alla, kun meidän täytyy ponnistella 
elämän meille asettamaa kehityskitkaa vasten. 
Meidän on ratkaistava arkipäivän meille aset-
tama psykologinen ongelma, joka uhkaa tavalla 
tai toisella mukavuusaluettamme.  

Tuon ongelman ratkaisun jälkeen, asiasta riip-
puen, olemme kokeneet pienen ”valaistumi-
sen”,  joka on sukua suuremmille ajallaan. Tuota 
kehityksemme kannalta tarpeellista kehitys-
kitkaa on pyhissä kirjoissa sanottu saatanaksi 
tai perkeleeksi, perimmäiseksi pahaksi, milloin 
milläkin nimellä. 

Ihmiskunnalla on aina ollut tietoa ihmisen 
psykologisesta rakenteesta. Tuo tieto on 
meidän aikoihimme asti ollut ”piilotettuna” 
uskonnollisiin dogmeihin tai filosofisiin 
oppirakennelmiin, eri tavoin kuvattuna sekä 
eri tavoin ymmärrettynä  ja ilmaistuna eri 
aikakausina kulttuurien eepoksissa ja pyhissä 
kirjoissa. Valitettavan usein ikuiset viisaudet 
on kivetetty joustamattomiksi opinkappaleiksi, 
palvelemaan valtaapitävien valtarakenteita,  
jotka tarkoituksellisestikin ovat pyrkineet 
hämärtämään alkuperäisen tarkoituksen.  

Filosofia, psykologia, luonnontieteet ja tiede 
ylipäätään, avaa tänä päivänä ihmisen arvoi-
tusta suurin harppauksin. Varsinkin kvantti-
fysiikan  viimeaikaiset saavutukset ovat myös 
antaneet vanhoille käsityksille ihmisen tietoi-
suuden olemuksesta uutta pohjaa.

Dogmivapaata ja järkeen vetoavaa ajattelua 
on aina ollut olemassa. Ihmiskunnan ajatte-
lukyvyn terävin kärki on aina edustanut tuota 
ajattelua, joka pyrkii saattamaan ihmistä oman 
itsenäisen ajattelunsa kynnykselle. 

Hyvin tunnettu vaihtoehto on muutoksen 
pelosta johtuva taantumus ja jähmettyminen 
totuttuun. Tätä ihmisen ominaisuutta hyödyn-
täen valtarakenteet myös pyrkivät säilyttämään 
itsenäiseen ajatteluun heräämättömät ihmis-
massat  unessa ja helposti hallittavina. Tämä on 
epäviisasta ja lyhytnäköistä ja henkisestä tietoi-
suudesta ymmärtämätöntä toimintaa.

Vapaa oman järjen käyttäminen ja tuon järjen 
kehittäminen, mihin mm. gnostilaiset tekstit 
meitä kehottavat, kuten  ” Ylentäkää Jumalan 
poika itsessänne”, näin kehottaa Pekka Ervast 
meitä kirjassaan ”Johanneksen evankeliumi”.  
Siis herättää  ja nostaa ”jumalainen järjen ki-
pinä”, kuten Pekka Ervast tuon meissä kaikissa 
olevan ”Jumalan pojan” tulkitsee.  

Tuon meissä olevan järjen kipinän kehittämi-
sen salliminen on ollut ajoittain vallan raken-
teille vaikea pala niellä. Sitä on myös vastus-
tettu, jopa äärettömän väkivaltaisin keinoin, 

lukitsemallaihmisen hengen vapaus  kollektii-
viseen tajunnan pimeyteen.  

Paljolti siksi, koska järjen kehitys tarkoittaa 
samalla muutosvoimaa ja vanhojen rakentei-
den uudistamista siis reformaatiota, kuten 
tuo termi käännettynäkin tarkoittaa eli  asian 
tai vaikkapa esineen uudelleen muotoilemista 
muuttuneen ajan ja olosuhteiden vaatimuksia 
vastaavaksi.

Järjen kehittyminen vaatii vapautta  testata äly-
ään uusissa olosuhteissa. Vapautta harmonises-
sa ja ymmärtäväisessä ympäristössä, joka tukee 
kasvua, mutta suojelee pahemmilta kolhuilta. 
Tukee  ja suuntaa kehitystä  ymmärtää itseään 
osana elämää, suurta ”jumalaista näytelmää”,  
joka parhaimmillaan on harmonista sekä tasa-
painoista vuorovaikutusta ympäristön ja kans-
saeläjien kanssa sekä ympäröivien syys seuraus 
suhteiden ymmärtämistä.  Tätä syy-seuraus-
suhteiden ymmärtämistä sanotaan myös ky-
vyksi hahmottaa suuri kuva. 

Tämä järjenvalon virtaus, sen verran kun sitä 
voidaan taaksepäin seurata, ulottuu luettavista 
historian teksteistä Egyptin mysteeriolaitok-
siin, Hermes Trismegistoksen hermeettisiin 
teksteihin,  Essealaisiin mysteereihin. Sitä 
kautta se on pulpahdellut pintaan historian 
kuluessa eri nimisinä  aatevirtauksina eri kult-
tuureissa ja kulttuurikerroksissa. Voidaan aja-
tella, että sen verran kuin aatevirtaus on ollut 
vapaata ihmisen jäykistämistä dogmeista, sen 
verran tuo maailmankatsomus on ilmentänyt 
hengen vapautta ja ihmiskunnan ikuista vii-
sautta.

Tietoisuuden valon virtaukseen erityisesti Eu-
roopassa vaikuttivat monet kreikkalaiset filoso-

fit kuten moni teistä varmaan tietääkin.  Muu-
tamia mainitakseni Pythagoras, Sokrates, Pla-
ton, Plotinos, Plutharkos , valistusfilosofit jne..

Ohessa lyhyt esittely muutamista keskeisistä va-
lonkantajista ja liikkeistä Eurooppalaisen hen-
kisen kehityksen näkökulmasta.

Pythagoras 
Edouard  Schuren teos ”Pythagoras ja Delfoin 
mysteerit’ kertoo Pythagoraan koulun perus-
ideoista seuraavasti. Koulun tarkoituksena 
oli kehittää ihmisessä, siis oppilaissaan kykyä 
tiedostaa ja tunnistaa käytännönläheisesti hei-
dän pois luonnolliset tunteensa, sekä niiden 
suhteet maailmankaikkeuden lainalaisuuksiin, 
todeten, että sielu on mikrokosmos, pieni kaik-
keus,  jossa raivoavat myrskyt ja epäsoinnut. Ih-
misen tehtävä oli luoda omaan mikrokosmok-
seensa rauha ja sopusointu, jolloin vasta  kor-
keampi inspiraatio saattoi laskeutua oppilaan 
tajuntaan.

Pythagoras painotti myös, että todellisen teo-
logian tulisi antaa periaatteet kaikille tieteille. 
Toisin sanoen, se tiede ei ole Jumalasta, jollei se 
näytä kaikkien luontoa käsittelevien tieteiden 
yhteyttä ja syysuhteita ja jollei se toimi kaikki-
en muitten välittäjänä ja synteesinä.

Pythagoras perusti Italian Krotoniin mysteerio-
koulunsa ’Sodaliteetin’, joka tarkoittaa samaa 
kuin  ”Veljeys”. Tämä koulu oli yritys tarjota 
tavallisille maallikoille mahdollisuus kasvattaa 
itseään vihkimyksen porteille saakka. Sinne ko-
koontui oppilaita miltei kaikkialta maailmasta 
ja Pythagoraan vaikutus heihin oli niin valta-
va,  että historia yksimielisesti tunnustaa, hä-
nen huostassaan kasvaneen kreikkalaisen kult-
tuurin ihanimmat naiset ja jaloimmat miehet.  
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Pythagoraan koulun oppilaita kutsuttiin seu-
raavilla nimillä   ’Akoustikos= kuuntelija,

Esoteerista opetusta saava seuraavan tason op-
pilas Matemaatikos =oppilas ja Mestarin ope-
tusta saava vihkimykseen valmistautuvaa oppi-
lasta nimellä Pythagoricus. Pythagoras oli myös 
egyptiläisten mysteeriokoulujen vihittyjä.

Platon 
Platon vaikutti vahvasti gnostilaisen ajattelun 
syntymiseen .

Wikipedian mukaan Platonismin keskeinen 
ajatus oli että ”kun ihminen tavoittelee vii-
sautta rakastajan intohimolla, siitä tulee sielun 
puhdistaja, joka ohjaa ihmistä yönkaltaisesta 
pimeydestä valoon. Tällainen viisauden tavoit-
telu vaati kuitenkin sitä, että ihminen on ollut 
jo alun perinkin yhteydessä jumaluuteen, ja 
tämä yhteys merkitsi puolestaan sitä, että sielu 
on luonteeltaan jumalallinen ja kuolematon, ja 
että sillä on synnynnäinen tarve tulla ikuisen 
kaltaiseksi. 

Filosofian kautta saa alkunsa paitsi tieto myös 
oikea toiminta.  Platonin haasteena oli kirjai-
lija ”Bernand Williamsin” mukaan se, etteivät 
kunnon ihmiset onnistuneet välittämään kes-
täviä arvoja edelleen, koska eivät osanneet an-
taa syitä kunnollisen elämän elämiseen. Tuossa  

ajassa oli paljon niitä, joiden mielestä kunnolli-
sen elämän elämiselle ei ollut mitään perusteita 
,vaan parasta elämää oli mistään piittaamaton 
oman edun tavoittelu.”
 
Tämä on myös meidän aikamme haaste pe-
rustella syyt, miksi on järkevää elää sellaisten 
arvojen mukaan,  jotka korostavat oikeuden-
mukaisuutta painottavia sovinnaisia arvoja, 
yhteistyötä, toisten etujen huomioimista osa-
na omaa etua ja yleensä lähimmäisistä huoleh-
timista osana suurempaa kokonaisuutta. 

Sanotaan että Platon oli myös Egyptin mys-
teeriokoulun vihittyjä. Aleksandrian kirjaston 
palossa tuhoutunut muinainen ihmiskunnan 
viisaus siirtyi osittain Platonin teoksiin. 

Gnostilaisuus
Gnostilaisuus Wikipedian mukaan on laajem-
pana käsitteenä ollut näkyvässä ”valon kanta-
jan” roolissa Euroopassa. 

Gnostilaisuuteen on  vaikuttanut  juuta-
laisuus, kreikkalainen filosofia ja etenkin 
uusplatonismi. Platonin filosofiassa gnosis, 
gnostike episteme  tarkoittaa ("ymmärrys 
yhdistyneenä tietoon")  tarkoitti teoreettista 
tietoa joka perustuu matemaattiseen ymmär-
tämiseen. 

Gnostilainen Valentinos opetti, että gnosis oli 
etuoikeutettua "sydämen tietoa" tai "oivallusta" 
maailmankaikkeuden henkisestä luonteesta. 

Gnostilaisuuden alkuperä on edelleen hämärän 
peitossa ja tutkijat ovat siitä hyvin erimielisiä, 
mutta gnostilaiset suuntaukset ovat todennä-
köisesti saaneet vaikutteita paitsi juutalaisuu-
desta myös Platonilta, keskiplatonismista ja 
uuspythagoralaisuudesta.

Kristinusko sai myös vaikutteita platonismista 
mm. uusplatonististen kirkonisien vaikutuk-
sesta. Origenes puhui paljon pre-exsitentti 
opista, jossa sielu on olemassa ennen synty-
määnsä. Hän myös pyrki aikanaan selittämään 
kristinuskoa älyllisesti kuten teosofit nykyään. 
Augustinus tunnettiin erityisesti filosofian ja 
teologian yhteensovittajana, vaikka gnostilai-
sen Manikealaisen kautensa jälkeen hyökkäsi-
kin Manikealaisuutta vastaan. Uusplatonismi 
vaikutti hänen ajatuksiinsa vahvasti.

Gnostilaisuuden haarakkeita olivat mm. setiläi-
syys, valentinolaisuus ja manikealaisuus ja sen 
sisaruskonto mandealaisuus. Nag hammadin 
kirjakääröt edustavat omalla tavallaan gnosti-
laista perinnettä 

Kristinuskon yksi suuria vaikuttajia oli 
myös italialainen Marsilio Ficinon renes-
sanssin aikana elvyttämä Hermes Trisme-
gistoksen hermeettinen filosofia,  joka on 
ollut myös egyptiläisen ja kreikkalaisen 
mysteerioviisauden taustalla. Palaan tähän 
myöhemmin.

Seuraavat otteet ovat lyhennettynä ja muokat-
tuna otettu Gnostilaisen seuran nettisivuilta:

Nasorealaisuus
Gnostilaisuuden kasvualustana oli Nasorea-
laisuus  n 100 eea. –Syyrian ja Palestiinan alu-
eella ajanlaskuamme edeltäneillä vuosisadoilla 
toiminut lahko, josta käytettiin kreikankielistä 
nimeä "nasaraioi" eli vartiomiehet. 

Mandealaisuus 
Mandealaisuus on osa alkuperäistä persialaista 
gnostilaisuutta. Se pohjaa kaksijakoiseen maa-
ilmankuvaan, jossa on ikuinen Valon maailma 
ja katoavainen pimeyden ja aineen maailma. 

Mandealaisten mytologiassa ylintä Jumalaa 
kutsuttiin muodottomaksi "Ykseydeksi", jon-
ka ajallisina ja paikallisina ilmentyminä ovat 
hengen ja aineen maailmat sekä niiden olen-
not.  

Mandealaisten käsityksissä sielujen koti ja al-
kuperä on ylimmän Ykseyden luona, josta sie-
lut ovat joutuneet maanpakoon ja aineellisen 
ruumiin vangeiksi, mutta jonne ne lopulta jäl-
leen palaavat.  vrt. Teosofian monadi.

Mandealaiset uskovat, että tähdet ja planeetat 
vaikuttavat ihmisiin ja heidän kohtaloihinsa. 
He myös uskovat, että pelastajahenget avus-
tavat sieluja ihmiselämän aikana ja ohjaavat 
sen jälkeen Valon maailmaan uskoon kuu-
luvat myös Valon maailman lähettiläät eli 
pelastajahahmot sekä ajatus sielun paluusta 
Valon maailmaan kuoleman jälkeen, jos ih-
minen oli saavuttanut tietoisuuden (nasirut-
ha) jumalallisesta alkuperästään.

Mandealaisuus kielsi tappamisen, itsemur-
han, väkivallan, häpäisemisen, valehtelun, 
varastamisen, aviorikoksen ja avioeron.
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Setiläisy
Setiläisyys oli ajanlaskumme ensimmäisellä vuo-
sisadalla syyrialais-egyptiläisen gnostilaisuuden 
pääkoulukunta. 

Setiläisyys sai vaikutteita Platonin filosofiasta 
sekä juutalaisesta ajattelusta, mutta osassa se-
tiläisiä kirjoituksia on myös kristillisiä vaikut-
teita.  Setiläisyyteen sisältyy dualistinen maa-
ilmankäsitys, jonka mukaan olevainen jakaan-
tuu hyvään valon maailmaan ja pahaan aineen 
maailmaan. Valon maailma oli näkymätön ja 
täydellinen kun taas aineen maailma oli näkyvä 
ja epätäydellinen.

Setiläisen luomismyytin mukaan kaikkeuden 
alkuna ja kaiken yläpuolella on persoonaton 
Todellinen Jumala, "Yksi", josta on virrannut eli 
emanoitunut alempia henkisiä olentoja. Näistä 
ensimmäinen oli Barbelo ("Kaitselmus"), josta 
edelleen emanoitui muita, kuten Sofia ("Viisa-
us"). Myytin mukaan Sofia loi Jaldabaoth -nimi-
sen luojajumalan eli demiurgin, joka puolestaan 
loi aineellisen maailmankaikkeuden, mukaan 
lukien ihmisen.

Setiläisen käsityksen mukaan luomistyössä ih-
misruumiista tuli pyyteitten hallitsema ja pa-
huuden alku, sielun aineellinen vankila, josta 
sielu voi tietoisuuden heräämisen ja lunastuksen 
kautta vapautua ja palata jumalalliseen maail-
maan. Ihmisruumis on aineellinen, mutta sen 
sisällä on sielu – Valon maailmasta peräisin oleva 
jumalallisen hengen kipinä – joka yhdistää ihmi-
sen Todelliseen Jumalaan. 

Lunastuksen keskeisenä edellytyksenä on tietoi-
suus (gnosis) todellisesta Jumalasta sielun isänä. 
Setiläiset sanoivat, että myös Jeesus opetti tätä 
tietoisuutta todellisesta Jumalasta, mutta kato-
linen kirkko otti sen tilalle muita uskonkappa-

leita, jotka Setiläisten mukaan antavat väärän 
kuvan Jeesuksesta.

Valentinolaisuus 
Valentinolaisuus oli kristillistä gnostilaisuut-
ta, alkaen 100-luvun puolivälistä, josta tuli 
toinen ajanlaskumme alun gnostilaisuuden 
pääsuuntauksista. Se sai nimensä perustajal-
taan Valentinokselta, joka oli saanut vaikut-
teita platonilaisesta ja juutalaisesta filosofias-
ta pois sekä kristillisestä filosofiasta. Valenti-
noksesta tuli vaikutusvaltainen kristillinen 
teologi, jonka uskonnollinen ajattelu edusti 
gnostilaista varhaiskristillisyyttä. 

Valentinos muutti Roomaan,  jossa hän oli 
muun muassa ehdolla piispan virkaan vuon-
na 143. Valentinolaiset eivät halunneet erot-
tua omaksi ryhmäkseen, vaan toimivat ka-
tolisen kirkon sisällä, mikä ilmeisesti ärsytti 
piispoja. Mielipide-eroja kirkkoon nähden 
kuitenkin oli ja niiden vuoksi valentinolai-
suus julistettiin harhaoppisuudeksi vuonna 
175 – parikymmentä vuotta Valentinoksen 
kuoleman jälkeen.

Valentinolaisten opille oli tunnusomaista 
kielteinen suhtautuminen aineellisuuteen ja 
ihmisruumiiseen. He jakoivat ihmiset kol-
meen luokkaan, "aineellisiin", "sielullisiin" ja 
"hengellisiin", sen mukaan, mikä olemus oli 
ihmisessä hallitsevana. Valentinolaisista vain 
osa katsoi olevansa syvällisiä, "hengellisiä" 
kristittyjä, jotka olivat saavuttaneet gnosik-
sen ja pelastuivat sen avulla. He katsoivat 
suurimman osan kristityistä kuitenkin kuulu-
van alempaan, "sielullisten" kristittyjen ryh-
mään, joiden piti pelastuakseen vielä tehdä 
työtä gnosiksensa saavuttamiseksi.

Manikealaisuus
On gnostilaisista suuntauksista ainoa, jonka 
levinneisyys on yltänyt maailmanuskonnon 
tasolle. Se sai nimensä perustajaltaan, persialai-
seslta profeetta Manilta (210-276). 

Lahkon opeissa oli paljon yhtäläisyyksiä 
gnostilaisen Mandealaisuuden kanssa. Mani 
oli nuoruudessaan saanut vaikutteita gnosti-
laisesta ajattelusta, mutta myös kristinuskos-
ta, juutalaiskristillisiltä kastajaliikkeiltä sekä 
zarathustralaisuudesta, joka oli silloisen Per-
sian suurin uskonto.

Mani koki itsensä "Totuuden puolustajaksi" 
ja tunsi saaneensa kehotuksen ryhtyä julista-
maan näkyihinsä perustuvaa uskontoa. Hän 
tunsi suurta kunnioitusta Jeesusta kohtaan ja 
kutsui itseään "Jeesuksen apostoliksi".

Manikealaisuus oli dualistinen uskonto, jossa 
kaikki olevainen nähtiin hyvän ja pahan, va-
lon ja pimeyden maailmojen välisenä taiste-
luna. Myös manikealaisuuden ihmiskuva oli 
dualistinen. Ihmisen sielun katsottiin kuulu-
van hyvyyden maailmaan, mutta joutuneen 
aineellisen ruumiin ja pahuuden vangiksi. 
Manikealaiset sanoivat ihmistä hyvän ja pa-
han taistelukentäksi, jossa ihmisyyden mää-
rittelevä, alunperin puhdas sielu on joutunut 
ihmisruumiissa pahuuden voimien hallitse-
maksi. He uskoivat ihmisen voivan välttyä 
pahan vaikutuksilta vain,  jos hän tulee tie-
toiseksi sielunsa taivaallisesta alkuperästä ja 
tiedostaa todellisen olemuksensa olevan sie-
lussa. 

Manikealaiset katsoivat, että ihmiselle toivat 
pelastuksen eettisesti oikea elämä sekä oman 
sielun tiedostaminen valosta lähtöisin olevaksi. 
He uskoivat, että kuoleman jälkeen vanhurs-

kaan ihmisen sielu palaa paratiisiin, mutta jos 
ihminen eläessään on pitäytynyt lihan himoi-
hin, hänen sielunsa tuomitaan syntymään ih-
miseksi uudelleen niin monta kertaa, että se 
on tullut puhtaaksi. Manikealaisuudessa maa-
ilman ja ihmisen luomista pidettiin Jumalan 
aikaansaannoksena ja niiden uskottiin palvele-
van ihmisessä olevan sielun jalostumista ja va-
lon vapautumista. 

Markionilaisuus
Markionalaisuus  eli Markionismi oli teologi-
sesti gnostilaisuuden ja kristinopin väliin si-
joittuva suuntaus, jonka Markion Sinopelainen 
perusti Roomassa vuonna 144. Hänen kirk-
konsa oli järjestäytynyt katolisen kirkon tavoin 
ja antoi samanlaisia sakramentteja, joten se oli 
kristinuskon vakava kilpailija. Markion korosti 
Jeesuksen julistaman Jumalan, Isän, lempeyttä.
 
Markion hylkäsi koko Vanhan Testamentin. 
Hän hyväksyi vain Luukkaan evankeliumin tie-
tyt osat ja Paavalin kirjeet, mutta vastusti teo-
logisia spekulaatioita niiden tekstien pohjalta, 
varsinkin ruumiin ylösnousemuksesta. Mar-
kionin kokoelma johti siihen, että myös kristil-
linen kirkko ryhtyi keräämään hyväksymiään 
kirjoituksia yhteen omaksi kaanonikseen.
 
Kirkkoisät tuomitsivat markionilaisuuden har-
haopiksi. Markionin kuoltua noin vuonna 160 
hänen oppilaansa jatkoivat kirkon toimintaa, 
mutta katolisen kirkon vastustuksen vuoksi 
markionilaisuus menetti merkityksensä lännes-
sä 200-luvulla, jonka jälkeen monet markioni-
laiset liittyivät manikealaisiin.

Kainiitit eli kainilaiset olivat gnostilainen 
lahko, joka katsoi Kainin tehneen tekonsa 
demiurgin vaikutuksesta. Heidän mielestään 
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olisi ollut oikein, että Kain olisi Vanhassa tes-
tamentissa kuvattu uhrina eikä syyllisenä.  
Kainiitit arvostelivat myös Uutta testament-
tia muun muassa siitä, että se antaa Juudas 
Iskariotista virheellisen kuvan.  Kainiitit 
pitivät arvossa gnostilaista "Juudaksen evan-
keliumia", joka suhtautuu Juudas Iskariotin 
tekoihin myönteisesti.  Juudaksellahan oli 
oma tärkeä roolinsa tässä prosessissa. Jon-
kun oli oltava Juudas. 

Paulilikiaanit oli markionilaisuuteen ja ma-
nikealaisuuteen pohjautuva gnostilainen 
lahko, joka syntyi 600-luvulla Armeniassa. 
Se ei hyväksynyt mitään sakramentteja eikä 
papistoa, ei myöskään käsityksiä Jumalan kol-
minaisuudesta eikä kiirastulesta. Bulgariaan 
900-luvulla siirrettyjä paulikiaaneja sanottiin 
bogomiileiksi heitä johtaneen bulgarialaisen 
Bogomil-nimisen papin mukaan. Bogomii-
lien ajatukset vaikuttivat myös kataarilaisuu-
teen. Bogomiilit saivat paljon kannattajia ja 
heistä tuli vakava kilpailija Bysantin kirkolle, 
joka vainosi bogomiileja harhaoppisina. Vas-
ta 1100-luvulla Bysantin onnistui tukahdut-
taa bogomiilit, mutta sillä oli edelleen tuki-
alueita ja kannattajia Balkanilla ja Bosniassa. 

Kataarilaisuus
Kataarilaisuus eli katarismi on gnostilaisuu-
den ja manikealaisuuden pohjalta Balkanil-
la 900-luvulla syntynyt uskonto, joka levisi 
toisen vuosituhannen alussa länteen aina 
Atlantille saakka. Sen vahvin alue oli Etelä-
Ranskassa, mutta 1100-luvulla kataareja oli 
laajalti euroopassa etenkin eteläeuroopas-
sa ja välimeren maissa, jonkin verran myös 
Englannissa ja Venäjällä. Etelä-Ranskan 
kataareja kutsuttiin myös "albigensseiksi", 
koska heitä oli erityisen runsaasti Albin 

kaupungin seuduilla. Nimitys "kataari" tulee 
kreikan kielen sanasta katharos, joka tarkoittaa 
puhdasta. Kataarit katsoivat edustavansa puh-
dasta kristinoppia toisin kuin katolinen kirkko.

Kataarit olivat säilyttäneet alkukristilliset jä-
seneksioton rituaalit, jotka katolisesta kirkos-
ta olivat aikoja sitten kadonneet. Alkukirkon 
tapaan he ottivat seurakuntaan pyrkijän ensin 
katekumeeniksi eli opetettavaksi, kunnes hän 
oli valmis vastaanotettavaksi seurakunnan yh-
teyteen kasteen liiton kautta. Tällöin pyrkijä 
lupasi luopua kaikesta pahasta. Hänestä tuli sil-
loin "uskollinen" (pistos), josta saattoi kehittyä 
"täydellinen" (teleios). Vrt Pythagoraan koulun 
”Akoustikos, Mathematikos, Pythagorigus”

"Täydellisyydellä" tarkoitettiin kataarien kes-
kuudessa kiinteää yhteyttä hyvään ja olemuk-
sellisen eheyden saavuttamista.  Kataarilaisuu-
dessa oli suhteellisen pieni joukko varsinaisia 
täydellisiä kataareja, joita kutsuttiin myös "vali-
tuiksi", "vanhoiksi" tai "hyviksi ihmisiksi". 

Täydellisten joukossa oli sekä miehiä että nai-
sia. Muut kataarit olivat tavallisia uskovaisia, 
joita oli suuri joukko. Kataarit esittivät jyrkät 
moraalia ja elintapoja koskevat vaatimuksensa 
täydellisille, mutta tämän vastakohtana osoit-
tivat suurta suvaitsevuutta ja vapaamielisyyttä 
muita ihmisiä kohtaan.

Täydelliset pukeutuivat mustaan pellavakaa-
puun, jonka vyönä oli yksinkertainen nyöri. He 
elivät selibaatissa ja pidättäytyivät sukupuoli-
suhteista. Heidän ruokavalioonsa kuului vain 
kalaa ja kasviksia, mutta ei lihaa eikä viiniä. 
Täydelliset antoivat lupauksen pyrkiä parhaan 
kykynsä mukaan noudattamaan elämänohjee-
naan Jeesuksen Vuorisaarnaa.

Katarismi opetti, että ihminen koostuu ruu-
miista, sielusta ja hengestä. Tämä oppi oli 
keskeisenä osana alkukristillisten vuosisatojen 
gnostilaisuudessa ja manikealaisuudessa, vaik-
ka Konstantinopolin kirkolliskokous 869-870 
oli julistanut uskon yksilöllisen sielun olemas-
saoloon harhaoppisuudeksi.

Katarismi opetti lisäksi, että on olemassa pa-
han periaate, jonka seurauksena pahuus on 
vallitseva tekijä maailmassa, mutta tuomittu 
lopulta häviöön taistelussa hyvää vastaan. Ka-
taarit uskoivat, että jokaisen ihmisen sielussa 
taistelevat keskenään hyvä ja paha. Heidän 
mielestään hyvä on jokaisen ihmisen tosi ole-
mus ja paha ihmisen ulkopuolinen kiusaus, 
joka esiintyy ihmisessä hyvän rajoituksena.

Katolinen kirkko piti Etelä-Ranskan kataareja 
eli albigensseja harhaoppisina ja koki näiden 
vaikutusvallan uhaksi omalle toiminnalleen. 
Tämän vuoksi kataarien tukialueille lähetet-
tiin kirkonmiehiä, jotka yrittivät palauttaa 
heidät "oikeaan uskoon". Tämä ei kuitenkaan 
tuottanut tulosta, joten kataarit julistettiin 
kirkonkiroukseen vuonna 1148. Vuonna 1163 
Toursin kirkolliskokous sääti, että kataarit tuli 
vangita ja heidän omaisuutensa takavarikoida. 
Lopulta vuonna 1179 kirkko kehotti alueen 
ylhäisöä käyttämään voimakeinoja kataareja 
vastaan, mutta kehotusta ei noudatettu, sillä 
useat ylhäiset olivat itsekin kataarien edusta-
man gnostilaisuuden kannattajia. 

Kataarien ’järkiperäinen’ uskonnollisuus ja ke-
hittynyt yhteiskuntamalli oli vielä liikaa kol-
lektiiviselle tajunnan pimeydelle, joka Euroo-
passa tuohon aikaan vallitsi ja heidät tuhottiin 
koska heidän korkeampia moraalikäsityksiään 
ei kyetty vastaanottamaan.

Meruslaisuus - Gnostilainen uudistusliike
Gnostilaisen riitin esoteeriseen traditioon si-
sältyy legenda Merus nimisestä munkista, jota 
pidetään riitin perustajana. Legendan mukaan 
Krimin etelärannikolla, Forosin kaupungin 
lähistöllä, goottien jälkeläisten keskuudessa 
oli toiminut ikivanha esoteerinen veljeskunta, 
joka noudatti manikealaisuuteen pohjautuvaa 
gnostilaista uskoa. Veljeskunnan korkeimpiin 
salaisuuksiin vihittiin 1506 munkki, joka otti 
vihkimyksessä nimekseen "Merus" (lat. merus 
= puhdas, sekoittamaton).

Meruksen kerrotaan kokeneen seuraavina 
vuosina seitsemän uskonnollista näkyä,  jotka 
vaikuttivat voimakkaasti hänen hengelliseen 
kehitykseensä. Hän alkoi sen jälkeen opettaa 
muita ja kehotti seuraajiaan noudattamaan 
omassa elämässään lähimmäisenrakkauden 
vaatimusta Jumalan lakina.  

Meruksen ei tiedetä kirjoittaneen näkyjään 
muistiin, vaan niiden sanotaan siirtyneen 
suullisena traditiona esoteeristen ryhmien si-
sällä. Näin perimätiedon mukaan sai alkunsa 
gnostilainen uudistusliike, jota kutsutaan me-
ruslaisuudeksi.

Meruksen uskonkäsitykset edustivat uudistu-
nutta gnostilaista teologiaa, jonka perustuksi-
na olivat antiikin platonilaisuuden ja varhai-
sen gnostilaisuuden kulmakivet. 

Meruksen sanotaan kunnioittaneen Jeesuksen 
opetuksia ja niinpä hänen uskonkäsityksissään 
korostuivat lähimmäisenrakkaus ja uskonnol-
linen suvaitsevaisuus. Hän kehotti seuraajiaan 
noudattamaan omassa elämässään tarkoin 
lähimmäisenrakkauden vaatimusta Jumalan 
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lakina sekä vahvistamaan itseään totuudellisuu-
dessa, väkivallattomuudessa, sovinnollisuudes-
sa, suvaitsevaisuudessa, lempeydessä, avuliai-
suudessa, nöyryydessä, kärsivällisyydessä, koh-
tuullisuudessa ja siveellisyydessä.

Merus uskoi, että jos sielu elämänsä aikana ei 
ole kyennyt kehittymään riittävän korkealle 
henkiselle tasolle, sielu saisi mahdollisuuden 
uuteen elämään jonkin toisen ihmisen hah-
mossa. Kun sielu lopulta monen ihmiselämän 
aikana oli kehittynyt riittävälle henkiselle ta-
solle – eli ihminen oli saavuttanut gnosiksen ja 
täyttynyt taivaallisesta valosta – sielu saa Juma-
lan armosta jäädä ikuiseen Valon valtakuntaan, 
eikä sen enää tarvitse syntyä uudelleen ihmi-
seksi.  Meruksen pelastuskäsitykset siis poik-
kesivat olennaisesti kristillisen kirkon opeista, 
joita hän piti kirkkoisien keksintönä.

Suufilaisuus (Islamilainen gnosis)
Suufilaisuus on islamin mystinen suuntaus, 
jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen 
jumalasuhteen saavuttamista ja Jumalan hen-
kisen totuuden tavoittamista jumalalliseen 
rakkauteen perustuvien harjoitusten kautta. 
Suufilaisuus syntyi Lähi-idässä 700-luvulla. 
Suufilaisuus on muista islamilaisista perinteistä 
poiketen korostetun esoteerinen perinne. Ylei-
sin vertauskuva puhuu suufilaisuudesta tienä 
tai matkana. Käsitettä suufilaisuus käytetään 
hyvin monenlaisista näkemyksistä ja käytän-
nöistä. Suufilaisuuden kolme muotoa ovat: 1) 
asketismi, 2) mystiikka, ja 3) mystinen filoso-
fia. Suufilainen ajattelu pohjautuu Koraanin 
tulkintaan, mutta sisältää paljon gnostilaisia ja 
uusplatonistisia vaikutteita. 

Ismaililaisuus (Islamilainen gnosis) 
Ismaililaisuus eli "seitsemän-shiialaisuus" on 

gnostilaissävyinen islamin suunta, joka syntyi 
n. 870 Irakissa Abdallah al-Akbarin toiminnan 
tuloksena. Ismaililaisten opissa oli alunperin 
gnostilaisia piirteitä ja sille on tyypillistä myös 
kirjainmystiikka, joka muistuttaa kabbalan kir-
jainmystiikkaa. 900–1000 ismaililaisuus otti 
vaikutteita uusplatonilaisesta filosofiasta, mm. 
Plotinoksen ja Prokloksen kirjoituksista. Is-
maililaisuuteen sisältyy jälleensyntymisoppi ja 
ajatus seitsemästä maailmankaudesta. 

Druusit (Islamilainen gnosis)
Druusit ovat Libanonissa, Israelissa, Golanin 
ylängöllä, Pohjois-Syyriassa ja Jordaniassa elävä 
noin miljoonan ihmisen arabiankielinen us-
konryhmä. He kannattavat islamista lähtöisin 
olevaa druusilaista uskoa, joka on kuitenkin 
eriytynyt emäuskostaan sen verran kauas, että 
se luokitellaan usein omaksi uskonnokseen. It-
seään druusit kutsuvat mowahhideiksi eli yksi-
jumalisiksi.

Druusien uskontoa luonnehditaan ismaililai-
seksi salaopiksi, jonka perimmäiseen olemuk-
seen vain harvat ovat perehtyneet. Uskonnosta 
löytyy aineksia ainakin islamista, kreikkalaises-
ta filosofiasta ja gnostilaisuudesta sekä vaikut-
teita Intian ja Iranin muinaisuskoista. Keskeistä 
opissa on usko sielunvaellukseen.

Pistis Sofia
Pistis Sofia on laajin Nag Hammadin kirjaston 
ulkopuolelta löytyneistä gnostilaisista kirjoi-
tuksista. Sen syntyajankohta on ajoitettu vuo-
den 250 - 300 välille. Kirjoitus on koptinkie-
linen käännös kreikankielisestä alkutekstistä. 
Yksi kopio tästä kirjoituksesta sisältyy Askewin 
koodeksin nimellä tunnettuun pergamenttikir-
jaan, jonka British Museum hankki omistuk-
seensa vuonna 1795. 

Pistis Sofia kuuluu ns. dialogievankeliumeihin, 
joissa kuvataan Jeesuksen oppilaidensa kans-
sa käymiä keskusteluja ylösnousemuksen ja 
taivaaseen astumisen välisenä aikana. Näiden 
keskustelujen tarkoituksena oli palauttaa oppi-
laiden mieliin Jeesuksen aikaisempia opetuksia 
tai antaa aikaisemmasta poikkeavaa aivan uutta 
tai aikaisempaa täydellisempää opetusta.  

Evankeliumin nimi "Pistis Sofia" on monimer-
kityksinen. Se voisi olla suomeksi "Usko viisa-
us" tai "Viisauden usko", mutta myös "Sofian 
usko", koska gnostilaisessa mytologiassa Viisaus 
eli Sofia miellettiin maallisen Jeesuksen taivaal-
liseksi kaksospuolikkaaksi.
 
Pistis Sofia kertoo ylösnousseen Jeesuksen ope-
tuksista oppilailleen. Kirjoituksen mukaan 
Jeesus opetti oppilaitaan yksitoista vuotta ylös-
nousemuksensa jälkeen ja pystyi tuona aikana 
opettamaan tuona aikana opettamaan heille 
vasta ensimmäisen tason mysteerit.

Euroopan oppineet Maurit
Euroopassa pimeimpänä keskiaikana  n. 700 
luvulla järjen valoa ylläpitivät Espanjan valloit-
taneet maurit perustaessaan mm.  Cordobaan 
euroopan ensimmäisen yliopiston, jossa opiske-
lijoiden määrä kohosi useisiin tuhansiin. 

Espanjan valloittaneet arabit lähinnä Umaija-
dien dynastia olivat islamilaisen oppineisuuden 
ja sivistyksen takuumiehiä ja kasvaneet sen ajan 
mittapuun mukaan korkean sivistyksen piirissä. 
Carl Grimbergin Kansojen historian mukaan 
”he kehittivät Andalusiassa kastelujärjestelmiä 
ja monikertaistivat sadon. Cordobaa valaisivat 
öisin katulyhdyt kun taas Lontoossa 700 vuot-
ta myöhemmin piti kantaa lyhtyä mukanaan. 
Cordoban kadut olivat kivetyt kun taas satoja 

vuosia myöhemmin Pariisin kadut olivat sateen 
jälkeen kuravelliä. Rikkaat kalifit perustivat 
kymmeniä kouluja, joissa oli ilmainen opetus 
kaikille. Euroopassa eivät tuohon aikaan osan-
neet edes korkeimmatkaan virkamiehet lukea 
tai kirjoittaa elleivät toimineet kirkon piirissä. 
Andalusiassa nämä taidot olivat yleisiä väestön 
keskuudessa.”

Siinä missä eurooppalaiset heittelivät jätteensä 
kadulle kanssaveljiensä niskaan Granadassa ja 
Gordobassa toimivat vesikäymälät  ja ylipää-
tään elämänmeno oli sivistynyttä ja kulttuurit, 
tiede ja taide kukoistivat

Cordoba ja Granada olivat tieteiden, taiteiden 
ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden keskus Eu-
roopassa useita satoja vuosia aina vuoteen 1492 
asti, jolloin Espanjan kuningas Ferdinand kato-
lilainen valloitti Granadan ja Maurit häädettiin 
Euroopasta. Ferdinand katolilainen perusti sit-
temmin myös Espanja inkvisition vainoamaan 
maureja ja juutalaisia.
 

Temppeliritarit
Vuonna 1118 burgundilainen prinssi Hugh de 
Payens perusti seitsemän muun ritarin kanssa 
Pyhällä Maalla Salomon temppelin Köyhien 
Ritarien Veljeskunnan. Sen jäsenet lupasivat 
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valassaan suojella pyhiinvaeltajia, auttaa köyhiä 
sekä valvoa siveyttä ja yleistä kuuliaisuutta.  

He perustivat pyhiinvaeltajia jatkuvasti ryöstävi-
en rosvojen suojaksi ensimmäisen pankkijärjes-
telmän, jossa lähtömaassa talletettua omaisuutta 
saattoi todistusta vastaan nostaa varoja Temppe-
liritareiden ”haarakonttoreista” matkan varrelta 
ja määränpäästä.

Suuri osa ristiritareista oli käytännössä pelkkiä 
rosvoja ja seikkailijoita mutta heissä oli myös nii-
tä valistuneita, jotka  olivat perehtyneet lähi-idän 
ikuisien viisauden salaisuuksiin lähi-idän mystee-
reihin.

Sanotaan että Temppeliritaristo säilytti alku-
peräisen tiedon rituaaleissaan, tästä perillise-
nä muokkautui  vapaamuurarius, joka vaikutti 
omalta osaltaan paljon siihen että feodaalinen 
linnanherrakulttuuri muuttui  porvarilliseksi ja 
käsityöammatteja arvostavaksi kulttuuriksi.

Kun Temppeliritarien vapaamuurarillinen rita-
rikunta alkoi muotoutua Englannissa 1700-lu-
vun puolivälissä, se ei rakentanut rituaalejaan 
eikä muutakaan toimintaansa edellä mainitun 
ritarikunnan perinteille. Se pohjautui Ranskassa 
kehittyneisiin kristillisiin vapaamuurariritari-
kuntiin, joissa uskon puolustaminen oli puettu 
erilaisiin allegorioihin. Suomalainen temppeli-
ritarien vapaamuurarillinen ritarikunta on suora 
versio Englannissa toimivasta kristillisestä ritari-
järjestöstä.
 

Ruusuristiläisyys 
Christian Rosenkreuz oli myyttinen hahmo, 
joka tarun mukaan oli saksalainen ritari ja syntyi 
1378. Hänen sanotaan kiertäneen oman aikansa 
filosofisissa keskuksissa lähi-idässä ja Pohjois- Af-
rikassa kartuttamassa tietopohjaansa.

Hänen perustamansa liikkeen keskeinen johto-
ajatus oli kirkkokuntiin pesiytyneen korruption 
ja valheellisuuden paljastaminen sekä sitä kautta 
yleismaailmallinen ihmiskunnan uskonpuhdis-
tus. Kaksi keskeistä Rosenkreutsilaista mani-
festia julkaistiin kahtena peräkkäisenä vuotena 
joista ensimmäisenä 1614 Fama Fraternitatis  
(Veljeskunnan puhe).

Siinä keskeisenä viestinä oli löytää ja ymmärtää 
asioiden keskipiste eli elämän henki ja jossa py-
rittiin johdattelemaan mielenkiinto pinnalli-
suudesta sekä ulkoisista ilmiöistä tiedon syvem-
pään ymmärtämiseen eli tiedon ”okkulttiseen” 
sisältöön. 

Ytimen löytämisen idea kuvaa ihmisen henkisen 
minän löytämistä yhtälailla kuin kaikkien ilmi-
öiden takana olevan syyn löytämistä sekä valot-
taa mikrokosmoksen ja makrokosmoksen kes-
kinäistä analogiaa  niin ”ylhäällä kuin alhaalla.”

1615 julkaistun Confessio Fraternitatisin (Vel-
jeskunnan tunnustuksen) keskeisiä teemoja oli-
vat uuden aikakauden syntyminen. Se ennusti 
renessanssia ja tieteen ja järjen voittoa aineesta. 
Paavillisen rappion vastustaminen ja filosofian 
renessanssi ja uudistuminen vastusti paavillista 
rappiota ja ennakoi filosofian ja renessanssin 
uudistumista. Enteillen siten uuden ajan ja va-
listusfilosofien esiinmarssia. Näistä voi lukea 
tarkemmin Visa kalivan kirjasta ”Rosencreuz ja 
suuri työ”. Rosencreuzilainen virtaus näkyy tänä 

päivänä sen nimisissä liikkeissä ja on osa myös 
teosofista  ja gnostilaista länsimaista virtausta.

Giordiano Bruno
Valistuajan filosofit toimivat ja kuuluivat oman 
aikansa tiedon säilyttäjiin ja olivat yhteydessä 
aikansa salaisiin okkulttisiin järjestelmiin. Jot-
ka olivat välttämättömiä oikeaoppisen kirkon 
julistaessa kerettiläiseksi kaikki muut tulkinnat 
kuin omansa. Näissä vainoissa moni  valistus-
filosofien ajan edelläkävijä joutui uhraamaan 
henkensä, kuten italialainen filosofi Giordiano 
Bruno 1500-1600 luvun taitteessa, joka keret-
tiläisenä tuomittiin roviolle. Bruno opetti ko-
pernikaanista maailmanjärjestystä ja kirjoitti 
muun muassa kirjan äärettömästä maailman-
kaikkeudesta, josta ajatuksesta aikalaiset häntä 
pilkkasivat.

Marsilio Ficino ja hermeettinen filosofia 
FM Lauri Kristian  Ockenströmin mukaan, 
(joka on tehnyt tutkielman hermeettisestä filo-
sofiasta) Hermes Trismegistosta (joka tunnet-
tiin egytissä Jumala Thothina, kreikassa Her-
meksenä ja roomassa Merkuriuksena)  pidettiin 
muinaisen teologian (prisca theologia) aloitta-
jana ja hermeettisiä tekstejä kohtaan tunnettiin 
hänen mukaansa 1400-1500-luvuilla suurta 
kiinnostusta. 

Osaltaan niiden maagis-viritteinen vaikutus on 
yhdistetty tieteen vallankumouksen syntyyn. 

Medicien suojatti  Marsilio Ficino, joka  johti 
Medicien suojeluksessa Firenzen Platonista 
akatemiaa, säilytti ja integroi hermeettistä filo-
sofiaa oman aikansa kirkon oppeihin asti. 

Ficino loi renessanssin vahvimman ihmisen au-
tonomian ideaalin, eikä se olisi ollut mahdol-
lista ilman hermeettisten tekstien tarjoamaa 

esikuvaa, mallia ja rohkaisua.

Ficino vaikuttaa vetoavan Hermes Trismegis-
toksen nimen auktoriteettiin erityisesti aina 
ihmiskeskeisen ajattelunsa yhteydessä. (lainaus 
Lauri Ockenströmin väitöskirjasta)

Hermeettisen filosofian, joka omalta osaltaan 
vaikutti tutkimuksen mukaan renessanssin 
syntyyn,  vaikutuksen piiriin kuuluivat myös
1700-luvun valistusfilosofit kuten mm. Des-
cartes ja myöhemmin Voltaire. Kulkeutuen 
aivan meidän päiviemme ihmiskuvaan asti.

Vapaamuurarius, valistusajan tuote 
1700-luvulla
Vapaamuurarit  jatkoivat  ikuisen viisauden vir-
tausta aatteellisen sisällön puolesta omissa ritu-
aaleissaan. Vapaamuurarit toimivat alun perin 
ihmisten tasavertaisuuden puolesta. 

Heidän yleisinhimillinen viestinsä oli olla ih-
misenä ihmisten joukossa ja yhteinen pyrki-
mys kaikkeen pysyvään kauniiseen ja hyvään. 
Monet renessanssin ja uuden ajan kulttuuri-
vaikuttajat ja uudistusmieliset aateliset ja yh-
teiskunnan rakentajat olivat vapaamuurareita. 
Mm. Ranskan vallankumouksen keskeinen tee-
ma ja demokraattisen kehityksen lähtölaukaus  
”Vapaus, Veljeys ja Tasa-arvo”  lanseerattiin al-
kujaan vapaamuuraripiireissä.

Wikipedian mukaan Liikkeen 1700-lukua 
edeltäneiden varhaisempien juurien ja vaikut-
teiden on katsottu olevan keskiajalla synty-
neissä muurarikilloissa ja -looseissa. Ensim-
mäistä kertaa termi vapaamuurari (freemason) 
mainitaan kirjallisissa lähteissä vuonna 1376. 
Englannissa alettiin käyttää nimitystä vapaa-
muurarit joistakin erityisesti suurten kated-
raalien rakennustöihin osallistuneista kivi- ja 
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rakentajamuurareista, joilla oli laillinen oikeus 
liikkua vapaasti eri puolilla Eurooppaa raken-
nustyömaalta toiselle, kun muu kansa ja myös 
suuri osa tavallisista muurareista oli varsin paik-
kaan sidottuja. Keskitetty vapaamuurariorgani-
saatio syntyi kuitenkin vasta nykyaikaisen spe-
kulatiivisen vapaamuurariuden myötä.

Rakennusalan killoissa ja vapaamuurareiden 
parissa säilyivät keskiajan myllerrysten läpi 
klassiset antiikin Roomasta periytyvät raken-
nustaidot ja niiden edellyttämä vaativa mate-
maattinen, geometrinen ja muu tieto. Näitä 
tietoja sovellettiin muun muassa katedraalien 
rakentamiseen. 

Seuraava lainaus on Turun maakuntamuseon 
kustantamasta kirjasta Kultaa ja taivaansinistä.

”1700-luvulla Johannes muurari  looshissa  yl-
häiset ja alhaiset saattoivat seurustella veljinä 
keskenään, jota kuvaa seuraava aikaa kuvaava 
katkelma  ”Veljeni—me seurustelemme tääl-
lä vapaamuurareiden jalolla tavalla. Kreivit ja 
paronit, upseerit ja siviilivirkailijat, kauppiaat 
ja virtuoosit, oppineet ja vähemmän oppineet 
— kohtelevat toisiaan järkeä ja kohteliaisuut-
ta osoittaen. Looshissa olemme kaikki veljiä ja 
kun poistumme looshista jokainen on mitä on”. 

Teosofia ja H.B Blavatsky
H.B Blavatskyn valtava, teosofiana tunnettu 
elämäntyö ikuisen viisauden keräämisessä maa-
ilman uskonnoista ja esoteerisista järjestelmistä 
on yhteenveto siitä ikuisesta viisaudesta, jonka 
nuo kaikki oppijärjestelmät eripuolilla maail-
maa ja historian aikajanalla sisäänsä kätkevät. 
Seuraava ihmiskunnan ikuista viisautta edusta-
va lause oli tunnettu jo muinaisessa Intiassa ja 
Egyptissä. ”Sisässäsi on maailman valo, ainoa 

valo, joka voi tietä valaista. Ellet kykene sitä 
sisässäsi tajuamaan, on turha sitä muualtakaan 
etsiä”. 

Wikipedian mukaan H. P. Blavatskyn päätyö 
oli teosofinen oppi, johon hän sulautti valta-
vasti vaikutteita eri tahoilta. Eniten Blavats-
kyn ajatteluun vaikuttaneista oppisuunnista, 
teoksista ja auktoriteeteista voidaan maini-
ta ainakin buddhalaisuus, Bhagavad Gita ja 
hindulainen tantrismi, Kabbala (erityisesti 
Eliphas Levi), Raamattu, Zohar ja Talmud, 
hermetismi, ruusuristiläisyys, gnostilaisuus, za-
rathustralaisuus, kaldealaiset, vapaamuurarius, 
spiritismi, mystiikka, Jakob Böhme ja Mestari 
Eckhart, alkemia ja magia, aikansa tieteellinen 
kirjallisuus, Robert Fludd, Paracelsus, maa-
ilman mytologiat esimerkiksi germaaninen 
mytologia, Popol Vuh ja Gilgameš (myös ot-
teita Kalevalasta), antiikin kirkkoisät Irenaeus, 
Tertullianus, Origenes ja Eusebius, filosofit, 
etenkin Platon ja uusplatonilaisuus, Porfyrios, 
Plotinos ja Ammonios Sakkas sekä historioitsi-
jat ja monet muut antiikin kirjailijat kuten Pli-
nius vanhempi, Ovidius, Homeros ja Josefus. 
Lisäksi hän mainitsi opiskelleensa huomatta-
vien inkarnaatiolamojen oppilaana Tiibetissä, 
Ladakhissa, Nepalissa ja Mongoliassa, pereh-
tyen muun muassa vajrayanan esoterismiin eli 
Kālacakrayanaan, Nepalin svābhāvikoiden op-
piin ja synkretistiseen shamanismiin. 

Teosofian mukaan kaikkien uskontojen taus-
talla on esoteerinen oppi, joka oli muinoin 
levinnyt ympäri maailman. Nykyisin se on löy-
dettävissä täydellisenä vain muutamissa maan-
alaisissa kirjastoissa, jotka ovat henkisen veljes-
kunnan hallinnassa. Tästä opista osa on esitetty 
muinaisessa Dzyanin kirjassa, jonka runoista 
Blavatsky selitti osan teoksissaan. 

Steiner ja antroposofia
Goethe ja Hegel olivat teosofian lisäksi voimak-
kaita vaikuttajia Steinerin ajattelussa, Vuonna 
1902 Steiner astui teosofisen seuran Saksan ja-
oston johtoon. Vuodesta 1906 lähtien alkoivat 
ristiriidat Steinerin ja Teosofisen seuran näke-
mysten välillä. 

Ne kärjistyivät vuonna 1913, jolloin Steinerin 
johtama jaosto erotettiin Teosofisesta seurasta 
koska Steiner ei hyväksynyt suunnitelmaa teh-
dä Jiddu Krishnamurtista uusi messias. Eron 
yhteydessä Steiner vei mukanaan 2500 saksa-
laista teosofia sekä jonkin verran ulkomaalaisia 
ja perusti Antroposofisen seuran. Vuonna 1921 
joukko Steinerin kannattajia perusti myös kris-
tinuskon uudistusliikkeeksi tarkoitetun Kristi-
yhteisön, josta vuotta myöhemmin muodostet-
tiin varsinainen kirkko. 

Steinerin mukaan olemme sen ajan kynnyksel-
lä, missä tulee tapahtumaan tietoinen vastak-
kainasettelu pahan kanssa mutta hyvän avulla. 

Kuudennella kulttuurikaudella on ihmiskun-
nan tehtävä poistaa paha hyvällä ja lempeydellä 
ja saada pahan energia ’hyötykäyttöön. ( Lähde 
Wikipedia )

Psykologiahan tutkii vahvasti pahan ongelmaa 
ja sen synnystä ollaan koko ajan enemmän ja 
enemmän tietoisia.

Khrisnamurti
Jiddu Krishnamurtin (11. 5.1895– 17.2.1986) 
perusideana oli vapauttaa ihmiset henkisistä 
häkeistä, kaikesta sidonnaisuudesta, jota ih-
misen mieleen painunut on vuosituhanten 
ajan. Krishnamurtin tavoitteena oli saada ai-
kaan syvällinen muutos ihmismielessä, mutaa-

tio aivosoluissa. Tämä tapahtuu, kun ihminen 
havaitsee todellisuuden sellaisena kuin se on 
eikä oman ajattelunsa heijasteiden kautta. 

Näkemyksessään ajattelun osuudesta 
ongelmien ratkaisemiseen Krishnamurti 
selvästi poikkeaa perinteisestä käsityksestä. 
Hän katsoi, että ajattelu on paitsi luonut 
kaikki ihmisen syvät ongelmat, myös ylläpitää 
niitä eikä koskaan pysty niitä poistamaan. 

Oivalluskykyinen ja syvään näkemiseen ky-
kenevä mieli on vapaa menneisyyden ohjel-
moinnista ja pystyy reagoimaan tapahtumiin 
tuoreesti ja ja ennakkoluulottomasti. Sellainen 
mieli elää hetkestä hetkeen valppaasti tietoise-
na.

Itsepetos alkaa, kun ihminen alkaa pitää 
oman mielensä keksimiä kuvia, käsitteitä ja 
symboleita totuutena. Hän alkaa elää kah-
dessa todellisuudessa: itse luomassaan ja 
todellisessa. Nämä ovat ristiriidassa, jonka 
ihminen yrittää ratkaista luomalla ihanteen, 
mutta se vain pahentaa tilannetta ja pitkittää 
ongelman ratkaisua. 

Krishnamurti sanoo, että kohdatessaan tosi-
asiat sellaisenaan mieli on hiljaa, passiivisen 
tietoisuuden tilassa. Sellaisessa tilassa mielen 
luomat ongelmat ratkeavat itsestään ja ihminen 
intuitiivisesti tietää, miten hänen tulee toimia. 

(Lähde Wikipedia)

Kyseessä oli siis sisäinen muutoprosressi.  Al-
kemistinen muutos, tai uudestisyntyminen, 
miten sen nyt kukin haluaa ilmaista. Myös 
muuttuneen ajattelun aikaansaama mutaa-
tio koko ihmisen olemuksessa aina fyysillisiä 
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ominaisuuksia myöten.  Tämän suuntaiseen 
näkemykseen on myös päätynyt solubiologi 
Bruce.H Lipton kirjassaan ”Ajatuksen bio-
logia”.

Pekka Ervast
Suomalaisista 1900 luvun esoteerisista valon-
kantajista ja aikansa voimakkaista vaikutta-
jista voi mainita Pekka Ervastin, jonka elä-
mäntyö vaikutti voimakkaasti suomalaiseen 
kulttuurieliittiin. Useita kieliä jo varhain op-
pineena hän tutki mm. raamatun alkuperäisiä 
kreikankielisiä käännöksiä ja pystyi avaamaan 
kirjoitusten merkityksiä niiden alkuperäisessä 
muodossaan. 

Pekka Ervast mm. suomensi H.B. Blavatskyn 
tuotannon ja saattoi näin teosofian sanoman 
suomalaisten tietoisuuteen. Hänen esoteeri-
nen kirjallinen tuotantonsa on ollut merkit-
tävä ja hän oli Suomen Teosofisen Seuran pe-
rustaja ja toimi sen ylisihteerinä 1907-1916 ja 
1918.  

Ervast oli perustamassa yleistä Yhteis-va-
paamuurarijärjestö Le Droit Humain Skan-
dinavian tuomiokunnan Suomen osastoa ja 
kuului siihen vuosina 1928-1934. Hän oli 
Suomen ensimmäisen Yhteis-Vapaamuurari-
looshin ensimmäinen 33° mestari. 

Pekka  Ervastin perustamassa, esoteeriseen 
kristinuskoon ja suomalaiskansalliseen pe-
rinteeseen Kalevalaan pohjautuvassa Ruusu-
Ristissä on ollut erityisen paljon suomalaisia 

eturivin kulttuurivaikuttajia ja taiteilijoita 
aina perustamisesta 1921 lähtien. Hän toi-
mi Ruusu-Ristin perustajajohtajana 1934. 
Ruusu-Risti Vapaamuurariuden Suurmes-
tarina vuosina 1928-1934.

Kvanttifysiikka
Valon tie on ihmisen tietoisuuden evoluutiota 
ja sen ymmärtämistä. Oman aikamme ennak-
koluulottomat tiedemiehet ja uudet tieteen-
alat kuten Einsteinin suhteellisuusteoria sekä 
kvanttitieteet. Niels Bohrin ja monien muiden 
kvanttifyysikoiden ja tiedemiesten mm. solu-
biologi Bruce Liptonin tutkimukset tuovat 
esille ykseys käsitteen, kaiken yhteyden, josta 
vanha ihmiskunnan viisaus on aina puhunut ja 
kehoittanut tuota elämää ja meidän olemassa 
oloamme ylläpitävää ykseyttä kunnioittamaan. 

Ihmisten keskinäisessä elämässä tuo kaikkea 
ylläpitävä ykseys ilmenee käytännön tasolla 
keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa, jota ih-
misten yhteinen psykologinen elämä itse asias-
sa on. Tuon vuorovaikutussuhteen laatu mani-
festoituu meidän ympäristöömme todellisina 
asioina laatunsa mukaan.

Kaikissa näissä ilmenneissä järjestelmissä 
ilmenee kaiken teoria, hermeettinen 
filosofia, joka eri aikakausina on eri tavoin 
pyrkinyt vapauttamaan ihmisen kehitystä ja 
vapauttamaan ajattelun rajoittuneisuutta, joka 
tuolle kehitykselle on ehdoton edellytys.
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Keijo Remes

Kielloista elämänohjeisiin

Mikä saa ihmisen tekemään mitä hän 
kulloinkin tekee ja ajattelemaan val-
taisasta asioiden ja näkemysten kir-

josta itse kunkin omintakeisella tavalla?

Joskus on tuntunut, etteivät ajatukset ja teot 
kohtaa toisiaan. Käskyillä ja kielloilla näyttäisi 
usein olevan merkittävä rooli kulloinkin vali-
tun tai ”sattumoisin tehdyn” teon vaikuttimi-
na. Näin ei kuitenkaan ole tilanne aina. Kiel-
toja jätetään myös noudattamatta. Näin sekä 
hyvässä että pahassa? 

Esitys jäsentyy 
neljään pääotsikkoon seuraavasti:  

1. Vuorisaarnan viisi käskyä -  lyhyenä mieleen 
palautuksena
2. Näkökulmia kieltomuotoisen käskyyn - käs-
kymmehän ovat usein kieltomuotoisia
3. Näkökulmia myönteiseen elämänohjeeseen
4. Lopuksi palaan vuorisaarnan elämänohjei-
siin 

1. Vuorisaarnan viisi käskyä 
Matteuksen evankeliumi luvut 5.-7.

Vuorisaarna oli merkittävä muutos aiempiin 
käskyihin. Niissä siirryttiin aiemmista tekoja 
koskevista kielloista ajattelun tasolle – kiellot 
ulotettiin koskemaan ajatteluamme. Nuo viisi 
käskyä kuuluvat seuraavasti:

Älä suutu – ”olette kuulleet sanottavan älä tapa, 
sillä ken tappaa hän on ansainnut oikeuden 
tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen 
joka vihastuu veljeensä, on ansainnut tuomion.

Älä ole ajatuksissakaan epäpuhdas – olette kuul-
leet sanottavan älä tee aviorikosta. Mutta minä 
sanon teille, jokainen joka katsoo naista häntä hi-
moitakseen, on jo häpäissyt häntä sydämessään.

Älä vanno - olette kuulleet sanottavan älä vanno 
väärin, vaan minä sanon teille älkää ensinkään van-
noko.

Älä ole pahaa vastaan – olette kuulleet sanottavan 
silmä silmästä hammas hampaasta. Mutta minä 
sanon teille älkää tehkö vastarintaa sille joka on 
paha vaan, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, 
käännä hänelle toinenkin.

Älä sodi – olette kuulleet sanottavan rakas-
ta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta 
minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja 
rukoilkaa niiden edestä jotka teitä vainoavat.
Näin siis vuorisaarnan elämänohjeet jotka Mat-
teuksen evankeliumiin on kirjoitettu käsky-
muotoon. 

2.  Näkökulmia kielto-
muotoiseen käskyyn

Ei ja älä ovat useimmille varmasti tuttuja 
lausahduksiamme ja tapojamme pyrkiä 
ohjaamaan jotakuta. Käskyillä ja kielloilla 
on merkittävä rooli kehitystiellämme: lap-
suuden eri vaiheissa ovat tutuksi tulleet ke-
hotukset kuten varo lyömästä päätäsi, älä 
nyt putoa sieltä puusta. Koulussa on aina-
kin aiemmin onnistuttu menestyksekkäästi 
saamaan aikaan arastelu julkisia esiintymi-
siä kohtaan kertomalla mitä kaikkea ei saa 
tehdä. 

Armeijassa komentojen totteleminen on kei-
no saada aikaan sokeaa toimintaa. Ja näin 
olemme aikuisikään tultuamme usein ehdol-
listaneet ne tavat ja mallit, kuinka tulee toi-
mia ja ohjata toisten toimintaa.

Kielloilla on pitkä historia
Vuorisaarnan käskyt ja ohjeet kuuluvat ihmis-
historian merkittävimpiin viisauden kitey-
tymiin. Vuorisaarnan ajankohdasta on reilut 
2000 vuotta - se on pitkä kehitysjakso ja kes-
keinen ajanjakso Euroopan historiassa.

Vastaaviin elämänohjeisiin voi perehtyä myös 
aiemmista historian kirjoituksista. Esimer-
kiksi Dhammabada 10.1 toteaa jotakuinkin 
seuraavasti: ”kohdelkaa toisianne kuin itseän-
ne”.

Miten ihminen on tämän ajanjakson aikana 
kehittynyt?

Olen kuullut käsitteen ryhmäsielu, jolla ih-
misen kehityshistorian yhteydessä viitataan 
eläinten elämän erityislaatuisuuteen suh-

teessa ihmisiin, sekä toisaalta alhaisempiin 
elämän muotoihin eli kasvi- ja kivikuntaan. 
Olen myös kuullut, että ihmisen olisi jossain 
mielessä ollut lähempänä ryhmäsieluisuutta 
2000 vuotta sitten kuin nykyisin.  Tämän sa-
notaan ilmentyneen mm. sodankäyntitavoissa, 
joissa ihmiset muodostivat - voisiko sanoa lau-
man jolle kävi niin kuin sattui käymään.

Olimmeko tuolloin ihmissukuna kehityksem-
me vaiheessa, jossa käskymuoto oli se muoto, 
joka oli soveltuva, vaikuttava ja käytetty ohje-
muoto-ehkä ainoa ymmärretty? 

1400 -1500 lukujen vaihteessa renessanssin – 
eli uudelleen syntymän - aikajakson ja Luthe-
rin niin sanotun. uskonpuhdistuksen myötä, 
jokaisen ihmisen arkitietoisuuden piiriin tuli 
ajatus yksilöllisyydestä, joka ilmeni mm.  jokai-
sen mahdollisuudesta suoraan jumalyhteyteen 
ilman välikäsiä – Jumalan käskyjen tulkitsijoi-
den sanoituksia. 

Voi myös ymmärtää, että Luther löysi perustan 
suoraan jumalyhteyteen raamatusta sellaise-
naan. Tuomaan evankeliumissa kirjoitetaan: 

”Siellä missä on yksi ainoa, siellä minä totises-
ti olen hänen kanssaan. Kohota kivi ja löydät 
minut sieltä, halkaise halko ja minä olen siellä”.

Kehitys ihmisen yksilöllistymiseen ja sisäisen 
vapauden tunteen ituihin voi luontevasti katsoa 
kehittyneen tämän aikakauden jatkumona. En-
siksikin heräämiseen kysymykseen itsestä, jossa 
ei enää ole kyse vain persoonallisesta yksilöl-
lisyydestä, vaan jostain joka jopa hämmentää. 
Toiseksi askarruksiin omasta vapaasta tah-
dosta joka ei ole välttämättä olekaan ristirii-
dassa toisten ihmisten vapaan tahdon kanssa, 
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vaan perustuu sisäiseen ymmärrykseen, joka 
on todellista itsen vapautta eikä vaadi ulkoista 
tunnustusta. Tunnustusta jota aiemmin edusti 
valtiovallan lisäksi kirkko ja papisto, joka oli 
itse nimennyt itsensä jumalan maanpäällisek-
sesi edustajaksi. 

Vapauden käsite kristalloitui erityislaatuisesti 
Rudolf Steinerin teoksessa ”Vapauden Filoso-
fia – modernin maailmankatsomuksen luon-
nos” vuonna 1894. 

Suorasta jumalyhteyden mahdollisuudesta voi 
johtaa myös omantunnon tai kristustietoisuu-
den etsimisen mahdollisuuden. Tämä etsintä 
aiheutti luonnollisesti ristiriidan aiemman 
ajattelun suhteen sekä ihmisellä sisäisesti että 
ulkonaisesti näkyvän maanpäällisen herran 
pelon suhteen, ristiriitaan aiempaan opetuk-
seen nähden, opetukseen olla ajattelematta 
itse ja vapaasti, opetukseen, joka oli merkinnyt 
oman ajattelun alistamista ulkoisen vaikutuk-
sen ja erityisesti kirkon ilmentämien tulkin-
tojen ja kunkin ajan henkisten ja maallisten 
hallitsijoiden ja valtavirran ymmärryksen alle.

Negatiivisen ajatuksen luonne ja energia
Toni Dunderfelt edusti Forum Humanumin 
kevään esitelmässään oivallisesti näkemystä 
ihmisen kehityksen evoluutiosta ja kaikkien 
ajatusten tietynasteisesta hyväksyttävyydestä 
- siis myös negatiivisten ajatusten hyväksyttä-
vyydestä. Ei niiden kieltämisestä tai vastusta-
misesta!  (Toivottavasti en tässä tulkitse häntä 
täysin väärin)

Luulen, että sangen monet ovat joskus koke-
neet negatiivisen ajatuksen ja kuinka se saat-
taa kehittää niin henkisiä kuin fyysisiäkin 
haasteita

Kun negatiiviset tunteet pyörivät päässä saat-
tavat ne muodostua jopa pysyviksi – mielen-
tilan vallitseviksi ajatelmiksi - emootioiksi –
ajatukset ikään kuin "hirttävät kiinni".

H.P.Blavatsky on pukenut tämän negatiivisen 
ajatuksen hyväksyttävyyden tekstiksi seuraa-
vasti: 
”On vähemmän vaarallista, että pahoja ajatuk-
sia nousee mieleen kuin että hyödyttömät ja 
joutavanpäiväiset ajatukset pyörisivät jatku-
vasti mielessä”.

Käskyt ja kiellot ohjaavat ajattelua myös hen-
kisissä yhteisöissä ja liikkeissä.  Saatamme 
kuulla sanottavan: Älä ajattele noin negatii-
visesti, puhdista mielesi pahoista ajatuksista, 
tai joitain vastaavia opettavaisiksi ja tukeviksi 
tarkoitettuja huomioita. Sanalla lyödään her-
kästi toista päähän.

Tämä haaste negatiivisen ajatuksen poistami-
sesta on meille usein liian suuri ja jopa mieliä 
ahdistava ja siten voisin sanoa myös sisäistä 
energiaamme ohjaava sekä kuluttava. 

Ruokimme ajatuksiemme tuottamalla ener-
gialla sitä mihin keskitymme tai vaihtoehtoi-
sesti annamme ajatuksiemme tahdottomasti 
vaeltaa ja jäädä noidankehään.

Kun siis negatiivinen ajatus tai vihastuminen 
muuttuu emootioksi - ajatus jää ikään kuin 
päälle, on tilanne haastava. Tällainen suuntaa 
vailla oleva ajatuskehä ei johda energiaa mihin-
kään, se pysyy staattisena, paikallaan olevana. 

Paikallaan oleva kuolettaa. Tilaa voi verrata 
verisuonistoon. Veren on kierrettävä, jotta elä-
mä pysyisi yllä. 

Lukkiutunut ajatuksemme ei tällaiseen emo-
tionaaliseen loukkuun joutuessaan ole vapaa. 
Se ei pääse irti negatiivisesta mielenyhtymäs-
tä. Lukkiutunut negatiivinen ajatusenergia 
saattaa johtaa jopa fyysisen kehon kiputiloi-
hin, ahdistukseen ja kehon vaurioittamiseen.

 Lähestyn tätä emotionaalista ajatusloukkua, 
joka usein perustuu siis kielteisiin ajatuksiin 
vielä yhdestä näkökulmasta. 

Ristiriita tai konflikti tilanteessa syntyy tai on 
vaarana syntyä tilanne jossa ajatuksemme jää-
vät ikään kuin jonkin vangeiksi.  Jälkeenpäin 
kokemus saattaa tuntua oudolta. Mieleen voi 
tulla kysymys miksi minä noin puhuin? Saa-
tan ihmetellä, kuka tuossa oikein puhui?

Professori Friz Glaselin oivallisen konflik-
ti kirjan otsikon mukaan voi tällöin kysyä: 
”Onko minulla konflikti vai onko konflik-
tilla minut”.  On saattanut syntyä tunne, että 
jokin pitää minua ja ajatuksiani otteessaan. 

Esitän siis, että negatiivinenkin ajatus on si-
nänsä hyväksyttävää ja ok. Hyväksyttävää 
ja ennen kaikkea ajatus on totta – se on il-
mentynyt. Paradoksaalisesti voisi sanoa, että 
ÄLÄ VASTUSTA PAHAA kehotuksen 
lähtökohta toimii tässä kohden äärimmäisen 
hyvänä sisäisen ajattelumme haastajana!   

Poistuuko negatiivinen ajatuskaan mieles-
tämme sitä vastustamalla?

Perinteinen esimerkki tästä negatiivisen 
mielenyhtymän vaikutuksesta on kokemus 
täyden astian siirtämisestä. Mielemme saat-
taa ohjailla meitä kotiaskareissa seuraavasti: 
"ÄLÄ nyt kaada äläkä läikytä tätä astiaa”. 

Mitä tämä saa meissä aikaan? Mielemme täyt-
tää kuva astian kaatumisesta ja niin saattaa 
sitten tapahtuakin. Mieli ohjaa toimintaam-
me. 

Urheilussa on mielikuvaharjoittelua käytetty 
jo kauan. Väitetään, että suorituksen mieliku-
vaharjoittelu on erittäin tahokasta ja korvaa 
jopa osin fyysisien suoritusten tarvetta ja on 
välttämätön oikean suorituksen toteutukselle.

Miten tällaisessa tilanteessa, jossa ajatukseni 
ovat ikään kuin jonkin "otteessa", voisin toimia? 

Vastustaminen, kuten olemme kuulleet ei pa-
han vastustamattomuuden periaatteen mu-
kaan toimisi.  Vastustamisen, eräänlaisen tor-
juvan "ÄLÄ" ajatuksen, sijalla voi ottaa mie-
leen korvaavan positiivisen ajatuksen. 

Oma tämän hetkinen uskomukseni on, että 
tahdon ’voimalla’ ihminen voi ohjata ajattelu-
aan. Yksi joillekin soveltuva tapa saattaa olla 
seuraava Annie Besantin "Ajatuksen voima" 
kirjassaan esiin tuoma viisaus:

” . . kun paha ajatus tunkeutuu mieleen, on 
parempi olla taistelematta sitä vastaan. Sen si-
jaan voidaan käyttää hyväksi sitä seikkaa, että 
mieli voi ajatella vain yhtä asiaa kerrallaan”. 

täytät mielesi tilanteissa, joissa negatiivisesti 
varautunut energia pyrkii valtaamaan ajatus-
tilan. 

Luin taannoin samaan näkemykseen viittaa-
van vertauksen aivojen ja tietokoneen välillä. 
Tietokone ei ymmärrä "ei" käskyjä. Ei käsky 
ei johda mihinkään. Näin on tilanne tietyssä 
mielessä siis myös aivojen suhteen. 
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Ei - ei ole ohje. "ole nyt oikein kovasti ajattele-
matta vaaleanpunaista elefanttia" käskyllä voi 
kokeilla kuinka hyvin tässä onnistuu.

Olen myös usein kohdannut tilanteita, joissa 
tämä paradoksaalisuus näkyy kirjallisten käyt-
täytymisohjeiden tarpeellisuutena turhissakin 
tilanteissa. Tilanteissa ja olosuhteissa, joissa 
luottamus ja lähtökohta ihmisten vapaan tah-
don perimmäisestä hyvyydestä on jäänyt vailla 
täyttä ymmärrystä. 

Olisiko pelkistetyimmin tämä näkyi aikoinaan 
raitiovaunujen "spotta ej på golvet" kyltteinä. 

Vastaavaa kehittävää ja aloitteellisuutta kannus-
tavaa viestiä on joku meistä saattanut kohdata 
myös työpaikoillaan.

Mitä tuntemuksia herättäisi seuraavanlainen 
kyltti tämän salin seinällä: ”alkoholin käyttö 
tiloissamme on ehdottomasti kielletty”?

Määräävän, saati kieltävän, ohjeistuksen sijaan 
tai lisäksi on palvelun lähtökohdan ja asenteen 
ymmärtäminen aktiivisena elämän ohjeena 
sangen käytännöllinen. Palvelun ja antamisen 
lähtökohta on vaihtoehto uskomukselle, että 
itsekäs toimintamalli tyydyttäisi jonkin todel-
lisen oman tahi toisen kanssaihmisen tarpeen.             

Teosofinen elämänymmärrys sanoo tämän yti-
mekkäästi:

”Mikä on ihmisen merkillinen uusi suhde elä-
mään? Ei ole kysymys siitä mitä ei pidä tehdä, 
vaan siitä mitä ihmisen pitää tehdä".

Tämä johdanto kiellon käsitteeseen haastaa 
ainakin minut miettimään ja etsimään vaihto-

ehtoisia näkökulmia–myönteisiä ohjeita kiel-
tomuotoisten, ei tai älä ohjeiden sijaan. 

Voisiko sanoa positiivia ohjeita. Ohjeita aiko-
muksillemme, jotka aikomukset edeltävät te-
kojamme. 

Tätä tekemisen aikomusta voisi pitää erään-
laisena darman liittolaisena. Darman raken-
taminen omien tekojemme (karman) kautta, 
saattaisi olla harkitsemisen arvoinen näkö-
kulma karmallisen hyvitysnäkökulman ohel-
la.
 
3. Näkökulmia myönteiseen elämän-
ohjeeseen -  vapauden näkökulmasta

Vapauden mahdollisuus  
Aiemmin toin esiin näkemyksen Ihmisen yk-
silöllisyydestä ja mahdollisuudesta suoraan 
suhteeseen jumalaan tai korkeimpaan. Tämä 
kehitys on ollut merkittävä henkisen ajattelun 
ja kehityksen tiellä ja se on sitä edelleen.

Tätä näkemystä, jokaisen mahdollisuudesta 
yksilöllisyyteen ja vapaaseen ymmärrykseen, 
vastaan on esitetty aikojen kuluessa paljonkin 
kritiikkiä. Yksi on seuraavan kaltainen 
uskomus: tämän uskomuksen mukaan 
vapaus syntyisi siitä, että ihmiseltä ovat 
muut vaihtoehdot rajautuneet pois syystä 
tai toisesta. Olisi valittava ainoa vaihtoehto, 
koska ei ole muuta mahdollisuutta, kaikki 
muut vaihtoehdot olisivat poissuljettuja.

Tätä näkemystä Rudolf Steiner kutsuu pessi-
mistiseksi näkemykseksi suhteessa vapauteen.

Tämän hetkisen ymmärrykseni mukaan tämä 
pessimistisen näkemys vapaudesta on harhainen. 

Pessimistinen näkemyksen mukaan valinta jon-
kin asian puolesta, syntyisi aina muun vaihto-
ehdon ilmetessä mahdottomana – ihmisellä 
olisi vain yksi vaihtoehto jäljellä. 

Ymmärrykseni mukaan vapaan tahdon on mah-
dollista tehdä valinta perusteenaan ymmärrys 
sekä pyrkimys oikeasta ja onnesta. Luonnolli-
sesti emme aina osu maaliin pyrkimyksissäm-
me, mutta se ei tee tyhjäksi ihmisen sisimmän 
olemuksen pyrkimyksen mahdollisuutta.

Rudolf Steiner kirjoittaa: Elämän "ei-oleminen" 
ei ole vastaus tai tie vapauteen. Tuskasta vapau-
tuminen ei toteudu "ei-olemisen" tai ei-halu-
amisen kautta. 

Tämän ”ei-vapauteen” perustuvan ajatteluta-
van perustana voi havaita näkemyksen egosta 
persoonallisena egona. Näkemys egoistisen ha-
lun perustavanlaatuisuudesta ja siitä että tähän 
lähtökohtaan perustuvan halun toteutumatto-
muus vasta loisi mahdollisuuden korkeamman 
tavoitteluun ja vapauteen.  

Pekka Ervasti kirjoittaa Jumala ja onni kirjassa 
"Se, että ihmiset eivät usko onneen, se että he 
eivät oikeastaan uskolla etsiäkään onnea, riip-
puu osaksi heidän tietämättömyydestään, osak-
si heidän liian pienestä rohkeudestaan. Ihmiset 
eivät uskalla elää niin kuin he voisivat elää". 
Hänen on niin vaikea tulla täällä toimeen sil-
lä tavalla kuin hänen oikeastaan pitäisi, jos hän 
tietäisi, kuka hän on".

Omassa työroolissani toimiessani joskus 
coachina, on sangen usein kysymys tämän 
henkilökohtaisen haasteen ja vaihtoehdotto-
muuden tilan avartamisen tarpeesta. Henkilön 
näköalojen avaamisesta eri vaihtoehdoille.  Jo-

kaisella henkilöllä ja asiaintilalla on aina vaih-
toehtoja itse kunkin omille valinnoille.

Usein helpolta tuntuva ratkaisu, liittyen esi-
merkiksi natinnon kokemukseen, ei useinkaan 
ole pitkässä juoksussa palkitseva ratkaisumalli. 
Joskin tavoite hyvästä olosta huonon olon tai 
vaikean tilanteen sijaan on luonnollista ja ih-
misyyteen liittyvää. Onni ja nautinto tulevat 
käsitteinä joskus ehken sotketuiksi.

Omakohtaisena lapsuuskokemuksena minulle 
annettiin esimakua kokemuksellisuuden koko-
naisvaltaisuudesta eräässä juhlatilaisuudessa. 

Pohdin kakkukahvien äärellä mistä mukava 
oloni syntyi - aprikoin kakun makua ja kuinka 
paljon siitä saisin ja mitenkä paljon muut sitä 
ottaisivat. Mieleen heräsi kuitenkin myös tun-
ne tilanteen ja tilaisuuden antamasta mielihy-
västä - mukavasta olotilastani. Mistä se syntyi - 
ei siitä mitä minä sain tai kuinka paljon kakkua 
maistoin vaan siitä, että kaikki olivat mukavalla 
tuulella ja iloisen oloisia.

Mitä merkitsee vapaa tahto
Uskon, että vapaa tahto hakee ja löytää sisäisen 
kokemuksen hyvästä ja oikeasta – vallitsevat 
olosuhteet saattavat tätä löytymistä tosin hi-
dastaa.

Ulkoa käsin, esimerkiksi käskyjen kautta oh-
jautuva ihminen ei ole vapaa. Hän voi to-
sin kokea "tahtovansa" ulkonaisia tarjolla 
olevia palkitsevia kokemuksia esimerkiksi 
jostain aiemmasta mielihyvä tuntemukses-
taan johtuen. Joskus tämä kokemus tosin 
saattaa näkyä myös tarpeena esiintyä niin 
sanotusti kiltisti ja tehdä mitä sanotaan. 
Vapauden prinsiipin kautta voi mielestäni myös 
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perustella näkemystä siitä, että kieltojen ja 
käskyjen, suullisten tai kirjallisten, perusteel-
la tapahtuva toiminta ei ole kestävää. Kiellot 
ja käskyt saavat aikaan parhaimmillaan tot-
telemista. Eivät toki aina sitäkään. Vapaan 
tahdon kautta syntynyt oivallus perustuu 
jonkinasteiseen asian ymmärrykseen ja sitä 
myötä tahdon syntymiseen. Tahtotilan, joka 
ei perustu ulkoiseen velvollisuudentuntoon. 
Velvollisuudentuntoon, joka voisi muuttua 
herkästikin tuon ulkoisesti annetun velvolli-
suusvaatimuksen muuttuessa. 

Rudolf Steiner kirjoittaa ”Jotta ajatus muut-
tuisi teoksi, täytyy ihmisen tahtoa ennen kuin 
jotain niin voi tapahtua. Sellainen tahtomi-
nen pohjautuu vain ihmiseen itseensä. Ihmi-
nen on silloin toimintansa perimmäinen mää-
rääjä. Hän on vapaa”. 

Itse pidän myös kärsimystä osin ulkoisena vai-
kuttimena - joskus jopa velvollisuuden tun-
teen täyttämispyrkimyksenä.  Velvollisuuden 
suhde palvelun merkityksellisyyteen on mie-
lenkiintoinen. 

H.P Blavatsky kirjoittaa: "On koetettava 
välttää huolia, jotka eivät vielä ole tulleet. 
Mennyttä ei voi muuttaa eikä oikaista. Ny-
kyisyyden piiriin kuuluvia kokemuksia ei voi 
eikä saa väistää. Mutta vältettävä on sekä le-
vottomuutta herättäviä tulevaisuuteen koh-
distuvia toiveita, että tulevaisuuden pelkoa 
sekä jokaista toimintaa tai aloitetta, joka voi 
saada aikaan heti tai tulevaisuudessa tuskaa 
itsellemme tai muille”. Voisiko todeta "kär-
simys ei jalosta"?  Yhden karmatulkinnan ja 
näkökulman mukaan kärsimys tulee sovituk-
sena kohdata rakkaudella. Voiko kärsimys il-
mentyä rakkaudessa?

Eettinen kurkistus elämänohjeisiin
Vapaan tahdon näkökulman jälkeen lähestyn 
asetelmaa kiellon ja vapauden suhteesta vielä 
etiikan näkökulmasta Aristoteles totesi etii-
kan prinsiipin paradoksin mieleenpainuvasti. 
Aristoteleen mukaan etiikkaa ei kannata selit-
tää niille jotka sen ymmärtävät, koska he ym-
märtävät sen ja niille jotka sitä eivät käsitä ei 
etiikkaa kannatta selittää, koska he eivät sitä 
käsitä.  

Käsittäminen vaatii kokemuksellisuutta, ei 
vain asioiden selittämistä ja kuulemista. Kuten 
suomen kielen sana "käsittää" antaa ymmärtää.  
Suomen kielessä ei asioita ainoastaan ’aivoite-
ta’ vaan myös käsitetään. Ymmärrys saattaa siis 
vaatia joitain tekoja, jotta asiat voi käsittää? 
Asioita käsitetään – oman kokemuksen kautta 
ja käsitellään – yhdessä toisten kanssa.

Esitän väitteen, joka on itselleni sangen perus-
tavanlaatuinen: omatunto tahtoo hyvää!

Oikea pyrkimys on ymmärrykseni mukaan löy-
dettävä sisältä käsin ei ulkoa käsin ohjautuvasti. 
Pyrkimys on ikään kuin sisäinen suuntamme, 
elämää ylläpitävä liike ja koossa pitävä voima. 
Elämä toimii päinvastaiseen suuntaan kuin en-
tropia harjoittavana voimana. Asiat eivät säily 
ilman elämän voimaa - tekojamme.  

Meidän on sangen usein valittava mille asioille 
sanon KYLLÄ ja mille EI. Hyvä ei ehken ole 
sitä, mitä ihmisen pitää vaan sitä minkä tietää 
tehtäväkseen.  

H.B.Blavatsky mainitsee tämän tyyliin: ”ei pidä 
tehdä mitään velvollisuudesta” -  toisaalta hän 
myös tuo esiin, että kaikki nyt ja tässä on arvos-
tettavaa. 

Rudolf Steiner lähestyy kysymystä vapauden 
periaatteen kautta: ”Jos halutaan hävittää in-
himillisten halujen tyydyttämisestä koituva ilo, 
on ihminen ensin tehtävä orjaksi, joka ei toimi 
koska hän tahtoo vaan koska hänen pitää.”

Yritän silloin tällöin muistaessani kysyä itseltä-
ni pari kysymystä tähän liittyen: Mikä minua 
pyrkii orjuuttamaan, jos pyrkii? Ja, olenko va-
paa ja mitä tekoni palvelee? 

Eettisen toiminnan perusteen voisi sanoa ole-
van pyrkimystä sisäisesti tiedostettuun pää-
määrään.

Eettinen, kestävä ja toisia kunnioittava yhteis-
elo on mahdollisuus ja pidemmällä aikaper-
spektiivillä tarkasteltuna myös edellytys ihmis-
suvun edelleen kehittymiselle. 

"Eettinen toiminta ei edellytä oman tahdon 
hävittämistä vaan ihmisluonnon kaikinpuo-
lista kehittämistä. Tasapuolisesti kehittynees-
sä ihmisessä eivät eettiset ideat ole hänen 
olemuksensa ulkopuolella vaan sisäpuolella". 
Rudolf Steiner 

Sisäinen käsitys hyvästä ohjautuu kyllä muo-
toisten ohjeiden kautta, silloin kun ne vas-
taavat oikeudentuntoa puhuttelevat sisintä, 
omaatuntoa, itseä, kristusta minussa. Miten 
itse kukin meistä on tottunutkin tämän sanoit-
tamaan.
"Moraalinen väärinymmärrys, erimielisyys on 

moraalisesti vapaitten ihmisten kesken mahdot-
tomuus".  Rudolf Steiner.

4. Palaan vuorisaarnan elämänohjeisiin
Pohtiessani kerran ääneen tätä teemaa vuori-
saarnan käskyistä ja myönteisestä näkökul-

masta, kertoi ystäväni Sinikka Mannonen, että 
Kulmakoulun rehtori oli lukenut oppilaille 
vuorisaarnan käskyjä nimenomaan myönteises-
sä sanamuodossa.  

Vuorisaarnan käskyt kutoutuvat mielenkiin-
toisesti autuuden julistukseen. Jos yhdistämme 
vuorisaarnan käskyt ja laupeuden julistuksen, 
ne saavat ikään kuin lisää valoa. 

Minun luonteenlaatuani ravitsee tarkastella asi-
oiden yhteyksiä ja eri näkökulmia.

Vuorisaarnan käskyt ja autuuden julistus 
rinnatusten pareina

1. Älä suutu -  Ole rauhallinen ja lempeä. 
"Autuaita ovat lempeät" sillä he tulevat peri-
mään maan. Maata ei siis saa lopulta ilmeisim-
min saa aggressioilla.

2. Älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas. Älä hi-
moitse Ole kohtuullinen. Ole oikeamielinen. 
Autuaita ovat oikeamieliset, sillä heitä tullaan 
ravitsemaan. Ja autuaita ovat ne joita oikeamie-
lisyytensä takia vainotaan, sillä heidän on tai-
vasten valtakunta.
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3. Älä vanno - puhu totta ja palvele omantunto-
si mukaan ole rehellinen itsellesi. "Autuaita ovat 
puhtaat sydämessä, sillä he tulevat näkemään ju-
malan”.

4. Älä ole pahaa vastaan - Ole myötätuntoinen. 
Ole armelias. "Autuaita ovat armeliaat, sillä hei-
tä kohtaan tullaan osoittamaan laupeutta". 

5. Älä sodi vaan rakasta kaikkia ihmisiä.  Ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakenna 
rauhaa. Autuaita ovat rauhan rakentajat, sillä 
heitä tullaan nimittämään jumalan pojiksi. 
Näin Pekka Ervastin valaisevassa kirjassa ”Jee-
suksen salakoulu”. (Olen tässä hiukan muut-
tanut järjestystä.) Vuorisaarnan ja teosofisen 
ihmiskunnan yhteyden hahmotelma. 

Lainaukset ovat seuraavista lähteistä:

-H.P Blavatsky: Mitä on okkultismi.

-Rudolf Steiner: Vapauden filosofia, modernin 
maailmankatsomuksen luonnos 1894. Suom. 
1985 Reijo Wilenius.

-Annie Besant: Ajatuksen voima. Gummerus 
2000.

-Pekka Ervast teokset: Vuorisaarna, Jeesuksen 
salakoulu, Henkiseen tietoon, Jumala ja Onni.
- 
-Mainitsen tässä yhteydessä myös Mauri 
Lehtovirran mainion ja teemaan liittyvän 
kirjan: "Jeesuksen jooga".

Älykäs tyhmä

Mitä on kirjaviisaus ja viisaus, mikä ero niillä on?

Ihminen voi selvästi olla tyhmä älykkään vastakohtana, 
mutta tuo älykäs voi olla tyhmä viisaan vastakohtana.

Minusta Piippuviisas, niin kuin olen hänet nimennyt viisaaksi edustaa minulle viisautta. 
Äly johtuu varmaan paljolti geeneistä, on annettu lahja. 

Kyky ajatella loogisesti on yksi älykkyyden osa-alue, joita psykologien mukaan 
taitaa olla seitsemän eri aluetta. 

Tuo ajattelukyky on se, joka minulle ensimmäisenä tulee mieleen kun älykkyyttä ajattelen. 
Älykkään ihmisen on helppo omaksua uutta lukemalla, 

opiskelemalla ja itsenäisesi ajattelemalla. 
Minulle aivot ovat samankaltaisia kuin lihaksetkin siinä mielessä, 

että jos niitä ei harjoita ne surkastuvat.

Älykäs voi kuitenkin jäädä kirjaviisaaksi. 
Hän on minulle henkilö, joka papukaijan tavoin 

toistaa kirjoista ja muualta oppimaansa luullen olevansa viisas. 
Viisaus on älyn lisäksi henkilön elämänkokemus, 

maailmankatsomuksensa tuoma todellinen tieto, ei vain uskomus ja myös intuitio. 
Elämänkokemusta viisas ammentaa myös toisten tekemisistä. 

Ei tarvitse itse lyödä päätä seinään, jos näkee kaveria sattuvan sitä tehdessään.

Piippuviisas

          Heikki W. Virolainen
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RAKKAUDEN VALOA 

Ruusu-Ristin temppelissä 

Huhtikuun viimeisen sunnuntain iltana oli muutamakymmenpäinen yleisö ko-
koontunut Ruusu-Ristin Merimiehenkadun temppeliin kuuntelemaan 
harvinaista musiikkiesitystä, Heikki ja Maria Sarmannon konserttia, 

jonka otsikkona oli Light of Love. 

Kahdentoista laulun konsertti jakautui 
kahteen osaan, joiden välillä solistina ol-
lut sopraano Maria Sarmanto sai hetken 
hengähtää säveltäjä, pianisti Heikki Sar-
mannon antautuessa improvisoidun pia-
nosoolon monivärisiin tunnelmiin. Heikki 
Sarmannon säveltämät kaksitoista laulua 
olivat suurimmaksi osaksi aivan uusia ja 
muutamat niistä mm. The Long Wait kuul-
tiin konsertissa kantaesityksenä. Heikki ja 
sopraano Maria ovat tehneet yhteistyötä 
parin vuoden ajan. 

Heikki Sarmanto on yksi suomalaisen mo-
dernin jazzin keskeisistä nimistä, joka opis-

keli Sibelius-Akatemiassa jo 1960-luvun 
lopulla ja voitti samoihin aikoihin arvos-
tetun kansainvälisen jazzsävellyskilpailun 
Minneapolisissa Yhdysvalloissa. Vuonna 
1968 Sarmanto aloitti opintonsa Berkleen 
College of Musicissa ja sai Jazzliiton vuo-
sittain jakaman Yrjö-palkinnon jo vuonna 
1970. Heikki Sarmannon sävellystuotanto 
on valtava ja hän kertoi melkoisen määrän 
sävellyksiään odottavan vielä julkaisemis-
taan.

Illan konsertti jatkoi Heikin musiikillisten 
tyylilajien raja-aitoja ylittävää sävellettyä 
runotuotantoa, joista ensimmäiset maisti-

aiset muistan jo vuonna 1973 julkaistulta 
Pentti Saarikosken runoihin sävelletyltä 
Onnen aika levyltä.  Solistina oli tuolloin 
Maija Hapuoja. Rakkauden valoa -konser-
tin sävellysten tekstien tekijät ymmärsin 
enimmäkseen yhdysvaltalaisiksi runoili-
joiksi kaikkialle ulottuvan rakkauden eri 

aspektien kantaessa kuin prisman värein 
konsertin keskeistä aihetta: Rakkauden 
valoa. Jos olisi ollut mahdollista saada lau-
lujen tekstit esitykseen, olisivat eri teemat 
auenneet vielä selkeämmin. 

Sävellysten kielessä kuului vivahteikkaasti 
paikoin suurten amerikkalaissäveltäjien 
musiikki- ja tunnelmamaailma, joka ker-
toi sekin osaltaan vuosista, jotka Heikki 
on asunut Yhdysvalloissa. Helsinkiläinen 

laulunopettaja Maria Sarmanto, joka on 
opiskellut myös Werbeck-laulua, teki esiin-
tymisellään herkän jännittyneen vaikutel-
man. Se oli ymmärrettävääkin, koska lau-
lut olivat vaativia ja ainakin osa niistä vielä 
työn alla.  Heikki kertoi, että konsertin 
lauluja aletaan tehdä levylle toukokuussa.

Heikki Sarmannon lajissaan huomattava 
sävellystyö on saavuttamassa seuraavan suu-
ren etappinsa marraskuun 11. päivänä jol-
loin seuraava suurteos esitetään Johannek-
sen kirkossa.

Mauri Lehtovirta
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Valkoisen Lootuskukan juhla 9.5.1965

Pekka Silfstén: H. P. Blavatskyn kaksi tietä 

Helena Petrovna Blavatskyn kaksi 
tietä on ilmoitettu tämän juhlaesi-
telmän aiheeksi, ja ainakin Hele-

na Petrovna Blavatskyn tuotantoa tunteville 
tämä aihe johtaa epäilemättä mieleen hänen 
syvällisen mietekirjasensa ”Hiljaisuuden ääni”. 
Onhan tuossa kirjassa keskimmäinen osa ni-
menomaan otsikoitu sanoilla ”Kaksi tietä” tai 
”Kaksi polkua”, niin kuin se myös on suomen-
nettu. Tätä katkelmaa pitäisi minun nyt tänä 
iltana tarkastella ja koettaa löytää siitä joita-
kin ydinkohtia, jotka voisivat valaista totuu-
denetsijälle hänen omia ongelmiaan. 

Mitä ovat nuo kaksi tietä tuossa katkelmassa? 
Nehän kuvaavat ja selittävät sitä, mitä me te-
osofeina olemme tottuneet nimittämään vih-
kimyksen tieksi. Nuo kaksi tietä on otsikoitu 
myöskin nimillä avoin tie ja salainen tie, niit-
ten oppi nimillä ´silmän oppi` ja ´sydämen 
oppi`.

Mitä ovat sitten nuo kaksi tietä? Selvästi tuos-
sa katkelmassa kuvataan niitä kahta mahdol-
lisuutta, joista totuudenetsijä voi ammentaa 
voimaa pyrkiessään päämäärää kohti, vihki-
mystä kohti. 

On esitetty kaksi ihannetta, kaksi elämänkäy-
täntöä, jotka on saavutettava, jos mieli saavut-
taa tuo salaperäinen vihkimys. Ja päämääräksi 
on mainittu avoimella tiellä pelastus, vapau-
tus, pelastus olemassaolon kärsimyksistä, pe-
lastus tietämättömyydestä, kaikesta siitä, mikä 
meitä persoonallisia ihmisiä sitoo ja painaa. 

Salaisen tien päämääränä on mainittu vain 
itseuhri. Mikä on näiden teiden, kuinka sen 
nyt sanoisin, se sisin olemus, se joka totuude-
netsijän on elettävä kulkiessaan näillä teillä, 
kannustin, johon hänen on nojattava, josta 
hänen on saatava voimaa?

 Avoin tie on tuossa katkelmassa tarkasti ja yk-
sityiskohtaisesti selitetty. Selvästi on esitetty 
se laki, johon se nojaa, se laki on oikeus, joka 
kerran täyttyneenä vie pyrkijän pelastukseen. 
Se laki on karman laki, syyn ja seurauksen 
laki, joka liittyneenä toiseen ikuiseen lakiin, 
jälleensyntymisen lakiin kerran vie pyrkijän 
pelastukseen, jos hän osaa elää ja toimia niit-
ten ohjeiden mukaan, jotka tuossa katkelmas-
sa on selitetty. 

Mitkäs siis ovat nuo ohjeet? Kun katselemme 
tuota katkelmaa, kun mietiskellen siihen sy-
vennymme, saamme hämmästyen huomata, 
että nuo elämänohjeet sisältävät koko teo-
sofisen siveysopin, koko sen eettisen elämän 
käytännön, jota teosofia sisältää, esitetään 
sitä sitten millä nimellä tahansa. Selvästi siinä 
esitetään: ”Jos tahdot karman lakiin nojaten 
päästä pelastukseen, sinun pitää tulla hyväksi 
ihmiseksi, sinun pitää tulla lempeäksi, suvait-
sevaiseksi, rehelliseksi, auttavaiseksi. Kaikkea 
tätä sinun pitää olla, jos tahdot pelastuksen 
saavuttaa!” Koko se etiikka, mitä me olem-
me oppineet, mitä meidän pitää teosofeina 
ja ihmisinä täyttää elämässä, kaikki se kuuluu 
tuon avoimen tien, tuon pelastuksen tien oh-
jeisiin.

Ja kun tämän havainnon teemme, tulee eteem-
me suuri kysymys: ”Mikä on sitten se, mitä 
tulee lisää tuolla salaisella tiellä. Mitä elämän 
käytäntöä se voi lisätä teosofeille, kun koko 
eettinen pyrkimys sisältyy jo avoimeen tie-
hen?” Tämä on suuri kysymys. Ja jos etsimme 
vastausta tämän mainitsemani teoksen hämä-
ristä lauselmista, vastaus tulee olemaan hyvin 
lyhyt. Ne harvat viittaukset, jotka siinä esite-
tään tämän salaisen tien, sydämen tien elämän 
käytännössä ovat hyvin vähälukuiset, vaikeasti 
ymmärrettävät, vaikeasti tajuttavat. Mistä siis 
voimme löytää selitystä tähän pulmaan, tähän 
toiseen tiehen? Helena Blavatsky on eräässä 
kirjoituksessaan korostanut sitä, että jos tah-
domme löytää avaimen johonkin salaperäi-
seen pyhään kirjoitukseen, meidän on etsittä-
vä jokin toinen pyhä kirja, johon vertaamalla 
voimme päästä perille niistä salaisuuksista, 
joihin tuo ensimmäinen ei vastaa. Onko meil-
lä siis olemassa, saatavissa esitys salaisesta ties-
tä ja avoimesta tiestä, muuta esitystä, joihin 
voisimme verrata näitä kohtia? Meillä on ole-
massa sellainen kirja, se on olemassa kirjoitus-
kokoelmassa, jonka tunnemme Uuden testa-
mentin nimellä. Siinä on evankeliumi, jonka 
nimi on ”evankeliumi Johanneksen mukaan”. 
Ja kun mietiskellen syvennymme tähän Johan-
neksen evankeliumiin, selvästi astuvat eteem-
me nuo samat kaksi ihannetta – avoin tie, 
salainen tie. Mutta päinvastoin kuin Hiljai-
suuden Ääni, tämä Johanneksen evankeliumi 
selittää tarkemmin salaista tietä ja vähemmän 
avointa tietä. 

Ja Siinä on meillä analoginen vastaavaisuus, 
johon syventymällä, jota vertaamalla Hil-
jaisuuden Ääneen voimme päästä jonkin-
laiseen käsitykseen siitä, mitä elämän käytän-
töä salainen tie, sydämen tie pyrkijältään vaatii. 

Tuo Johanneksen evankeliumi on kirjoitus, 
jossa toisella puolella on Jeesus Natsaretilai-
nen. Hän opettaa siinä salaisen tien oppia. 
Toisella puolella avoimen tien edustajina 
ovat farisealaiset ja kirjanoppineet. Nämä 
kaksi ovat siinä ainaisessa ristiriidassa keske-
nään, ja avoimen tien kulkijat, avoimen tien 
edustajat, fariseukset ja kirjanoppineet eivät 
ymmärrä, mitä elämän käytäntöä tuo Jeesus 
Natsaretilainen esittää. Kuudennessa luvussa 
on keskustelu, johon nyt tahdon tarkemmin 
syventyä. Siinä esitetään se, mitä salainen tie 
tuo lisää. Siinähän esitetään suomenkielises-
sä tekstissämme tähän tapaan, Jeesus puhuu 
siellä näille farisealaisille näin: ”Minä olen elä-
män leipä, joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, hänellä on elämä. Ja jos ette syö minun 
lihaani, ettekä juo minun vertani, ei teillä ole 
mitään elämää. Jos sen teette, teillä on ikuinen 
elämä.” 

Hämäräperäiset sanat! Suomenkielisessä asus-
saan aivan käsittämättömät. Mutta jos tut-
kimme näitä lauseita teosofisen elämänym-
märryksen valossa, tutkimme niitä myöskin 
kreikankielisen alkutekstin valossa, silloin 
huomaamme, että tuo sana ”liha”, kreikaksi 
`sarks´, onkin sama käsite kuin manas, joka 
on yhdistynyt kaamaan, siis kaama - manas. 
Ja nämä Jeesuksen sanat sisältävät siis tällaisen 
ajatuksen: ”Teillä ei olisi, teillä avoimen tien 
ihanteen noudattajilla, mitään elämää, ellei 
teidän keskellänne olisi niitä, jotka ravitsevat 
teitä omalla persoonallisella sisällöllään, jotka 
uhraavat oman kaamansa, oman manaksensa 
teidän henkiseksi avuksenne.” Näin minun 
ymmärtääkseni kuvastuvat Jeesuksen sanat. Ja 
tässä on minun nähdäkseni esitetty, mikä on 
se itseuhri, jota tuossa Hiljaisuuden Äänessä 
korostetaan. 
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Mikä on uhri? Mikä on se uhri, jota mekin 
teosofeina olemme velvolliset opettelemaan. 
Onko uhri siinä, että me tuomme sydämem-
me alttarille, veljeyden alttarille, jokapäiväi-
sen elämän alttarille, tuomme esille sitä, mikä 
meissä on hyvää, kaunista, puhdasta, ilmen-
nämme rehellisyyttä, ilmennämme kauneutta 
elämässämme. Onko se uhri? Ei, se ei ole uhri, se 
on meidän velvollisuutemme totuudenetsijöinä. 
Sitä olemme aina velvolliset tekemään, aina il-
mentämään, olkoon sitten päämäärämme vapaus 
tai mikä tahansa. Aina olemme velvolliset ilmen-
tämään sitä, mikä meissä on hyvää ja parasta. Ei 
uhri ole siinä. 

Uhri on siinä, niin kuin tuossa evankeliumissa sel-
västi esitetään, että olemme valmiit luopumaan sii-
tä, mikä meille on persoonallista onnea, joka tuot-
taa meille mielihyvää, tuottaa nautintoa, tekee elä-
män meille persoonallisesti rikkaaksi ja valoisaksi. 
Luopua siitä, että veljemme pääsisivät nousemaan 
vähän ylemmäksi, että ne, jotka pimeydessä vaelta-
vat, näkisivät pikkuisen valoa. 

Jos avoin tie perustuu elämässä vallitsevaan kar-
man lakiin, oikeuden lakiin, perustuu myöskin 
salainen tie elämän lakiin, joka on salaperäisem-
pi, syvällisempi, ihmeellisempi kuin karman 
laki. Jumalallinen elämä on yksi, aalaja on yksi, 
kaikissa ihmisissä se on vaikuttavana, kaikille ih-
misille se tekee heidän persoonallisen elämänsä 
mahdolliseksi. Ja jos osaamme asennoitua niin, 
että tuo jumalallinen elämä ei pysähdy meihin, 
ei pysähdy rikastuttamaan meidän persoonal-
lista elämäämme, jos saamme sillä tavalla elää. 
Silloin tuo jumalallinen elämä virtaa meistä 
ulos; se muuttuu voimaksi, joka henkisesti kas-
vattaa kaikkia niitä ihmisiä, joitten läheisyyteen 
joudumme. Tämä salaperäinen elämän laki on 
myöskin evankeliumien perusta. Sitä ajatellen 

ovat nuo evankeliumien käskyt ja neuvot meille 
annetut – myöskin nuo Vuorisaarnan käskyt. 

Voimme hyvin ajatella: jos me osaamme kieltäytyä 
siitä voimantunnosta, siitä nautinnosta, jonka 
suuttumus meille aiheuttaa, jos osaamme sen 
voittaa, antaa sen voiman virrata pois meistä 
itsestämme meidän ympäristöömme, niihin, jotka 
meitä suututtavat. Silloin tuo voima epäilemättä 
on todella kohottava voima kohdistuneena 
lähimmäisiimme. Silloin todella olemme 
rauhanrakentajia, olemme salaisen tien edustajia. 
Jos osaamme olla vain ihmisiä, osamme tuon 
elämänvoiman, joka tekee meistä miehiä, tekee 
naisia, antaa rintaamme tuon miehisyyden 
tunnon, naisellisuuden tunnon, osaamme antaa 
senkin voiman kulkea lävitsemme, ettei se jää 
meihin muodostamaan haisevaa lätäkköä. Silloin 
myöskin meidän olemassaolomme ja elämämme 
tuottaa kauneutta ihmisille, kohottaa meidän 
lähimmäisiämme. 

Jos osaamme hillitä puheemme, niin ettemme puhu 
joutavia, emme lörpöttele, silloin sanamme saa 
ihmeellisen voiman, silloin voimme sanoillamme 
auttaa ja kohottaa. Tämä laki on evankeliumissa 
esitetty, ja siellä on paljon muita asioita, joihin ei 
näin lyhyessä esityksessä voi perusteellisesti kajota. 
Onkin tarkoitus vain viitata, mihin suuntaan voi 
tutkija myöskin evankeliumien mukaan edetä. 
Nyt on vielä kysymys, onko tätä evankeliumissa 
esitettyä salaisen tien oppia, onko sitä noudatettu? 
Onko ollut niitä ihmisiä, jotka ovat osanneet ottaa 
vastaan sen inspiraation, sitä toteuttaa? Mitä sanoo 
meille historia?

 Jos tutkimme kristillisen kirkon historiaa, 
huomaamme, että alussa, ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä ei ollut muuta kuin yksiseurakun-
ta, joka yritti elää tämän ohjeen mukaisesti. 

Joka eli köyhyydessä eli puhtaudessa, eli elävänä 
voimana silloisen pakanamaailman keskuudes-
sa, eli pienenä hapatuksena, jonka piti hapattaa 
koko silloinen elämänkatsomus. Näin oli alus-
sa. Mutta heti alusta huomaamme myöskin, 
kuinka tuo alkuperäinen yhteinen elämänkäy-
täntö jakautui kahtia, kuinka oli vain harvoja, 
jotka saattoivat omaksua tämän salaperäisen 
elämänkäytännön ja kuinka niitä, joille tuo 
avoin tie, pelastuksen kaipuu oli läheisempi, oli 
enemmän. Ja me voimme huomata, jos tarkas-
telemme kristikunnan alkuaikoja, sen historiaa, 
aivan niin kuin Blavatskykin sitä tarkastelee, 
kuinka tuo pelastuksen tien oppi, avoin tie, 
kuinka se kasvoi, kuinka se sai jalansijaa, se 
voitti paljon jäseniä puolelleen, se kun nojautui 
oikeuteen, Mooseksen oppiin, lakiin, kaikkeen 
tuohon, mikä on persoonalliselle ihmiselle lä-
heistä ja hyvin ymmärrettävää, kuinka se oppi 
sai yhä enemmän kannattajia, ja lopulta, kun 
sen vaikutusvalta lisääntyi, sen tieto samalla 
hävisi, kuinka se lopulta ryhtyi vainoamaan ja 
hävittämään näitä toisenlaisen inspiraation val-
lassa olleita. 

Mutta sittenkin me voimme havaita, kuinka 
tuo toisenlainen inspiraatio, kuinka se pysyi 
hengissä, sillä oli niitäkin ihmisiä, jotka yrit-
tivät elää salaista elämää, sisäistä elämää. He 
yrittivät käytännössä, jokapäiväisessä elämässä 
toteuttaa uhrin elämää. Mistä he saivat voimaa 
tähän elämään? Yhdellä sanalla voimme sanoa: 
yhteydestä. Heillä oli hallussaan yhteys, Py-
hän Ehtoollisen yhteys, joka juuri on salaisen 
elämän mysteeri, mistä ne jotka sillä salaisella 
tiellä yrittivät kulkea, aina saivat uutta voimaa. 
Heillä oli salainen ehtoollinen. 

Ja huomaamme, kuinka avoimen tien edustajat 
myös viettivät ehtoollista. Mutta he tekivät sen 

vähitellen yhä julkisemmaksi ja julkisemmaksi ja 
lopulta siitä ei jäänyt jäljelle muuta kuin kuori. 
Nämä salaisen tien kävijät, heidänkin tradition-
sa säilyi kauan aikaa, heidän mysteerinsä säilyi, 
säilyi monia vuosisatoja, kunnes sekin lopulta 
hävisi.

 Kun nyt muistelemme Helena Blavatskya ja ky-
symme, mikä oli Helena Blavatskyn yksi päätar-
koituksia hänen esiintyessään julkisesti maail-
massa? Voimme sanoa, se oli juuri tämä että, hän 
yritti saada uudelleen elvytetyksi tuon vanhan 
mysteerin. 

Hän yritti saada kokoon niitä ihmisiä, jotka oli-
vat valmiit ja kypsät elämään esoteerista elämää, 
elämän sydämen tien elämää. 

Niitä hän koetti etsiä, koota yhteen, että voitai-
siin uudelleen elvyttää tuo salaperäinen ehtool-
lisen mysteeri. Sitä hän yritti. Missä määrin hän 
siinä onnistui, sitä emme voi sanoa. Kuitenkin 
voimme kysyä tänä päivänä, niin kuin aina on 
kysytty: Missä ovat ne teosofit, ne totuudenet-
sijät, minkä nimisinä he kulkenevatkin, jotka 
osaavat ja uskaltavat elvyttää itsessänsä, omassa 
sydämessään salaisen tien? Missä he ovat? 

Heitä etsi Helena Blavatsky. Heitä etsivät mes-
tarit, jotka olivat Helena Blavatskyn takana, he 
etsivät niitä tänä päivänä niin kuin ovat aina et-
sineet. Toivokaamme, että kun mestarien veljes-
kunta taas kääntää katseensa länsimaihin, olisi 
koolla niin paljon näitä salaiselle tielle kypsiä to-
tuudenetsijöitä, että silloin voitaisiin nuo vanhat 
mysteerit elvyttää! Että ne totuudenetsijät, jotka 
silloin elävät, voivat tehdä sen, mihin me emme 
pystyneet.   
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Yeshayahu Ben-Aharon –

Veljeni toisesta piiristä

Israelilainen hengentieteilijä Yeshayahu 
Ben-Aharon on ystäväni ja ehdottomasti 
yksi tärkeimmistä opettajistani. Hän syntyi 

vuonna 1955 Israelissa ja löysi antroposofian 
parinkymmenen vuoden ikäisenä. Yeshayahu 
on työskennellyt siitä asti hengentieteen ja 
yhteisöllisyyden kanssa ja tuonut uutta eloa 
näihin kumpaankin. 

Hänen ensimmäiset kirjansa The New 
Experience of the Supersensible ja  
suomennettu 1900-luvun henkinen 
tapahtuma - imaginaatio kertovat Yeshayahun 
kohtaamisesta kosmisen Kristuksen kanssa. 
Siitä asti hän on kirjoittanut ja esitelmöinyt 
Kristuksesta, hänen tehtävästään ja ennen 
kaikkea meidän tehtävästämme ihmisinä – 
Kristuksen kanssaveljinä. 

Kristuksen ja Yeshayahun suhde on niin pitkälle 
työstetty, että hän on pystynyt näkemään 
1900-luvun puolivälin jälkeisen luovuuden 
virtauksen kulttuuriin, tieteisiin ja filosofiaan 
juuri nimenomaan Kristuksen työn tuloksena. 
Todellinen luovuus on todellakin Kristuksen 
eteerisen olemuksen kanssa yhteistyössä luotua. 
Sanoohan Kristus Raamatussa: "Katso minä 
teen kaiken uudeksi." Ilman hänen apuaan 
uuden luominen on meille lähinnä vanhojen 
oppi- ja ajatusrakenteiden kierrättämistä. 

Ennen kaikkea Yeshayahu on toiminnan mies. 
Hän haluaa tuoda henkisen työskentelyn 
ihmisten keskuuteen niin, että he löytäisivät 
terveen pohjan toimia yhdessä. 

Yhteisöllisyys voi tulla mahdolliseksi jos 
unohdamme edes hetkeksi vanhan tietomme 
ja taitomme, ja pystymme kohtaamaan 
toisemme aidosti ihmisinä. Vanha tietomme 
voi tässä kohtaa tulla esteeksi kohtaamiselle, 
sillä silloin usein käsitämme toisen ihmisen 
sanoman sen mukaan, mitä itse tiedämme. 
Yeshayahu on myös kertonut minulle, että 
henkinen maailma odottaa meidän tekevän 
sosiaalis-henkistä työskentelyä yhdessä. Vain 
muuntamalla kaksoiskulkijaamme yhteisöissä 
voi Mikael-impulssin toinen aalto laskeutua 
inspiroimaan ihmiskuntaa. 

Yeshayahu on myös erittäin inspiroiva ystävä. 
Hän tutkii koko ajan ympäröivää maailmaa, 
kyselee paikoista, materiaaleista, taiteesta ja 
lukee internetistä monista asioista, mitä hän 
on kuullut. Hän on myös opiskellut biologiaa 
ja on filosofian tohtori, väitöskirjan aiheenaan 
vapaasti suomennettuna Ihmisen minuuden 
ongelma modernissa epistemologiassa. 
Olemme käyneet hänen kanssaan muutaman 
kerran Lapissa, joten tunnen hänet hyvin myös 
henkilökohtaisesti. Veljeni kysyi häneltä kerran, 
minkä neuvon hän antaisi tälle elämää varten, ja 
hänen vastauksensa oli: "Katso ja tutki luontoa, 
siellä voi oppia näkemään Jumalan kädenjäljen".  

Global School -työskentely
Olen ollut mukana Yeshayahun Global 
School -nimisessä hengentieteellisessä 
korkeakoulussa nyt muutaman vuoden 
ajan. Sieltä olen saanut monia virikkeitä 
sekä inspiraatiota kaikkeen kirjoittami-
seeni, myös Viisas Elämä Oy:n (Basam 
Books) syksyllä julkaistavaan ensimmäi-
seen täyspitkään kirjaani. Global School 
-työskentelyn peruspilarit ovat itsetie-
toisuude, ajattelun ja intuition 
kehittäminen sekä sosiaalisen 
ryhmätyöskentelyn harjoitte-
leminen. 

Osallistuimme ystäväni Tuulikki Sa-
rekosken kanssa tänä vuonna Global 
Schoolin kansainväliseen seminaa-
riin, joka pidetään vuosittain Ruotsissa Wen-
delsbergissä lähellä Göteborgia. Seminaarissa 
käy vuosittain vähän päälle puoli sataa ihmistä 
ympäri maailman. Tänä vuotinen seminaari oli 
seitsemäs ja päätti koulun ensimmäisen seitsen-
vuotiskauden. Uusi kausi alkaa syksyllä 2016.

Wendelsbergissä tapahtuu paljon. On luentoja, 
työskentelyä pienryhmissä, pienryhmien 
demonstraatioita ja mukavaa yhdessäoloa. 
Tänä vuonna jokainen osallistuja sai itse valita, 
mihin koulun kolmesta pääpilarista halusi 
keskittyä. Itse valitsin ajattelun ja intuition 
kehittämisen, mutta yhtä mielenkiintoista 
olisi ollut valita esimerkiksi itsetietoisuuden 
kehittäminen. Ryhmissä toimimme vapaasti 
sen mukaan, mikä meitä kiinnosti aiheen 
sisällä. Itse valitsin keskittyä intuitiivisen 
ajattelun tutkimiseen, josta pidimme vaativan 
mutta syvällisen demonstraation. Oli 
mukava kuunnella myös muiden ryhmien 
demonstraatioita, sillä opin monia uusia 
ryhmä- ja itsetietoisuusharjoituksia heiltä. 

Itsetietoisuuden kehittäminen tarkoittaa tässä 
kohtaa mielemme toiminnan, tunteiden, 
ajatuksien, halujen ja mielemme prosessien 
havaitsemisen opiskelua. Tulemme hiljalleen 
tietoisiksi itsessämme toimivasta voimasta, 
joka kääntää maailman ylösalaisin. Tämä 
vastakkaisuuden voima muuntaa kaiken 
kokema me meidän näköiseksemme, niin 
ettemme itse enää koe todellista elämää vaan 
ainoastaan mielemme kuvan siitä. 

Yeshayahu on kehittänyt monia harjoituksia, 
jotta voisimme itse kokea ja ymmärtää tämän 
mekanismin toimintaa. 

Tällaisia harjoituksia on esimerkiksi toisen 
kuuntelemisen harjoitteleminen. Siinä yksi 
puhuu aluksi lauseen jostain kirjasta. Toiset 
kuuntelevat ja kertovat sitten omin sanoin, 
mitä kuulivat. Kolmanneksi joku henkilö ker-
too, mikä hänen reaktionsa oli kuulemastaan, 
ensimmäisestä tai toisesta lauseesta. Lopuksi 
joku kertoo, mikä hänen reaktionsa oli edel-
lisestä reaktiosta. Toinen harjoitus on sellai-
nen, että havainnoimme jotain objektia ja ker-
romme millaisia ajatuksia, tunteita ja haluja 
se meissä herättää. Tämän jälkeen siirrymme 
tutkimaan sitä, miten mielemme toimi nosta-
essaan tietoisuuteemme erilaisia mielen sisäl-
töjä. Lopuksi päästämme irti näistä kaikista 
havainnonteon menetelmistä, ja vain katsom-
me objektia. Jos nyt pystymme pitämään mie-
lemme sisältöjä tuottavan toiminnan poissa 
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– äsken sitä tutkiessamme tulimme siitä tie-
toisemmiksi, ja pystymme nyt kokemaan sen 
tietoisemmin – saatamme kokea jotain uutta. 
Ajattelun ja intuition kehittämiseksi on myös 
harjoituksia, jotka ovat melko samantyyppisiä 
edellisen kanssa. Ajattelun havaitsemisharjoi-
tuksessa tutkimme aluksi jotain yksinkertaista 
esinettä, joka on edessämme. Ajattelemme sen 
läpikotaisin eli nimeämme jokaisen yksityis-
kohdan, jonka näemme. Tämän jälkeen ryh-
dymme tutkimaan sitä, millä tavalla ajattelum-
me toimii tuoden käsitteitä tietoisuuteemme. 
Nyt havainnoimme äskeistä ajattelevaa nimeä-
mistä, jonka teimme esineen kanssa. Käännym-
me ikään kuin katsomaan omaa ajatteluproses-
siamme, jonka hetki sitten tuotimme. Mitä tie-
toisempia olemme ensimmäisessä 
ja toisessa vaiheessa, sitä suurempi 
mahdollisuus on meidän kokea tä-
män jälkeen puhdas ajattelumme. 
Sillä jos saimme ajattelumme kun-
nolla aktiiviseksi, pystymme havait-
semaan sen itsenään ilman mielen 
muita sisältöjä. Lopuksi voimme 
ottaa vielä askeleen eteenpäin ja 
siirtyä havaitsemaan sinne, mistä 
ajattelumme tulee.

Intuitiota koskevassa harjoituksessa valitsemme 
jonkin päätöksen, jonka olemme tehneet, ja ha-
vainnoimme sen motiiveita. Käymme läpi neljä 
erilaista motiivin tasoa, jotka löytyvät Steinerin 
Vapauden filosofia -kirjasta. Ensin tarkastelemme, 
mitä egoistisia motiiveita meillä oli tehdä pää-
töksemme. Toinen taso on moraalioppien taso, 
jossa tarkastelemme, millaiset ja missä määrin 
ulkoa opitut moraaliopit vaikuttivat päätökseem-
me. Kolmanneksi havainnoimme vielä sisäisiä 
moraalivelvoitteitamme, esimerkiksi parempaa 
maailmaa tavoittelevaa moraalista toimintaa. 

Viimeiseksi kun muut tasot on katsottu, yritämme 
havainnoida, toteutuiko päätöksessämme jokin 
moraalinen intuitio, henkiseltä tasolta saatu oival-
lus. 

Sekä itsetutkimuksen että ajattelun ja intuition 
kehittämisen kanssa työskentely tapahtuu yh-
dessä toisten ihmisten kanssa. Ryhmässä toimi-
minen on tärkeimpiä taitoja, joita ihmiset tarvit-
sevat nyky päivänä. Yeshayahun sanojen mukaan 
olemme kehittyneet monella alueella sadassa 
vuodessa, mutta ihmiskunnan sosiaalis-moraali-
nen impulssi ei ole edistynyt samalla tavalla kuin 
esimerkiksi teknologinen ja tieteellinen impuls-
si. Jokaisessa Global Schoolin harjoituksessa ja 
kaikessa sen työskentelyssä ovat tärkeässä osassa 

toiset ihmiset. Dalai Laman 
lause, jota Yeshayahu lainaa, 
kiteyttää hyvin monta asiaa: 
"The other is my spiritual de-
velopment." Toinen on minun 
henkinen kasvuni.

Mitä on meditaatio–luennot
Yeshayahu piti seminaarin ai-
kana joka päivä ainakin yhden 
luennon. Tänä vuonna hän 
puhui ennen kaikkea siitä, 

mitä on meditaatio, ja millä tavalla me ihmiset 
voimme syventää omaa meditaatiotyöskentely-
ämme.

Ensimmäisen illan luento perustui siihen, kuin-
ka tärkeää on oppia aloittamaan alusta medita-
tiivinen työ uudestaan ja uudestaan. Mitä pitem-
mällä hengentieteen oppilas on, sitä enemmän 
hän ammentaa henkistä substanssia pienemmästä 
määrästä meditaatiosisältöä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kehittyneelle oppilaalle riittää yksi meditaatio-
lause pitkäksi aikaa. 

Mitä enemmän me opimme toistamaan samoja 
meditaatiosisältöjä tehden ne eläväksi sisäisyy-
dessämme, sitä enemmän ne vaikuttavat meihin. 

Esoteerinen elämä toimii ikään kuin päinvastoin 
fyysiseen elämään verrattuna. Jos fyysisessä elämäs-
sä enemmän on enemmän – mitä enemmän lukee, 
sitä enemmän oppii – on esoteerisessa elämässä 
asia toisinpäin; vähemmän on enemmän. Mitä 
vähemmän muutamme meditatiivisia sisältöjä 
ja sen sijaan kehitämme itseämme muuntamaan 
saman vanhan sisällön uudeksi kokemukseksi, 
sitä enemmän meditaatiomme vaikuttaa meihin. 

Toinen asia, josta Yeshayahu puhui useasti 
seminaarin aikana, on minän ja itsetietoisuuden 
kehittämisen tärkeys. Vain muutamassa henkisessä 
liikkeessä pidetään Kristuksen tuomaa Minuutta 
arvossa. Monessa itäisessä suuntauksessa halutaan 
sen sijaan riisua Minuus pois ihmisestä. On totta, 
että suuri osa nykymaailman ongelmista on ihmisen 
Minuuden ja siitä syntyneen egoismin myötä 
syntynyttä. Ehkä tämä kärsimys on kuitenkin uhri, 
joka meidän täytyy ottaa vastaan Minuutemme 
kehittymisen kääntöpuolena. 

Olen itse miettinyt idän ja lännen yhteyttä paljon 
viime aikoina. Voisiko asia olla todellakin niin, 
että juuri tuo Minuus, jonka moni henkinen ja 
materialistinen liike kieltää, onkin ihmisyyden 
timantti? Timantti, joka vielä saattaa näyttää 
tuhkalta, mutta kovassa paineessa kasvaa ja hioutuu 
joksikin, mitä ei ole aiemmin vielä ollut. Jos asia 
on näin, ovat ne valaistuneet idän tietä kulkevat 
oikeassa kertoessaan, ettei Minuutta ole oikeasti 
olemassa. Heille ei ole olemassa Minuutta, sillä he 
eivät ole kehittäneet sitä maan päällä. 

Itsetietoisuuden kehittäminen on tärkeää myös 
toisesta syystä. Jokainen ihminen tulee olemaan 

todennäköisesti jo seuraavassa elämässään 
selvänäköinen. Sellaiset ihmiset, jotka eivät ole 
kehittäneet itsetietoisuuttaan, tulevat kokemaan 
paljon tuskaa tiedostamattomista visioista. Me, 
jotka olemme työstäneet itsetietoisuuttamme, 
tulemme olemaan heidän auttajiaan ja 
parantajiaan. Itsetietoisuus tulee auttamaan meitä 
kaikissa elämissämme huomattavasti. Kysyessäni 
Yeshayahulta lisää itsetietoisuudesta hän vastasi 
minulle, että puhdas itsetietoisuus on meidän 
ajattelumme ja tahtomme. Ajattelun ja tahdon 
kehittäminen ja yhdistäminen on siis samalla 
meidän itsetietoisuutemme kehittymistä.

Meditaatiosta Yeshayahu puhui useana iltana. 
Hän kertoi kolmesta tärkeästä meditaatiosta, 
jotka kuvasi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
meditaatioiksi. Nämä ovat: Mooseksen ilmestys 
Siinain vuorella, Alussa oli sana ja Peruskiven 
sanat. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen voimme löytää 
myös vanhasta rosenkreuzilaisesta mantrasta Ex 
Deo nascimur, In Christo morimur, per Spiritum 
Sanctum reviviscimus.

Lopuksi muutama Yeshayahulta saatu käytännön 
ohje meditoimiseen. 

1. Valitse ajatus, kuva, mantra tai jokin muu 
meditaatiosisältö. 
2. Kehitä elävä tunne meditaatio-sisältöäsi sekä 
ajattelu-aktiviteettiasi kohtaan.  
3. Vastaanota meditaatiosisällön henkinen 
olemus itseesi. Tätä varten sinun täytyy olla 
kehittänyt rakkautta sitä kohtaan, mitä henki 
sinuun vuodattaa. Tarvitaan kehittynyttä 
itsetietoisuutta, jotta sisällämme olisi 
tilaa hengen vuodatukselle. Kehittämätön 
itsetietoisuus näyttäytyy meille usein egoismina. 
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Lopuksi
Yeshayahu Ben-Aharoniin sekä hänen työ-
hönsä kannattaa ehdottomasti tutustua, jos 
esoteerinen kristinusko, rosenkreuzilaisuus 
tai tietoisuuden kehittäminen kiinnostavat. 
Häneltä on ilmestynyt helposti ymmärrettä-
vä kirja hänen luennoistaan nimeltä Spiritual 
science in the 21th century. 

Aloitamme Tuulikin kanssa Global School 
-työskentelyn myös Suomessa kesän päättyes-
sä. Jos kiinnostuit, ota minuun yhteyttä säh-
köpostitse: jeremy.qvick@gmail.com tai pu-
helimella: 044-2974573.

Jeremy Qvick

Kesäkurssiruokailu Jyväskylässä 1.-6.7.2016

Kesäkurssien ruokailut järjestää Ruusu-Ristin oma talkooväki.  
Toivomme ruokailuun osallistujilta ennakkoilmoittautumisen 

24.6.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

markus.salokas@gmail.com
Tai jos et käytä sähköpostia, niin laita tekstiviesti tai 

soita 040-777 4331 / Markus Salokas.  
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, minä päivinä osallistut, 

ja kerro myös toiveet erikoisruokavaliosta.  

Perjantain avajaispäivän kahvit talo tarjoaa, muina päivinä hinta on 
•Kasvislounas 10 euroa/päivä/hlö

•Päiväkahvit leivonnaisineen 2,50 euroa/päivä/hlö
•Koko kurssin ajalta ruokailut ja kahvit siis yhteensä 62,50 euroa/hlö. 

Maksut ruokailuista suoritetaan käteisellä paikan päällä.

Tervetuloa Jyväskylään kesäkurssille!
Jyväskylän ryhmä/Ilmarisen veljet

Piippuviisas
Sulkavan soudut

On tuo Piippuviisas nuoruudessaan ollut melkoinen soutaja. Hän aina jaksaa muistuttaa minua 
sanonnalla ”Kun soutaa toisen yli joen, pääsee siinä samalla itsekin.” Näin käy ellei tuo toinen 
sitten ui, kierrä sillan kautta tai mene vaikka lossilla.

No, tuo vain oli sellaista ärsytyksen tuomaa höpinää. Aina välillä minua häiritsee koko ukko, eikä 
vähiten siksi kun hän niin usein on oikeassa ja minä havaitsen oman vajavaisuuteni.

Tapasin tuon Piippuviisaan taas. Tällä kertaa uimahallin kahvilassa, jossa hän istui kahvia juoden 
rakas piippunsa suussaan. Onneksi nyt ei saa polttaa enää joka paikassa, ajattelin itsekseni vahin-
goniloisena.

Piippuviisas katsoi minua syvälle silmiini ja hymyili kuin isä lapselleen 
lempeä tietävää hymyään ja sanoi:” Sitä sitten on taas kuntoiltu.”
Minua ärsyttivät vielä enemmän hänen nuo omatakeiset avausrepliikkinsä, niin ja tuo hymy.
Piippuviisas jutteli niitä näitä ja heitti puheen väliin tuon käyttämänsä soutelemisfraasin.
Menis ukko edes Sulkavan soutuihin, ajattelin yrmeänä.
 ”Täytyy tuossa lähteä muorin luo”, Piippuviisas totesi ja häipyi ulos.
Oli sillä kiire mennä sytyttämään piippuansa, 
funtsasin ja jäin istumaan mietteisiini.
Tuon Piippuviisaan fraasi ja loppusanat 
saivat minut mietteisiini.
” Mietipä Tuhva, mitä on palvelu ja 
mikä on sen syvin olemus.”
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Ruusu-Risti ry.
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki
www.ruusuristi.fi
Johtaja 
Jarmo Anttila
Papinmäentie 31, 00630 Helsinki
Puh. 040-516 8095
jarmo.anttila@saunalahti.fi

Sihteeri Jari Jokilehto
Nelikuja 4 F 16, 04220 Kerava
Puh. 044-341 3190
jari.jokilehto@gmail.com

Rahastonhoitaja 
 Antti Tamminen
 Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki
 a.tamminen@netti.fi
 Puh. 040-0454924
 Ruusu-Risti ry:n jäsenmaksut
 Op-Pohjola FI50 5720 9920 1090 39

Kirjallisuusseuran johtaja 
 Rauno Rinkinen 
 Auroratie 44, 02420 Jorvas 
 puh.050-3740633

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.
Sampo FI33 8000 1500 0786 89
Kirjallisuusseuran viitenumero 1300 
jäsenmaksulle (v.2015 20,00 €)
ja kirjaostosten viitenumero on  1313
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