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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

S

yksyn antoisa tapahtuma oli Tapio RättSeulen ideoima ja järjestämä Kalevala Symposium Vilppulassa, Ihmisyyden tunnustajien
yhteisössä. Saimme kuulla hienoja Kalevalan
innoittamia esitelmiä ja käydä keskusteluja
veljellisessä hengessä. En ole vieraillut siellä pitkään aikaan, mutta iloinen ja veljellinen
henki otti meidät vastaan. Kiitokset kaikille yhteisön jäsenille, jotka Pekka Ervastin ja
Martta Horjanderin innoittamina ovat tehneet työtä kirjallisuuden, taiteen ja henkisen
itsekasvatuksen vaativalla saralla jo yli neljäkymmentä vuotta. Olin nuorena reilun vuoden Lahdessa sijaitsevassa Sylvia-kodissa. Se
on antroposofinen Camphill- yhteisö kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Tulin jo silloin
siihen ajatukseen, että yhteisöelämä on nopeutettua elämää. Yhteisössä eläminen asettaa aivan omat haasteensa sosiaaliseen kanssakäymiseen, jota on paljon enemmän kuin
ns. normaalissa elämässä. Tuossa ajassa opin
todella paljon ja sain elinikäisiä ystäviä.

liika kansoitus, terrorismi, sodat, hallitsematon maahanmuutto, köyhyys jne. Listaa voisi
jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Vanhat rosenkreutsilaiset sanoivat, että ihmiskunnalla on
kolme vihollista. Ne ovat tietämättömyys, sairaus ja köyhyys. Tietämättömyys siksi että hyvästä tarkoituksesta huolimatta voi tietämätön
saada paljon pahaa aikaan. Suurin sairaus on
itsekkyys ja kuolema on suurin köyhyys. Nämä ovat suhteessa ihmisen olemuspuoliin siten että tietämättömyys on jossakin suhteessa
henkeemme. Sairauksista suurin on itsekkyys
ja se on suhteessa sieluumme ja köyhyydestä
suurin, kuolema, on suhteessa ruumiiseemme.
Voiko ihminen näistä vapautua ja ne voittaa?
Silloinhan hänestä on tullut valaistunut, ylösnoussut Mestari, ja hän on vapautunut jälleensyntymän pyörästä. Tämähän on ollut kaikkien itäisten kuin läntistenkin opetusten syvin
tarkoitus kautta aikojen. Valaistuminen, nirvana, mooksha ja pelastus ovat niitä käsitteitä, joita tästä käytetään. Kuinka vapautua tietämättömyydestä ja valheesta? Totuutta ei voi
Olemme ihmiskuntana monien haasteiden saavuttaa älyllisellä filosofoinnilla eikä tieteeledessä. On ilmaston muutos, saastuminen, lisellä tutkimuksella, jos puhumme elämän
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suurista perus-kysymyksistä. Totuus, joka voi
meidät vapauttaa harhoista, valheesta ja tietämättömyydestä on Pyhän Hengen elämää
meissä. Vain siinä on lopullinen vapautus.
Kuinka sitten vapautua

Jeesus antoi meille ohjeeksi, että meidän tulisi
sulkeutua joka päivä sydämemme kammioon
ja rukoilla siellä hiljaisuudessa. Tuo rukous on
Isä meidän rukous joka mietiskelyn kautta saa
uuden merkityksen. Meidän ei aina tarvitse
kääntää katsetta itään, kun haemme vastaukitsekkyydestä ja synnistä? Toivottomalta se sia henkiseen itsekasvatukseen.
voi tuntua ja sitten vielä kuolemakin pitäisi voittaa. Teosofia antaa vastauksia näihin Lähestymme taas ikivanhaa juhlaa joka on
ihmisenä olemisen syvimpiin kysymyksiin. tullut meille tutuksi Jouluna. Tuota valon ja
Meidän henkinen kehitys kulkee asteittain vapahtajan syntymäjuhlaa on vietetty jo envihkimysten kautta. Nuo vihkimysten portaat nen kristinuskoa monissa kulttuureissa. Meiovat vaativat, mutta niitä astumalla voi ihmi- dänkin sielumme pimeyteen voi syntyä vanen lopulta voittaa alemman itsensä ja voittaa lon uusi tietoisuus. Joulun symboliikassa on
nuo kolme vihollista. Kristillisin termein on runsaasti mietiskelyaiheita. Onko joulukuusi
tuo vihkimystie Pyhän Hengen valmistava tie Hyvän ja Pahan tiedon puu vai Elämänpuu?
Kristuksen luokse. Isän luo tullaan vain Pojan Onhan 24.12. Aatamin ja Eevan nimipäivä,
kautta ja yksin Isässä eli Jumalassa on lopulli- viitaten täten paratiisiin. Tuolla uudelle valon
nen voitto myös kuolemasta. Tuo tie on ensin tietoisuudella ei ole oikein sijaa tässä maailpuhdistustyötä, jotta tietoisuutemme olisi val- massa, mutta se on kuitenkin ainoa toivo.
mis ottamaan vastaan korkeampaa inspiraatiota ja kuulemaan hengen hiljaisuuden ääntä.
Tuohon puhdistustyöhön on meille annetRuusu-Risti lehti toivottaa lukijoilleen
tu eräs apukeino joka on täällä kristikunnasarmorikasta joulumieltä
sa jäänyt vähän unholaan. Se on mietiskely.
ja hengen valoa!
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Toimittajalta
Pekka Ervast

Lokakuun hämärässä
Istun

tässä lokakuun harmaassa päivänvalossa ja odotan maailmanrauhan tuloa. Olen
väsynyt ihmisten ja kansojen ylpeään itsekkyyteen. Miksi yhä jatkavat järjetöntä tappamista ja tuhoamista, kun kaikki jo totuuden
näkevät ja kaikki sen jo tunnustavat? He näkevät kaikki, että sotimalla eivät mitään voita.
Heidän ahneutensa, vihansa ja kostonhimonsa houkuttelee heitä yhä uusia yrityksiä tekemään, jotta lopullisesti nujertaisivat vihollisen,
- mutta se loppu ei tulekaan, sillä kansat eivät
sillä tavalla ole tuomitut maan pinnalta häviämään. Jos sota loppuisikin toisen voitolla, toisen tappiolla, ei voittokaan olisi muuta kuin
tappio. Kaikki kansat olisivat lopen uupuneet.
Ja vaikka voitettu saisikin korvata voittajalle
tämän kärsimät tappiot, ei voittajalle koituisi
siitä pienintäkään iloa. Jokaista voitetun maksamaa korvausta raskauttaisi ääretön uuden
vihan ja kostonhimon uhkaus, ja ajan täytettyä
se pukeutuisi uuden vielä julmemman sodan
muotoon. Ei, kukaan ei sillä tavalla saata voittaa. Jatkamalla sotaa molemmat puolet vain
rajattomiin uuvuttaisivat toisiaan. Sillä onhan
tässäkin maailmansodassa toiset arvot kysymyksessä. Ihmiskunta on yksi, kansat ovat
sen perheenjäseniä, ja ihmiskunnan aivoissa
liikkuu nyt uusia aatteita. Tämänkin totuuden
kaikki kansat jo tunnustavat. Kaikki tunnustavat, että maailmaa on opittava hallitsemaan
toisella tavalla kuin ennen. Pois sorto ja väkivalta! Pois pienten kansojen polkeminen!
Samat oikeudet elää vapaudessa on kaikilla.
Kaikki kansat, pienet ja suuret, ovat kutsutut yhdenvertaisina sisarina kehittymään ja
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kasvamaan jumalan kasvojen edessä. Kaikki
ottakoot perheen jäseninä osaa ihmiskunnan
suureen kulttuurityöhön.
Tämän nyt myöntävät amerikkalaiset yhtä hyvin kuin saksalaiset. Saksalaiset ovat ojentaneet
veljeskätensä.
Mikseivät heidän "vihollisensa" siihen tartu? .
. . Olemmeko todella, me ihmiset niin vähäjärkisiä, niin pintapuolisia, niin ulkokullatuita?
Olen työn ihminen, en hävityksen, rakentaja,
en repijä. Sentähden en ole ikinä ihaillut sotaa,
en sotaista kunniaa, en mitään sotaan kuuluvaa. En luule olevani pelkuri, ja kuitenkin pelkään kaikkea sodan yhteydessä. Mitä siis pelkään? Pelkään sodan järjettömyyttä, pelkään
hävityksen järjettömyyttä, pelkään järjetöntä
kuolemaa. Kaikki mikä on, on niin suuren
työn tulosta, niin vaivaloisen matkan saavutusta, etten käsitä ih-misten hävityshalua. Ehkä
olen pikkumainen. Ehkä ihmisten kuninkaallinen suurpiirteisyys juuri ilmenee siinä, että
kykenevät tuhlaamaan ja hävittämään. Niin,
tuokoon silloin karma minullekin kaikenlaista
ansait-sematonta rikkautta ja ylellisyyttä, että
oppisin ajattelemattomasti ja välinpitämättömästi tuhlaamaan! Tähän saakka vain olen saanut oppia elämältä, kuinka arvokasta kaikki on.
Emme mitään saa ilmaiseksi. Jos karma on
suonut minun joskus toisia auttaa - tavalla tai
toisella, - eivät nämä varmaankaan ole aavistaneet, kuinka paljon olen saanut työtä tehdä

voidakseni heitä auttaa. Oh, jos minäkin siis
saisin tuntea mitä on olla rikas vaivatta, ansiotta, sormea nostamatta, ehkä silloin voisin
ymmärtää niitä, jotka puhuvat korskeita sanoja sodasta, hävityksestä, tappamisesta.
Olen kulttuuri‑ihminen. En saata ihailla muuta kuin luovaa työtä, sitä työtä, joka saa jotakin aikaan, - kätten luovaa työtä ja aivojen
luovaa työtä, siis ennen kaikkea maanviljelystä, kauppaa
ja teollisuutta, taiteellista,
kirjallista ja tieteellistä työtä.
Nuoruudessani unelmoin
pienestä mökistä järven rannalla ja puutarhasta, jossa
olisin työssä aamusta iltaan,
ja vaikken vielä ole mennyt
niin pitkälle kuin se ranskalainen ystävä, joka kuultuaan, että meillä Suomessa oli
teosofinen päämaja maalla
metsän keskellä, säikähtyneenä huudahti: "Suuri jumala, maalla!
Kaiken kulttuurin ulkopuolella! Maalla, missä
lehmät kävelevät!" - vaikken, kuten sanottu,
ole mennyt niin pitkälle, ihailen nyt, en pientä mökkiä, vaan lämmintä, mukavaa ja hyvin
varustettua huvilaa järven tai joen rannalla,
huvilaa, joka olisi maalaiskotini ja jossa saisin
toisen puolen vuotta rauhassa - kirjottaa.
Maanviljelykset ja puutarhatyöt jätän niin mielelläni toisille, nuoremmille veljilleni, kunhan
vain itse saan tutkia, lukea ja kirjottaa. Minulla

on vielä niin monta laajaa teosta, jotka tahtoisin saada kirjotetuiksi, ennenkuin suostuisin jättämään tämän fyysillisen olomuodon!
Nuorempana pidin ruumiillista työtä korkeimpana, pyhimpänä, välttämättömimpänä
- luulin, että kaikki ruumiillisen työn tekijät
olivat erikoisesti siveellisiä, hyviä ja rauhaa
rakastavia ihmisiä. Nyt en enää erehdy semmoista luulemaan. Nyt näen selvän selvästi,
että ihmiskunta olisi hukassa ilman niitä korkeammalle kehittyneitä sieluja, jotka
jo osaavat tehdä muutakin
luovaa työtä kuin paljasta
ruumiillista. Ihmiskunta olisi henkisesti hukassa ilman
ajattelijoita, keksijöitä, tiedemiehiä, taiteilijoita, kirjailijoita, runoilijoita, säveltäjiä,
sillä nämä ovat ihmiskunnan
suola.
Niissä loistaa ihmiskunnan
valo. Ja kun joskus maailmaan saapuu pyhän valkoisen veljeskunnan lähettiläs, silloin tosiaan
muut ihmiset yhdessä eivät vielä ole kyllin
arvokkaat edes irrottamaan hänen kenkiensä
rihmoja . . . Niin, yksilöt ja kansat! Te olette
vielä joukkosielua, mutta jumalat rakastavat
ihmisiä.
Tietäjä 1918
Marraskuu, s. 194-197
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Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki
Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo 12.00
www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät keväällä 2019
20.1.

Jarmo Anttila: Ihmiskunnan viholliset

27.1.

Jarmo Ikola: Voiko ihminen todella olla vastuussa teoistaan

3.2.

Jari Jokilehto: Ihminen – Valosta kotoisin

10.2.

Jouko Ikonen: Rauhan vartijat

17.2.

Marja-Liisa Halmetoja: Persoonallisuudesta vapautuminen

24.2.

Kalevalajuhla

3.3.

Jorma A.Aunela: Taiteilija Maria de Lisitzinin henkisiä kuvia
Mestari D.K inspiroimana

10.3.

Jorma Saariaho: Uusi henkinen energia

17.3.

Rauno Rinkinen: Jälleensyntyminen ja karma

24.3.

Keijo Remes: Totuuden luonne

31.3.

Leena Rinkinen: Kolme jalokiveä

7.4.

YTR - seminaari klo 11.00-15.00

14.4.

Mauri Lehtovirta: Anteeksiantaminen ja henkinen kasvu

21.4. Pääsiäismatinea
28.4.

Paula Monto: Sanan mahti

5.5.

Marko Manninen: Gnosis ja nykytieto

Vuorille paimen käy yksinään
Vuorille paimen käy yksinään
Hän laaksohon katsahtaa
Ovat turvassa tuulilta asukkaat
Saavat rauhassa ahertaa
Vuorilta kauas näkee jo hän
Ken vain katsoa uskaltaa
Miks näkynsä kertois hän ihmisillen?
Eivät ymmärtäis kuitenkaan!
Ja joskus, kun häneltä kysytään
Mitä vuorelta nähdä saa
Hän hymyssä suin - kuin salaillen
Näin myhäillen lausahtaa
Ole rauhassa ihminen, varjojen maan
Älä kysy sa enempää!
Jos enemmän tietää sa tahtonet
Käy vuorelle vaeltamaan!
Vain itse voit ymmärtää näkymän sen
Vuoren huipulta korkealta
Ja olla näystä kiitollinen
- ja vaieta maailmalta!
Ja neuvoa tietä vain kysyjillen
Itse käydä jo vaeltamaan
Ja unhoittaa arjesta huolehtiminen
Käy taivaita tavoittamaan!

ETSIJÄNPIIRI
MAANANTAISIN klo 18.00 alkaen tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691
MEDITAATIO

Jouko Ikonen

SUNNUNTAISIN klo 10.30 ennen esitelmää tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773
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Richard Smoleyn esipuhe kirjaan

”From Death to Rebirth.
Teachings of the Finnish Sage Pekka Ervast”
Kääntänyt Antti Savinainen

A inakin

puolentoista vuosisadan ajan Aikain Viisauden opiskelijat ovat toivoneet – ja
ennustaneet – aikaa, jolloin tieteelliset löydöt vahvistavat esoteeristen opetusten totuudet. Tähän saakka tämä toive on osoittautunut turhaksi. Aina kun tiede on näyttänyt
olevan esoteeristen totuuksien vahvistamisen
kynnyksellä, se on perääntynyt tai muuttanut
suuntaa. Tosin on totta, että jotkut alat kuten
kvanttifysiikka vihjaavat, että tietoisuus olisi
perimmäinen todellisuus. Kuitenkin on niin,
että kvanttifysiikan paljastamat näkökulmat
ovat merkillisiä, paradokseja sisältäviä ja vaikeita soveltaa arkielämään, jossa vanhat deterministiset lait vallitsevat (tai näin meille
kerrotaan); William Blake kutsui näitä ”Newtonin uneksi”.

mista, jolloin aivosähkökäyrä näyttää pelkkää
viivaa.

Tätäkin rajaa on jouduttu siirtämään, koska on
esiintynyt tapauksia, joissa aivojen mitattava
toiminta on lakannut, mutta silti ihmisillä on
ollut tietoisia kokemuksia. Kuuluisin tällainen
tapaus, ainakin Yhdysvalloissa, on aivokirurgi Eben Alexander, joka kertoi intensiivisestä
ja ylevästä matkastaan toisiin ulottuvaisuuksiin koomansa aikana, jolloin hänen aivonsa nykyisen neurologian mukaan eivät olleet
toiminnassa. Alexanderin tarina on kerrottu
best-sellerissä Totuus taivaasta, joka vaikutti
voimakkaasti miljooniin ihmisiin. Newsweeklehti julkaisi artikkelin ja kansikuvan vuonna 2012 Alexanderin kokemuksista nimellä
Proof of heaven: a doctor’s experience with
Voidaan sanoa, että vasta viimeisen viiden- the afterlife (Taivas on totta: lääkärin kokekymmenen vuoden aikana tieteellinen oi- mus kuolemanjälkeisestä elämästä).
keaoppisuus on vähän kerrassaan ja vastahakoisesti joutunut tulemaan ulos kuorestaan. Alexanderin kokemus on yksi tunnetuimTällainen muutos ei ole syntynyt abstraktin mista ja vaikuttavimmista kuolemanrajakoja hämmentävän teoreettisen fysiikan piiris- kemuksista (near-death-experience eli NDE),
tä, vaan se on saanut alkunsa lääketieteen ke- mutta se ei tietenkään ole ainoa. Natalie Sudhityksen johdosta: lääketiede on onnistunut man työskenteli vuonna 2007 Yhdysvaltojen
siirtämään kuoleman rajoja. Kuolema mer- armeijan sopimusrakentajana Irakissa, kun
kitsi pitkän aikaa lääketieteen näkökulmasta hänen ajoneuvonsa osui tienvarsimiinaan.
sydämen pysähtymistä. Kardiologian kehitys Hän koki kuolemanrajakokemuksen, joka kesteki kuitenkin mahdolliseksi elvyttää ihmisiä ti vain muutamia sekunteja (Alexanderin kosydänkohtauksesta, mikä pakotti muuttamaan kemus kesti puolestaan yli seitsemän viikkoa).
kuoleman määritelmää. Kliinisellä kuolemalla Sudman havaitsi kokemuksen aikana pitäväntarkoitetaan nykyään aivotoiminnan lakkaa- sä luentoa toisen ulottuvuuden olennoille; hän
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kutsui tätä myöhemmin ”silmänräpäyksen piiriksi”. Kyseiset olennot olivat ilmeisesti hyvin
kiinnostuneita harvinaisesta ja eksoottisesta
”ilmaan räjähtämisen” kokemuksesta.

Hänen johtopäätöksensä oli yhtäpitävä buddhalaisen opin kanssa: ”Jokaisen olennon kärsimys aiheutuu kunkin olennon omista psyykkisistä mielikuvista. Itse asiassa helvetissä
koettu kärsimys on elämän aikaisen mielenUseimmat raportoidut NDE-kokemukset tilojen katkeamatonta jatkumoa, joka jatkuu
ovat autuaita tai ainakin ne on koettu miellyt- fyysisen ruumiin kuoleman jälkeen.”
tävämpänä kuin maanpäällinen elämä, vaikka
myös toisenlaisia kokemuksia on raportoitu. Varovaisesti voidaan sanoa, että läntinen
Howard Storm on entinen ateisti, joka kir- maailma tunnustelee kuolemanjälkeisen olejoitti kokemuksestaan kirjan My Descent in- massaolon hyväksymistä ja jopa sen jonkinto Death (Kuolemaan laskeutumiseni). Storm laista kartoittamista. Tämä on tosin ollut jo
kertoo kirjassaan NDE-kokemuksestaan, jos- kauan aikaa tiedossa perinteisissä yhteisöissä,
sa lukemattomat demonit hyökkäsivät hänen kuten Egyptiläinen kuolleiden kirja ja sen tiikimppuunsa; hän vapautui vasta, kun kuu- betiläinen vastine Bardo Thödol (Tiibetiläili äänen sanovan: ”Rukoile Jumalaa”. Storm nen kuolleiden kirja) selkeästi osoittavat. Tämuisti pienen katkelman pyhäkoulusta, ”Jee- mä on nähtävissä myös yksinkertaisemmissa
sus rakastaa sinua”, jota hän toisti yhä uudel- ja tutummissa muodoissa, kuten keskiaikaileen, kunnes kirkas valo-olento pelasti hänet. nen englantilainen runossa Lyke-Wake DirStorm tunnisti valo-olennon Kristukseksi. ge [Ruumiinvalvojaislaulu], joka kertoo sielun
Kun hän palasi tajuihinsa ja parani, hän ryh- siirtymisestä maasta kiirastuleen arkaaisella
tyi kristityksi saarnamieheksi.
Yorkshiren murteella:
Amerikkalainen kustantaja Samuel Bercholz
sai kuudenkymmenen vuoden iässä sydänkohtauksen, joka vaati kuusinkertaisen sepelvaltimon ohitusleikkauksen. Koomassa
ollessaan Bercholz sai kokemuksen helvetistä kuten Storm, mutta hän koki helvetin eri
näkökulmasta. Bercholz oli ollut pitkään Tiibetin buddhalaisuuden harjoittaja; hän ei varsinaisesti itse ollut helvetissä, vaan hän sai
eräänlaisen ohjatun tutustumismatkan helvettiin (Bercholz kirjoitti kokemuksistaan
kirjan A Guided Tour of Hell (Ohjattu kiertomatka helvetissä)). Häntä johdatti olento,
jota Bercholz kutsui ”Helvetin Buddhaksi”.
Olento näytti hänelle erilaiset infernaaliset tilat, jotka olivat klassisten buddhalaisten helvettitilojen miltei oppikirjamaisia toisintoja.

From Brig o’ Dread when thou may’st pass,
To Purgatory fire thou com’st at last;
If ever thou gavest meat or drink,
The fire sall never make thee shrink.
Kauhun sillalta kun saatat lähteä,
purgatorion tuleen tulet lopulta;
jos olet koskaan antanut lihaa tai juomaa,
tuli ei koskaan saa sinua kuihtumaan.
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Ei olisi mielestäni viisasta yrittää tiivistää kaikkia eri näkökulmia yhteen. Kaikki kertomukset
eivät ole samanlaisia. Monet länsimaiset kokemukset – Lyke-Wake Dirge -runosta Alexanderiin ja Stormiin – viittaavat alkuvaiheessa
olevaan synkkään maailmaan, joka kuulostaa
kovasti traditionaaliselta helvetiltä. Toisaalta
Tiibetiläinen kuolleiden kirja esittää melkein
peilikuvan em. kertomuksiin: ”kirkas valo” suo
vapauden kuoleman hetkellä, kun taas raivoisat
jumaluudet ilmestyvät vasta loppuvaiheessa,
kun yksilö on matkalla kohti uutta syntymää.

Eetteriruumis on kuolevainen aivan kuin
sen aineellinen vastinkappaleensa, mutta se
ei kuole samaan aikaan kuin fyysinen keho.
Perinteinen käsitys on samalla kannalla kuin
Ervast: tavallisesti eetteriruumis elää noin
kolme päivää. Tämän aikana kuolleella on
rajoitettu mahdollisuus olla yhteydessä elävien kanssa.

Tällainen oli oma kokemukseni äitini kuoleman jälkeen. Parin päivän kuluttua hänen
kuolemansa jälkeen olin kotona yksin meditoimassa. Kuulin äänen kutsuvan ”Richard,
Kertomuksilla kuitenkin on yhteisiä piirteitä, Richard!”. Aluksi luulin, että kyseessä oli tävaikka kaikkia kuolemanjälkeisiä tiloja ei yri- tini, joka asui naapurissa. Menin ovelle, muttettäisi sisällyttää samaan viitekehykseen. Pek- ta siellä ei ollut ketään.
ka Ervastin esitys tässä kirjassa tarjoaa yhden
mahdollisen lähestymistavan. Ervastin esitys Tädilläni – äitini siskolla – oli samanlainen
perustuu teosofisiin opetuksiin ja hänen omiin kokemus. Hän oli koiran kanssa ulkona taselvänäköisiin tietoihinsa. Hän seuraa teosofi- lonsa edessä. Myös hän kuuli äitini äänen, ja
an mukaista jaottelua ihmisen sisäisestä raken- näin näytti tekevän koirakin.
teesta, joka sisältää toinen toistaan hienompia
sisäkkäisiä olemuspuolia.
Tällaiset kokemukset ovat suhteellisen yleisiä. Ne voivat esiintyä monin eri tavoin.
Näistä olemuspuolista alin on fyysinen keho, Kabbalisti-ystäväni kertoi, että hänen isänsä
jonka kuoleman merkitys on ilmeinen. Kaik- ilmestyi hänelle kuolemansa jälkeen varmiski fyysiset toiminnot lakkaavat, kehoa ylläpi- taakseen, että hän varmasti olisi hautajaisissa
tävä organisoiva olemus häviää, minkä jälkeen puku päällä. Kun olin esoteerisia traditioita
välittömästi alkaa ruumiin hajoamisprosessi. käsittelevän Gnosis-lehden päätoimittajana,
(Tämä tuo mieleen Aristoteleen käsityksen sie- sain lukuisia artikkeleja ihmisiltä, joilla oli
lusta tai psyykestä kehon ”muodon” aiheutta- ollut samankaltaisia kokemuksia. Emme juljana.)
kaisseet tällaisia artikkeleita, mutta ihmiset
lähettivät niitä siitä huolimatta. Luultavasti
Tähän yleisesti hyväksytty tieto päättyykin. he tekivät näin, koska heillä ei ollut ketään
Harvat asiat ovat yhtä itsestään selviä kuin se, muuta, jolle kertoa kokemuksistaan.
että elävä keho ja kuollut ruumis eroavat toisistaan, mutta valtavirran ajattelu on näihin Tavalliset käytännöt näyttävät alitajuisespäiviin saakka ollut tämän eron suhteen hyvin ti heijastelevan näkemystä eetteriruumiin
hämärää. Teosofisen näkemyksen mukaan ero elinkaaresta. Länsimaisissa kulttuureissa
perustuu eetteriruumiiseen tai energiaruumii- on tapana haudata tai tuhkata ruumis noin
seen, joka järjestää ja virittää fyysisen kehon. kolmen päivän päästä kuolemasta, joten hau-
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tajaiset sattuvat samaan aikaan kuin eetteriruumiin kuolema [suom. huom.: Näin ei toimita Suomessa]. Läheisillä on subjektiivinen
tuntemus siitä, että omainen ei ole enää heidän lähellään samalla tavalla kuin välittömästi
kuoleman jälkeen.
Äkillisesti kuolleilla ei ole mahdollisuutta luopua fyysisestä kehostaan vähitellen. He ovat
hämmennyksen tilassa, kuten Ervast sanoo.
Taistelukentällä kuolleet sotilaat usein katselevat ruumistaan tapahtumapaikan yläpuolelta ja ihmettelevät, mitä heille on tapahtunut.
Itse asiassa 1900-luvun alun brittilehti The
Occult Review (Okkulttinen katsaus) julkaisi useita tällaisia kuvauksia, joita selvännäkijät olivat raportoineet I
maailmansodan aikana.
Monsin taistelun aikana kerrottiin merkillisestä
enkelitapahtumasta. Pian tapahtuman jälkeen
okkulttinen kirjailija Arthur Machen julkaisi tarinan The Bowmen (Jousimiehet), jossa kerrottiin
brittijoukkojen avuksi tulleista näkymättömistä jousimiehistä. Kyseessä oli fiktiivinen
teos, eikä Machen muuta väittänytkään, mutta
pian taisteluun osallistuneet sotilaat kertoivat
nähneensä jotakin samankaltaista; monet puhuivat enkeleistä. Kun olin pieni poika, isäni
kertoi minulle tästä legendasta, vaikkakin hänen versionsa mukaan Pyhä Yrjö taisteli brittien puolesta.
Jos tällä kertomuksella on mitään totuusarvoa, niin kenties todistajat näkivät kuolleiden eetteriruumiit taistelupaikan yllä. Ervast
kuvaa tilannetta seuraavasti (hän ei kuitenkaan mainitse Monsin taistelua): ”Ja kun he

sitten siellä kuolevat, ja kun seuraamme heidän kohtaloitaan kuoleman jälkeen, näemme,
että toiset ovat niin innostuneita yhä samaan
taisteluun, että he jatkavat tätä taistelua näkymättömässä maailmassa, siinä, joka on lähellä fyysistä maailmaa – eetterimaailmassa. Sen
tähden voi usein näkyä, kuinka ilmassa toinen
joukko taistelee fyysisten joukkojen yläpuolella. Ne ovat varjoja, jotka ovat täynnä innostusta, ja hyökkäävät toistensa kimppuun.” Ervast
sanoo, että kuten monet muutkin kuolleet, hekin tarvitsevat henkisten auttajien apua eteenpäin pääsemiseksi.
Ennen kuin siirrymme seuraavaan kuolemanjälkeiseen tilaan, lienee hyödyllistä luoda katsaus kuolemanprosessiin
esoteerisen kristinuskon
kolmijaon näkökulmasta, josta myös kirjan toimittajat mainitsevat: ruumis, sielu ja henki (1. Tess.
5:23). Näitä käsitteitä, erityisesti sielua ja henkeä,
ymmärretään nykyisin kovin heikosti ja epäilen,
että monetkaan pastorit tai edes teologit eivät
osaa selittää sielun ja hengen eroa. Jotkut voivat pitää hämmentävänä sitä, että kristinuskossa puhutaan kolmesta eri olemuspuolesta, kun
taas teosofia puhuu seitsemästä.
Ihmisen jaottelun ero esoteerisen kristinuskon
ja teosofian välillä on helppo sovittaa yhteen,
kun huomataan, että eroavaisuus johtuu opetusten erilaisesta ”kaistanleveydestä”: esoteerisen kristinuskon jaottelussa on vähemmän
tasoja, mutta ne kattavat teosofian tarkemman jaottelun. Ervastin esitys on pitkälti yhteneväinen teosofian kanssa. Se voidaan jakaa
seuraavalla tavalla (alenevassa järjestyksessä):
11
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Ervast		

Esoteerinen kristinusko

Aatminen

Henki (pneuma)

Buddhinen

Ylempi manas
Alempi manas Sielu (psykhê eli psyyke)
Astraalinen
Eetterinen

Keho (sōma)

hyödyllistä muistaa, että useimmissa Uuden
Testamentin englanninkielisissä käännöksissä
sana soul (sielu) esiintyy aina sanan psykhê eli
psyyke vastineena.)
Mitä jää jäljelle? Vain puhdas, tietävä Itse, jota Ervast kutsuu korkeammaksi itseksi [suom.
huom.: P. E:n opetuksissa ’korkeampi minä’ ja
’korkeampi itse’ tarkoittavat eri asioita, mutta kuolemakirjan englanninkielisessä versiossa käytetään vain yhtä ilmaisua, joka sisältää
kummankin]. Korkeampi itse on henki (pneuma tai nous), jota hinduopetuksissa kutsutaan
Itseksi tai Aatmaksi.

Tämän yksinkertaisen jaottelun ymmärtäminen selventää monia esoteerisen kristinuskon opetuksia. Se antaa myös avaimen, jonka
Astraalisen käyttövälineen puoli, joka ilmen- avulla on mahdollista ymmärtää Ervastin kutää himoja ja itsekkyyttä (kaama sanskriitik- vauksia tässä kirjassa.
si) on Uuden testamentin kreikan kielellä liha
(sarks).
Eetteriruumis ei tarkoita teosofisessa tulkinnassa fyysistä kehoa sinänsä, vaan fyysisiä
On hyvä huomata, että myöhempi esoteerisen tuntemuksia. Tällä tavalla henkilö havaitsee
kristinuskon traditio – esimerkiksi Filokalia – eetteriruumiinsa. Meditaatioharjoitukset, jotviittaa henkeen, (pneuma, nous) suurpiirtei- ka keskittyvät kehon tuntemuksiin, voivat
sesti ilmaistuna puhtaana tietoisuutena.
merkittävästi voimistaa ja tarkentaa eetteriruumiin havaitsemista.
Se minkä esoteerinen kristinusko menettää
hienojakoisuudessa, se voittaa yksinkertaisuu- Astraaliruumis on rakentunut tunteista, tundessa ja eleganssissa. Se on erittäin uskottava, temuksista ja haluista, joita yksilö on koonnut
jos tarkastelemme ihmistä sisältäpäin, subjek- itseensä elämän aikana.
tiivisen kokemuksen näkökulmasta.
Mentaaliruumis on puolestaan rakentunut ajaUlkoisen, fyysisen maailman kokemukset, tuksista ja käsityksistä. Teosofiassa usein jaejotka viisi aistiamme välittävät, voidaan luoki- taan mentaaliruumis alempaan ja ylempään
tella kehoon kuuluviksi.
manakseen, mutta en käsittele niitä tässä esityksessä tämän enempää.
Mielessä olevat ajatukset, mielikuvat ja tunteet muodostavat kokemusten summan, jonka Buddhi käännetään usein englannin kielessä
järjestäjänä toimii psyyke tai sielu. (Tässä on jossain määrin epätarkasti intuitioksi. Buddhi
Fyysinen
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on kaikkein korkeinta ja abstrakteinta kog- ”Jos kuvittelemme, että olemme kulkeneet
nitiivista kokemusta.
kaikkien tuonelan alatasojen kautta, niin on
kuin olisi kaikki kasvanut ja tullut suuremBuddhinen, mentaalinen ja astraalinen taso maksi luokka luokalta. Lopulta tuntuu meisyhdistetään esoteerisessa kristinuskossa sie- tä kuin meidän persoonallisuutemme pitäisi
luun. Miksi näin? Koska kaikki nämä liit- haihtua niin, että meidän ei pitäisi olla oletyvät tietämiseen; olkoon tietämisen kohde massa. Mutta samalla alkaa häämöttää jotaajatuksiin, tunteisiin tai kehoon liittyvää. kin muuta. Samalla alkaa syvällä kirkkaana
Henki (pneuma), tietävä korkeampi itse sa- häämöttää jotakin, jota emme selvästi uskalla
maistetaan tässä tulkinnassa aatmaan.
uskoa, mutta johon meidän on pakko ruveta
uskomaan. Kun tulemme taivaan portille, niin
Hengen eteneminen kuolemanjälkeisissä ti- tulemme sinne niin alastomina, ettei meidän
loissa voidaan nähdä kuolemien sarjana: en- persoonallisuudestamme ole mitään jäljellä.”
sin eetterisenä, sitten astraalisena ja lopuksi
mentaalisen kuolemana.
Astraaliruumiin hajoaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen. Klassinen
teosofia kutsuu ensimmäistä vaihetta kaamalookaksi, joka on halujen maailma. Kuolleella ei ole enää fyysistä kehoa, mutta monet halut ja takertumat, jotka saivat alkunsa
maallisessa elämässä, ovat vielä jäljellä. Näitä haluja ei ole mahdollista toteuttaa astraalitasolla juuri siitä syystä, että kyseessä ei ole
enää fyysinen taso. Näin ollen yksilö joutuu
kokemaan ne ilman toivoa tyydytyksestä.
Lainauksen viimeinen huomautus on äärimmäisen tärkeä. Se auttaa ymmärtämään, mikKaamalookassa vietetyn ajan pituus vaih- si tavallinen käsitys kuolemanjälkeisestä elätelee yksilöstä toiseen. (Toisaalta on oltava mästä on niin sekava ja hämäävä. Onko sielu
varovainen puhuttaessa ajan kulusta ei-fyy- kuolematon? Ei, jos pidämme sieluna edellä
sisissä olotiloissa). Kaamalookaa seuraavaa määritettyä psyykeä. On helppo nähdä, näin
prosessia Ervast kutsuu maalliseksi paratii- pitääkin olla: ”Pidätkö vielä kuolemasi jälkeen
siksi, koska se muistuttaa maata; sieltä vain lempiruuastasi? Mitä poliittista puoluetta kanpuuttuvat suru ja kärsimys.
natat? Haluatko edelleen käydä elokuvissa?”
[Nämä kysymykset ovat mielekkäitä] vain
Tälläkin vaiheella on loppu, jota Ervast kut- tiettyyn rajaan saakka – siihen saakka, kunsuu toiseksi kuolemaksi. (vrt. Ilmestyskirja nes nämä halut lakkaavat. Jos tämän jälkeen
2:11; 20:6, 14; 21:8). Ervast kirjoittaa seuraa- jotakin jää jäljelle – tämä jäljelle jäävä [tietoivasti:
suus] voi olla hyvinkin vähäinen – yksilö jatkaa puhtaaseen taivastilaan.
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Tästä aiheutuu kyseinen vaikeus. Ervast
painottaa, että persoonallisuus ei ole kuolematon; se voi ja sen täytyy (vaiheittain)
kuolla. Mutta kuinka tavallinen ihminen
voisi ymmärtää tämän asian? Hän ei ainoastaan usko olevansa tämä persoonallisuus; hän myös uskoo olevansa ainoastaan
sitä. Tästä näkökulmasta mikään ei selviydy kuolemassa, eikä voikaan selviytyä. Jos
ymmärtää tilanteen vain persoonallisuuden
kannalta, päätyy luonnollisesti pitämään
kuolemanjälkeistä elämää
mahdottomuutena.
Jos ihmisellä on ollut
jonkinlainen yhteys korkeampaan itseen – vaikka
hyvin heikko tai tiedostamaton yhteys – hän todennäköisesti uskoo kuolemanjälkeiseen elämään
tai voidaan jopa sanoa,
että hän tietää sen olevan
totta.
Kuten aiemmin totesin,
ei ole mahdollista tiivistää kaikkia mahdollisia
näkökulmia kuolemanjälkeisestä elämästä yhteen yksinkertaistettuun kuvaan. Tämä ei
ole mahdollista Ervastin esityksen tai ylipäätään klassisen teosofian puitteissa. Esimerkiksi suurin eroavaisuus Ervastin ja
Besantin käsitysten välillä on siinä, että
Besant pitkälle samaistaa kaamalookan ja
astraalitason kuolemanjälkeisen elämän.
Kun kaikki negatiiviset impulssit ovat hävinneet, yksilö siirtyy mentaalitasolle, joka pitkälle vastaa devachania tai taivasta.
Näin ollen astraalinen tila on miltei koko-
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naan negatiivista, kun taas mentaalinen olotila positiivista.
Ervast puolestaan jakaa autuaallisemman
kuolemanjälkeisen elämän kolmeen osaan:
maallinen paratiisi (korkein astraalitaso),
alempi taivas (alempi mentaalitaso) ja korkeampi taivas (ylempi mentaalitaso), johon
astuessaan kaikki persoonallisuuden piirteet ovat hävinneet. Jokainen käy läpi nämä
vaiheet. Lisäksi on vielä Kristuksen taivas,
johon voivat astua
vain kaikkein puhtaimmat ja kehittyneimmät yksilöt.
Ervast kuitenkin on
paljolti samaa mieltä muiden teosofien
kanssa jälleensyntymisen luonteesta.
Määrätyt ihmisen
ominaisuudet eivät
voi kehittyä muualla kuin maallisessa elämässä. Sen
vuoksi on tarpeen
palata maalliseen
elämään huolimatta sen sisältämästä
kärsimyksestä. Kyseessä on lopulta positiivinen kehitys, joka on yksi linkki miltei loputtomassa kehityksen sarjassa, jota monadi
meissä läpikäy.
Tätä käsitystä voidaan verrata perinteiseen
itämaiseen ajatteluun, kuten buddhalaisuuteen, jonka mukaan syntyminen maailmaan
on onnettomuus. Se on merkki siitä, että jotakin on mennyt pieleen ja että ihminen on yhä
vangittuna ehdollisen olemassaolon pyörään.

Sekä teosofia että buddhalaisuus pitävät jälleensyntymisen syynä tanhaa, halua ehdolliseen olemassaoloon. Buddhalaisuus pitää
tanhaa kosmisen vankeuden lähteenä, kun
taas teosofian mielestä se on onnellinen virhe (felix culpa), joka johtaa monadin ja koko
maailmankaikkeuden täydellistymiseen.

Smoley, Richard (2017). Foreword by Richard
Smoley. Teoksessa Marjanen, Jouni, Savinainen, Antti ja Sorvali, Jouko (2017). From
Death to Rebirth. Teachings of the Finnish
Sage Pekka Ervast (e-kirja, julkaistu suomeksi
vuonna 2016 nimellä Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä. Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista.). Ruusu-Ristin KirNäiden ongelmien ajattelu on vaativaa. Yh- jallisuusseura ry. Saatavilla englanninkielisenä
tenä vaikeutena ovat käsitteet, joista yksi- e-kirjana Internetistä osoitteessa:
kään teosofinen opettaja ei
näytä olevan täysin samaa
mieltä. Lisäksi vaikeutena on
näiden käsitteiden liittäminen
asioihin ja tiloihin, jotka ovat
kaukana käsitteiden maailmasta. Vaikka ymmärtäminen on
ihmisen käsityskyvyn ulottumattomissa, kannattaa siitä
huolimatta pyrkiä lähestymään
noita rajoja ja kenties jopa toivoa niiden ylittämistä.

Kiitokset

http://www.teosofia.net/e-kirjat/From_
Kiitän ystäviäni Jukka Lindforsia ja Jouni Death_to_Rebirth_Pekka_Ervast.pdf
Marjasta käännöksen kieliasun tarkistamisesta. Jounille esitän erityiskiitokset Lyke- suomenkielisenä
e-kirjana
osoitteessa:
Wake Dirge -runon kääntämisestä.
https://www.teosofia.net/e-kirjat/Kuolemakooste-pe.pdf

Lähteitä

ja englanninkielisenä äänikirjana osoitAlexander, Eben: (2012). Proof of heaven: teessa:
https://www.youtube.com/
a doctor’s experience with the afterlife. watch?v=9yE4QrLY9v4
Newsweek, 8.10.2012. Saatavilla Internetistä osoitteessa:
					
Kuvat Pentti Salonen
https://www.newsweek.com/proof-heavendoctors-experience-afterlife-65327
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Leena Rinkinen

Uusi liitto
R

uusu-Ristin keskeinen sanoma Pekka Ervastin mukaan on se muutos, uusi liitto ja sen
avaama uusi tie henkisen itsekasvatuksen alueella. Esitykseni perustuu Pekka Ervastin kirjoihin erityisesti Tähtikoulut ja Vihkimyksen
Polku.
Inhimillinen täydellisyys on meidän ohjelmamme tässä meidän aurinkokunnassamme
ja taivaallinen ihminen Kristus on se täydellisyys ja päämäärä, johon koko ihmiskunta
pyrkii tietämättäänkin ja johon yksilöitä pyrkii tietoisesti. Mysteeriot ovat aina tähdänneet
ihmiskunnan henkiseen,
siveelliseen ja älylliseen
kasvattamiseen,
päämäärä on ollut sama,
mutta muodot ja menetelmät ovat vaihtuneet.
Mysteerioissa on aina
pyritty siihen, että ihminen yksilönä pääsisi yhteyteen Kristuksen
kanssa. Ennen Jeesusta
meillä ei ollut mahdollista päästä kuin kosmillisen Kristuksen yhteyteen, mutta Jeesus Kristuksen esiintyminen
maan päällä, hänen elämänsä ja kuolemansa
muodostivat käännekohdan, ihmiskunnan
henkinen kasvu sai toisenlaisen muodon ja sisällön.
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Kirjassaan Vihkimyksen polku Pekka Ervast
sanoo, että meidän on melkein mahdotonta ymmärtää vihkimystä, ellemme luo itsellemme mahdollisimman selvää kuvaa ihmiskunnan kehityksestä yleensä ja varsinkin siitä
millä tavoin vihkimyksen tie on ollut avoinna ihmisille ennen. Kaikki jotka ovat tutustuneet teosofisiin oppeihin tietävät, että H.
P. Blavatsky puhuu maapallomme edellisistä
jälleensyntymistä manvantaroista, raamatussa
puhutaan luomispäivistä. Elämme nyt neljännessä eli maamanvantarassa, kolmas oli kuu,
toinen aurinko ja ensimmäinen
Saturnusmanvantara, tämän jälkeen
ovat vielä Jupiter, Venus
ja Vulkanusmanvantarat.
Näin lyhyessä esitelmässä on mahdoton käydä
ihmiskunnan historiaa läpi, mutta jos ajattelemme,
että kuumanvantarassa
olimme vasta eläinkuntana, niin ymmärrämme
kuinka pitkän ajanjakson
on vienyt että olemme
saaneet itsellemme inhimillisen muodon. Kun
luonnossa ja elämässä jokin olento saavuttaa
korkeamman asteen, se merkitsee käytännössä, että hän on silloin kelvollinen luomaan itselleen muodon siinä korkeammassa asteessa. Tämä oli vielä heikoille ihmisminuuksille
mahdotonta, sen tähden he saivat lahjaksi in-

himillisen hahmon ja saivat ruumistua etee- Kristinuskossa Melkisedek tunnetaan tarunrisiin muotoihin. Elämme nyt viidennessä, omaisena hahmona Vanhassa Testamentissa.
arjalaisessa, indoeurooppalaisessa juuriro- Hebrealaiskirjeessä mainitaan, että hän oli
dussa. Siinä on ollut viisi alarotua, joista en- ylimmäisenä pappina ennen Jeesusta. Ervast
simmäinen oli intialainen, toinen egyptiläi- avaa meille näkemyksen Melkisedekin järjesnen, kolmantena babylonialais-assyrialainen telmästä, joka kuvaa sitä henkistä pyrkimystä,
ja neljäntenä roomalaismikä oli ollut ennen
kreikkalainen ja viides Pyri itsesi luo voittamalla nuo eläimet Jeesusta. Tämä vaneurooppalainen kulttuu- ja oman minäsi kautta voit kohdata ha lain tie on yhä
riaika, jota nyt elämme. kosmisen Kristuksen.
olemassa ja monet
Jos nyt ajattelee, miten
kulkevat sitä.
valtava ajanjakso on kulunut ja kuinka paljon
apua ihmiskunta on saanut muilta planeetoil- Meidän ei tule ajatella, että siinä on jotain vääta tulleilta auttajilta. Kun nuo suuret olennot rää. On hienoa, että ihminen on löytänyt jontulivat tänne ja perustivat Salaisen veljeskun- kin tien, sillä suuri osa ihmiskuntaa ei vielä
nan ja salaisen koulun, meidän ihmiskunnan kulje millään tiellä. Ihmisen piti Vanhan liisalaisen opinahjon, niin me voimme ymmär- ton mysteerioissa oppia taistelemaan eläimiä
tää, että heidän tehtävänsä oli aluksi näyttää vastaan ja oppia voittamaan eläimet omassa
meille mitä elämä on, kasvattaa meitä tie- itsessään. Ne eläimet olivat hänessä, sillä hän
dossa ja taidossa, herättää meissä tuo halu, sai hyvin pian oppia, että hän oli pitkän kehikulkea itse eteenpäin, itse kasvattaa itseäm- tyksen tuote, että hän aikoinaan oli kuulunut
me. On helpompi ymmärtää, ettei inhimilli- eläinkuntaan ja tuonut sieltä paljon perintöä.
sen täydellisyyden lopullinen saavuttaminen Tämä perintö näyttäytyi himoissa ja haluisole aivan pikku juttu. Nykyisessä neljännessä sa. Ihmisen, joka oli oppilas ja tahtoi pyrkiä
manvantarassa manaksemme ei ole täydelli- eteenpäin tiedossa ja viisaudessa, täytyi ensin
sesti ilmenneenä, vaan ainoastaan persoonal- oppia tuntemaan oma itsensä. Pyri itsesi luo
linen minä, joka tässä nykyisessä neljännessä voittamalla nuo eläimet ja oman minäsi kautta
manvantarassa pääsee kukkaansa, jollei ih- voit kohdata kosmisen Kristuksen. Kun katminen jouduta omaa kehitystään. Kuuden- selemme noita vanhan ajan mysteerioita, niin
nessa kehittyy ihmisen rakkauskyky, hänen huomaamme, jos hän tahtoi pyrkiä Kristukbuddhinen prinsiippinsä ja seitsemännes- sen luo, että korkein saavutus ja välttämätön
sä kehittyy hänen sisin henkensä eli aatmaa. saavutus ihmiselle oli se, että hän voittamalla eläimiä itsessään, rakensi inhimillisen muoNyt fyysinen ruumiimme on eteerisen mallin don näkymättömässä maailmassa, inhimillimukainen. Roomalais-kreikkalainen alarotu sen muodon omassa aurassaan, inhimillisen
mahdollisti Täydellisen ihmisen ruumistuk- muodon, jossa hän toimi ihmisenä, jossa hän
sen maan päälle.
saattoi tuntea ja ajatella kuin ihminen. Hänellä ei siis aurassaan voinut olla eläimiä. Näin
Ervastin mukaan vanhan liiton päämies ja hän saavutti muodon, jolla hän saattoi toimia
ylimmäinen pappi oli Melkisedek ja uuden lii- astraalimaailmassa unen aikana. Ihminen voi
ton Jeesus Kristus.
vielä tänäkin päivänä kulkea vanhan liiton
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tietä. Hän voi sanoa itselleen: minä ihmisenä
olen järkiolento, Jumalasta syntynyt hyvä olento, ja nyt asun keskellä kaikenlaisia intohimoja ja haluja ja itsekkyyttä. Minä tahdon tulla tietoiseksi tuossa varsinaisessa minässäni,
tuossa todellisessa minässäni. Minä tahdon
tulla tietoiseksi siinä ja voittaa eläimet itsessäni. Minä tahdon kamppailla itseni kanssa,
kunnes saavutan vallan itseni yli. Tie on yksilöllinen asia, minkä tahansa uskonnon piirissä ja ilman uskontoakin ihminen voi kulkea
lain tiellä päästen sangen pitkällekin. Muinaisissa mysteerioissa tapahtui ihmisen puhdistuminen pienissä mysteerioissa ja varsinainen vihkimys, se että ihminen pääsi ulos
itsestään, suurissa mysteerioissa. Ihminen sai
nähdä elämän ja kuoleman salaisuuden. Vanhan tien kulkijat voivat rukouksillaan kääntyä toisten kuolevaisten puoleen jotka voivat
välittää rukoukset Jumalalle. Silloin ihminen ei voinut saada
apua muualta kuin
ihmisiltä, jotka olivat
sen tien kulkeneet.
Hän ei voinut vedota omaan sisäiseen itseensä vaan opettajat
antoivat hänelle ohjeita, joita hänen piti tarkasti noudattaa.
Kun hän onnistui,
vihittiin hänet johonkin määrättyyn asteeseen pyhässä veljeskunnassa. Yksin Kristus
on tie, totuus ja elämä. Hän yksin on ovi, joka johtaa suoraan isän luo.
Pekka Ervast sanoo: tyytykäämme siihen horjumattomaan tietoon, että jollei Kristus synny meidän sisässämme on yhdentekevää, onko sillä nimellä mainittu ihminen tai jumala
syntynyt kerran tai useampia kertoja ulkomaa-
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ilmassa. Mystillinen Kristus on käytännöllinen todellisuus, ja meidän teosofiamme on
paljasta aivovoimistelua, ellei se johda meitä siihen elämään, jota kutsutaan Kristuselämäksi.
Tulkoon ihminen mistä uskonnosta tahansa,
jos hän ymmärtää ihmisen oikean suhteen
pahaan, hän on tiellä Kristuksen luo, vaikkei koskaan olisi kuullut puhuttavan kristinuskosta. Ja jos ihminen joka on kirkollisesti
kastettu, ja uskoo olevansa kristitty, ei tunne eikä toteuta Vuorisaarnan neljättä käskyä
pahan vastustamattomuudesta, ei paljoakaan
tiedä Kristuksesta.
Vanhassa liitossa täydellisyys on ulkoapäin
nähty ihanne, uudessa se on elämää hengen
täydellisyydessä.
Uskon tiellä Kristus kuljettaa ihmistä
täydellisyyttä kohti.
Uuden liiton ihmiset tietävät etteivät
mitkään teot, olivatpa ne kuinka hyviä
ja pyhiä tahansa, tee
meitä pyhiksi; ne joko vieroittavat meidät pyhyydestä tai
lähentävät meitä siihen. Ainoa keino tulla
pyhäksi on löytää pyhyyden salaisuus omasta olemuksestamme. Emme voi koskaan
tehdä itseämme täydellisiksi; voimme ainoastaan tulla täydellisiksi siten, että täydellisyyden elämä meissä puhkeaa. Vasta sitten
kun olemme oppineet palvelemaan, alkaa
meidän inhimillinen kehityksemme täydellisyyttä kohti.

Muistakaamme, mikä oli se merkillinen
käännekohta ihmiskunnan historiassa, joka
tapahtui Jeesus Kristuksen elämän ja kuoleman kautta. Se oli se, että kosmisen Kristuksen tajunta laskeutui eetterimaailmaan, tuli
lähelle meidän ihmiskuntaamme. Jos ennen
kosmillinen Kristus oli saavutettavissa hyvin kaukaa, niin se nyt on tässä meidän keskellämme. Kosminen Kristus on nyt meissä.
Ei siis minuutemme takana niin kuin ennen.
Nyt Kristus on lähempänä meitä kuin oma
minuutemme ja sen tähden menetelmä on
toinen. Meidän täytyy tuoda minuutemme
tähän persoonalliseen päivätajuntaamme.
Miten se voi tapahtua, siihen Jeesus Kristus
itse on antanut meille aivan selvät neuvot.
Jeesus sanoo: Tehkää parannus ja muuttakaa mielenne, sillä Taivasten valtakunta on
lähestynyt. Kun menen pois, lähetän Pyhän
Hengen, joka opettaa ja opastaa. Kun totuuden etsijöinä astumme Pyhän Hengen tielle,
joka on vievä meidät Kristuksen yhteyteen,
olemme heti selvillä siitä, että kysymys on
meidän itsekasvatuksestamme. Sillä mikä
on totuuden Pyhä Henki, se elämä josta tiedämme, että meidän täytyy tulla osallisiksi?
Se on veljeyden ja rakkauden elämä. Sen tähden H. P. Blavatsky asetti teosofisen liikkeen
ensimmäiseksi ohjelmapykäläksi yleisen veljeyden tunnustamisen. Pyhä Henki yhdistää kaikki ihmiset yksilöinä toisiinsa. Pyhän
Hengen tiellä kulkeminen on näin ollen veljesrakkauden toteuttamista käytännössä. Ennen kuin kuljemme tiellä, näemme rakkauden vaatimukset hengessämme, mutta emme
osaa niitä toteuttaa. Joillekin se tosin voi tapahtua yhdessä maallisessa elämässä, toisilta
siihen kuluu monta ruumistusta. Pekka Ervast mainitsee, että kun ihminen kulkee tällä
valmistavalla Pyhän Hengen tiellä, ihminen

voi joutua tekemisiin tässä näkyvässä maailmassa jonkun veljeskunnan kanssa, joka antaa hänelle ulkonaisia vihkimyksiä, esimerkiksi vapaamuurarivihkimyksen, samoin hän
voi astraalimaailmassa joutua vihkimysseremonian osanottajaksi. Hän voi nähdä unta,
että hänet vihitään jonkun salaperäisen veljeskunnan jäseneksi. Nämä vihkimyskokemukset sattuvat useasti Pyhän Hengen tien
kulkijalle, mutta ne eivät merkitse mitään,
jolleivat ne vaikuta hänen sieluunsa voimakkaasti ja todista hänelle jotakin. Jos ne paljastavat hänelle ennen tuntemattomia totuuksia, auttaen häntä paremmin ymmärtämään
itseään, silloin ne kuuluvat niihin henkisiin
saavutuksiin, joita ihmisellä pitää olla yhdeksän. Nämä yhdeksän kokemusta jakaantuvat
tajuntamme kolmelle tasolle päivätajuntaan,
unitajuntaan ja salatajuntaan. Vasta kun Pyhän Hengen vaikutus on tuntuva koko persoonallisuudessamme, sitten vasta voimme
astua Kristuksen luo. Ihminen ei voi päästä mihinkään itsekasvatuksen tiellä, ellei hän
opi hillitsemään ajatuksiaan, ensimmäinen
ominaisuus, joka kehittyy ihmisessä varsinaisesti juuri ajatustyön avulla, ilmenee hänen
sisässään sangen huomattavana kokemuksena, hän näet tuntee itsensä perin yksinäiseksi, avuttomaksi, hylätyksi ja huonoksi.
Itse asiassa pyrkijä kokee menevänsä taaksepäin. Hänestä tuntuu, että kaikki näkevät
hänen heikkoutensa ja että Jumala ja mestaritkin ovat hänet hylänneet. Kuitenkin hän
tuntee velvollisuudekseen ponnistaa eikä antaa minkään lamauttaa häntä. Tämän rinnalle nousee toinen kokemus, näkemys siitä,
etteivät toisetkaan ole täydellisiä. Se saattaa
nostaa ylpeyden kiusauksen, saatan jopa olla
fiksumpi kun muut. Tämä on kiusaajan ääni. Pyrkijän on opittava veljeyden läksy. Se
on totuuden mittapuu tällä tiellä. Meidän on
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opittava suvaitsevuutta ja nähtävä mikä onni on, että ihmiset ovat erilaisia. Meidän on
opittava rakastamaan heitä sellaisina, kuin he
ovat. Meillä ei ole oikeutta vaatia, että ihmiset
olisivat parempia kuin ovat, vaan päinvastoin
iloitsemaan siitä, että he ovat niin hyviä kuin
ovat. Nöyryys on välttämätön ominaisuus
Pyhän Hengen tiellä. Jos huomaamme, että
olemme hätäisiä ja häijyt arvosteluissamme,
täytyy meidän oppia maltillisiksi, sydämellisiksi, vapaamielisiksi ja anteeksiantaviksi. Siten pysymme nöyrinä.
Kolmas ominaisuus, joka meidän täytyy oppia tässä päivätajunnassa, on vapautuminen
kärsimyksen pelosta. Kärsimys on karmaa,
vieläpä erittäin hyvää. Saamme maksaa velkaamme ja opimme olemaan uutta tekemättä.
Hän haluaa keventää yhteistä taakkaa ja haluaa luoda onnea ja iloa vähentääkseen toisten
ahdistusta. Ihminen Pyhän Hengen tiellä ei
lisää kärsimystä turhalla asketismilla. Sitten
on vielä kolme ominaisuutta, jotka kuuluvat
unitajuntaan. Unitajunta tulee vilkkaaksi ja
onnelliseksi, niin että ihminen nukkuu mielellään, mutta hän kysyy itseltään mitä hänen
tulisi kehittää itsessään veljesrakkauden hengessä. Hallitseeko hän itseään harhojen maailmassa, osaako hän kieltäytyä, olla veljellinen, hyvä, puolueeton, epäitsekäs ja puhdas.
Hänen täytyy unissaan olla voimakas. Tämä
on mahdollista, kun tulee tietoiseksi siitä että nukkuu. Toinen ominaisuus unielämässä
on toisten suojeleminen kiusauksilta. Meidän
täytyy oppia auttamaan toisia esimerkillä, sanoilla ja teoilla veljesrakkauden hengessä.
Kolmas ominaisuus heijastuu päivätajuntaan
rauhallisena mielentilana. Silloin ihminen tulee unimaailmassaan niin tietoiseksi, että tulee vakuuttuneeksi siitä, että tämä on todella
toinen maailma, toinen objektiivinen elämä,
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jota hän elää näkyväisen elämän ohella. Kuitenkin hänen on tiedostettava, ettei hänestä
tule astraalista vaeltajaa, joka elää unimaailmassa. Sillä se ei ole todellista samassa merkityksessä kuin fyysinen todellisuus, eikä
sillä tavalla kuin henkinen elämä ja henkimaailma myöhemmin on tuleva todelliseksi. Lopuksi Pyhän Hengen tien kulkija tulee
tekemisiin salatajunnan kanssa; ensimmäinen ominaisuus, joka heijastuu fyysiseen tajuntaan, on kyky punnita itseään objektiivisesti. Samalla ihminen unimaailmassa tulee
itsetietoiseksi uutena, entistä ehompana täydellisenä persoonallisuutena, joka astuu ulos
ruumiistaan, ja tulee tietoiseksi siitä, että on
olemassa fyysisestä ruumiista huolimatta.
Toinen ominaisuus on lempeä tyyneys, joka vaikuttaa muihin rauhoittavasti ja yhteen
sitovasti. Hänestä heijastuu positiivista voimaa. Henkimaailmassa hän saa tehdä merkillistä työtä, hän edistää veljeyttä ja poistaa riidan, sodan ja taistelun aiheita. Kolmas
salatajunnan ominaisuus on, että ihminen
puetaan häävaatteisiin, fyysisesti se heijastuu rauhallisena hyvää tekevänä voimana.
Ihminen oppii suuren läksyn, hän kieltäytyy
mustasta magiasta. Vasta kun Pyhän Hengen kulkija on kieltäytynyt Mustasta Magiasta ja ehdottomasti omaksunut hyvän, vasta silloin hän on valmis astumaan ahtaasta
portista sisälle taivasten valtakuntaan ja
Kristuksen yhteyteen. Vasta silloin alkaa hänen kulkunsa kohti Golgataa.
Meidän on uskottava, että Jumalan valtakunta on lähellä, se Rakkauden ja kaiken toden ja
hyvän valtakunta ja se on meissä. Kaikki mikä on hyvää ja ihanteellista ei ole ulkopuolella meitä vaan se on meissä. Jokaiselle meistä
on annettu taivaanvaltakunnan siemen, jokaisella meistä on kallis helmi sielussamme.

Meidän oman Jumalallisen minuuden kautta
on myös hyvän voima meissä. Nyt tulee uskoa tähän hyvään, joka on itsessämme. Nyt
se tulee toteuttaa. Meidän täytyy nähdä mitä
hyvää juuri minussa on ja toteuttaa ne kauneuden näyt ja ihanteet. Uskomalla siihen
hyvään, tulet tietoiseksi omasta persoonallisuudestasi. Sinä et tule personallisuudeksi sanan todellisessa merkityksessä, jos sinä alat
kamppailemaan pahaa vastaan, niin sinä et
silloin tule ihmiseksi, joka tuo hyvää maailmaan. Sinä olet todellinen ihminen, jumalallinen olento, jos uskot omaan tehtävääsi, jos
uskot siihen hyvään, mikä sinussa on piilossa. Jokaisen meistä tulee löytää se hyvä, joka
on meissä. Mikä sinussa on hyvää ja jaloa ja
kaunista, etsi se ja löydä. Usko siihen, tee sen
mukaan, sillä tavalla
tulet ihmiseksi.
Näin tapahtuu tuo
salaperäinen avioliitto ylemmän ja alemman minän välillä,
niin että ei ole kuin
yksi ihminen, ylempi
ihminen. Sinun pitää
uskoa ja uppoutua hyvään. Sinun pitää huomata, että kaikki nämä
eläimet, jotka ovat sinussa, ovat myöskin itseäsi. Älä ajattele niin kuin ennen opetettiin,
että nämä eläimet eivät ole itseäsi ja että sinun tulee taistella niitä vastaan ja antaa niiden veren vuotaa. Ei sillä tavalla. Sinun pitää
tuntea, että nämä eläimet ovat itseäsi, vaikka
olet kantanut niitä suurena taakkana ja ristinä, perintönä niiltä muinaisilta ajoilta, niiltä ajoilta jolloin olit alkuperäinen ihminen.
Sinä olet kasvattanut itsessäsi nämä eläimet,
mutta älä asetu sille kannalle, että ne ovat ulkopuolella sinua. Ota niiltä eläimiltä kaikki

voima minuutesi kasvattamiseksi. Tee niistä
suuri voimapatteri, kotieläimiä jotka palvelevat sinua. Sinä olet jumalallinen ihminen,
joka pidät siunaavan kätesi näiden kaikkien
eläinten yllä ja siinä ne eläimet ovat edessäsi
voitettuna ja ne eläimet ovat kuitenkin osa
sinua. Tähän kiteytyy Jeesuksen oppi pahan vastustamattomuudesta. Ihmisen elämä
on niin pyhä ja kallisarvoinen, ettei hän saa
tuhlata sitä turhanpäiväiseen taisteluun. Hän
tekee kaikista itselleen ystäviä. Niin kauan
kuin näemme pahaa, olemme valmiit nyppimään pahan pois itsestämme ja toisistamme.
Voiman ja voiton saavutamme silloin, kun
asetamme kaiken hyväksi ja kun asennamme tuon voiman hyvän palvelukseen. Eivät
eläimet ole pahoja olentoja, emme vain ole
osanneet voittaa niiden rakkautta, koska
pelkäämme niitä. Niin
kauan kuin pelkäämme
niitä itsessämme ja toisissamme, pelkäämme
niitä ulkoisessa maailmassakin.
Sinussa on kaikki valmiina. Kuvittele yksivuotias, joka opettelee kävelemään. Harjoitellessaan lapsi tarvitsee oppimishalua,
luovuutta, periksiantamattomuutta, sinnikkyyttä ja kykyä aloittaa alusta epäonnistumisen jälkeen. Jokainen terve lapsi käyttää
hyväkseen näitä taitoja, joita voisi kutsua
tehdasasetuksiksi. Kaikki, mitä menestymiseen ja onnistumiseen tarvitaan, on jo meissä. Itseluottamus on eräänlainen ihmisenä
olemisen perustila. Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta.
Kuvat Pentti Salonen
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Eevi Ruusu Kelpo

Kalevala-symposiumissa 29.-30.9.2018
Perjantai

Matkustin

Kalevalasymposiumiin Porvoon porukan kanssa. Saavuimme Ihmisyyden tunnustajien Väinölä-yhteisöön symposiumia edeltävänä iltana. Meidät toivottivat
tervetulleiksi pihapiirin Aseeton Suomi -taideteokset, jotka näkyivät vielä hämärässä.
Pistin merkille rauhaa huokuvan ilmapiirin.
Tulijat totta tosiaan riisuttiin aseista. Sisällä
rakennuksessa ihastusta herätti paikan kauneus: joka puolella näkyi toinen toistaan upeampia taideteoksia, joiden ääressä sai ottaa
vastaan taiteen sanomaa, yksi viesti kerrallaan. Portailla tuijotin seinämaalausta, jossa
on kuva Pekka Ervastista luonnon keskellä
ja teksti: "Pahan vastustamattomuus on kulmakivi". Tämä jäi kaikumaan sisälleni, ja on
yksi eväistä, joita tuolta matkalta päätin ottaa
mukaani.
Söimme iltapalaa ja puhelimme asukkaiden
kanssa. Sitten saimme huoneemme. Minulta pääsi liikutus vierashuoneeseen astuttuani. Ihan kuin kaikki olisi varta vasten salaisia
toiveitani vastaavalla tavalla laitettu. Ehkäpä
kyse oli siitä, että olin asettumassa sopusointuun paikan hienonhienon ilmapiirin kanssa.
Yhtä kaikki, olen harvoin nauttinut samalla
tavalla kuin tuona iltana.
Lueskelin kirjallisuutta, jota oli runsaasti tarjolla. Muistiini jäi maininta oivasta tavasta
seurata itseään päivittäin itsekasvatustyössä:
pitää pientä muistikirjaa, johon kirjataan, mitä Kristus on käskenyt, ja toisaalta, mitä itse
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on tehnyt. (Tämä kirjassa PE: Kristus meissä).
Perjantaiyönä sängyllä maatessani minusta
tuntui, kuin sänky, rakennus, maa allani ja
koko maapallo olisivat huimassa liikkeessä,
kohisevassa kiidossa avaruuden halki. Koin
lepääväni tässä kyydissä ja minun oli hyvä olla.

Lauantai
Aamupalalla lauantaina saimme nauttia oivallisesta kotitekoisesta jogurtista ja itseleivotusta ruisleivästä (jonka leipäjuuri on
1970-luvulta), sekä biodynaamisista tomaateista, ynnä muusta. Sain tilaisuuden kysyä
parilta alkuperäiseltä yhteisön jäseneltä itseäni kiinnostavia asioita. Jari ja Eija ystävällisesti vastailivat uteliaisuuteeni ja kertoivat
omasta näkökulmastaan, millaista on asua
ja elää Väinölässä. (Ihmisyyden tunnustajat
-nimitys tulee Pekka Ervastin kirjasta Ihmisyyden uskonto. Tulevaisuuden uskonto ei
sen mukaan perustu lahkolaisuuteen vaan ihmisyyteen, joka meitä kaikkia yhdistää.) He
seuraavat itsekasvatusta vuorisaarnan käskyjen mukaisesti. Jari kertoi, että heidän perusperiaatteensa voisi kiteyttää kahteen pääkohtaan: "kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen", ja
"ihminen ensin". Keskustelustamme intoutuneena päätin tehdä viikonlopun mittaisen
empiirisen kokeilun omalla kohdallani. En
vastusta pahaa itsessäni, olen aseeton paikka

tämän viikonlopun ajan, olen täysin auki ja asuu huoli, jne. Steinerin mukaan erityislaahaavoittuvainenkin.
tuiset luonnonhenget auttavat ymmärtämään
luonnon kolminaisuutta. Täten on edesauSitten olikin aika siirtyä kurssipaikalle Sam- tettu kristinuskoa. Suomalaiset pyhittivät
polaan. Siellä jälleen silmät tutkivat ja olemus luonnonhenget Venäjällä. Alice Baileyn pieotti vastaan upeita maailmoita taideteosten ni kirjanen Suomen tehtävä, sanoo olevan
kautta. Toistuvasti yksi ajatus varmentui mi- muutamia kansoja, joilla on tehtävä. Aseeton
nussa: että juuri tätä ihmisessä olevien mah- Suomi, pahan vastustamattomuus, tappadollisuuksien käyttöön ottaminen on. Täy- mattomuus. Ajatus ihmisestä henkiolentona
dellistää ympäristönsä, jättää kädenjälkensä, ja karman laista on lyönyt läpi kulttuurisesilmentää ihannettaan konkretian tasolla, vä- ti. Tehtävämme on sivistystyö, kouluvierailittää ihmisenä toiselle ihmiselle se, mikä on lut, kirjallisuus. Työn tekeminen ja siihen ussyvällä sydämessä. Sanoilla näitä asioita on kominen on tärkeää. Työtä on tehtävä kuten
kovin vaikea kuvata, lukijalle välittää. On- puutarhassa.
neksi Ihmisyyden tunnustajat toivottavat
tervetulleeksi vierailijan, joka voi omakoh- Jorma Monton oiva esitelmä Kullervo-trataisesti kokea ilmapiirin, taiteen ja ihmiset! gedian avaimista oli vaikuttava, ja sisälsi tosiaankin monia avaimia. Kullervon tien voi
Tapio Rätt-Seule Teosofisesta seurasta avasi nähdä kertomuksena nerosta, mahdollisuuksymposiumin paljastamalla tilaisuuden syn- sista meissä, aihioissa. Tulee mitä vain, niin
tytarinan: hän oli ollut tervehtimässä Del- otat sen vastaan hymyillen. Pyydät vaan voifoin oraakkelia, ja esittämaa!
nyt kysymyksen koskien
Kalevalaa. Vastauksena oli
Seurasi musiikkia Ihmisyyollut kehotus toimia asiden tunnustajilta (Aamun
an hyväksi, koska aika on
lapsi, Matkalainen, Mustakypsä. Siitä lähti Kalevarastaan kehtolaulu). Minuslasymposiumin idea liikta näyttää esitystä kuulleskeelle.
sani, että nuo naiset saavat
paljon aikaan, heissä on niin paljon voimaa
Rauno Rinkisen esitelmä Pellervoisesta pel- rakkauden.
lon pojasta herätti mukavasti ajatuksia ja keskustelua. Skolimowskilla oli visio Suomen Naisten esittämän Innokas valo -laulun aikakansallispuistoista pyhinä lehtoina. Suomen na näen, kuinka mies naisen kautta, sisältä,
luontoyhteyden tietäjinä ovat toimineet myös ilmaisee kauneutta. Kuinka kaunista, herkTapio Kaitaharju, Erkki Lähde ja Esko Jal- kää, hoivaavaa se on.
kanen. Puun kautta ihminen saa kosmista
tietoa jonka levittää eteenpäin. Väinö veistää Sininen hetki -kappale seuraa. Jää mieleeni
venettä, Sämpsä Pellervon poika tuo veneen soimaan aiemmin päivällä kuultu lopputulerakennusaineen. Haapa ei sovellu, edustaen ma: vastustajasta havainnointiin.
kuolemaa, sanoo olevansa ontto; petäjässä
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Tapio Rätt-Seulen esitys Kalevalan vihkimysjärjestelmästä oli erinomaisen mielenkiintoinen. Siinä piirtyi oiva kokonaiskuva kaikesta siitä henkisestä mysteeritiedosta, josta on
laineita siellä täällä. Esitelmä kävi kattavasti
läpi Kalevalan ansiotöiden merkityksiä totuudenetsijän itsetutkiskelun tiellä ja henkisen kehityksen prosessissa virstanpylväinä.

Kun istun saunassa, ajattelen että meidät on
otettu erinomaisesti vastaan ja mukaan, täällä kohtaa ystäviä. Mieleen ei nouse että mikä
meitä erottaa, vaan pikemminkin huomaan
ajattelevani että meitä yhdistää se että olemme veljiä, ystäviä, tällä pallolla. Kaikki ovat
luvallisesti omia itsejään. Siitä seuraa, että
vierailijakin saa olla.

Sanan veistämä venonen - näytelmästä esitettiin kappale Purren laulu. Se toimi hyvänä
johdantona Jari Ronkaisen kerrassaan perusteelliseen esitelmään Veneen veistosta. Siinä
kuvataan seikkailu ylisessä, alisessa ja keskisessä maailmassa, ja sampon ja veneen valmistuminen ja mitä se merkitsee totuudenetsijän elävässä elämässä.

Illalla lueskelen Pekka Peltolan tekstiä kirjasta
Aseettomuusihmiset: "Niin paljon kuin olen
tehnyt pahaa, minun on tehtävä hyvää." Pelastettava jonkun henki. Parannettava, ajattelen.
"Ei yksin ja ylpeydessä, vaan nöyryydessä, toisia kamppailevia auttaa yrittäen."

Sitten ensimmäinen symposiumpäivä oli antinsa puolesta pulkassa. Suomalaisen tietäjäkansan mysteeriavainten tiivis käsitteleminen
aiheutti harvinaisen iloisen ähkytilan. Ihmisyyden tunnustajien loistava ruoka ravitsi ja
keskustelu oli vilkasta. Tulipa päivän aikana omassa itsessänikin asioita kohdattavaksi, haastava tilanne selvitettäväksi. Aseistariisuutuminen merkitsee, että asioita pääsee
läpi, mikä voi myös tehdä kipeää. Ja kivun
lähde opettaa paljon uutta, siinä on mahdollisuus muutokseen.
Illalla sai rauhassa antaa päivän henkisen ravinnon sulaa itseensä ja sallia turhan karista pois. Väinölän savusauna hoiti lämmöllään
ja mukavilla turinatuokioilla muiden saunojien kanssa. Järviveteen pulahtaminen salpasi hengen, mutta pian keho tottui hyytävään
kylmään, muuntaen itsensä siten että minulla
on siinä hyvä olla. Ihmeellinen tämä käyttöväline, oma tupa.
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"Vien karman, voitan karman, yhteiselämän
kautta."

Hiukan aletaan jo tunnustaa että kansamme itsenäisyyden varsinainen perusta on se
kulttuurityö, jota tehtiin erityisesti Kalevalan
jälkeen eri aloilla. Vähemmän on ymmärretty suoranaisten henkisten työntekijöiden kuten PE:n merkitystä Suomen itsenäistymisessä. Henkiset ja taiteelliset kulttuuri-ihmiset
muodostivat määrätyn kansallisen identiteetin, omaleimaisuuden, joka erotti meidät
muista kansoista. Suomen armeija perustettiin sisällissodan jälkeen, eikä kulttuuri ole
enää kohonnut kultakauden tasolle. Viron
kansa voitti yhteislaululla Neuvostoliiton sotilasmahdin (Laulujuhlat): he vaativat moraalisen oikeuden vapautua Neuvostoliitosta.
Suomalaisilla on alemmuuskompleksi. Häpeämme erilaisuuttamme.

ravitsevuutta ei voi tietää, ennenkuin on ensin antanut; ottanut riskin, luopunut omastaan, luovuttanut itsensä. Jään ihmettelemään
tätä suurta kuviota, sisäistämään tätä olennaista ilmiötä.
Sampolassa symposiumin toisen päivän alkamista odotellessa kysyn Reija Tähtiseltä hänen teoksestaan Karman voittaminen, jossa
ihminen nousee suorakulmaisen kolmion alta pois. Tässä kuviossa pystysivu on ihmisen
oma tahto, ihminen itse nousee pystykateettina omalla pyrkimyksellään, ja kaitselmus
on pisin sivu, se piirtää viivan lattiantasosta
karmasta ihmisen itsensä tahdon korkeudelle,
ihmisen ponnistuksen tasolle, suoden hänelle oven raotusta, sen verran että siitä mahtuu

"Viha sitoo meidät vihaamaamme kansaan,
jolloin näemme korkeammassa minässämme
parhaaksi syntyä itse vihaamamme kansan keskuuteen, jotta voisimme kokea kaiken vihaamisen väkivaltaisuuden."
"Ajatellaan, että aseeton kansa ilman muuta tulee tuhotuksi. Mutta tästä uudenlaisesta karman toiminnasta voi jokainen hankkia tietoa
ja omakohtaista kokemusta. (Eli siitä, että karmaa voi lunastaa myös tekemällä hyvää.) Miksi
emme hyväksyisi sitä, että myöskin rakkaus voi
olla kansan suojana? PE: Aseistariisuutuneen
kansan ympärille muodostuu ikäänkuin näkymätön suojamuuri, joka estää sen kimppuun
käymisen. Asevarustelun takana on pelko toisen vihamielisistä aikeista ja sen aiheuttama viha. Luota toisessa olevaan hyvään ja mieti, miten saisit sen omalla käytökselläsi esille." Mitä
syvemmän rauhantilan yksilö saavuttaa, sitä
enemmän se vaikuttaa ympäristössään aseistariisuvasti.

kulkemaan ulos, ja varmasti enemmänkin.
Koen kiitollisuutta ainutlaatuisesta tilaisuudestani saada kokea taiteen tehtävä, sen avaaSunnuntain saldo
va voima, ihmisyyden peruskysymysten proSunnuntaiaamuna huomaan ajattelevani, et- sessoinnissa.
tä Ihmisyyden tunnustajat ovat luoneet ihanteellisen ympäristön. He ovat luopuneet yk- Jarmo Anttilan ytimekäs esitys tulen ja rausityisomistuksesta elääkseen veljesyhteisössä. dan synnystä kosketti ja herätti vastakaikua
He kasvattavat kohtuuttomalta kuulosta- ja keskustelua, rauta on ilmeisen samaisvilla uhreillaan yhä uudistuvasti veljeyden tuttava substanssi. Keskustelussa hauskasti
auraa, joka sitten heitä ravitsee. Mutta tätä tuotiin esille, kuinka ihan fyysisellä tasolla
Kuva Jarmo Anttila
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raudanpuute ilmenee masennuksena, mikä Sitten kuulimme vielä kolme kappaletta: Kettaas poistuu, kun luodaan yhdessä uutta te- tu, mainio kappale munniharpulla höystetosta, ja tilalle tulee ilo.
tynä, ja Kevät: kuin vanhus joka herää sielun
puhtauteen, hyvyyteen, anteeksantaa hymyilee
Rekolan puutarhan biodynaamisena viljelijänä hiljaa - ja uskoo vielä kerran hyvyyteen. Kartoimiva Henri Murto toi huikeassa ja ainut- hunlähtö-kappale viestitti muuntamiskyvyn
laatuisen perusteellisessa esitelmässään esille oppimisesta.
tämän saman tahdonpuutteen ilmiön. Tahto
jonka seppä takoo esille itsessään. On tärkeää Hienon loppuesitelmän piti Jouni Marjanen,
käyttää sanaa suoraan, hakea maan ytimestä käyden läpi Suomen suurta tehtävää, ja valaisviisasten kivi, suoristamalla itsensä. Loistava ten sitä, miten tuota tehtävää on johdettu eri
kaikenkattava esitys sisälsi paljon alkemistisia ihmisten kautta, ja miksi se ei ole toteutunut.
avaimia maanhoidon ymmärtämiseen (Stei- Suomen tulisi uskaltautua ensimmäisenä raunerin maatalouskurssin 3. luku). Oli kiintoi- hanaatteeseen. Costa Rica ehätti tekemään
saa kuulla Erkki Lähteen kautta tullut viesti tämän luopumalla sotavoimista (12/1948).
metsästä elävänä entiteettinä, puista tietoisi- Kun Suomi julistautuu pyhäksi maaksi jota
na olentoina, joita luonnon henget hoitavat, ja ei voida valloittaa, se luo vastaavan karman
avohakkuiden tuhoisasta vaikutuksesta. Avo- suojan. 1947 Yrjö Kallinen oli puolustusmihakkuut pilaavat positiivisen kommunikaati- nisterinä, tuolloin keskusteltiin julkisesti aron joka tapahtuu sienten kautta. Sienet elävät meijan romuttamisesta. Kekkosellakin oli
alisessa maailmassa, sienirihmasto alkaa la- mahdollisuus käyttää valtaansa armeijan lakhottaa ja mädännyttää puuta, seurauksena on kauttamiseen. Nykyään taas suunnitellaan
huono, lahottajasienten kyllästämä puutavara. aseita, strategioita, luodaan ajatusmaailmoilla
Ja sekin oli uutta tietoa, että tehomaatalouden sotaa. 1960-luvulla muusikot pelastivat maalannoitteet ovat suurin yksittäinen ympäristö- ilman kolmannelta maailmansodalta. Gandpäästö.
hi sai innoitusta suomalaisesta aseistakieltäymyksestä yleislakon aikaan; Väinämöisellä on
Seurasi taas lohdullista musiikkia, huuliharp- vaikutusta ja tunnettuutta Intiassa. Ja Kalevapusäveliä, ihana kappale Ennustajat, jossa oli lainen täydellinen rauhan inspiraatio vaikutupeat sanat: "ihmisten näin kulkevan, syliin ti NL:n hajoamiseen. Esitelmä toi hienosti ja
toisens sulkevan; onko tämä tulevaisuus, vai hauskasti esiin rauhanaatetta, pahan vastustajotain unelmaa? Auringon näen hohtavan, tien mattomuutta, ja herätti paljon iloista vastakaikultaan johtavan, enkä nähnyt mitään kuole- kua, ei vähiten minussa.
maa.." Olisi hauska löytää tämä teos julkaisuversiona jotta sitä voisi kuunnella vielä. Sen Loppukeskustelussa kiitettiin järjestävää tahoa
sanoma viittaa Nostradamuksen pahoihin en- ja esitelmöineitä, ja kyseltiin, josko seuraavalteisiin.. ja meidän omaan voimaamme; entä la kerralla saataisiin Kalevan naisia kuuluville.
mitä mieltä minä olen? Tahtoisinko ennustuksen toteutuvan? Mikä minun tahtoni on täs- Lähdimme kotimatkalle ja minuun jäi soimaan
sä asiassa? Kai meilläkin on jotain sanomista? tämä laulu:
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Säv. san Juha Saarilehto:

Ennustajat
Auringon näin hohtavan, tien kultaan johtavan
enkä nähnyt mitään kuolemaa enkä sotaa ollenkaan.
Ihmisten näin kulkevan, syliins toisens sulkevan,
ikäerot oli hävinneet, suli vanhuus lapsuuteen.
Onko tämä tulevaisuutta? Vaiko pelkkää unelmaa?
Nostradamus taisi ennustaa aivan jotain muuta.
Järvenpinta kimmeltää, veneen keulan takaa nään
saaren rannan tutun tuon, kohta palaa nuotio.
Kesäyössä tuuli soi, linnunlaulun korviin toi
voisi melkein unohtaa, että maailmassa on tuskaa.
Onko tämä pelkkää unta? Harhakuvaa hetken vaan.
Nostradamus taisi ennustaa aivan jotain muuta.
Kun sun kuulen laulavan, tunnen syömmein sulavan
soinnut puhtaat kajahtaa, ne hyvää voimistaa.
Kun sun kuulen puhuvan, näen katsees leimuvan,
Sanas pelkkää voimaa on, ne poistaa ahdingon.
Eikä tämä ole unta, eikä mitään unelmaa,
Nostradamus kuule hei, eiks näitä kohtaloita voitukin muuttaa.
Auringon näin hohtavan, tien kultaan johtavan
enkä nähnyt mitään kuolemaa, enkä sotaa ollenkaan.
Ihmisten näin kulkevan, syliins toisens sulkevan,
ikäerot oli hävinneet, suli vanhuus lapsuuteen.
♫♪ ♫♪♪ ♫♪♪♪ ♫♫
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Tapio Joensuu

Jooga niin kuin olen sen ymmärtänyt ja kokenut
Joogaa

harrastaa niin risupartainen, rutiköyhä erakko kuin trendikäs, liikunnallinen
businessnainen. Joogalla voidaan tarkoittaa
niin jäsenten venyttelyä ja rentoutusta kuin
loogista ajattelua, mielikuvaharjoittelua, astraalimatkaa tai hereistä havainnointia. Tulee
tuntea asiayhteys, jotta voisi ymmärtää mitä
puhuja tai kirjoittaja tarkoittaa joogalla. Joogan tunnetut juuret häviävät Induslaakson
kulttuurien luoksepääsemättömään hämärään. Ensimmäisellä vuosituhannella ennen
kristillistä aikaa jooga oli tunnettu ja ilmenee
mm. Rig Vedan, Upanishadien ja Bhagavad
Gitan teksteissä (1). Käsittelen esityksessäni joogan kahdeksaa osa-aluetta eli angaa ja
kuinka päädyin tutkimaan joogaa. Ensisijainen lähteeni on ollut Ernest Woodin suomennettu kirja nimeltä Jooga. Esittelen aiheesta
nimenomaan minulle valjenneet tärkeimmät
osa-alueet. Jätän vaille enempää pohtimista
minulle vähemmän tärkeät, merkityksettömät
tai käsitykseni mukaan jopa haitalliset joogan
alueet. Seuraavaksi siirryn omiin tutkimuksiini ja kokemuksiini. Lopuksi arvioin tuloksien
merkitystä sekä käytännön elämän että ontologian kannalta.

Jooga ja nuorisokulttuuri 1960-luvulla
Jotta voisi ymmärtää allekirjoittaneen näkökulmaa ja kokemuksia joogasta, tulee tuntea
1960-luvun nuorisokulttuuria. Olen tutustunut joogaan viisikymmentä vuotta sitten
1960-luvun lopulla lukiopoikana. Lauluyhtye The Beatles teki joogaa laajalti tunnetuksi
kautta maailman. Heidän opettajansa oli lyhy-
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en ajan oman transsendentaalisen meditaation
tekniikan ja maailmanlaajuisen organisaation
luonut Maharishi Mahesh Yogi, jonka kuvan
lähes jokainen silloinen nuori on nähnyt ja
jotkin ehkä lukeneetkin hänen oppejaan. Itse en kuitenkaan tutustunut hänen ajatussuuntaansa lähemmin. Kuitenkin The Beatlesin laulujen sanoissa ja musiikissa heijastuivat
joogaopit. Tuon ajan nuorisokulttuurissa niin
musiikissa, kuvataiteessa kuin kirjoituksissakin vallitsi sisäisen maailman, henkilökohtaisen kokemuksen arvostus ja painotus ja etiikassa rauhan ja rakkauden filosofia. Tuttuja
iskelmiä olivat mm. The Beatlesin ”All you
need is love (1967)”, Simon & Garfunkelin
”The sound of silence (1964)”, rockyhtye Tasavallan Presidentin esittämä Pekka Strengin
”Sisältäni portin löysin (1970)”, The Mamas
& The Papasin (John Phillips) ”San Francisco
(1967)”. Lukion vieraiden uskontojen oppikirjan lähdeluettelosta löysin juuri suomennetun
Ernest Woodin kirjan. Kirja ei ilmeisesti ole
kovin tunnettu, sillä sitä ei mainita esimerkiksi Matti Rautaniemen varsin laajassa joogaa
esittelevässä kirjassa vuodelta 2015 (Rautaniemi 2015). Hankin Woodin kirjan itselleni ja
aloin opetella innolla, hartaudella, systemaattisesti ja perin pohjin. Ernest Woodin taustoista en silloin tiennyt mitään. Käsillä olevaa
esitelmää tehdessäni tarkistin henkilötietoja oppiakseni, että hän toimi Sind National
Collegen ja Madanapallen Collegen fysiikan
professorina sekä esimiehenä ja presidenttinä.
Hän edisti teosofisia näkemyksiä kirjoituksin
ja luennoin Intiassa, monissa Aasian maissa,
Euroopassa ja Amerikoissa. Hän hävisi Annie

Besantin kuoleman jälkeen Teosofisen Seuran
presidenttivalinnassa George Arundalelle.
Wood oli perehtynyt monipuolisesti joogaan
teoriassa ja käytännössä ja tunsi useita joogeja.

Joogafilosofiaa - miksi joogaa?
Joogan päämäärää oli vaikea ymmärtää lukemistani teksteistä. Esityksiä lukiessa välistä
tuntuu kuin ymmärtäisi ja seuraavassa hetkessä huomaa olevansa täysin hukassa. Mitä
enemmän selostuksia lukee sitä sekavammaksi tavoitteen käsittäminen käy. Esitykset vilisevät termejä kuten nirvana, vapautuminen,
sammuminen, ilo, autuus, ekstaasi, oivallus,
tajunnan laajeneminen, vapaus, riippumattomuus, moksha, kaiken loppuminen. Ernest
Wood esittää kuitenkin joitakin selkeästi hahmotettavia
kohtia. Johtopäätöksenä joogan päämäärän määrittämisestä on määrittelemättömän
löytäminen. Kyseessä on löytöretki, jolla saavutetaan sellaista, mitä ei tunneta. Tätä tuntematonta ei
sovi määrittää, koska emme tunne sitä. Määritelmät loisivat etukäteisoletuksen, jonka sitten
löydämme ja pidämme tätä löytöä, ei omana
luomuksenamme, vaan totena, objektiivisena asiana. Mielellämme on taipumus tuottaa
oletuksen mukaisia havaintoja, jotka voivat
todenmukaisesti matkia objektiivisia aistimuksia. Joogan avulla saavutettu löytö on
fyysisen ruumiin (rupa) ja mielen ulkopuolella. Siksi fyysinen ruumis on saatettava tilaan,
jossa se ei kiinnitä mielen huomiota eikä häiritse mietiskelyä. Tätä tarkoitusta varten on
kehitetty fyysistä ruumista harjoittavat joogan osat: asento (āsana), hengityksen hallinta (prānāyāma) ja aistitoiminnan pysäyttämi-

nen (pratyāhāra). Meidän on ymmärrettävä,
ettemme ydinolemukseltamme ole sama kuin
mielemme ja siksi tahtomme, tunteemme ja
ajatuksemme on myös hylättävä. Jopa halumme kehittyä ja saavuttaa on lopulta jätettävä.
Lukemani perusteella ymmärsin joogan erääksi päämääräksi riippumattomuuden (sanskritiksi kaivalya) ja toiseksi sisäisen maailman
avautumisen. Kaivalya voidaan käsittää myös
ykseydeksi. Woodin mukaan Patanjalin Joogasutrissa Ishwara eli Jumala esitetään hengeksi
(purusha), joka on vapaa ja riippumaton. Joogin päämäärä on samanlainen riippumattomuus ja joogi tässä riippumattomuuden mielessä tulee Jumalan kaltaiseksi,
yhtyy häneen. Eräässä tulkinnassa jooga-termin sanotaan
johtuvan sanskritin verbijuuresta (yuj), joka tarkoittaa sitomista, yhdistämistä, yhdistymistä. Päättelin tajunnan,
kokemuksen laajentuvan, sisäisen maailman avautuvan
mutta lukemalla tai pohtimalla en saanut selville mitä sisäisen maailman
avautuminen voisi tuoda tullessaan. Tulos
olisi ainakin arvokas, ilmeisen yllätyksellinen
ja vain joogan mukaan eläminen voisi paljastaa tämän salaisuuden. Päämäärän saavuttamisen oleellinen ehto on viveka, erottelukyky, kyky erottaa oleellinen epäoleellisesta,
todellinen epätodesta ja rajoitetusta. Toisena
ehtona on värittymättömyys (vairāgya), jolla
tarkoitetaan tilaa, jossa ulkopuoliset kohteet
eivät herätä halua. Kaivalya on merkitykseltään lähellä stoalaisuuden autarkiaa ja viveka
vastaavasti prohairesista (Epiktetos). Käsitteet eivät ole identtisiä ja erot johtuvat mm.
oppirakennelmien eroista kokonaisuutena sekä monista teorioiden yksityiskohtien eroista.
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Kokemuksellisesti ne ovat enemmän sukulai- käytäntöjä. Kun ajatusrakennelmaan on sysia kuin puhtaan filosofisesti.
vemmin perehtynyt, alkuperäiset termit tuovat välittömästi mieleen oikean käsitteen. ToiErottelukykyä ei voi kuvitella saavuttavan- saalta joogan lajeja on runsas kirjo ja kaikissa
sa, ellei hallitse mielen harhailua, ailahduk- ei välttämättä ymmärretä käsitteitä täysin sasia, takerteluja ja inertiaa. Patanjalin mukaan malla tavalla. Ajallisestikin satojen, jopa tujooga on juuri mielen vaihtelujen estämistä hansien vuosien aikana on täytynyt tapahtua
(yogas chitta vritti nirodhah). Joogan kahdek- käsitteiden ymmärtämisessä muutoksia myös
san jäsenen (anga) opetus käsittelee ja opet- kunkin joogalajin ja joogakoulukunnan sisältelu sisältää juuri mielen liikkeiden hallintaa. lä.
Edistyminen joogassa edellyttää myös suurta vapauden kaipuuta ja ymmärrystä, että työ
Ensimmäinen anga - yama
on tehtävä itse ilman valittamista, sillä ulkoiset olosuhteet eivät ole esteitä. Toiset ihmiset Joogan ensimmäiset askeleet pidättyväisyys
eivät voi auttaa tai estää ihmisen kehitystä. (yama) ja noudattaminen (niyama) koskevat
Pyrkijän tulee ilman mielipahaa tai vihamie- ruumiin ja mielen optimoimista välitystehlisyyttä luottaa elämän lakeihin ja horjumatta tävää ajatellen sekä suhtautumistamme ulkomaailmaamme, etiikkaa. Yaman ensimmäipyrkiä päämääräänsä.
nen osa on ahimsā, väkivallattomuus, jonka
Joogafilosofian mukaan kaikki elämän asiat merkitystä on hyvä ymmärtää joogafilosofian
tapahtuvat ulkomaailman ja ylemmän, varsi- perusoppien, nimittäin karman ja jälleensynnaisen itsen (ātmā) välillä. Ātmā on se mitä tymisen, reinkarnaatio kautta. Vaikka ahimsā
oppilas ei vielä tunne. Fyysinen keho ja mie- on passiivista etiikkaa, karman lain kautta siili ovat välittäjiä ātmān ja ulkomaailman vä- hen sisältyy myös aktiivinen osa, hyvän telillä. Fyysinen keho ja mieli on saatava sopu- keminen muille, koska hyvät teot lyhentävät
sointuun, järjestykseen, puhtaiksi, terveiksi karmallista velkaa, kun taas väkivallattomuus
välitystehtävää varten. Joogan avulla arvelin vain estää uuden velan muodostumista. Toilöytäväni vastauksen etsivän nuoren poltta- nen osa on satya, totuudellisuus. Tulee sanoa
viin kysymyksiin: mitä tajunta on, miksi elä- ja tehdä se, minkä tietää tai arvelee todeksi,
mä näyttää dualistiselta, kuinka voittaa pa- ei ehdoin tahdoin valehdella tai kertoa puohan olon tunteen ja saavuttaa onnellisuuden, litotuuksia. Aivan oma lukunsa on kuinka
tiedämme tai selvitämme totuuden. Kolmas
kuinka välttää vihaa ja väkivaltaa.
osa on asteya, varastamattomuus. Neljäs on
Pyrin alusta alkaen opettelemaan joogan pe- brahmacarya, joka sananmukaisesti tarkoittaa
rustermit alkuperäiskielellä sanskritilla. Myö- Brahman, jumalan mukaista henkistä käytöstä
hemmin olen havainnut, että valinta oli erityi- ja elämäntapaa. Ernest Wood käsittelee tässä
sen onnistunut. Mitkään termien käännökset yhteydessä vain sukupuolista pidättyväisyyttä,
eivät tarkkaan vastaa alkuperäiskielen merki- jonka uskotaan lisäävän elinvoimaa. Itse ymtystä ja käännös välttämättä vaikeuttaa ide- märsin asian huomattavasti laajempana, pyrin
oiden ymmärrystä. Alkuperäistermien avulla ensin selvittämään millainen on Jumala, mitä
voidaan parhaiten oppia käsiteltäviä ideoita ja ominaisuuksia Jumalalla on ja mitä ihmisel-
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tä voidaan edellyttää näiden ominaisuuksien
perusteella. Viides on aparigraha, ei-ahneus,
himoitsemattomuus. Meidän ei tule himoita lisää omaisuutta, mutta ei myöskään pitää
kiinni siitä, jonka jo omistamme. Ihannetapauksessa fyysisestä omistushalusta luopuminen
on seurausta henkisiin asioihin huomion keskittämisestä ja karman lain ymmärtämisestä
ja sen mukaan elämisestä. Kehittynyt joogi
ei tee itseään varten suunnitelmia, vaan ottaa
vastaan sen mikä tulee ja tekee velvollisuudet
maailman hyvinvoinnin ollessa hänen toimintansa vaikuttimena.

Toinen anga - niyama
Noudattamisen (niyama) ensimmäinen osa on
mielen ja ruumiin puhtaus (shaucha), toinen
osa tyytyväisyys (santosha). Selityksissä tähdennetään tyytyväisyyttä nimenomaan maailman ja olosuhteiden tilaan. Ei tule valittaa,
vaan hyväksyä lähtökohta ja soveltaa omat ajatukset ja johtopäätökset käsillä oleviin realiteetteihin. Santosha vastaa hyvin stoalaisten
lähtökohtaa; elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa, vain tästä maailmasta voimme ponnistaa ja kiinnittää huomiomme ja
tarmomme siihen, mihin voimme vaikuttaa.
Kolmas osa on itsekuri (tapas). On päättäväisesti elettävä sen mukaan, minkä tietää olevan parasta. Kyse on tahdon käytöstä. Neljäs osa on itsetutkiskelu (swādhyāya). Tulee
tutkiskella omaa olemusta ja luonnetta sekä
erityisesti sitä, mitä pidämme todellisena itsenä, joka on ikuinen, puhdas, onnellinen ja
vapaa. Swādhyāyan tuloksena luvataan yhteyttä haluttuun jumaluuteen. Viides ja viimeinen osa on mielen keskittäminen Jumalaan
(Īshwarapranidāhna), josta seuraa onnistunut
kontemplaatio (samādhi).

Kolmas, neljäs ja viides anga – āsana,
prānāyāma ja pratyāhāra
Yaman ja Niyaman jälkeen kolme seuraavaa
joogan osa-aluetta ovat asento (āsana), hengityksen hallinta (prānāyāma) ja aistitoiminnan
pysäyttäminen tai aistien hallinta (pratyāhāra).
Näiden harjoitusten tarkoituksena on saattaa
keho rentoutuneeseen tilaan, jossa keho ei
ole huomiomme kohteena eikä siten häiritse
meditaatiota. Patanjalin mukaan asennossa on
irrottauduttava ponnistuksesta ja suunnattava
ajatus Loputtomaan.
Hengitysharjoituksissa ei harjoiteta vain hengitystä vaan saatetaan mieli levolliseen ja kurinalaiseen, keskittyneeseen tilaan. Harjoittelin joitakin tekniikoita kuten 1:4:2-hengitystä.
Siinä sisäänhengitetään yhden aikayksikön
ajan ja ajatellaan mielessä pūraka. Sitten hengitystä pidätetään ja lausutaan mielessä kumbhaka neljä kertaa ja sen jälkeen lausutaan
mielessä uloshengityksen ajan kaksi kertaa
rechka. Autonomiset toiminnat kuten hengitys toimivat meissä itsestään ilman huomiomme kiinnittämistä. Asiaintila on siunaus, eikä
meidän käsitykseni mukaan tule saattaa näitä
toimintoja takaisin tietoiseen kontrolliin. Toki tilapäinen arviointi ja teoreettinen opiskelu
autonomisten toimintojen suhteen voivat olla
paikallaan.
Aistien hallinnan osalta (pratyāhāra) olen käsittänyt, että tulee olla välittämättä aistien välittämästä tiedosta. Neuvotaan, että katseen
annetaan levätä jännittämättä pitäen näön
tarkennuspistettä noin parin metrin päässä itsestään erikseen valittujen joogaistuntojen aikana. Lähteessäni esitellyt fyysiset puhdistautumismenetelmät vaikuttavat nykyaikaisesta
länsimaisesta ihmisestä lähinnä kummallisilta, enkä niihin ole tarkemmin perehtynyt.

31

4.12.2018 22.02.08

Sisäiset angat – dhāranā, dhyāna ja
samādhi
Joogan sisäiset jäsenet ovat keskittyminen
(dhāranā), meditaatio (dhyāna) ja kontemplaatio (samādhi). Opiskellessa suositellaan
ottamaan yleensäkin tavaksi mietiskellä, mitä tietää aiheesta ennen lukemaan ryhtymistä
ja lukemisen päätyttyä pysähtyä miettimään,
mitä uusia tietoja ja ajatuksia tai kokemuksia
kirjasta sai ja miten ne sopivat siihen, mitä aikaisemmin tiesi (Wood 1968, s. 112). Meditaatio ja kontemplaatio eivät ole tiloja, olemista
vaan ne ovat jotakin, jota tehdään. Keskittymisessä suunnataan ajatus yhteen ideaan, asiaan tai esineeseen esimerkiksi lehmään. Sitten
etsitään mielestä jokin asiaan liittyvä ominaisuus esimerkiksi maito, palataan takaisin lehmään ja etsitään mielestä seuraava ominaisuus
vaikkapa tupsuhäntä. Näin jatketaan kunnes
mieleen ei tule vähään aikaan uusia ominaisuuksia. Oppilaassa kehittyy keskustaan palaamisen mieliala, tapa. Seuraavaksi siirrytään mietiskelyyn, jossa mietitään lehmän ja
maidon suhdetta ja kun ei tule mieleen uusia
lehmän ja maidon suhteeseen liittyviä asioita, siirrytään lehmän ja tupsuhännän suhteen
mietiskelyyn ja näin jatketaan edelleen. Harjoitukset johtavat aikaa myöten kontemplaatioon, jossa oman itsensä tajuaminen häviää.
Tällöin on uppouduttu kohteeseen, ollaan,
toimitaan ja tajutaan oleminen kohteessa, on
yhdistytty kohteeseen. Toiminta päättyy aikanaan ja havahdutaan oman itsen tajuamiseen.
Omaan itseen palatessa tuodaan mukana jokin aiheen kokonaisuuteen liittyvä idea, ajatus sekä tuntemus. Harjoituksissa oppii tuntemaan miltä kontemplaatio tuntuu. Wood
kertoo esimerkin. Esitelmöitsijän mielentila,
jossa hän on täysin uppoutunut esitykseensä, unohtaa itsensä luennon aikana, kehittelee
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ja seuraa mielessään aihetta ja vasta esityksen
lopussa havahtuu itseensä, on esimerkki kontemplaation kykyä ennakoivasta toiminnosta.
Samādhi jaetaan kahteen lajiin, joissa toisessa
kohde tiedostetaan (samprajnāta) sekä lajiin,
jossa kohdetta ei tiedosteta (asamprajnāta).
Edellinen koskee maailmassa tunnettuja asioita ja jälkimmäinen sen takana olevia. Woodin mukaan tehdään ero konkreettisten asioiden ja niiden ideoiden välillä. Tässä kohden ei
voi olla huomaamatta joogafilosofian tulkintaa Platonin ideaopin kautta. Puhutaan sellaisesta subtiilista, hienonhienosta, olemuksesta,
joka on ajan ja paikan ulkopuolella, on sama
kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina ja on
aina samalla tavalla kausatiivinen suhteessa
muihin olentoihin ja objekteihin. Tämä hienonhieno olemus on samaa luonnetta kuin
mieli. Se on abstraktio, realiteetti, maailmassa vaikuttava voima, kaiken kasvun perusvoima. Myös tämä erottamaton subtiili perustodellisuus on aineellista (prakriti). Tässä on
ristiriita sen nykyisen käsityksen kanssa, että
abstraktio on aineellisen vastakohta, jokin on
joko abstraktio tai aineellinen, ei kumpaakin
yhtä aikaa. Jos molemmat ominaisuudet ovat
yhtä aikaa tosia, asian looginen jatkokäsittely olisi mahdotonta. Asiat ovat tiheää ainetta
(prakriti), muodon omaavaa, mutta mieli on
subtiilia, muodotonta ainetta. Prakritin alueella tapahtuva meditaatio ja kontemplaatio
ovat siemenellistä (sabīja), ainetta tiedostavaa
(samprajnāta), joka jaetaan yhtäältä tarkastelevaan (savitarka) ja ei-tarkastelevaan (nirvitarka) ja toisaalta tutkivaan (savichāra) ja eitutkivaan (nirvichāra). Käsitykseni mukaan
ei-tutkivassa kontemplaatiossa voidaan pyrkiä tunteen - kuten rakkauden, yhteyden tai
kiinnostuksen tunteen - tai tahdon avulla saamaan aikaan, tajuamaan jotakin enemmän.

Tunteen ja tahdon mukaan ottaminen tosin
sotii värittymättömyysvaatimusta vastaan siinä mielessä, jossa olen värittymättömyyden
ymmärtänyt. Jossakin vaiheessa tulisi tuntea
ilo tai autuutta (ānanda), jotka ylläpitävät saavutettua tilaa.
Aineellisuuden takana on henki (purusha). Ihmisen todellinen itse sijoittuu hengen tasolle.
Oppilas on tehnyt selvän eron fyysiseen ruumiiseensa ja ajatuksiinsa, jotka eivät ole hänen
todellista itseään. Kontemplaatio hengen alueella on siemenetöntä (asamprajnāta samādhi)
ilman ideaa tai kohdetta, ilman näkijää tai nähtyä. Tulee pyrkiä ajattelemaan ajattelemattomissa olevaa, jota kutsutaan Jumalaksi, Absoluutiksi, Tajunnaksi, Itseksi, Todellisuudeksi.
Ei tule tehdä mitään vertailuja eikä vastakohtaasetteluja, ei määrittelyjä, ei luokitteluja (Wood,
1968, s 66). Kyse ei ole Jumalan, Absoluutin,
Tajunnan, Itsen, Todellisuuden analysoinnista vaan olemassaolon tai olemassaolon tiedon
tuntemisesta, joka saavutetaan tahdon voimalla, menemällä luokittelujen yli. Käsketään suorittamaan olemassaolotapahtuma, jota ylläpidetään tahdolla. Toisaalla kerrotaan, että kaikki
sisäiset joogan jäsenet samādhi mukaan luettuna ovat tekemistä, eivät olemista. Viimeistään tässä vaiheessa tekstin merkitys hämärtyy,
harhautuu tai katoaa. Onko kyse samādhiin
liittyvästä tunteesta? Onko tunteminen tässä
kenties oivaltamista tai (jälleen)tunnistamista?
Miten tahto toimii ilman objektia ja subjektia?
Joogakirjoista olen ymmärtänyt, että tässä vaiheessa objekti ja subjekti tulevat yhdeksi.
Joogapolulle lähdettäessä kerrotaan, että saavutukset ovat jotakin, mitä ei tunneta. Siksi ei pidä
lyödä lukkoon tuloksia. Toki voidaan esittää ja
esitetäänkin viitteitä ja kuvauksia mitä tulokset
voivat olla tai mitä ne eivät voi olla. Lähtökohta

on nykytieteen käsityksen mukaista siinä mielessä, että subjektiivisiin havaintoihin perustuvassa tutkimuksessa tutkijan aiemmat tiedot
ja käsitykset johtavat havainnot ynnä tulokset
ja tulkinnat omaan uomaansa, muovaavat tuloksia ja voivat estää uusien kokemusten ja tulkintojen löytämistä. Asamprajnāta samādhissa
saavumme alueelle, jossa ei ole enää logiikkaa
ja sanojen tavanomainen merkitsevyys, viittaavuus katoaa. Tästä olemassaolon, tiedostamisen tasosta ei voida sanoa mitään positiivista tai negatiivista; siitä ei itse asiassa voi sanoa
totuudellisesti mitään. Kuitenkin olen pitänyt
tämän tilan tai vaiheen saavuttamista merkityksellisenä. Haluaisin yhtyä Oscar Wilden toteamukseen ”mitään tietämisen arvoista ei voi
opettaa”.

Omat kokemukset
Etiikka on asia, joka ei tule koskaan valmiiksi;
jokaisella johtopäätöksellämme ja toimellamme
luomme eettisen teon. Jopa asiat, joihin kiinnitämme huomiomme kielivät eettisestä tasostamme. Joogan kaksi ensimmäistä osa-aluetta
ovat antaneet minulle jatkuvaa pohtimisen aihetta ja johtaneet uuden tiedon hankkimiseen
kirjallisuudesta sekä johtaneet ratkaiseviin valintoihin elämässäni. Asiaa olen selvitellyt
enemmän tutkielmassa nimeltä ”Etiikka teosofiassa – henkilökohtaisia kokemuksia teosofisesta ja ruusuristiläisestä eettisestä tiestä arviointeineen”.
Asennon osalta valitsin istuma-asennon sillä
muiden muassa lootusasento aiheutti kehossani
jännitystä. Kirja esittää myös venytysharjoituksia, joista joitakin olen säilyttänyt lihaskireyksien laukaisussa ja jänteiden kiinnittymiskohtien
ärsytyksien hoidossa nykyaikaisten, kohteen
mukaan suunnattujen
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fysioterapeuttisten venyttelyjen ohessa. Opin
nopeasti rauhoittamaan hengityksen ja pian
tarvitsin vain hetkellisesti huomioni suuntaamisen hengitykseen tai minun ei tarvinnut
ollenkaan muistaa hengitystäni; se oli rauhallinen tai muuttui rauhalliseksi. 1:4:2-hengityksen havaitsin näppäräksi tukkoisen nenän
avaamisessa. Vedetään henkeä toisen sieraimen kautta ja ulos toisesta, sisään hengitys
samasta sieraimesta, josta viimeksi hengitettiin ulos ja sitten toisesta ulos ja niin edelleen.
1:4:2-hengityksen olen havainnut toimivan
mainiosti oksennusrefleksin hillitsijänä mahalaukun tähystysten yhteydessä.
Tietoisuuden keskittämistä fyysiseen ruumiiseen käytin vain harvoin. Joskus kävin
mielikuvissani kehoni lävitse rentoutumistarkoituksissa. Mitään chakrajooga- tai kundaliinijoogaharjoituksia en varsinaisesti tehnyt. Hatha-joogit ja tāntrikat ovat sitä mieltä,
että chakrojen ajattelu tai pikemminkin ajattelu chakroissa kiihdyttää tai rauhoittaa niitä
tapauksesta riippuen ja tämä näkökanta on
heidän chakroihin liittyvien meditaatio- ja
palvontaharjoitusten takana (Wood 1968, s.
134). Minulle asia on kirkastunut siten, että
tietoisuuden keskittäminen johonkin kohtaan
ruumiissa ei edistä, vaan estää todellisen itsen
ymmärtämistä ja kokemista; hatha- ja layajooga ovat esteitä raja- ja ātmajoogalle ja minä
nimenomaisesti halusin tietoisuuteni avaamista, en supistamista.

pääsääntöisesti epäsäännöllisiä ja mietiskely
enemmän tai vähemmän tietoista. Dhāranāa,
dhyānaa ja samādhia olen eri aikoina ja eri kerroilla painottanut eri tavoin. Mietiskely tässä
esitelmässä kuvaamassani muodossa on tullut
tavaksi, tottumukseksi, jopa ajoin automaatioksi, teosofisesti ilmaisten mennyt eetteriini.
Oman käsitykseni mukaan dhārana ja dhyāna
saattavat usein kestää vain silmänräpäyksen
ajan. Usein keskittymiseksi riittää vain huomion kiinnittäminen aiheeseen ja mietiskely siirtyy analyysivaiheeseen, eikä jatka samādhiin.
Mietiskely voi tapahtua lähestulkoon milloin
ja missä vain, kestää ohikiitävän hetken tai
tunteja. Woodin kuvaamaan täydelliseen mietiskelytapaan on allekirjoittaneella edelleenkin kosolti matkaa. Aluksi ja myöhemminkin
jonakin yksittäisenä hetkenä voin muodostaa
tai palauttaa mieleen hädin tuskin pari aiheeseen liittyvän asian ominaisuutta tai pelkkä
keskittyminenkään ei onnistu.

Raja- ja ātmajoogan lisäksi olen suorittanut
myös bhaktijoogaa. Paneuduttuani 1990-luvun alkupuolelta alkaen Pekka Ervastin tulkitsemaan ruusuristiläisyyteen aloin entistä enemmän elää todeksi eettistä karman
lakia, elämystä koko luomakunnan ykseydestä, omaa osaani kokonaisuuden kannalta, palvelua. Nämä seikat ovat ymmärrykseni
mukaan bhaktin, palvelun, antaumuksen (palvomisen) muotoja. Bhakti käsitetään tässä
luottamuksena karman hyvään lakiin ja toimimisena lain mukaan. Ajatuksen ja toiminnan
Ohjeissa suositellaan säännöllisiä (dhāranā- kannalta suoritin karmajoogaa; pyrin olemaan
dhyāna-samādhi)-mietiskelyhetkiä. Joogaan luomatta uutta negatiivista karmaa sekä maktutustumisvaiheessa ja myöhemminkin elä- samaan ilolla karman velkaa.
mässäni nimenomaan bhakti-joogaan paneutumisen aikaan suoritin säännöllisiä tai lähes Sisäisten ovien avaaminen, sisäisten ovien
säännöllisiä harjoituksia. Kuluneina viitenä- avautuminen oli minulle joogan oleellisin
kymmenenä vuotena harjoitukset ovat olleet osa, tärkein päämäärä, joogan koko tarkoitus.
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Minulla oli syvä vakaumus, että sisäinen maailma oli todellisuutta, jopa todellisempi kuin
fyysisin silmin nähty maailmamme. Tarvitsin
vain keinon päästä tähän todellisuuteen. Alusta alkaen halusin itse löytää totuuden. Toimin
nimenomaan tiedemiehenä, en luovana taiteilijana kuten esimerkiksi kirjailijana tai taidemaalarina. Lähtökohtani oli tehdä havaintoja,
analysoida havaintoja ja löytää, keksiä tulkinta havainnoilleni. Lähtökohtani ei ollut todistaa jokin asia, opinkappale tai oppi omilla havainnoillani. Vielä pidemmälle: vaikka
olin lukenut subtiileista maailmoista ja henkimaailmasta teosofisista lähteistä, lähellä kuolemaa kokemuksista, astraalimatkaajista, pyrin vaimentamaan nämä ennakkokäsitykset,
pyrin olemaan seuraamatta näitä ajatuskuvia,
hahmotusjuonteita, jotta en omilla ennakkoasenteillani, esikäsityksilläni muokkaisi saamaani, minulle avautuvaa informaatiota. Toki lähdin ajoittain mukaan luovaan ”leikkiin”.
Spontaaniin näkyyn, ideaan tai tuntemukseen
liitin esimerkiksi teosofisia käsityksiä tuonpuoleisesta, tämä johti uuteen spontaaniin tapahtumien etenemiseen. Juonen pysähtyessä
parhaimmillaan vain ajatuksen häivähdys minulle tunnetusta asiasta sai kokemisen tapahtumaketjun etenemään. Tämä oli mielestäni
luovaa prosessia omasta itsestäni eikä edustanut havaintoa tuonpuoleisesta todellisuudesta. Esimerkiksi tällaisesta luovasta prosessista
olen laatinut kirjoitelman ”Ylimaallinen seikkailu”. Oman kysymyksenasetteluni kannalta
ja myös yleisemmässä tieteellisessä mielessä
kirjoitelma on lähinnä hupailu, ellei tieteeksi
katsota luovan prosessin synnyn ja etenemisen kuvausta.

jentää mieli. Olin tajuissani ja tietoinen olemassaolostani ja se olikin ainoa mitä oli. Ei
tunnetta, ei ajatusta, ei tietoisuutta ulkopuolisesta fyysisestä maailmasta tai omasta fyysisestä ruumiistakaan. Tällainen tyhjentyneisyyden tilaan meneminen ja siinä pysyminen
ovat muodostuneet myöhemmin automaattisiksi. Eräällä kerralla nuoruudessani tämän tilan valtasi lamauttava pelon ja kauhun tunne.
Kerran muussa tilanteessa kuin meditaatio,
aloin aavistaa pelottavaa ulkopuolisen hengen
läsnäoloa. Näiden kokemusten jälkeen jouduin joksikin aikaa lyömään jarrun pohjaan
meditaation osalta säilyttääkseni mielenterveyteni. Myöhemmin toki aloitin meditaatioharjoitukset uudelleen. Kokemukset terästivät oivallustani ja vakaumustani, että minä
itse valitsen mitä minä ajattelen, uskon, luen
ja haluan nähdä paitsi asamprajnata samadhissa, jossa jokapäiväinen kontrolloiva itse loistaa
poissaolollaan.
Visualisaatio- ja meditaatioharjoituksia olen
suorittanut myös Rudolf Steinerin ohjeiden
mukaan. Näitä harjoituksia, niiden tuloksia
ja tuloksien analyysia olen kuvannut tutkielmassani ”Mistä aistikokemus kertoo? – Kokemuksia henkisen tiedon tiestä”. Myöhempinä vuosikymmeninä, etenkin aktiivisimman
bhaktijooga-ajanjakson aikana sisäinen portti
oli usein auki, kunnes aloin sulkea porttia tietoisesti. Sulkemisen syynä oli se muodostunut
käsitykseni, etten uutta merkittävää löydä tämän portin suunnalta.

Arviointia

Kokemani jooga on tapa auttaa hahmottaAlkuaikoina meditaatioharjoitukseni pääosin maan maailma ja luoda järjestystä ja tavoitjäivät kesken. Myöhemmin yhä pidemmiksi teellisuutta henkilökohtaiseen elämään ja siten
ajanjaksoiksi kerrallaan päädyin kykyyn tyh- parhaimmillaan hyödyllinen. En liene ainoa,
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loksia ei pidä ennalta lukita. Uusi teoria tulee
luoda uuden datan pohjalta. Nykyinen neurotiede antaa oman tarkastelukulman tietoisen kokemisen selvittelyyn. Nykyinen neurotiede ei etsi määrittelemätöntä olemusta tai
olemassaoloa, vaan pyrkii selittämään kuinka
aivot luovat tajunnan. Nykyisessä kognitioja neurotieteessä katsotaan, että tietoinen itsetutkiskelu ei voi selittää tietoista kokemistamme, koska hermostomme toiminta on
tietoisuudellemme saavuttamattomissa (Fazekas 2018); tarvitaan neurotiedettä uusine
teknisine laitteineen, tietojenkäsittelyoppia,
biokemiaa, biologiaa, endokrinologiaa, genetiikkaa, psykologiaa, jne. Nykytieteen lähestymistapa kokemusmaailmamme
ymmärtämiseen on aivojen ymmärtäminen informaatiota käsittelevänä elimenä ihmisen ympäristöönsä
sopeutumisessa
eritoten evoluution näkökulmasta katsottuna.

joogamietiskelyn vaikuttaneen käänteentekevästi elämääni. Oman käsitykseni mukaan
vairāgyan (värittymättömyys) harjoittamisen myötä kykyni objektiiviseen, affektittomaan havaitsemiseen ja arviointiin ovat vahvistuneet. Värittymättömyys ja opiskelu ovat
edesauttaneet vivekaa, oleellisen erottamista joutavanpäiväisestä. Keskittymiskykyni
on oleellisesti parantunut. Pyrkimys asioiden
mahdollisimman objektiiviseen ja tarvittavan
perinpohjaiseen analysointiin on tullut tavaksi. Keskittymisen ja analysoinnin kehittäminen ovat olleet ensiarvoisia, keskeisiä opiskelussani.

Nuorukaisena minua askarrutti dualismin ongelma, mitä oma tajuntani on ja mitä on fyysinen maailmamme. Lapsuuden ympäristössä
puhuttiin taivaasta ja helvetistä. Oman aikani
nuorisokulttuurista, joogasta sekä teosofisista
ynnä vastaavista lähteistä luin minulle uusista, luterilaisesta opista poikkeavia käsityksiä
ylimaallisista maailmoista. Uskoin, että näitä
maailmoja voidaan päästä itse omakohtaisesti tutkimaan. Ernest Woodin esittämä jooga
sekä teosofian, antroposofian ja Ruusu-Ristin
opettajat esittivät minulle käsitykseni mukaan
Mitä joogalla pyritään saavuttamaan ja mikä uskottavasti metodeja totuuden tiedon saaon joogafilosofian ontologia? Yhtäältä jooga vuttamiseksi.
ja tieteellinen tutkimus ovat päämääriltään
samanlaiset, avoimet: tutkimustulokset ovat Vaikka mietiskelyni on ollut lähestulkoon aiennalta arvaamattomat, tuntemattomat. Tu- na fragmentaarista ja epäsäännöllistä, katson

2. Voidaan saavuttaa sisäisen levollisuuden tila, jossa tietoisuuden sisäinen portti voi aueta.
Portista olen vastaanottanut musiikkia, abstrakteja tai fyysisestä maailmastamme lähtöisin olevien kaltaisia kuvia ja filminauhamaisia
tapahtumia itsesyntyisinä (spontaanin ilmestyksen kaltaisina). Liittämällä näitä spontaaneja ilmestyksiä tietoisiin tahdon ponnistuksiin voidaan keksiä halutunlaisia kuvauksia
luovana prosessina.

joka on etsinyt joogasta maailman perustavanlaatuisinta olemusta, ontologiaa. Joogafilosofia on monisyinen ja pakenee länsimaista
dualismin perinnettä. Länsimaisen kasvatuksen saanut pyrkii katsomaan ja tulkitsemaan
joogafilosofiaa omasta hahmottamistavastaan
käsin.
Kokemusmaailmamme selvittelyssä joogafilosofia lähtee käsityksestä, että joogatekniikka,
itsetutkiskelu auttaa meitä selvittämään lähtötilaamme perustavanlaatuisemman, merkittävämmän olemuksen, olemassaolon (purusha).
Käsitykseni mukaan purusha ei
vastaa käsitteellisesti esimerkiksi kristinuskon henkimaailmaa,
vaikka monet ilmeisesti näin
uskovat. Purusha on käsittämätön, kun taas henkimaailmasta
esitetään selkeitä näkemyksiä.
Teosofian mukaan ihmisen perusolemus aatma on purushaa.
Kuitenkin siinä voidaan erottaa monadit, ihmisyksilöiden ja eläinten ryhmäsielujen perusolemus (Ervast 1918. Valoa kohti. Luku XI.
Minuuden synty). Olen havainnut vaikeaksi
selvittää mikä suhde on purushalla ja purushan kokemisella. Ohjeissa painotetaan kokemista mutta kokemisen kohteen ja kokemisen
erottaminen on ongelmallista. Länsimainen
filosofiaperinne edellyttää tällaista erottamista, mutta joogakirjallisuudessa tällaisen erottamisen analysointia on vaikea löytää. On
haastavaa saada joogafilosofia ja tieteellinen
ajattelu yhteismitallisiksi.
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Viidenkymmenen vuoden tutkimuksisissani olen päätynyt lisäksi seuraaviin tuloksiin:
1. Mietiskelyllä voidaan saavuttaa merkittävää
parantumista keskittymiskyvyssä, muistiin
palauttamisessa ja tarkkaavaisuudessa sekä
kohentaa analyyttista ajattelua.

3. Sisäinen maailma voi avautua harjoittelulla, mutta fyysisen maailman lisäksi en ole löytänyt toista tai toisia objektiivisia maailmoja,
joita voisin havainnoida ylifyysisin aistein.
Harjoittelun kautta saadut sisäiset havainnot
selittyvät opiskelun ja oman ajattelun avul-

la muodostetuista käsityksistä ja näiden käsitysten muovaamista fyysisistä havainnoista tai
fyysisiä havaintoja simuloivista sisäsyntyisistä
havainnoista (ideaestesia) (2).
4. Joogakirjallisuudessa kuvattuja samadhiin
liittyviä, autuuden, ilon tai ekstaasin tunteita
en ole havainnut. Joogakirjallisuudessa kuvattuja mielikuvituksellisia kykyjä (siddhi), kuten
ennalta tietäminen tai levitaatio, en havainnut
kehittyvän.
5. Meditaatiolla voidaan saada aikaan pitkälle
mennyt aistideprivaatio (sensorinen deprivaatio). Aistideprivaatiokokeissa, joissa henkilö laitetaan pimeään, pehmeästi sisustettuun, kaikuja estävään, äänettömään huoneeseen, saadaan
aikaan vastaavantyyppisiä kuulo- ja näköhavaintoja, joita tutkijat kutsuvat hallusinaatioiksi. Neurotieteellinen tutkimus osoittaa, että
aivot ovat jatkuvassa toiminnassa epäsäännöllisin, koordinoiduin, suuruusluokaltaan sadan
- satojen millisekuntien kestoisin informaatiota prosessoivin askelin, ajatussyklein (Chater
2018, s. 129). Tahdostamme riippumatta nämä
syklit seuraavat toistaan myös unen aikana ja
vain osa ilmenee tietoisina. Tietoiseen nykyhetken tuntemiseen tarvitaan noin kahden sekunnin aika, joka sisältää useita ajatussyklejä. Evoluution näkökannalta tarkastellen evoluutio on
muodostanut aivot elimeksi ohjaamaan eliöstön toimintaa ulkomaailmaan nähden ja näin
ollen uudet ajatustapahtumasyklit seuraavat
alati toisiaan. Syklien loppuminen tarkoittaa
kuolemaa. Aistideprivaatiossa syklinen toimintamalli jatkaa toimintaansa automaattisesti luoden itse havaintomaailman. Aivofysiologisten
tutkimusten mukaan on haastavaa ja ilmeisesti
mahdotonta pysäyttää ja jälleen aktivoida aivojen informaatiokulku. Neurotiede olettaa, että
tietoisuus syntyy faasimuutoksena hermotoi-
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minnasta eikä metafyysisestä todellisuudesta. 9. Tutkimukseni eivät osoita vääriksi oppeja ylimaallisista maailmoista, teosofian mes6. Voin hyvin kuvitella, että out of body-kir- tareista, valkoisesta veljeskunnasta, ennaljallisuuden tyyppisiä kirjoja voidaan kirjoittaa ta tietämisestä, reinkarnaatiosta ynnä muista
pelkän mielikuvituksen pohjalta, vaikka väite- metafyysisistä opeista, kohteista ja henkilöistään kirjojen kertovan todellisista, objektiivi- tä. Tutkimus osoittaa, että vuosikymmenten
sen todellisuuden havainnoista.
parhaan kyvyn ja ymmärryksen mukaisella
työlläkään ainakaan allekirjoittanut ei voinut
7. Haluan lausua varoituksen sanan ja useam- osoittaa todeksi objektiivisia tosiasioita yliaispiakin liian innokkaasta meditaatiosta, me- tillisesta maailmasta.
ditaatiotekniikoiden markkinoinnista ja mielikuvituksellisista lupauksista meditaation
Lähteet:
saavutuksista.
Chater, Nick (2018). The Mind is Flat. The Il8. Aina ajankohtaista eettisyyttä voidaan har- lusion of Mental Depth and the Improvised
joittaa vain yhä uudelleen huomioiden eettisyysnäkökohta.
Mind. Penguin Random House UK. ISBN 978-0-241-20844-1.
Ervast, Pekka (1918). Valoa kohti. Kustannusosakeyhtiö Tietäjä. Saarijärven Paavo O. Y. Kirjapaino. Jyväskylä 1918.
Fazekas, Peter and Overgaard, Morten Storm (compiled and edited). Theme issue `Perceptual
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Ruusu-Risti-ryhmä Porvoo
Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

Yleisöluennot keväällä 2019
keskiviikkoisin klo 18.00
		

23.1.

		6.2.

Perttu Ilmarinen, Buddhalaisuutta
Hannu Vienonen, Ihmisen taipumukset eli skandhat

			Huom aika: päiväkurssi klo 16.00 - 21.00
		

20.2.

Raija Lemström, Uhrautumisesta uhriin

		

6.3.

Leena Rinkinen, Buddhan Kolme jalokiveä

		

20.3.

Martti Stenman, Esoteerisen astrologian perusteita

		

3.4.

Tapio Rätt-Seule, Kalevalan sankarien ansiotöistä

		

17.4.

Kyösti Niiranen, Kauneudesta
Esitelmien jälkeen on keskustelua
kahvin ja teen ääressä.

LUKUPIIRI
Torstaisin klo 16.30 - 17.40
24.1. 7.2. 21.2. 7.3. 21.3. 4.4.
TERESSA AAPISPEITTOPIIRI
Torstaisin klo 18.00 - 20.00
24.1. 7.2. 21.2. 7.3. 21.3. 4.4.
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Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:
Iitti • Pauli Loikala 040 838 1017
Jyväskylä • Kirsi Toivonen 050 3787335
Kuopio • Jouko Ikonen 050 341 8795
Oulu • Vesa Raappana 044 279 6393
Rovaniemi • Marketta Mylläri 040 762 6454
Siilinjärvi • Antti Savinainen 050 4949597

Ihmiselämässä on monenlaisia ongelmia,
mutta yksi on ongelma ylitse muiden ja
joka peittoaa muut ongelmat:

Tampere • Alpi Ikäheimonen 0400 238 769
Vihti • Jukka Sarno 040 567 7485
Porvoo • Jorma Aunela 040 969 2096
Lappeenranta / Taipalsaari • Paula Monto 040 590 4918

Miten voittaa itsekkyytensä,
pahuutensa, pikkumaisuutensa,
nipotuksensa ja rajoittuneisuutensa ja
päästä osalliseksi koko maailmankaikkeutta
ylläpitävästä kosmisesta rakkauden energiasta
ja saada tämä jumalallinen energia käyttövoimaksi
päivittäisessä elämässämme.
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Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, Jyväskylä

Yleisöesitelmät keväällä 2019
Sunnuntaisin klo 13.00

Ruusu-Risti Siilinjärvi
Asemakatu 3, Kuopio, Steinerkoulun musiikkiluokka

Yleisöesitelmät keväällä 2019

		13.1. Kalevan nainen Helena Nuutinen: ”Tuohus niin

Sunnuntaina klo 13.00

		

tummasti palaa - surusanoja suomalaisissa kansanrunoissa”

		

24.2. Keijo Remes: Totuuden paradoksi

		

27.1. Matti Koskinen: Hyvä mieli.

		

3.3. Kalevalajuhla. Jouni Marjanen: Suomen kansan vanhat

		

24.2. Marko Manninen: Ajasta ajattomuuteen.

		

runot, Musiikkia: Antti Raekallio
		

24.3. Thomas McElwain: Sufilainen mystiikka

		

7.4.

Avoin

		

5.5.

Jukka Sarno: Ajatus, arvot ja toiminta.

		
		
		

24.3. Jukka Sarno: Tietoisuuden tasot
28.4. Rauno Rinkinen: Kalevalan symboliikkaa
5.5. Paula Ylä-Hokkala: Sana
Esitelmiin on vapaa pääsy.

Tiedustelut: Antti Savinainen, puh. 050 494 9597

Esitelmän jälkeen on keskustelua kahvikupin ääressä.

LUKUPIIRI
Alkaen 23.1.2019 joka toinen keskiviikko klo 18.00.
Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730
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Ruusu-Risti-ryhmä Tampere
Vanha kirjastotalo, Laikku
Yleisöluennot keväällä 2019
Sunnuntaisin klo 13.00
		

13.1.		

Jari Jokilehto, Ihminen - Valosta kotoisin

		

10.2.		

Matti Koskinen, Hyvä Mieli

		

24.2.		

Rauno Rinkinen, Kalevalan Symboliikka

		

10.3.

Jarmo Anttila, Ihmiskunnan viholliset

		

24.3.		

Seppo Aalto, Mitä Karma oikeastaan on?

		

14.4.

Jorma Saariaho, aihe avoin

		

12.5.		

Pekka Tamminen, Jälleensyntymäkierron

					päättäminen

TEEMAILLAT

Ruusu-Risti Turku
Yleisöesitelmät keväällä 2019 klo 12.30
Turun pääkirjasto/ kokoustila
Linnankatu 2, 20100 Turku
		

20.01.

Jari Jokilehto, Ihminen - Valosta lähtöisin

		

17.02.

Jukka Sarno, Arvot, ajattelu ja toiminta

		

17.03.

Mauri Lehtovirta, Anteeksianto avaa sydämen

		
		

28.04.

Marko Manninen, Ajasta ajattomuuteen

			

Yhdyshenkilö Saara Lintera, 041 4510591

Keskiviikkoisin klo 17.00
Ruusu-Ristin toimitila, Pinninkatu 42 A 23
9.1 • 20.2 • 20.3 • 24.4
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Maaria K

Sota ja Jeesuksen käskyt
Mitä 4. ja 5. käsky ovat ja mitä ne mer- täydy loukatussa oikeudentunnossamme, vaan
kitsevät Ervastin mukaan
suhtaudumme kokemaamme hyvänä opetukPoistuisivatko sodat, jos ihmiset noudattaisivat Jeesuksen neljättä ja viidettä käskyä? Pohdin tätä kysymystä viime kesänä ja tiukasti sodan vastaisena ihmisenä hämmästyin oman
pohdintani lopputuloksesta. Siksi jaan tämän
pohdinnan kanssanne.

sena ja pyrimme ymmärtämään toista. Ervast
puhuu tästä kristillisenä nöyryytenä, jossa mitään ei nähdä ulkokohtaisena pahana. Paha on
seurausta entisestä erehdyksestä, sillä ihminen kohtaa jälleensyntyvänä olentona asioita
karman lain mukaisesti. Kärsimys vapauttaa
menneisyyden teoista, maksaa velan toiselle,
Kertaan aluksi miten neljäs ja viides käsky opettaa ja valaisee.
kuuluvat ja mikä on niiden keskeinen sisältö
Pekka Ervastin mukaan (Jeesuksen salakou- Neljännen käskyn noudattaminen avaa näkelu):
mään sekä maailman
järjestettynä kosmokseVuorisaarnan 4. käsky
na että näkymättömän
menee Ervastin mumaailman ohjauksen.
kaan seuraavasti: ”ÄlKäskyn noudattamikää olko pahaa vastaan,
nen johtaa myös jälvaan jos joku lyö sinua
leensyntymismuistin
oikealle poskelle, käänkehittymiseen. Mennä myös hänelle toinen.
neisyyden
muistojen
Jos joku sinua tahtoo
kautta saamme selvyytoikeuden eteen ja ottaa
tä oman kehityksemme
hameesi, niin salli hänelle myös muukin vaate. ongelmaan. Alamme siis ymmärtää luonteen
Jos joku sinua vaatii peninkulman, niin mene ominaisuuksiemme merkityksen ja kehityksen
hänen kanssaan kaksi. Anna sille joka sinulta tarkoituksen.
anoo, äläkä käännä sinuas siltä pois, joka lainaa pyytää.” (Matteus 5:38-42).
Vuorisaarnan 5. käsky kuuluu taas Ervastin
mukaan seuraavasti: ”Te kuulitte sanotukKäskyn keskeinen sisältö on Ervastin mukaan si: rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.
se, ettei pidä olla pahaa vastaan. Paha voi olla Vaan minä sanon teille: rakastakaa vihollisikaksimerkityksellisesti joko paha ihminen tai anne, siunatkaa niitä, jotka teitä sadattavat,
paha kärsimyksenä tai suruna. Käytännössä tehkää niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rutämä tarkoittaa, ettemme haudo kostoa tai pi- koilkaa niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja
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vahingoittavat, että te olisitte teidän Isänne
pojat, joka on taivaissa, sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin,
ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos rakastatte niitä, jotka teitäkin
rakastavat, mitä palkkaa teillä siitä on, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa sovitte, mitä sillä erinomaista teette? Eivätkö publikaanitkin niin
tee? Olkaa siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.” (Matt. 5:4348).
Tämän käskyn keskeinen sisältö on Ervastin
mukaan kaikkien ihmisten veljeys ja rakkaus,
joka syntyy Kristuksen aidosta seuraamisesta
ja totuuden etsimisestä. Se merkitsee henkisen
elämän oikean laadun ja järjestyksen ymmärtämistä.

Käskyjen noudattaminen on Ervastin mukaan harjoitusten tie kohti aistien heräämistä ja jumalan valtakunnan saavuttamista. Blavatskyn näkemykseen tukeutuen Ervast näkee
ihmisen pyrkivän kohti täydellisyyttä. Täydellisyyden tavoitteleminen on osa itsekasvatusta, jonka avulla ihminen puhdistaa itseään,
muuttaa toimintaansa ja tekee hyvää niin itselleen kuin ympäröivälle yhteisölle. Käskyjen
noudattaminen on ennen kaikkea yrittämistä.
Jumalan valtakunnan saavuttaminen on koko
elämän jatkuva työ – usein elämästä toiseen
jatkuva työ.

Blavatsky näki ihmisen tavoittelevan elämässään inhimillistä täydellisyyttä, koska Jumala
oli luonut ihmisen pyrkimään paremmaksi.
Tällöin ihmisen olemassaololla on jotain merkitystä. Blavatsky näki, että tämä täydellisyys
on tavoittamaton ja seKäskyn noudattamilittämätön. Se on ihannen tarjoaa mahdolline, jota kohti meidän
suuden nähdä Jumalan
tulisi elämän lain muja suuren rakkauden,
kaisesti kehittyä. Kehijoka on kaiken takana.
tys on mahdollista jälNäin taivasten valtakunta tulee todelliseksi leensyntymän kautta.
elämässämme näkymättömässä maailmassa.
Tässä kehityksen vaiheessa emme näe mitään Uskon, että täydellisyyden tavoitteleminen
ulkopuolista pahaa ja muutamme kaiken pa- edellyttää myös harjoitteluprosessin ymmärhan hyväksi. Tämä edellyttää kuitenkin pal- tämistä ja arkisen käyttäytymisen itsetutkiskejon hyvän tekemistä, siunausta ja anteeksi an- lua. Käskyjen totteleminen ja toteuttaminen
tamista. Se edellyttää helvetin kohtaamista ja eivät välittömästi johda siihen, että käskyt olisi ymmärretty syvällisellä tasolla. Vasta tällä
siellä olevien ihmissielujen valaisemista.
syvällä, mestarillisella tasolla ihminen voi vastustaa hädän, vihan, väärinkäytön ja väkivalKäskyjen tehtävä ja tarkoitus
lan synnyttämää voimakasta impulssia. KäsVastatakseen kysymykseen sotien poistumi- kyjä noudattava ihminen on oppimisen tiellä
sesta näitä kahta käskyä noudattamalla on en- – ei vielä osaamisen tiellä. Käskyjen sisällön
sin tarkasteltava käskyjen tehtävää ja tarkoi- syvällinen ymmärtäminen ja kaiken näkemitusta.
nen hyvänä on siis haurasta, erehtyvää ja pitkäjänteistä oppimista. Täydellisyyden tavoit-
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teleminen edellyttää oman epätäydellisyyden Mutta onko ihmisen ylipäätään päästävä
ymmärtämistä, omien kielteisten ja ristiriitais- eroon sodista? Voivatko sodat palvella henten tunteiden myöntämistä ja näkemistä sekä kistä kasvuamme? Perinteiset sodat edellyttäniiden työstämistä. Näin hän
vät ihmiseltä itsensä uhraamisoppii hallitsemaan tunteitaan
ta ja yhteiskunnan palvelukseen
kieltämisen sijasta. Juuri tunasettumista. Pekka Ervast kirteiden kieltäminen tai kyvyttöjoittaa kirjassa Ihmisen synty
myys tiedostaa niitä voi tehdä
palvelemisen ja ihmisen itsensä
hänestä hitaasti tikittävän aikauhraamisen palvelevan uusien
pommin.
ihmiskuntien syntymistä:

Sodan merkitys ihmisen
kehityksessä
Ulkoisten sotien välttämisen
näkökulmasta pysyvän rauhan
saavuttaminen edellyttää kaikilta ihmisiltä täydellisyyden tavoittamista lähes
samaan aikaan. Yksikin epätäydellinen ihminen merkitsisi sodan uhkaa, sillä sodan syttymiseen ja kehittymiseen vaikuttavat neljännen
ja viidennen käskyn ohella monen muun käskyn syvällinen ymmärtäminen ja noudattaminen. Jos kaikki ihmiset saavuttaisivat yhdessä
täydellisyytensä
ja olisivat henkisen kehityksensä
mestareita, sodattomuus voisi olla
mahdollista. Se ei
kuitenkaan olisi
varmaa, sillä teoillamme on aina
seurauksensa.
Täydellisten ihmisten
maailmaan on vielä hyvin pitkä matka. Sitä ennen
ihmisten on käytävä monta sisäistä sotaa kehittyäkseen ja kasvaakseen.
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”Ihminen on sillä kohdalla kehityksessä, että hänen tulee valita, tahtooko hän palvella vapaaehtoisesti, vai tahtooko hän
vastustaa. Hän ei voisi tulla
persoonalliseksi ja itsenäiseksi
olennoksi, ellei hän panisi vastaan, ellei hän
saisi tehdä myös pahaa. Ihminen tahtoo itse
määrätä, ja hänellä on omat mielikuvansa vapaudesta. Hänen kehitykselleen tämä on välttämätöntä. Mutta lopulta hän oppii, hänen järkensä tulee valaistuksi ja hän huomaa, ettei saa
olla hengen lakia vastaan. Hengen laki on se,
että vapaaehtoisesti palvelee, että antaa henkensä
vapaaehtoisesti,
rakastaa.
Kun
ihminen tämän
oppii, silloin hän
astuu tämän kehityksen keskuskohdan toiselle
puolelle, niiden
joukkoon, jotka
antavat itsensä
vapaaehtoisesti, palvelevat vapaaehtoisesti. Se
on ihmisen läksy. Ihminen on kehityksen kriitillinen kohta, mutta kun ihminen on oppinut

palvelemaan, silloin hän astuu hengen valta- si. Ilmestyskirja puolestaan kuvaa Jeesuksen
kuntaan, ja silloin hänestä kehittyy henkinen toista tulemista hyvinkin sotaisana tapahtuja jumalallinen olento”.
mana, jossa Jeesus nimenomaan taistelee vanhurskaasti ja tuomitsee Jeesusta vastaan sotiTeosofisessa, ruusuristiläisessä filosofiassa neet. Jumala näyttäytyy siis varsin sotaisana ja
mikään ei ole
kostohaluisena. Jumala
pahaa. Se on
ei Vanhassa Testamenjuuri käskyjen
tissa vastusta tappamiskeskeistä sisälta kaikissa tilanteissa,
töä. Jos sota on
vaikka ensimmäinen
hyvä asia, soMooseksen käsky kieldankäynti voi
tää tappamisen. Vaikka
palvella yhden
Jumalan mieli näyttäytai useamman
tyy kovin ristiriitaisena,
ihmisen henErvast katsoo Jeesukkistä kehitystä.
sen pitäneen VuoriTästä näkökulsaarnassa tappamisen
masta tarkaskieltämistä itsestäänselteltuna käskyjen tarkoitus ei ehkä ole poistaa vyytenä. Siksi siinä keskitytään suuttumattoulkoista sotaa. Yksilön vaikeaksi tehtäväksi muuden kehittämiseen.
kuitenkin jää määrittää itselleen milloin hänen tulee kieltäytyä sodasta oppiakseen ra- Monissa muissakin uskonnollisissa ja filosokastamaan toista ihmistä, milloin hänen puo- fisissa teoksissa sota kuvaa sekä sisäistä etlestaan tulee uhrata itsensä toisten puolesta tä ulkoista tilaamme. Näemme sisäisen sokehittyäkseen ihmisenä.
dan puhdistavana, ulkoisen sodan oikeutta tai
muuta etua tuovana. Kummassakin tapaukJos kysymystä sodan merkityksestä ihmisen sessa tapahtuu kehitystä ja muutosta. Sota on
kehitykselle tarkastelee uskonnon näkökul- siis jonkinlainen ponnistuslauta ja lopullinen
masta, voi nähdä kristinuskon suhtautuneen päätös elämälle, asialle tai vaiheelle. Se luo ja
sotaan pääsääntöisesti myönteisesti. Raama- tuhoaa. Sota on kolikko, jolla on kaksi puolta.
tussa kuvataan paljon erilaisia sotia. Tarinoissa sotaa käydään niin henkivaltoja kuin ihmiNykyaikainen sota
siäkin vastaan. Jumala käskee mm. israelilaisia
lähtemään sotaan muita kansakuntia vastaan Mutta mitä ulkoinen sota on? Wikipedia mää(1. Samuel 15:3; Joosua 4:13). Vanhan testa- rittelee sodan ”järjestäytyneiden yhteisöjen
mentin Mooseksen kirjoissa Jumala määrää väliseksi aseelliseksi konfliktiksi”. Nykyisin
myös kostamaan tiettyjen kansojen pahoja te- useita valtiollisia konflikteja ei enää nimitetä
koja. Hän määrää tuhoamaan kokonaisia kan- sodiksi, vaan kriiseiksi, väliintuloiksi, poliisisoja viimeiseen henkeen asti ja julistamaan toimiksi, mellakoiksi, jne.
tuhotut kaupungit Herralle kuuluvaksi uhrik-
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Sotaa edeltää poliittinen vuorovaikutus ja
politiikan tekeminen. Osapuolilla ovat omat
tavoitteensa, jotka halutaan saavuttaa ensin
neuvottelemalla, sitten uhkaamalla sodalla.
Sota on siis tuon vuorovaikutuksen ja politiikan tulosta. Se pohjautuu rationaaliselle
ja järkeistävälle ajattelulle, jossa varsinaisen
päätöksen sodan aloittamisesta tekevät järjestäytyneiden yhteisöjen johtajistot. Neuvottelukumppani muuttuu viholliseksi vasta
sodanjulistuksen jälkeen. Sodan aloitus on
siis usein jotain muuta kuin toisen osapuolen
kokemista lähtökohtaisesti viholliseksi.

Yksilötasolla olemme nykyaikaisessa sodassa siis enemmän tai vähemmän pelinappuloita. Tehtäväksemme jää pääsääntöisesti joko välittää ja vastaanottaa sotapropagandaa,
viestiä aktiivisesti rauhan puolesta tai hiljaisesti hyväksyä tai tuomita tapahtumat. Erilaiset viestintävälineet vahvistavat konfliktia
tarjoamalla ihmisille yhä enemmän mahdollisuutta suodattomasti ilmaista omia mielipiteitään ja uskoa niiden palvelevan vain
hyvän edistämistä. Konfliktit voivatkin toisinaan kasvaa suuremmiksi mediasodiksi,

Nykynäkemyksen mukaan sota ei aina ole
pelkästään valtioiden välillä käytävä kamppailu. Sodan osapuolina voivat olla myös
uskonnollisesti, etnisesti, ideologisesti tai
kulttuurisesti toisistaan poikkeavat ryhmät.
Jengisodat, uskonsodat, etniset puhdistukset, kylmä sota, amerikkalaisen kulttuurin
törmääminen esimerkiksi muslimien kulttuuriin ovat hyviä esimerkkejä siitä miten
yksilöiden ylläpitämät uskomukset, arvot ja
asenteet luovat konfliktia erilaisten ihmisten
välille.
Sodankäynti on siis muuttunut paljon historian kuluessa. Jeesuksen käskyt sijoittuvat
omaan aikakauteensa, jolloin sotaa käytiin
hyvin perinteisellä tavalla. Enää sodassa eivät iske yhteen kummankin osapuolen kootut joukot, vaan sota voi johtua yhden tai
kahden ihmisen halusta painaa nappia, sattumasta tai mielenhäiriöstä. Vielä Ervastin
aikaan ihminen pystyi omalla käytöksellään
tai henkisellä kasvullaan vaikuttamaan tilanteeseen. Nykyajan sodankäynnissä ihmisellä
ei ole sellaista aktiivista roolia yksilönä, jolloin hän voisi kieltäytyä konfliktitilanteista.
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joissa sosiaalisen median ja valtamedian voimalla tuhotaan elämiä, rikotaan vallassa olevia aatteellisia ja yhteiskunnallisia rakenteita
tai puhdistetaan tiettyihin ryhmiin liittyvää
sosiaalista kuonaa.
Yhteiskunnallisella tasolla lähes kaikille sodankäynnin muodoille on yhteistä tiettyjen
ryhmien etujen ajaminen, tietyn vääryyden

oikaiseminen tai tiettyjen ryhmien elämän/
elinolosuhteiden turvaaminen. Toiminnan
ydin on strategisessa ajattelussa, politiikassa,
josta jo aiemmin kerroin. Sota voi silloin olla
järkiperäisen laskelmoinnin tulosta. Kun vastustaja halutaan pakottaa noudattamaan omaa
tahtoa, käytetään henkistä ja fyysistä väkivaltaa.

Sodassa toisen puolesta

Sodassa ei siis ole kysymys pahan kohtaamisesta, vaan suvaitsevuuden puutteesta, erilaisten mielipiteiden, näkemysten ja etujen
ymmärtämisestä. Konfliktissa pidetään lähtökohtaisesti toisen näkemyksiä väärinä ja omiani oikeina. Kysymys ei ole käskyjen mukaisesti suhtautumisesta pahaan, vaan erilaisuuteen,
jota en halua nähdä oikeaksi tai uskosta, joka
perustuu oletukselle. Sodan syttyminen tai
konfliktin kehittyminen on siis kiinni kyvystä
alati muuttua ja muovautua erilaisten mielipiteiden ja näkökantojen ymmärtäjäksi.

”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi
omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan
iloitsee totuuden voittaessa.”

Voivatko käskyt ehkäistä sotaan johtavaa järkeilyä ja pakonomaista oman edun tavoittelua? Neljännessä ja viidennessä käskyssä painotetaan rakkauden ja toisen ymmärtämisen
merkitystä. Käskyt voivat siinä mielessä ehkäistä yksilöiden ja pienempien yhteisöjen välisiä konflikteja. Omassa arjessaan ihminen
voi välttää konfliktia ja ehkäpä ehkäistä myös
hallitsemattomien mielipidesotien syntymistä
pyrkimällä noudattamaan neljättä ja viidettä
käskyä. Suurempien sotien välttämiseen hän
tarvitsee kansalaisaktiivisuutta, yhteiskunnallista vaikuttamista, osallistumista politiikkaan
äänestämällä vaaleissa eli tahtoa välittää myös
niistä, joita ei tunne tai joita ei kohtaa. Käskyjen sisältö olisi siis nähtävä laajemmin kuin
vain kahden yksilön tai tiettyjen ryhmien välisen vuorovaikutuksen kehittäjänä.

Neljännessä ja viidennessä käskyssä tai Ervastin tulkinnasta käskyistä ei oteta kantaa
siihen miten läheisempien edun puolesta
taistelemiseen tulisi suhtautua. Oman edun
tavoittelemisesta kieltäytymistä käsitellään
Paavalin ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä:

Ervast puhuu kuitenkin suurten vihkimysten osalta elämästä, jossa mestari uhrautuu
muiden puolesta. Oman edun tavoittelemisen sijasta ihminen tavoittelee muiden etua.
Merkuriuksesta ja Venuksesta tullut valkoinen veljeskunta puhui aina neljästä suuresta vihkimyksestä. Neljäs suuri vihkimys vie
ihmisen tuskalliseen, todelliseen tai kuvainnolliseen kuolemaan ristillä. Kunnian perästä alkaa murheellinen käynti Via Dolorosaa
Golgatan vuorelle. Tämä neljäs vihkimys
vie poispäin maapallosta, ulospäin kohti
suurempaa. Se päättyy persoonallisuuden
uhrikuolemaan. Sitä kutsutaan myös Marsvihkimykseksi. Mars opettaa uhrautumaan
totuuden ja juuri toisten ihmisten puolesta
sekä unohtamaan itsen.
Jotkut puolestaan uskovat, että sodankäynnillä on biologiset syyt. Voiko siis olla, että
biologinen sotaisuus palvelee ihmisen henkistä kehitystä ja on osa vihkimystämme?
Että meidän on opittava rakastamaan taistelemalla toisten puolesta, ei omasta puolestamme?
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Taistellessa toisen tai toisten puolesta ihmisen
ei tarvitse turvautua väkivaltaan tai olla asiansa kanssa yksin. Yksi sodankäynnin muoto
on myös väkivallaton vastarinta. Wikipedian mukaan väkivallattomuus tai väkivallaton
vastarinta on ”moraalifilosofia tai toimintastrategia, jonka periaatteena on kieltäytyä
fyysisestä voimankäytöstä sosiaalisen, taloudellisen tai poliittisen muutoksen aikaansaamiseksi.” Sen keinoja ovat mm.
-symboliset protestit,
-taloudellisesta tai poliittisesta yhteistyöstä
kieltäytyminen eli boikotit sekä
-kansalaistottelemattomuus.
Väkivallattoman vastarinnan yksi alamuoto
on passiivinen vastarinta. Sillä tarkoitetaan
”näennäistä mutta hidasta ja tehotonta auktoriteettien tottelemista”. Tämä vastarinnan
muoto on hyvin suosittu työpaikoilla.
Merkittävät sodanvastaiset teot ovat nykyaikana usein kansalaistottelemattomuutta. Tämän päivän yksi kriittisimmistä kysymyksistä
onkin hyväksynkö sen, että pakolaisia lähetetään takaisin sodan repimiin kotimaihinsa, jotka ovat kansainvälisissä tutkimuksissa
todettu heille hengenvaarallisiksi paikoiksi.
Katsonko, että heidän elämänsä tehtävä on
ehkä uhrata itsensä ja nähdä, ettei näin mitään pahuutta tapahdu? Milloin tästä hyväksynnästä tulee välinpitämättömyyttä?
Milloin se kielii, etten rakasta toista ihmistä kuin itseäni? Milloin siis alan sotia omaa
kehitystäni vastaan hyväksymällä muihin kohdistuvan pahuuden hyvänä asiana?
Milloin on aika ostaa lentolippu pakolaisen palautuslennolle ja kieltäytyä istumasta?
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Väkivallattomuus on monelle tuttua buddhalaisuudesta. Väkivallattomuuden taustalla onkin usein jonkinlainen moraalinen tai filosofinen ideologia. Tätä keinoa on käytetty useissa
taisteluissa, joissa on haluttu parantaa jonkin
todella alistetun tai alisteisessa asemassa olevan
kansanryhmän asemaa tai tasavertaistaa sitä
kansan enemmistöön verrattuna, esim. mustien ihmisoikeustaisteluissa Yhdysvalloissa.
Ilman näitä taisteluita monien ihmisten elämä
olisi pysyvää kärsimystä. Vaikka henkisessä kehityksessä painotetaan kärsimyksen hyväksymistä ja sen näkemistä kehitystä palvelevana
osana ihmisen elämää, on tässäkin näkemyksessä vältettävä fanaattisuutta ja nähtävä muiden loputtoman ja äärimmäisen kärsimyksen
hyödyttömyys. Tappaminen ja hengiltä kiduttaminen tuskin palvelevat ihmiskunnan kehitystä, jos ihmiset eivät halua kohdata niiden
tuottamaa ahdistusta ja pelkoa. Tunteiden kohtaaminen ja lopulta hallitseminen johtaa rakkaudella vaikuttamiseen ja toisen palvelemiseen.

Sota luontoa vastaan
Sodankäyntiä harjoitetaan myös luonnossa,
jossa erilaiset eläinlajit (esim. simpanssit) sotivat keskenään. Taistelua käydään vedestä,
elintilasta ja ruoasta.
Ihmisistä poiketen eläinlajit eivät kuitenkaan
yleisesti sodi omaa lajiaan vastaan. Useimmat eläinlajit eivät myöskään tuhoa luontoa
yhtä tehokkaasti ja järjestelmällisesti kuin ihminen. Ihminen on jatkuvassa sodassa luontoa vastaan, tuhoten, muokaten ja riistäen sitä mitä moninaisimmilla tavoilla. Hän ei näe
luontoa vihollisena, mutta hänen välinpitämättömyytensä ja tahtonsa ryöstää elintilaa

muilta eliölajeilta täyttää sodankäynnin mää- luomiseksi. Niin kauan kuin ihmisen kuva itritelmän.
sestään luomakunnan herrana ja luonnonvarojen etuoikeutettuna hyväksikäyttäjänä ei
Luonto kostaa takaisin ajallaan. Jokainen ha- muutu, suhteemme luontoon ja muihin eläinkattu metsäalue lisää suurten trombien tai lajeihin ei ole rakkaudellinen ja välittävä. Onpyörremyrskyjen kasvamisen mahdollisuutta. kin merkittävää pohtia tulevaisuudessa, miten
Jokainen tapettu eliölaji vaarantaa ihmisille tietomme esimerkiksi eläinlajien tietoisuudestärkeiden eliölajien selviytymisen. Maapallon ta ja tunteista on muuttunut, ja mitä se merkitnavat sulavat ja muuttavat vauhdilla ekolo- see käsityksellemme ykseydestä.
gista tasapainoa. Ihminen tuhoaa maapallon
nopeammin kuin uskoo. Maapallon lopulliToivossa eläminen
sen tuhon voi välttää vain suuri luonnonmullistus, joka tappaa ihmisrodun tai pysäyttää Miksi kannattaa tästä huolimatta noudattaa
sähkön ja fossiilisten energianlähteiden käy- käskyjä ja tavoitella täydellisyyttä? Aina voi
tön palauttaen ihmiskunnan sen kehitykses- käydä toisinkin. Opimme rakkaudesta, väsä vuosisatoja taaksepäin. Tuo luonnonmul- littämisestä ja avun antamisesta koko ajan
listus on sodan vastaisku ja voitto. Sillä ei ole enemmän ja ihmeitä tapahtuu. Ilman toivoa
enää tekemistä sen kanssa, että ihminen nou- olemme masentuneita tai käperrymme välindattaa käskyjä ja voittaa oman sisäisen sotan- pitämättömyyteemme. Ilman toivoa pysäytämme henkisen kehityksemme, joka jatkuu
sa.
elämästä toiseen, toisessa muodossa, jossain
Tässä ekologisessa sodassa yksi sukupolvi muualla.
myös riistää tulevalta sukupolvelta. Olemme
siis tiedostamattamme julistaneet sodan tu- Elämä toisilla tähdillä tai planeetoilla voi olla
levia sukupolvia vastaan ryöstämällä heidän mahdollista – mutta ei ihmisen omien teknistulevaisuuttaan. Kun luonnonvarat ehtyvät, ten innovaatioiden tuloksena. Aika ei yksinkohtaamme myös yhä enemmän eturistiriito- kertaisesti riitä.
ja. Tulevaisuudessa elämme yhä polarisoituneemmassa maailmassa, jossa köyhien mää- Lähteet:
rä kasvaa entisestään ja edes perustarpeita ei Pekka Ervast: Jeesuksen salakoulu.
saada tyydytettyä. Pieni osa ihmisistä haluaa Pekka Ervast: Ihmisen synty.
samaan aikaa yhä enemmän kokemuksia, elämyksiä ja etuuksia itselleen. Tässä asetelmasAlbert Camusin sanoin:
sa tasapainon ja yhteisen edun saavuttaminen
on mahdotonta ja edellyttää vallankumousta
”Toivon tukahduttaminen on
(jos itseään toistavaan historiaan on uskomista). Vallankumous ehkä palvelisi toisen sodan
ajatuksen sulkemista ruumiiseen.
eli tulevien sukupolvien riiston lopettamista.
Kiteyttäen voi kuitenkin sanoa, että olemme
myöhässä ihmisen ja luonnon välisen rauhan

Ja ruumiin on lahottava.”
Kuvat Maarian
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Jari Ronkainen

Väinämöisen veneen veisto
Vuosina 2008 – 09 ja 2014 – 15 esitettiin Vilppulassa, Väinölän kesäteatterissa Kalevalan ja
Suomen kansan jumalrunojen pohjalta kirjoittamiani ja dramatisoimiani näytelmiä ”Sanan
veistämä venonen” ja ”Alus täynnä aartehia”,
jotka kertoivat Väinämöisen elämänvaiheista.
Sain silloin syventyä Kalevalan henkiseen sisältöön, jota se osin vertauskuvien kautta esittää.
En minä siitä luonnollisesti paljoakaan olisi
ymmärtänyt, enkä ymmärtäisi vieläkään ilman
Pekka Ervastin ”Kalevalan avaimen” selvityksiä; ilman teosofian valaistusta tuskin mitään.

seen neuvokaan, päinvastoin. Sen jälkeen,
kun Jeesus oli kokenut uudestisyntymis- tai
valaistumiskokemuksensa päivätajunnassaan
Johanneksen kastaessa hänet Jordanilla, ei
totuudenetsijän tarvitse pyrkiä transsimeditaatioon tai loveen lankeamiseen päästäkseen
sitten näkymättömässä maailmassa kosmisen
Kristuksen tai Jumalan yhteyteen, vaan syvimmätkin valaistumiskokemukset voidaan
saavuttaa päivätajunnassa ruumiissa ollen.
Tämähän on yksi vanhan ja uuden liiton tien
eroista, niinkuin sanotaan. Kalevala kuvaa siis
vanhan liiton mysteereitä, joissa kyllä niissäkin
syvyyttä riittää ja joiden viisautta me voimme
nyt soveltaa uuden ajan mahdollisuuksissa. Toinen vanhan ja uuden tien ero on niiden moraalissa: vanha tie on taistelua;
uusi on rauhaa. Emme me
enää osaa ihannoida Väinämöisen toimintaa, kun hän
miekallaan tappaa joukon
Pohjan poikia, tai hänen
lukiessaan kuolonkirousta
Joukahaiselle. Eikä sellainen toiminta ainakaan nykyajan pyrkijän sielunpurtta rakennakaan. Oikeastaan
ei enää Buddha Gautaman
jälkeen ole minkäänlainen
väkivalta kuulunut henkisen tien kulkijan elämään.

Ehkä ensimmäinen näkemys, joka kiinnitti Kalevalassa huomiotani oli, että se kertoo
paljon seikkailuista meille näkymättömässä henkimaailmassa, Väinämöisen retkistä ylisessä, alisessa ja keskisessä maailmassa. Siten se omalta
osaltaan vahvistaa teosofista
maailmankatsomusta,
jonka
mukaan maailma on paljon laajempi kuin se, jota nykyisillä aisteillamme voimme havaita. Tai
niinkuin itselläni on ollut tapana yleistää: meillä on sisällämme suuremmat maailmat kuin
konsanaan ulkopuolellamme.
Monet Kalevalan kohdat, jotka
saattavat olla realistista kuvausta näkymättömän maailman
olosuhteista, muuttuvat itseni kaltaiselle etsijälle vertausku Kuvanveistäjä Erkki Saarilehto
viksi sisäisistä voimista. ItselläEnnen kuin Väinämöini kun ei ole kokemuksia ruumiin ulkopuo- nen aloittaa veneen rakentamisen on Kalelella seikkailemisesta. Eikä teosofia sellai- valassa episodi hänen kohtaamisestaan Jou-
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kahaisen ja tämän sisaren,
Ainon kanssa. Tarinahan
on meille kaikille tuttu:
Nuori, ylpeä Joukahainen
vaatimalla vaatii Väinämöistä kilpalaulantaan ja tulee
lauletuksi suohon, josta ei
pääse ennen kuin lupaa Väinämöiselle ainoan siskonsa, Ainon, puolisoksi. Aino
ei kuitenkaan tähän suostu,
vaan tekee mieluummin itsemurhan. Se teosofian opetus, että itsemurha on väärä
ratkaisukeino elämän ongelmiin, on useimmille luonnostaan selvä ja jos Kalevala
kuvaa suurella ymmärryksellä pakkoavioliittoon painostettavan Ainon tuskaa, niin
näyttää se myös kirkkaasti
hänen itsekeskeisen sokeutensa läheisilleen itsemurhallaan aiheuttamasta kärsimyksestä. Voivathan nuoret
tytöt joutua vastoin tahtoaan avioliittoon nykyäänkin
monin paikoin Afrikassa ja
itämailla ja niin Ainon kuin
Kullervon kaltaisten lapsisotilaiden tragediat ovat vielä
sellaisinaankin tuskallisen
totta monien elämässä. Meillä Suomessahan laki ei enää
kannusta vanhempien järjestämiin avioliittoihin, vaan
on jo ottanut huomioon seksuaalivähemmistöjenkin oikeuden rakkausavioliittoon.
Sen sijaan meillä kyllä vielä

hyväksytään vanhempien oikeus
liittää (”naittaa”) lapsensa uskonnolliseen järjestöön ilman lapsen
omaa mahdollisuutta siihen vaikuttaa, niin että siinä suhteessa
on käsityksissämme lapsen oikeuksista ja uskonnonvapaudesta
vielä parantamisen varaa. Henkiseen pakottamiseen perustuu
myös asevelvollisuuslakimme,
jossa ikävä kyllä usein vanhempien painostuksella ja kirkon siunauksella ”naitetaan” nuoret miehet
valtion väkivaltakoneistolle. Se
on monelle henkisten ristiriitojen
ja ongelmien kanssa painivalle
nuorelle ollut kuin katalysaattori
tai viimeinen pisara itsemurhaan
tai sen yrittämiseen.
Pekka Ervast avaa kirjoituksissaan tätä kertomusta monelta
kannalta, joista sen psykologisen
symboliikan ymmärtäminen on
ehkä itselleni läheisin: Eivät Joukahainen ja Aino välttämättä ole
eri henkilöitä, vaan saman ihmissielun eri puolia. Eivätkä Väinämöinen tai muutkaan Kalevalan
sankarit naisseikkailuissaan etsi
itselleen puolisoa, vaan joko syvempää yhteyttä omaan henkeensä tai sitten koettavat herättää ihmisiä lähtemään henkiselle tielle.
Henkisen tiedon mestarit ovat
aina neuvoneet kiinnittämään
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huomion siihen motiiviin, joka on henkisen
pyrkimyksemme takana. Pyrkimyksen alkuvaiheissa voi riittää, että etsimme totuutta totuuden itsensä tähden, mutta syvempää henkistä viisautta ja tietoa ei pyrkijälle luovuteta
kuin ihmisten ja ihmiskunnan auttamistyötä
varten. Tämähän on se kysymys, joka meidän tulisi teosofisen liikkeen jäseninä aina
itsellemme asettaa: Miten minä ja aatteeni
voisimme parhaiten auttaa ihmiskuntaa sen
nykyisissä ongelmissa? Nyt me voimme Joukahais – Ainoa pitää kuin ihmiskunnan vertauskuvana. Ei ole minusta kovinkaan kaukaa haettua kutsua nykyistä sivistystämme
Joukahais-sivistykseksi. Materialistisessa ylpeydessään se on laulanut itsensä syvälle militarismin, ympäristöongelmien, henkisten
ja sosiaalisten vaikeuksien suohon. Ristiriitojaan se ratkoisi mieluummin asein ja väkivalloin kuin antautuisi arassa sisimmässään
henkisen viisauden johtoon.
Joukahainen ja Aino näyttävät meille myös
yksilöinä taitamattoman tavan reagoida
omiin epäonnistumisiimme: ei kannata jäädä Joukahaisen tavalla syyttämään toisia tai
olosuhteita eikä myöskään antautua masennuksen tummiin vesiin, kuten Aino. Väinämöisen menettely onkin, etenkin meille teosofisen työn tekijöille, hyvin kannustava.
Huomatessaan epäonnistuneensa yrityksessään herättää Joukahaisessa tai Ainossa innostusta henkisen tien kulkemiseen, hän ei
surussaankaan luovu ihanteestaan, ei syytä,
ei masennu, vaan kääntyy emonsa, siis oikeastaan oman sisimmän itsensä puoleen saadakseen viisautta uuteen yritykseen. Vilpitön etsijä löytää ja Väinämöinen saa sisäisen
neuvon lähteä kosimaan Pohjan neitoa, Hän
ymmärtää, että olisi saatava syvempi ja kiinteämpi yhteys korkeampaan itseensä. Mitä
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syvemmin henkinen puolemme meissä elää
ja vaikuttaa, sitä syvemmin se voi toistenkin
henkeä koskettaa.
Väinämöisen lähtö Pohjolaan oli ainakin itselleni selvin todiste siitä, että nyt kerrotaan
näkymättömän maailman asioista; Väinämöinen ottaa olkisen oriin, hernevartisen
hevosen ja ratsastelee sillä meren sinisen selällä kavioiden kastumatta. On kaunis päivä ja tyyni merenselkä, mutta sitten sattuu
vahinko: Joukahaisen noidannuolet osuvat
Väinämön hevoseen, nousee myrsky ja Väinämöinen jää aaltojen armoille, kunnes kotka hänet sieltä pelastaa. Vahingoilla on taipumus sattua juuri silloin, kun niitä vähiten
odotamme, kun kaikki tuntuu olevan hyvin
ja huoletonta, kerrankin. Tämänhän monen
arkielämän kokemus todistaa. Mutta tuleehan kertomuksesta mieleen myös evankeliumin kertomus Jeesuksesta kävelemässä
vetten päällä, jota uskovaiset pitävät ihmeenä. Ihmehän se ei ole kuin tällaisten asiaa
kokemattomien kannalta, vaan opittu ja hankittu taito kulkea henkiruumiissaan fyysisen
ruumiin ulkopuolella.
On muuten kaunis sivujuonne Kalevalassa,
että oikeastaan Väinämöisen pelastaa merestä hänen luonnonsuojelutekonsa. Väinämöinen oli kaskea polttaessaan jättänyt koivun
kaatamatta, jotta linnuilla olisi siinä lepopaikka ja tämä herätti kotkan kiitollisuuden.
Ei me nyt tietenkään voida ajatella, että se
vielä riittäisi herättämään luonnon kiitollisuuden, jos jätämme yhden puun töröttämään pystyyn keskelle avohakkuuta, vaan
että jos kaikessa niin taloudellisessa kuin
muussakin toiminnassa otamme myös luonnon monimuotoisuuden tarpeet huomioon,
niin luonto - niin näkyväinen kuin näkymä-

tönkin - maksavat kyllä takaisin. Voimmehan
me vaikka henkisen voimatalouden nimissä
ryhtyä sisäisestikin jonkinlaisiin avohakkuisiin ja kadottaa jotain sielumme monimuotoisuudesta.
Väinämöisen ja Joukahaisen suhde kuvastuu
nyt mieleeni kolmessa asteessa: Voimme ajatella, että Joukahainen kuvaa Väinämöis-oppilaan omaa ylpeyttä, jonka hän on laulanut
ulos tajunnastaan, mutta joka sitten jonakin
heikkona hetkenä iskee takaisin oppilaan tajuntaan tuoden ehkä mukanaan seitsemän pahempaa henkeä, kuten evankeliumissa varoitetaan. Ja niin pyrkijä joutuu pidemmäksi tai
lyhyemmäksi aikaa kamppailemaan alempien
tunteiden merenaaltoja vastaan, jolloin hän ei
ole kykenevä ainakaan täysipainoiseen henkiseen työhön toisten hyväksi. Ei pyrkijän silti
pidä vetäytyä syrjään esim. looshityöstä, vaan
päinvastoin koettaa niissä parhaansa ja uskoa
parempaan, kunnes kaitselmus tai hyvä karma vetää hänet taas tukevammalle kamaralle.
Tällä avaimella avattuna voimme ymmärtää
sitäkin, että Väinämöinen langettaa Joukahaiselle kuolonkirouksen, sillä vaikkakaan sellainen ei ehkä nykypäivänä ole viisain mahdollinen itsekasvatuskeino, niin inhimillisesti on
ymmärrettävää, että pyrkijä haluaa päästä kokonaan eroon ylpeydestään.
Toiseksi voimme ajatella, että Väinämöinen
on valistustyössään suuremmilla voimillaan
jotenkin koettanut masentaa tai painostaa
Joukahaista omalle kannalleen, josta karmana on Joukahaisessa herännyt katkeruus ja
masennus, jonka tämä kohdistaa nuolina Väinämöiseen. Että karma niin vahingoittavana pääsee Väinämöiseen iskemään, voisi ainakin nykypäivänä johtua siitä, ettei hän ole
itsekään vielä osannut ylpeyden ja nöyryyden

läksyä loppuun käydä, kuten hänen myöhempi
käytöksensä osoittaakin. Kolmanneksi voimme ajatella täydellisen mestarin, kuten Jeesuksen elämää ja huomata, ettei hänkään osannut
tai paremminkaan voinut saada esim. rikasta
nuorukaista lähtemään opetuslapseuden tielle.
Eivät kaikki ole siihen valmiita. Eikä hän voinut estää kirjanoppineita ja ylipappeja joukahaismaisessa ylpeydessään juonittelemasta hänen päänsä menoksi. Vaikka sanotaan karman
toiminnan sillä tavoin muuttuneen, ettei henkisen työntekijän enää tarvitse kohdata fyysistä marttyyriutta, niin kyllä he edelleenkin joutuvat ottamaan maailman syntejä harteilleen,
jos niin halutaan sanoa, ja vihan nuolet satuttavat aina.
Laajemmassa perspektiivissä me saamme kertomuksesta opetuksen, että henkinen tie ei
suinkaan ole vaaroja vailla. Pyrkijä voi henkisissä yrityksissään myös epäonnistua ja satuttaa itseään. Eivät viisaat suinkaan turhaan
puhu kaidasta tiestä ja neuvo valvomaan ja
rukoilemaan. Väinämöinenkin ottaa kokemuksistaan opiksi ja myöhemmillä retkillään
lähtiessään AnteroVipusen puheille ja samporetkelle hän varautuu matkalle mm. pukeutumalla rautapaitaan, johon nuolet eivät pysty.
Kalevalan avaimessa Pekka Ervast sanoo, että nämä terästamineet ja tuliteräinen miekka
ovat selvä mielikuva odottavasta tehtävästä ja
luja usko siihen. Ennen kaikkea on pyrkijän
oltava selvillä omista motiiveistaan. Vaikkemme nykyään ehkä käyttäisi samanlaista symboliikkaa kuin Kalevala, niin kyllä henkinen työ
edelleenkin herättää vastustusta, jollei pyrkijässä itsessään niin ihmisissä ja henkimaailmassa. Kyllä henkistä yritystä ja sen tekijää
voidaan sielullisesti ampua kovillakin. Positiivisesti ajateltuna elämä on seikkailu. Meidän
ei tosiaankaan tarvitse lähteä ulkoisesta maail57
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masta jännitystä etsimään, sillä henkisen tien
kulkeminen tuo kyllä vastaamme niin sielussamme piilevät örkit, vuorenpeikot ja maailman itsekkään viisauden mahdit kuin kaiken
sen odottamattoman hyvän ja kauniinkin, jota sielumme kätköissä ja maailmassa myös on.
Väinämöinen siis hyvän karmansa kannattelemana pääsee Pohjolaan, mutta ei häntä siellä odotakaan ihana neito, vaan Pohjan
akka harvahammas, portinvartija, joka edustaa koko samsaran mahtia. Väinämöinen on
erehdystensä jäljiltä henkisesti heikkona eikä
hänestä ole vielä Louhin haastajaksi, päinvastoin tämä häntä kestitsee. Kun Väinämöinen
sanoo haluavansa palata omille mailleen, ihmettelee Louhi ensin – onhan Väinämöisellä
aineellisesti kaikki hyvin – mutta antaa sitten palaamisen ehdoksi Sammon rakentamisen. Me voimme ymmärtää tätä sieluntilaa
tavallisen pyrkijän kannalta, kuinka jonkin
erehdyksen jälkeen on suhde omaan korkeampaan puoleen vajaa. Ei totuudenetsijän läheiset tätä välttämättä huomaa, kyllä hän voi
maalliset velvollisuutensa suorittaa kuin ennenkin, mutta henkisesti hän tuntee olevansa
huonossa hapessa ja itsetuntokin on hiukan
kateissa. Tällaiset kokemuksethan opettavat
etsijälle kouriintuntuvasti, mikä on elämässä todella tärkeää: ei auta vaikka olisi ulkonaisesti kaikki hyvin, ”lohta lautasella”, jollei
oma sieluntila ole kunnossa. Sitten hän sisäisesti ymmärtää, että ainoa tie tästä tilasta
ulos on kaikesta heikkoudestaan huolimatta
ryhtyä henkiseen työhön niin, että sen tulokset näkyvät myös fyysisellä tasolla, että henkinen pyrkimys auttaa ihmisiä ei näy ainoastaan inhimillisempänä olemisena, vaan myös
konkreettisesti uusien ajatusten esille tuomisena, uudenlaisen elämänkäytännön esimerkkinä.
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Pekka Ervast avaa Sammon arvoitusta kirjoituksissaan niin syvällisesti, että se on useimpien meidän kokemuspiirin ulkopuolella, kuin
kaukaista haavetta. Niinpä itse ajattelinkin
Sampoa sellaisena sieluntilana, joka tuottaa
henkistä ravintoa niin pyrkijälle itselleen, hänen lähipiirilleen kuin laajemmallekin yleisölle
suunnattuna julkisena henkisenä antina. Ensimmäisenä tehtävänä pyrkijällä on silloin saada oma järkensä, ajattelukykynsä palvelemaan
henkistä työtä. Pyrkijä tietää, että hänellä tuo
kyky, seppä Ilmarinen on, kunhan vain löytää
takaisin sielun tasapainonsa. Tämän inspiraation oikeus vahvistuu siinä, kun Väinämöinen
kotimatkallaan kohtaa Pohjan neidon taivon
kaarella kajottamasta. Pienessä kohtauksessa
Kalevala paljastaa ainakin ymmärtävälle lukijalle, ettei ole kysymyksessä tavallinen morsiamen etsintä, vaan kohotettu hetki pyrkijän
tajunnassa, jolloin inspiraatio syvenee ja voimistuu.
Onko sitten Elias Lönnrotin tai runonlaulajien neroutta, että Pohjan neito laulaa lauluja,
jotka ehkä ovat olleet oman aikansa tyttöjen
pilkkalauluja sulhaskokelaille, vai ovatko aikalaiset ottaneet runojen mysteeriokuvat omaan
maallisempaan käyttöönsä, on toinen asia. Kalevalan huumorihan ei ole mitenkään räiskähtelevää, vaan näkyy ennemminkin sen tavassa
katsella sankariensa kommelluksia huumorinpilke toisessa ja kyyneltippa toisessa silmänurkassa – ja sitten antaa oman vuolaan suunvuoronsa näille pahasuisille tai pikemminkin
hyväsuisille naisihmisille, joka kirjallinen perintö on sitten kulkenut kansalliskirjallisuudessamme Kivestä Kilpeen ja Linnaan ja taas
eteenpäin.
Henkiseen elämään nämä mahdottomilta tuntuvat ansiotyöt joka tapauksessa sopivat.

Eivätkä ne ole aivan mahdottomiakaan, sillä
sekä Väinämöinen että Ilmarinen pystyvät ne
täyttämään. Väinämöinen saa Pohjan neidolta
viimeiseksi tehtäväkseen veistää veneen kehrävarren muruista, kalpimen kappaleista ja työntää se vesille polven polkematta, kourin koskematta. On siis kyseessä sielun näkymätön työ.
Vuorisaarnan seuraajan kannalta voisimme
sanoa, että kyseessä on taito elää tätä elämää
vajoamatta vihan tai itsekkyyden aaltoihin tai
ajautumatta petoksen, valheen, pakon tai väkivallan salakareille. Väinämöinen alkaa työhön
kovin itsevarmana, hiukan liian itsevarmana.
Kalevalan sanoin hän veisti veikaten venettä,
purtta puista uhkaellen. Me voimme tämän
sieluntilan ymmärtää, ehkäpä tuntea sen liiankin hyvin. Sellaiseen me joudumme, kun tahdomme itse määrätä mitenkä jonkin työn pitäisi sujua ja koetamme omalla tahdollamme
viedä asioita eteenpäin vaikkapa hiukan väkisin, jääräpäisesti tai riuhtomalla, sellaisella
asenteella, että pois tieltä risut ja männynkävyt. Se on yksi suuri altistava tekijä niin fyysisille kuin sielullisillekin työtapaturmille. Meillä suomalaisilla ei elämä ole ollut aina helppoa:
on ollut hallaa, köyhyyttä, sortoa, sotaa ja jälleenrakennusta. On vain ollut pärjättävä, pärjättävä omalla tahdolla, kun ei muuta ole osattu. Sisuksi sitä usein sanotaan, suomalaisten
hyveeksi. Kalevala ei ainakaan yksiselitteisesti
osallistu tähän sisun ylistämiseen. Vaikka hyvähän sisu on, kunhan vain alistuisi viisauden
johtoon. Silloin se ehkä kasvaisikin kärsivällisyydeksi, josta ruotsalainen kirjailija Selma Lagerlöf kirjoitti, että se on hyveistä viisain.
Väinämöiselle sattuu siis työtapaturma: Lempo pääsee tempaisemaan kirveen terää ja se
tekee haavan polveen. Että kyseessä on oikeastaan sieluruumiin haava, tulee mielestäni
hyvin esille, kun Väinämöinen menee hake-

maan apua Ukko halliparralta ja tämä ihmettelee, kuka Väinämöinen oikein on miehiään,
kun verta, oikeastaan sielullista voimaa vuotaa sen seitsemän venettä. Kauniisti Kalevala tässä tuo esille veljeyden luonnonlain näyttämällä, kuinka vahvimmat ja viisaimmatkin
joskus joutuvat pyytämään apua toisilta, vieläpä sellaisilta, jotka me vähemmän viisaat ajattelemattomuudessamme ehkä tuomitsisimme
pahaisiksi luusereiksi. Väinämöisen päivistä
ovat ajat vielä muuttuneet, niin että Pekka Ervastin mukaan nykypäivänä ei pyrkijää enää
yksin pitkälle auteta.
Kalevalassa parannetaan paljon syntysanojen
ja loitsujen avulla. En ole niiden asiantuntija, mutta kun syvennyin niitä lukemaan, minulle tuli tunne, ettei niissä omassa tarkoituksessaan ollut mitään ylimääräistä. Meidän
järkemme voi nähdä niissä turhanpäiväistä toistoa, mutta ehkä loitsut eivät puhukaan
meidän järjellemme, vaan suoraan alitajunnallemme. Vähä vähältä, sana sanalta ne ikäänkuin nakertavat tietä meidän sisimpäämme tai
kuorivat kerros kerrokselta, kunnes syntysana
on paljastettu. Ja sitten ne sana sanalta pukevat sielun uudestaan. Ei riitä parantajalle, että
osaa avata märkivän haavan, täytyy osata se
myös ommella kiinni ja voidella parantavasti.
Paljon samaa metodia tapaa mielestäni esim.
itkuvirsissä, jotka ovatkin suoraa kalevalaista perintöä, mutta jotain samaa oli mielestäni myös Väinölän yhteisön perustajan Martta
Horjanderin tavassa puhua meille kuulijoilleen, vaikkakin hänen puheensa aina olivat
myös etiikan valistaman järjen mitattavissa.
Väinämöinen palaa kotikonnuilleen tervehtyneenä ja itsetuntonsa takaisin saaneena aloittaa työnsä loihtimalla suuren kultalatvaisen
kuusen, jonka avulla hän saa narrattua Ilma59
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risen Pohjolaan. Ei tietysti ole aivan korkeimman moraalin mukaista, että Väinämöinen
veljensä ja ystävänsä näin viekoittelee, mutta
eipä Ilmarinen Pohjolaan jouduttuaan Väinämöistä suinkaan kiroa, vaan ryhtyy reippaasti
Sammon taontaan. Jos taas ajatellaan, että Ilmarinen kuvaa henkisen pyrkijän omaa järkeä,
niin voimme ymmärtää, että meidän on saatava se innostumaan, inspiroitumaan tulevasta
henkisestä työstä niin, että se jättää arkisten
ja aineellisten velvollisuuksien parissa ahertamisen ja nousee mielikuvituksen siivillä siihen
mielentilaan, jossa henkinen työ on luonnollista. Eräs tällainen taikakeino, joka voi meidät
kohottaa arkipäivän yläpuolelle ja saada meidät
ainakin hetkeksi kokemaan jotain korkeampaa
on taide. Musiikki, kirjallisuus, teatteri, tanssi,
kuvataide, elokuva ovat parhaimmillaan nykypäivän magiaa.
Samaan aikaan kun Ilmarinen rakentaa Pohjolaan työpajaansa ja alkaa takoa Sampoa ryhtyy Väinämöinen uudestaan veistämään venettään. Tämä kaksinaisuus mielestäni oikein
hyvin kuvaa juuri nykypäivän pyrkijän elämää:
samaan aikaan, kun koetamme kasvattaa itseämme ihanteemme mukaiseen elämäntaitoon,
on meidän alettava takoa ulkonaista kulttuurityötä talenttiemme mukaan.

voimansa palvelemaan pyrkimystään. Sampsan toiminta ainesten hankinnassa on sekä itsekasvatuksen että kaiken luovan toiminnan
kannalta esimerkillistä: Hän kuljeskelee metsässä kultainen kirves olalla, kopistelee, kyselee ja kuulostelee puilta, sopisivatko nämä veneen tarpeiksi ja puut itse vastaavat. Sampsa ei
rupea kelvottomia puita kaatamaan, (mistä nykypäivän metsänhoitajien voisi olla hyvä ottaa
oppia), vaan toimii kuin Jeesus vertauksessaan
neuvoo jättäen rikkaruohot kitkemättä. Lopulta hän löytää hyvää puuta, tammen, jonka
hän kaataa ja pilkkoo laudoiksi. Tämä puiden
etsintä voisi kuvata, kuinka pyrkijä koettaa järjestää persoonalliset voimansa hyvää palvelemaan. Sanotaan, ettei oppilas tarvitse mestarin apua niin kauan kuin itsekin tietää, missä
olisi itseään voitettava. Jos rehellisiä olemme,
niin voimme itsekin kuulla oman onttoutemme, jos itsekkyyden toukka sisintämme nakertaa, kuten Kalevalan haapaa. Tai huomata, että
liiallinen älyllisyys kuivettaa, eikä elävöitä, kuten honka itsestään kertoi. Oikea itsekasvatus
tekee luonteemme perustaltaan aurinkoiseksi,
hyväntuuliseksi, terveellä itsetunnolla varustetuksi. Kalevalan luomiskertomuksessa suuri tammi kaadetaan henkimaailmassa, mutta
nyt se tehdään päivätajunnassa siten, että kyvykkääksi kasvatettu persoonallisuus laitetaan
palvelemaan mestarin työtä ihmiskunnassa.

Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta emme
voi jäädä odottamaan, että olisimme täydelli- Tällainen työ voi kestää ja antaa tyydytyssiä tai saisimme jonkin vihkimyksen ennen- tä pitkäänkin, mutta lopulta sekin muuttuu
kuin alamme henkiseen kulttuurityöhön.
riittämättömäksi. Väinämöinen huomaa, että
puuttuu kolmea sanaa, eikä niitä enää löydä
Erehdyksistään viisastuneena Väinämöinen pääskyjen päälaelta eikä kesäpeuran kielen alalkaa tekemään tiiolla venettä. Venepuitten ta; toisin sanoen mitkään uudet persoonalliset
hankinnassa hän saa avukseen Sampsa Pel- kyvyt ja lahjat eivät enää ravitse sisintä, ei edes
lervoisen. Sampsa on kalevalainen hedelmäl- suurempi astraalinen tietoisuus. Väinämöinen
lisyyden jumala, joka yksilön psykologian kan- päättää lähteä Tuonelaan. Me tavalliset pyrkinalta merkitsee, että pyrkijä saa omat luovat jät emme sellaista osaa tehdä, mutta ehkäpä jo-
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tain samaa voi kokea, jos erehtyy luulemaan,
että voisi kasvaa henkisesti lähtemällä etsimään pahan syntysanoja, että siten viimeisistäkin pahan mahdollisuuksista pääsisi. Silloin
on suurena vaarana, että jää itse pahaan kiinni,
niin että oma katse aina kiinnittyy pahaan niin
toisissa kuin ehkä itsessäänkin. Väinämöinen
kuitenkin onnistuu pelastautumaan ja varoittaa sitten toisiakin samaan ansaan lankeamasta: Elköhön hyvä Jumala sitä suetko, itse mennyttä Manalle, Tuonelahan tunkeinutta. Äijä
on sinne saanehia, vähän tuolta tullehia. Myöhemmin – vihittynä – Väinämöinen kyllä vierailee useammankin kerran Tuonelassa saaden
sieltä paljonkin tietoa, jonka Kalevala kiteyttää Väinämöisen sanoihin: Elkätte, imeisen
lapset, tehkö syytä syyttömälle! Pahoin palkka
maksetahan tuolla Tuonelan kodissa.
Onkin siis lähdettävä aivan toiseen suuntaan:
etsimään hyvän syntysanoja! Pahan me kyllä
löydämme ja saamme vastaamme etsimättäkin, niin kuin Väinämöinenkin myöhemmin
saa vastaansa Tuonelankin voimat. Mutta ensin hänen on löydettävä Antero Vipunen, jättiläinen, jolla vastaan tulleen paimenen mukaan
on sata sanaa, tuhat virren tutkelmusta. Nykyaikana me saamme kuulla monista hengen
jättiläisistä. Uskonnot kertovat tarinoita perustajistaan ja me voimme ihastua joistakin heistä
- Buddhaan tai Jeesukseen tai vaikkapa Pekka
Ervastiin - niin, että haluamme päästä elävään
yhteyteen heidän henkensä kanssa. Teosofiselta taholta voimme kuulla valkoisesta veljeskunnasta ja sen mestareista tai ihmisen korkeammasta itsestä tai mystisestä, kosmisesta
Kristuksesta, johon voimme tajunnassamme
yhtyä. Ehkäpä munkit, jotka aikoinaan tekivät
Afganistanin Bamiyanin valtavat Buddhapatsaat, olivat näyssä nähneet Buddhan sellaisena.
On tietysti kammottavaa, että uskonnollinen

ja poliittinen kiihkomielisyys saa vielä meidän
päivinämme joissakin niin suuren vallan, että
tuhotaan ihmiskunnan henkiseen perintöön
kuuluvia muistomerkkejä, kuten talebanit tekivät tuhotessaan nämä kuulut patsaat.
Pekka Ervast sanoo Vipuskohtauksen kertovan luonnonmuistin, akaashan yhteyteen
pääsemistä ja se lienee tietäjien etuoikeus, ainakaan itse en siitä vielä osaa mitään sanoa.
Teosofiassa taas puhutaan vihkimyksistä tai
uudestisyntymisistä, jotka ovat tietoisuuden
laajentumista tai avautumista uusille, korkeammille voimille ja joita on monen asteisia.
Sekä Pekka Ervast että J. R. Hannula ovat
omaelämäkerroissaan kertoneet omista uudestisyntymiskokemuksistaan ja niissä tulee mielestäni esille samoja vaiheita kuin Antero Vipusen tarinassakin.
Ensimmäinen vaihe on kulkea naisten neulojen nenillä, miehen miekan tutkaimilla, uron
tapparan terillä. Pyrkijä opettelee jokapäiväisten velvollisuuksien reippaan suorittamisen
keskellä olemaan riitelemättä, vastaamatta piikittelyyn samalla mitalla, olemaan alistumatta
mielestään vääriin asioihin, jos sellaisiin koetetaan painostaa – koettaen siis elämän pienissä ja suurissa tilanteissa toimia Vuorisaarnan hengen mukaisesti, jota henkeä esittävät
myös esim. Buddhan kahdeksankertaisen tien
ja bodhisattvaharjoitusten opetukset. Toisessa
vaiheessa Väinämöinen kaataa Vipusen päälle
kasvaneet puut ja pensaat. Tämä on ajan ja tilan raivaamista tajunnallemme luopumalla ei
vain itsekkäistä vaan myös vähemmän tärkeistä ja epäolennaisista mielenkiinnon kohteista
niin, että voi rauhassa keskittyä varsinaiseen
henkiseen tehtäväänsä ja uuden tietoisuuden herättelyyn. Sitten Väinämöinen kuin
vahingossa tipahtaa Vipusen suusta sisään.
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Me voimme ja meidän täytyykin tehdä kaikkemme totuutta
löytääksemme, mutta lopullisen päätöksen siitä, olemmeko kypsiä sisäisen tiedon vastaanottamiselle, tekee elämä
– me emme voi tietää aikaa ja
hetkeä. Viimeisenä koetuksena Vipunen alkaa manata Väinämöistä ulos vatsastaan etsien hänen syntysanojaan kuin
taudilta ikään eri elementtien
alkusijoilta. Henkisessä pyrkimyksessään etsijä voi joutua
sisäisen ahdistuksen tilaan,
jolloin hänen rohkeuttaan,
motiiviensa voimaa ja puhtautta tutkitaan ja koetellaan
viimeistä sielunkolkkaa myöten. Elementtien sijaan voimme puhua vallan, kunnian,
aistillisuuden ja rikkauden himoista, jotka koettavat saada
valtaa pyrkijän sielussa.
Ensi järkytyksestä selvittyään
Väinämöinen toimii Vipusen
vatsassa esimerkillisesti, niin
että me tavalliset pyrkijätkin
voimme omissa karmallisissa
ahdinkotiloissamme ottaa oppia hanen rohkeasta rauhallisuudestaan. Hän ei pelkää, ei
epäile, ei puolustele tai syytä, ei valita vaikeaa tilaansa!
Päinvastoin hän sanoo ahdistukselleen: ”Hyvä tääl on ollakseni, armas aikaellakseni”.
Entiset erehdykset on anteeksi annettu ja pyydetty, läpikäyty ja jätetty taakse. Nyt ei
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ole tultu anteeksi pyytelemään. Rautapaidastaan
hän on tehnyt sepän pajan: kaiken sen järjen ja
viisauden, jolla hän on
elämässään sydämensä
puhtainta ja kauneinta
suojellut, hän nyt laittaa
sisäiseen työhön, kunnes
sydämen kipunoissa kaikuvat nuo sanat: ”Ei sanat salahan jouda, eikä
luottehet lovehen!” Vilpitön rakkaus totuuteen
ja ihmiskuntaan avaavat
Vipusen sanaisen arkun
– uusi tajunta aukeaa - ja
Väinämöinen saa kaipaamansa syntysanat ja paljon enemmänkin.
Mainitsin aikaisemmin
Ervastin ja Hannulan uudestisyntymiskertomuksista, mutta mieleni tekee
kertoa eräs ehkä vähemmän tuttu omaelämänkerrallinen kuvaus uuden
ajan etsijän Antero Vipuskokemuksesta. Ensimmäisen maailmansodan
aikana, ennen joutumistaan sotavankeuteen saksalainen kulttuurifilosofi
ja lääkäri Albert Schweitzer askarteli hyvin tiiviisti jo aikaisemmin aloittamansa kirjallisen työn
parissa, jonka tarkoitus oli todeta kulttuurin
taantumus ja kiinnittää

huomio asian tilan tuomiin vaaroihin. Hän
käsitti suureksi armoksi sen, että toisten ollessa pakotettuja surmaamaan, sai hän pelastaa
ihmishenkiä lääkärinä Lambarenessä nykyisen Gabonin alueella ja samalla työskennellä
tulevaisuudessa koittavan rauhanajan hyväksi.
Näin hän kertoo: ”Kuukausimääriä elin alituisen sisäisen levottomuuden vallassa. Ilman
minkäänlaista tulosta keskitin ajatukseni jopa sairaalassa suorittamani työn kestäessäkin
maailman- ja elämänmyönteisyyden ja eetillisyyden olemukseen ja kaikkeen siihen, mikä
niissä on yhteistä. Harhailin sinne tänne tiheässä viidakossa, josta ei ollut ulospääsyä. Ponnistelin rautaista ovea vastaan, joka ei antanut
vähääkään perään. Tällaisessa tilassa minun
täytyi tehdä pitkähkö laivamatka jokea pitkin.
Hitaasti punnersimme jokea ylöspäin hiekkasärkkien lomitse haparoiden. Ikäänkuin
poissaolevana istuin hinausproomun kannella painiskellen eetillisyyden elementaarisen ja
yleismaailmallisen käsitteen kanssa, jota en ollut löytänyt mistään filosofiasta. Kolmannen
päivän iltana, kun aluksemme auringonlaskun
aikaan oli parhaillaan sivuuttamassa virtahepolaumaa, ilmestyivät äkkiä eteeni aavistamatta ja etsimättä sanat: elämän kunnioittaminen.
Rautaporttti oli sittenkin antanut perään; tiheiköstä johtava polku oli tullut näkyviin.
Nyt olin päässyt tunkeutumaan ajatukseen,
johon sisältyivät sekä maailman- ja elämänmyönteisyys että eetillisyys.”
Albert Schweitzerille riitti kaksi sanaa - elämän kunnioittaminen – selventämään koko
elämänsä ja ajattelunsa perustan. Väinämöisellekin käynti Vipusen luona muodostui koko elämän käännekohdaksi. Väinämöinen saa
valmiiksi veneensä, joka on ”tuulessa tukeva ja
varava vastasäällä”. Tämän jälkeen hän esiintyy Kalevalassa täydellistyneenä tietäjänä, joka

onnistuu kaikissa toimissaan. - No, ei hän Pohjan neitoa saa, eikä Sampoakaan, mutta onko
se Väinämöisen vika tai edes tarkoituskaan?
Oikeastaan Väinämöinen sai oman Pohjan
neitonsa silloin, kun vene valmistui. Pohjolan
häät ovat jo enemmänkin Ilmarisen kehityskertomusta. Mitä sitten kerrotaan Väinämöisen ja Ilmarisen esiintymisestä kilpakosijoina,
on ehkä enemmän maallista draamaa. On tietysti inhimillisesti kaunista, kun veljekset sopivat olevansa voittajaa kadehtimatta ja kaunaa kantamatta ja voimmehan ajatella tätäkin
yhden ihmisen psykologiassa symbolina siitä,
että järjen ja tahdon on toimittava sovinnossa
voittaakseen korkeamman tunteen puolelleen.
Pohjolan häissä Pohjan neidon saa Ilmarinen.
Väinämöinen esiintyy enemmänkin kuin seremoniamestarina. Kun järki ja tunne yhtyvät
rakkaudessa vapautuu tahtokin omaan tehtäväänsä laaullisena laulajana. Hän on puhdistuksen tien kulkenut ja vapautunut niin väärästä ylpeydestä kuin väärästä nöyryydestäkin.
Kaikessa itsetietoisessa taidossaan ja voimassaankin hän sanoo kuin Paavali: en kuitenkaan
minä, vaan Kristus minussa. Ei hän tahdo vetää ihmisiä luokseen herättääkseen ihailua itseensä tai saadakseen heidät tottelemaan, vaan
että jokainen voisi löytää tien oman sisimmän
itsensä ja Jumalansa tuntemiseen. Kun hän sitten laulettuaan koko illan häissä virkkoi virtensä lopuksi: ”Mitäpä minusta onpi laulajaksi,
taitajaksi! Oisi Luoja laulamassa!” Niin on kuin
kuulisimme kaiun vastaavan: ”Onpa Luoja
laulamassa!” Ja helppo on meidän yhtyä hänen toiveeseensa: Annap ainaki Jumala, näin
näissä elettäväksi, näissä Pohjolan tuvissa, jotta
päivin lauleltaisi, illoin tehtäisi iloa, iällä tämän
isännän, elinajalla emännän.”
Kuvat Jarmo Anttila
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Steiner Rudolf:
Korkeamman tiedon asteet

Antroposofisen hengentutkimuksen perustana on
henkisen tiedostamisen
kehittäminen. Rudolf
Steiner puhuu lähinnä
kolmesta henkisen tiedostamisen muodosta, joista
hän käyttää nimityksiä
imaginaatio, inspiraatio ja
intuitio. Teos sisältää yksityiskohtaista kuvausta,
joille Henkisen tiedon tie
antoi perustan.

Antroposofinen liitto 2018. 76 s. Sid. 23,-

Ervast Pekka:
The Inner God and Happiness
Pekka Ervast shows us in
a consistent way how a
person seeking truth can
get a personal experience
of God's existence and
how God loves him or her
and all people with constant and unalterable
love. God lives inside every human being and with
this Inner God we can be
happy in the circumstances that we are in right
now.
AATMA 2018. 86 s. Nid. 10,-

Graae Markku: Allegoria-intelligenssi
symbolien ja vertauskuvien opissa

Vapaamuurariudessa ei
ole kysymys salaisuuksista sanan tavanomaisessa
merkityksessä vaan todellisuuskokemuksista, joita
voidaan sanoittaa vain
symbolien, tarinoiden ja
vertauskuvien avulla. Allegoria-intelligenssi on
herkkyyttä tajuta intuitiivisesti symbolimerkityksiä
ja vertauskuvia, jotka
saavat aikaan tietoisuuden muutoksia.
Gate of Stories 2018. 225 s. Nid. 30,-
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Yogananda Paramahansa:
Joogin omaelämäkerta

Yoganandan ainutlaatuinen elämäntarina vie sinut unohtumattomalle
matkalla pyhimysten ja
joogien, tieteen ja ihmeiden sekä kuoleman ja
ylösnousemuksen maailmaan. Sielua tyydyttävällä viisaudella ja ihastuttavalla älykkäällä huumorilla
hän luo valoa elämän ja
maailmankaikkeuden syvimpiin salaisuuksiin ja
avaa sydämemme ja mielemme ilolle, kauneudelle.
Self-Realization Fellowship 2018. 523 s. Nid. 28,-

Prokofjev Sergei O.: Anteeksiantamisen henkinen merkitys
Milloin todellinen anteeksiantaminen on mahdollista? Mitä se on psykologisesta, mitä henkisestä
näkökulmasta katsottuna?
Mitkä ovat sen sosiaaliset
ja kohtalolliset vaikutukset? Teos käsittelee useiden esimerkkien valossa
anteeksiantamisen ulottuvuuksia suhteessa ihmisen korkeampaan minään
sekä tienä Kristuksen luo.
Antroposofinen liitto 2018. 208 s. Nid. 28,-

Tuori Riikka, Harviainen Tapani:
Pyhiä juutalaisia kirjoituksia

Teos on ensimmäinen
suomenkielinen kokoelma
varhaisten juutalaisten
oppineiden kirjoituksia.
Oppineiden keskusteluissa
pohdinta viedään usein
äärimmäisiin yksityiskohtiin, mikä edustaa kuitenkin loppumatonta yritystä
kaivautua jumalallisen

tahdon äärirajoille saakka.

Gaudeamus 2018. 505 s. Nid. 36,-
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