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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Tuntuu kuin 1900-luvun alkuvuosikymmenten 
kiinnostus esoteeriseen filosofiaan  olisi taas he-
rännyt henkiin. Ainakin Helsingin Sanomat on 
kirjoittanut tuon ajan taiteilijoiden kiinnostukses-
ta spiritualismiin, teosofiaan, ruusu-ristiläisyyteen 
ja antroposofiaan. Olen kyllä ruusuristiläisenä 
ollut siitä tietoinen useiden taiteilijoiden osal-
ta. Joka tapauksessa on hyvä että suuri yleisö 
tulee myös tietoiseksi esoteeristen virtausten 
vaikutuksesta maamme eturivin kuvataiteili-
joihin. Yleensähän menneissä tutkimuksissa 
tuo asia on vaiettu tai sivuutettu muutamalla 
lauseella antamatta sille sen suurempaa mer-
kitystä heidän ajatteluunsa.  Panu Rajala tun-
nustaa reilusti Eino Leinon elämänkerrassaan 
olevansa kykenemätön arvioimaan teosofian 
vaikutusta Leinon elämässä. Minulle taas Alla 
kasvon kaikkivallan  paljastaa Leinon syvällisen 
ymmärryksen  teosofiasta ja hänen henkiset 
kokemukset. Kun Helsingin Sanomien tämän 
keväinen Teema liite oli tehty Minna Canthista, 
jäi siitä uupumaan jotain oleellista. Siinä mai-
nitaan että hän oli kiinnostunut spiritismistä. 
1800 -luvun lopulla se oli varsin yleistä joskin 
ehkä rohkeaa.  Olihan kirkko toki tuominnut 
kaiken tuollaisen. Mutta mistä Minna Canth 
sai horjumattoman rohkeuden ja terävän to-
tuuden miekan, sanan säilän, jolla viilsi auki 
aikansa kaksinaismoraalista ja epäoikeudenmu-
kaista sääty-yhteiskuntaa. Ruusuristiläinen kir-
jallisuuden tutkija Sylvi Pöyry kirjoitti Minna 

Canthista 1994 mm. seuraavaa:”Minna Cant-
hista tehtyjä tutkimuksia lukiessaan ei voi olla 
huomaamatta, että hänen elämässään on aina-
kin yksi sellainen alue, jonka kaikki tutkijat ovat 
sivuuttaneet. Monet mainitsevat hänen kiin-
nostuksestaan luonnontieteisiin, psykologiaan 
ja erilaisiin filosofisiin virtauksiin ja tolstoilai-
suuteenkin, mutta hänen suhteensa teosofiaan 
on vaiettu. Kirjoissaan ja näytelmissään Minna 
Canth ei käyttänyt teosofista terminologiaa, 
joten kirjallisuuden tutkijoiden ei ole tarvinnut 
siihen asiaan puuttua, mutta hänen kirjeenvaih-
tonsa ja kirjastonsa todistavat, ettei teosofia 
ollut hänelle mikään ohimenevä tai merkitykse-
tön harrastus. Hämmästyttävää onkin ettei elä-
mänkertojen kirjoittajat sitä mainitse. Vuonna 
1887 kirjeessään Hilda Aspille kirjailija kertoo 
ruvenneensa tutkimaan teosofiaa ja ajattele-
vansa sitä yötä päivää. Seitsemän vuotta myö-
hemmin hän kirjoitti Gustav von Numersille 
olevansa edelleen kiinnostunut  teosofiasta ja 
spiritualismista. Hän oli Ruotsissa ilmestyneen 
teosofisen lehden tilaaja ja kertoi hankkineensa 
kaikki kirjat, mitä alalta oli ruotsiksi ilmestynyt. 
Hän ihaili erityisesti Annie Besanttia, mutta 
muidenkin teosofien kirjoja oli hänen kirjas-
tossaan, kaikki runsaasti alleviivattuja  ja lukijan 
kommenteilla varustettuja.

On tietenkin mahdotonta arvioida missä mää-
rin teosofia on vaikuttanut Minna Canthin 

tuotantoon, mutta tiedämme että teosofisen 
liikkeen ihanteet totuudesta, tasa-arvosta ja vel-
jeydestä  ovat täysin identtiset kirjailijan omien 
ihanteiden kanssa. H. P. Blavatskyn näkemys 
velvollisuuksistamme  koko ihmiskuntaa, per-
hettä ja läheisiä kohtaan, mutta erityisesti niitä 
kohtaan jotka ovat meitä köyhempiä ja avut-
tomampia, voisi yhtä hyvin olla jonkin Minna 
Canthin teoksen mottona kuin H.P.B:n Teoso-
fian Avaimen sivuille painettuna.” Näin siis Syl-
vi Pöyry omassa tutkielmassaan. Minna Canth 
sai kestää aikanaan ankaraa kritiikkiä niin kir-
kon kuin yliopistosivistyneiden taholta. Tämän 
päivän lukijana ei voi kuin vain ihmetellä sen 
ajan miesten puheita. Onneksi historia joskus 
korjaa vääryydet. Nyt voimme ihailla Minna 
Canthin muotokuvaa Norwegian lentoyhtiön 
lentokoneen peräsimeen maalattuna ja hänen 
mukaansa nimettynä lentokoneena. Norjalai-
setkin ovat ymmärtäneet hänen suuruutensa, 
mutta häntä kritisoineet miehet ovat jääneet 
historian häpeään.

Ilahduttava kirjauutuus tältä saralta on Nina 
Kokkisen väitöskirjaan perustuva Totuudenet-
sijät, esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kalle-
lan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa, 
jota suosittelen kaikille lämpimästi. Kirja antaa 
varsin seikkaperäisen kuvauksen kyseisten tai-
teilijoiden pohdinnoista teosofian ja spiritua-
lismin parissa sekä niiden vaikutuksesta heidän 

taiteeseen.  Pekka Halosella oli myös vahvaa 
tolstoilaista inspiraatiota taustalla. Tuusulan 
järven taiteilijayhteisössä näkyi Arvid Järne-
feltin vaikutus, mutta ainakin itse löysin Pekka 
Ervastin kirjoja Halosenniemen ja Ainolan kir-
jahyllystä. Nina Kokkisen kirja tuo esiin varsin-
kin Akseli Gallen-Kallelan vahvan innostuk-
sen P.E: n Kalevalan avaimeen. Tämä teosofia 
innostus ei tietenkään ollut vain suomalaisten 
taiteilijoiden yksinoikeus. Kansainvälisenä liik-
keenä se vaikutti vahvasti monen kuuluisan 
taiteilijan taiteen taustalla. Epäilemättä Pariisi, 
joka oli tuon ajan taiteen keskus, innosti sym-
bolismin ja teosofian piiriin taiteilijoita. Minul-
le uusi nimi oli Frantisek Kupka (1871-1957)  
jonka näyttely Ateneumissa oli tänä keväänä. 
Ruusuristiläinen kuvanveistäjä Heikki W. Viro-
lainen hehkutti aina Wassily Kandinskyn ja Piet 
Modrianin taidetta ja heidän teosofista taustaa. 
Eikä kannata unohtaa Hilma af  Klinttiä. Meille 
ruusuristiläisille on tietysti rakas Emil Halonen, 
josta on ilmestymässä Minna Kettusen tekemä 
elämänkerta. Jäämme odottamaan sitä suurella 
mielenkiinnolla.

  Ruusu-Risti -lehti 
        toivottaa 
      virkistävää ja 
          antoisaa 
      kesää kaikille.
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Pekka Ervast

Toimittajalta
Vesimiehen aika ja vuorisaarna

Kuinka tärkeä Matteuksen evankeliumi ja 
vuorisaarna tuleekaan olemaan! Mikä on 
näet oleva Vesimieskauden silmiinpistävänä 
tunnusmerkkinä? Siitä puhuu madame Bla-
vatsky Salaisessa Opissa. Silmiinpistävänä 
tunnusmerkkinä tulevat olemaan ihmisissä 
heräävät psyykkiset voimat. Yhä enemmän 
ja enemmän tulevat ihmiset tietoisiksi sala-
peräisistä voimista itsessään. Telepatia eli 
kaukovaikutus tulee jokapäiväiseksi ilmiöksi 
ystävien kesken. Kuolleiden näkeminen ja 
mediumistinen seurustelu heidän kanssaan 
käy verrattain tavalliseksi. Pienet lapset ker-
tovat, miten oli silloin kun he olivat isoja ja 
koska ihmiset ovat kuulleet jälleensyntymi-
sestä, he ymmärtävät lasten kertovan omia 
muistojaan. Lapset näkevät tonttuja ja keiju-
kaisia, leikkien vanhemmille näkymättömien 
leikkikumppanien kanssa. Kaikki aatteet ja 
totuudet, joita teosofinen liike on esittänyt, 
ovat kuin ilmassa. Ihmiset näkevät unia ja 
näkyjä henkimaailman elämästä, yliaistilli-
sista asioista, – ja tämä kaikki tulee viemään 
ihmisiä harhaan, syöksemään heidät ereh-
dyksiin, salakuoppiin, hautoihin, jollei heillä 
ole mitään, mistä pitävät kiinni, jollei heillä 
ole semmoista auktoriteettia, joka itsessään 
ei ole yliluonnollinen. Heillä täytyy olla jokin 
tähti, johon voivat katsella, jota voivat seura-
ta, jonka valossa ymmärtävät asioita!

Otan esimerkin, miten voi käydä kokeneille 
sieluille, jotka pyrkivät henkisesti. Etevä, ke-

hittynyt ihminen tekee omituisia kokemuk-
sia, näkee erinomaisia unia ja näkyjä ja sanoo 
itselleen: ”tämä ei ole mitään unta, tämä on 
todellista elämää, olen elänyt ja toiminut toi-
sessa maailmassa.” Hän on esim. läpikäynyt 
ihmeellisen, juhlallisen vihkimyksen mahta-
vaan veljeskuntaan. Aamulla herätessään hän 
tuntee olevansa kuin toinen ihminen, sillä 
onhan hän vihitty salaperäisen veljeskunnan 
jäseneksi. Ja jos hän esim. kertoo asiasta ys-
tävilleen: ”minulla on vallan merkillinen ko-
kemus, mitä tämä on?” – niin ystävä on altis 
uskomaan ja sanomaan: ”sinä olet tullut vi-
hityksi valkoiseen veljeskuntaan.”  Ihminen 
itsekin uskoo olevansa Veli – suurella alku-
kirjaimella – ja alkaa pitää itseään parempa-
na, pyhempänä ihmisenä.

Hänen pelastuksenaan on tämmöisessä tapa-
uksessa ainoastaan Matteuksen evankeliumin 
realismi ja sen okkulttinen vaikutus, joka on 

siinä, että se vetää kaikki tähän fyysilliseen 
elämään. Mitä ovat näet todella kokeneen 
ihmisen kannalta tuommoiset unet ja ko-
kemukset henkimaailmassa? Ne ovat sym-
boleja, siis korkeintaan ennustuksia. Armo-
nosoituksia ne kyllä ovat ja merkkejä siitä, 
että pyrkijä voisi lähteä turvassa kulkemaan 
tietä, joka tietoon veisi, mutta eivät ne ole 
vielä saavutuksia Vesimiehen ajassa, vaan 
muistutuksia: ”koeta 
nyt, ihmislapsi, kulkea 
oikealla tiellä eteen-
päin!” Ja vuorisaarna 
näyttää heti, minkälai-
nen elämän pitää olla. 
Tuommoinen kokemus 
toisella tasolla, henki-
maailmassa, ennustaa 
meille, että jos nöyri-
nä koetamme elää vel-
jeselämää noudattaen 
Jeesuksen Kristuksen 
käskyjä, niin voi vihkimyskin tulla osaksem-
me. Mutta koska Matteuksen evankeliumi 
on realismin evankeliumi ja Uranuksen aika 
syvän todellisuuden aikaa, niin meidän tulee 
ymmärtää, että unissa nähtyjen asioiden pitää 
toteutua fyysillisessä maailmassa, ennen kuin 
ne ovat todellisia. Siis meidän pitää tehdä 
jumalallisia kokemuksia ja saavuttaa jumalal-
lista tietoa ja tulla veljiksi valkoiseen veljes-
kuntaan tässä näkyväisessä maailmassa! En 
tarkoita mitään juhlallisia tai seremoniallisia 

vastaanottoja näkyväisessä maailmassa, tar-
koitan vain, että se tieto, kokemus, vihkimys, 
mikä osaksemme pitää tulla, sen pitää tulla 
tässä meidän päivätajunnassamme. Kaikki 
mikä tapahtuu näkymättömässä maailmassa, 
on muistutusta ja ennustusta, se ei ole todel-
lista. Ihmiset ovat alttiita pitämään niitä to-
dellisuuksina, mutta muistakaamme, etteivät 
ne ole realistisia todellisuuksia, ennen kuin 

sama ilmiö ensin 
on toteutunut fyy-
sillisessä maailmas-
sa. Näkyväinen on 
täynnä ihmeitä. Ih-
meet tapahtuvat en-
sin tässä maailmas-
sa, sitten avautuvat 
uudet maailmat 
meille todellisina; 
ennen sitä ne avau-
tuvat meille vain 
vertauskuvissa, s.o. 

astraalisesti, mutta ei henkisesti. Elämme pa-
rastaan murrosajassa, jolloin monet psykolo-
gisesti kehittyneet ihmiset julistavat astraa-
lisia kokemuksiaan todellisuuksina. Meidän 
täytyy varoa itseämme umpimähkään niihin 
uskomasta, ja se sauva, johon meidän täytyy 
nojautua, on vuorisaarna, Matteuksen realis-
tinen okkultismi.

Ruusu-Risti-lehti, 1929 
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Maaria Kuukorento 

Vuosijuhlan 2019 avajaisten tunnelmissa

Pitkäperjantain perinteisen vuosijuhlan 
2019 teemat kietoutuivat Ruusu-Ristiläisen 
elämänymmärryksen, Jeesuksen Kristuksen 
elämän ja tämän vuoden prinsiipin eli aineen 
merkityksen ympärille. Näistä teemoista eri-
tyisesti Jeesuksen elämän viimeiset hetket 
eli pääsiäisen tapahtumat valtasivat elämäni 
jo kolme viikkoa ennen varsinaista juhlaa ja 
vaikuttivat syvästi siihen, miten koin vuo-
sijuhlan.

Kolme viikkoa sitten jouduin yllättäen nel-
jän keski-ikäisen miehen ristiinnaulitse-
maksi. En ollut koskaan uskonut joutuvani 
heidän syytöksiensä kohteeksi. He olivat 
mielestäni kavereitani, jotka kyllä puhuisi-
vat minulle, jos jotain epäkohtia ilmenisi. 
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan selkäni ta-
kana tuo joukko oli kerääntynyt kokoamaan 
kiukkuaan ja kaunaansa minua kohtaan ja 
vakuuttunut syyllisyydestäni heidän epä-
onneensa. Julkisen hyökkäyksen kohteena, 
kiusattuna ja näiden ihmisten alaisena tun-
sin itseni kyvyttömäksi puolustautumaan 
tavalla, joka olisi auttanut tilanteen ratkai-
semisessa. 

Juuri ennen vuosijuhlaa koin toisen iskun 
ymmärtäessäni, että joukossa oli myös Juu-
das, joka kielsi minut kolmesti ja vetäytyi 
tehtyjen ratkaisujen yhteisestä vastuusta. 
Tunsin itseni syvästi haavoitetuksi ja olin 
jatkuvassa hälytystilassa, valmiina reagoi-
maan iskuihin. Luottamus ihmiseen oli ka-
donnut. Jokaisen kohtaamani ihmisen koh-

dalla olin entistä tietoisempi siitä, että ”sinä 
voit haavoittaa minua”.

Pyysin lohdutusta tuskaani, enkä sitä saa-
nut. Se lisäsi kipuani ja teki minusta entistä 
yksinäisemmän. 

Ruusu-Ristin vuosijuhlan tunnelma oli 
täysin vastakkainen kuin omani. Lämpö, 
lähimmäisen rakkaus ja toivo leijuivat ti-
lan ilmassa ja ystävien kohtaaminen nosti 
energiaani. Seisoessani pylväänä salin ovien 
vieressä sain aitiopaikan siihen yhteyteen, 
jota ihmiset tunsivat ja halusivat välittää 
toisilleen. Jokainen halaus, jokainen käden-
puristus oli tervetullut laastari haavoihini ja 
auttoi unohtamaan mistä tulin ja minne olin 
menossa. Lähimmäisten läsnäolo välittyi 
ja aloin nähdä sitä kauneutta, jonka ympä-
röimä olin.

Keskellä liljain ja ruusujen soivat Jarmo 
Anttilan sanat, viisauden ja oppineisuuden 
jykevät pylväät. Huumaavassa tuoksussa ja 
sanojen johdattamana vaivuin pohtimaan 
vapautumista, nirvanan saavuttamista, jota 
pääsiäinen kantaa mukanaan. Ruumiini 
sairauden ja mieleni väsymyksen kehdossa 
keinui myös kuoleman kauneus. Tässä tus-
kallisten kokemuksien koulussa, kuten Ant-
tila muistutti Blavatskya lainaten, katselin 
temppelin tähtitaivasta ja ajauduin puheen 
johdattamana mielessäni yhä kauemmas ga-
laksimme syvyyksiin. 

Jostain kaukaa kuulin äänen, joka muistutti 
Jeesuksen viimeisistä sanoista:

”Isä, anna heille anteeksi. 
He eivät tiedä, mitä tekevät." 

(Luuk. 23:34)

Vai menivätkö ne sittenkin näin:
"Jumalani, Jumalani, 

miksi hylkäsit minut?" 
(Mark. 15:34)

Tai kuten muistaakseni Aija Tuukkala muis-
tutti eri tulkinnasta:

”Jumalani, 
Jumalani, 

kuinka minua 
näin kirkastat?”

Joka tapauksessa ymmärsin, että tässä loput-
tomassa, äärettömässä ilmennyksessä elämän 
muodoista, etsin anteeksi antamista ja ym-
märrystä, joka vapauttaisi minut haudastani. 

Jarmo muistutti korkeimmista enkeleistä, 
tietoisuudesta jumalaisuudesta, itsensä tun-
temisen tärkeydestä, kehon kunnioituksesta 
ja tämän jumalaisen lahjan ilmentymisen ih-
mettelemisestä. Hän peräänkuulutti myötä-
tuntoa ja muistutti, miten tärkeää on muuttaa 
kokemukset juuri täksi henkis-sielulliseksi 
valoksi. Avata ne lukot, jotka pitävät meidät 
pimeydessä. 

Kaikkien näiden kauniiden muistutusten 
keskellä totesin hiljaa, nöyrtyneenä, ettei mi-
nun mieleni siihen kykene. Tänään ei kam-
mioni ovi avaudu. 

Kun Jyrki Ivars alkoi soittaa rukousta pianol-
la, sen kolme vaihetta – pyhä myöntäminen, 
pyhä kieltäminen ja pyhä yhteen liittäminen 
- valtasivat mieleni ja taivuin kyyneliin. Tämä 
Jumalan instrumentti välitti kehooni Gurdji-
effin resonoivat soinnut, jotka tunkeutuivat 
sisääni, tuottivat pääsiäisen ilmoille kaiken 
ylittäväksi kauneudeksi ja koskettivat unoh-
tumattomalla tavalla.

Eräs pappi sanoi minulle kerran: ”Siihen mi-
hin uskonto päättyy, siitä alkaa taide”. Uskon, 
että hän tarkoitti juuri sitä, että kaikki uskon-
nollinen tai elämänkatsomuksellinen, filoso-
finen tieto, ei ole mitään ilman kokemusta, 
jolle meillä ei ole enää sanoja. Me emme voi 
kahlita kauneutta sanoiksi, välittää kokemus-
tamme juuri sellaisena kuin se meille ilmenee 
ja tavoittaa sitä ajattomuutta, joka niihin on 
latautuneena. Leinon sanoin, ”yksin oot sä 
ihminen, yksin keskellä kaiken.” Myös kau-
neuden kokemuksessa. Jyrki Ivarsin välittä-
mässä rakkaudessa se tuntui hyvältä.

Huomenna annan anteeksi, jos pystyn. Huo-
menna ehkä työnnän kiven pois hautani oven 
edestä. Sillä ovella on paljon kiviä. Yksi ker-
rallaan, kohti lopullista ylösnousemusta…
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PÄÄSIÄISEN KUVAKOLLAASI
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Antti Savinainen 

Tieteen ja teosofian rajapinta – 
kriittisiä huomioita ja kohtaamisia

Johdanto

Periaatteeni tieteellisten väitteiden arvioinnissa 
on ”paras näyttö ratkaisee”. Tiede on paras me-
todi, jolla voidaan vastata tieteellisiin kysymyk-
siin. Oleellista on tieteellisten löydösten riippu-
maton replikointi eli toistaminen: yksi havainto 
tai julkaisu on vasta alku. Erityisesti fysikaaliset 
tieteet ovat onnistuneet kehittämään teorioita, 
joilla on erittäin vahva empiirinen tuki. Nämä 
teoriat muodostavat linkittyneen verkoston ja 
usein mahdollistavat teknologian kehittämisen.  
Tieteessä on erotettavissa erilaisia varmuusas-
teita: on paljon asioita, jotka tiedämme lähes 
varmasti (100 % varmuus on mahdollista vain 
matematiikassa ja logiikassa). Tiede on avoin 
prosessi, mutta se ei tarkoita sitä, että tiede olisi 
epäluotettavaa tai vain uskomus muiden usko-
musten joukossa. Teosofian kannalta on kui-
tenkin tärkeää huomata, että tieteelliset teoriat 
ovat puhtaasti materialistisia siinä mielessä, että 
ne eivät lähtökohtaisesti sisällä mitään oletuksia 
näkymättömän maailman vaikutuksesta, sielus-
ta tai hengestä. 

Esitän aluksi muutamia kriittisiä huomioita 
varhaisen teosofian ja hengentieteen fysiikkaan 
ja astronomiaan liittyvistä tiedonannoista. Sen 
jälkeen tarkastelen tieteen löydöksiä, joissa tie-
de hienolla tavalla kohtaa henkisten opettajien 
opetukset. 

H. P. B. ja 1800-luvun tiede

Tarkastellaan ensin atomin käsitettä. Osa fyy-
sikoista piti vielä 1800-luvun lopulla atomien 

olemassaoloa spekulatiivisena, koska suoria 
havaintoja ei ollut. H. P. B. otti varsin terävästi 
kantaa aikansa atomin käsitteeseen Salaisessa 
Opissa. Hänen näkökulmastaan atomit oli-
vat jaettavissa pienempiin osiin äärettömästi, 
kunnes päädytään atomien sijasta ”voimakes-
kuksiin”, mikä vie H. P. B:n tulkinnan mukaan 
pohjan pois aineesta objektiivisena substanssi-
na (Blavatsky, 1888/2018, s. 559). Nykytieteen 
mukaan atomit muodostuvat elektroneista ja 
kvarkeista. Voi olla, että kvarkkien hienoraken-
ne joskus löydetään, mutta atomien ääretön ja-
ollisuus vaikuttaa mahdottomalta osoittaa. Toi-
saalta hiukkasfyysikkojen näkökulmasta vain 
fysikaaliset kentät ovat todellisia: hiukkaset 
ovat vain näiden kenttien väliaikaisia viritystilo-
ja. Ehkä tästä ei ole kovin pitkä matka H. P. B:n 
luonnehtimiin ”voimakeskuksiin”? On kuiten-
kin syytä huomata, että H. P. B:n käsitys atomista 
ei ole nykyisen kokeellisen fysiikan ja nanotek-
nologian mukainen, kuten seuraavasta käy ilmi 
(Blavatsky, 1888/2018, s. 552): ”Atomi kuuluu 
kokonaan metafysiikan alaan. Se on olennoitu 
abstraktio – ainakin luonnontieteelle – eikä sillä 
ole tarkasti puhuen mitään tekemistä fysiikan 
kanssa, koska sitä ei voi koskaan saattaa vaa’an 
tai retortin [tislausastia] todennettavaksi.”
 
Toinen mielenkiintoinen fysiikkaan liittyvä H. 
P. B:n esitys käsittelee valoa. 1800-luvulla oli 
kiistatonta näyttöä siitä, että valo on aaltoliiket-
tä, kun taas Newtonin malli valosta hiukkasina 
oli osoitettu virheelliseksi. Nykyinen käsitys va-
losta esitetään aalto-hiukkasdualismina: valolla 
on sekä aaltoluonne että hiukkasluonne, jotka 
tulevat esille tietyissä mittauksissa. H. P. B. 

esitti, että vaikka aaltoteoria on oikeassa, va-
lolla on myös jonkinlainen aineellinen puoli:

”Me tiedämme aivan hyvin, että oikeaoppiset 
tieteen teoriat äänestä, lämmöstä ja valosta 
ovat okkultismia vastaan... Jos he tahtovat kä-
sittää perin pohjin näiden voimien luonnon, 
heidän on ensin tunnustettava niiden ainepe-
räisyys, olkoon se kuinka yliaistillista tahansa. 
Eivätkä okkultistit kiellä värähtelyteorian pä-
tevyyttä.” (Blavatsky, 1888/2018, s. 503)

Edellä esitetyt tapaukset voisi tulkita ”osu-
miksi”, mutta ne tuskin vakuuttavat nyky-
ajan fyysikkoa, koska kielikuvat eivät vielä ole 
fysiikkaa. Vaikka H. P. B. kykeni esittämään 
ja kritisoimaan monia aikansa tieteellisiä kä-
sityksiä hämmästyttävän hyvin, osa hänen 
kritiikistään osoittaa, että hän ei ollut ymmär-
tänyt riittävästi klassisen mekaniikan teoriaa 
(ks. planeettojen pyörimisliikkeen ja komee-
tan pyrstön liikkeen tarkastelut; Blavatsky, 
1888/2018, s. 539 ja s. 542–543). Kosmolo-
gi Kari Enqvist toteaa karusti, että Salaisen 
Opin tiedettä sivuavat ajatukset ovat ”osoit-
tautuneet virheellisiksi, epäoleellisiksi tai 
täydellisiksi väärinymmärryksiksi” (Enqvist, 
2011, s. 243).
Tarkastellaan seuraavaksi Viisauden mestari-
en kirjeiden tiedonantoja tieteestä.

Viisauden mestarien kirjeiden tiedon-
antoja tieteestä

Mestari K. H. esitti, että on olemassa muita-
kin aurinkokuntia planeettoineen omamme 
lisäksi. Tämä on oikeaan osunut tiedonanto. 
Tuolloin ei ollut mitään suoraa havaintoa ek-
soplaneetoista, joita on löytynyt tämän kirjoit-
tamisen aikaan noin 4000. K. H. esittää toi-
senkin planeettoihin liittyvän maininnan:

”Tiede tulee kuulemaan ääniä eräiltä planee-
toilta ennen kuin se näkee niitä. Tämä on en-
nustus.” (Barker, 1923/1997, s. 365). 

On mahdotonta, että ääni etenisi avaruudes-
sa. Hyväntahtoinen tulkinta voisi ehkä olla, 
että K. H. viittasikin radioaaltoihin, joiden 
avulla tehtiin vuonna 1992 ensimmäinen hy-
väksytty havainto eksoplaneetasta (https://
en.wikipedia.org/wiki/Exoplanet#History_
of_detection). 

Osumien lisäksi on syytä kertoa myös K. H:n 
tiedonannoista, jotka menivät pahasti pieleen. 
Vaikuttaa siltä, että osa tiedon-annoista on 
virheellisiä siksi, että K. H. ei ymmärtänyt riit-
tävästi klassista fysiikkaa (esim. K. H:n esityk-
set potentiaalienergiasta ja energian säilymis-
laista (Barker, 1923/1997, s- 339 ja s. 174)). 
Tässä kaksi esimerkkiä selvästi virheellisistä 
tiedonannoista:

• Planeetoista: ”Ei kaikkia Merkuriuksen ra-
dan sisäpuolella… olevia planeettoja ole vielä 
löydetty, vaikka niiden olemassaoloa on ko-
vasti ounasteltu. Me tiedämme, että niitä on 
ja missä ne ovat…” (Barker, 1923/1997, s. 
342) 

• Meteoriittitomu: ”Tiede ei luullakseni ny-
kyään pohdi sitä seikkaa, että maa vetää 
magneettina puoleensa meteoriittitomua, 
ja että tämä puolestaan vaikuttaa äkilliseen 
lämpömäärän muutoksiin, varsinkin tuotta-
en kuumuutta ja pakkasta… Joka tapaukses-
sa me kaikki tiedämme, että se lämpö, jonka 
maa saa auringon säteilystä on korkeintaan 
kolmasosa ellei vähemmän kuin se lämpö, 
jonka se saa suoraan meteoreista.” (Barker, 
1923/1997, s. 335)
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Mestarikirjeiden tieteelliset ilmoitukset näyt-
tävän olevan vanhentuneita ja paikoitellen 
täysin virheellisiä. 

Rudolf  Steiner ja tiede

Rudolf  Steiner (1861–1925) oli erittäin mo-
nipuolinen hengentieteen tutkija: tuntuu siltä, 
että hänelle ei mikään inhimillinen ollut vie-
rasta. Hän oli hyvin perillä 1800-luvun lopun 
klassisesta fysiikasta, jota hän oli myös opis-
kellut korkeakoulussa.  Steiner esitti kuitenkin 
useita lausuntoja tieteestä, jotka ovat osoit-
tautuneet virheellisiksi. Seuraavassa kaksi esi-
merkkiä suhteellisuusteoriasta (luentojen pitä-
misen aikaan v. 1920 sekä suppea että yleinen 
suhteellisuusteoria oli julkaistu (http://oaks.
nvg.org/steiner-relativity.html, käännös AS):

• “Lisäksi vaatimuksena on, että käsite tai idea 
on yhtä pitävä todellisuuden kanssa… suh-
teellisuusteoria ei sovi yhteen todellisuuden 
kanssa, vaikka se onkin looginen – ihmeelli-
sen looginen.”

• “Toinen Einsteinin väite on, että kappaleen 
mitat ovat pelkästään suhteellisia ja riippuvat 
liikkeen nopeudesta [Lorenzin kontraktio]. 
Näin ollen Einsteinin teorian mukaan henki-
löllä, joka liikkuisi avaruudessa tietyllä nope-
udella ei enää olisi tilavuutta etuosan ja selän 
välillä, vaan se tulisi paperin ohueksi.” 

Ensimmäinen kohta siis pitää suhteellisuus-
teoriaa loogisena abstraktiona, joka on to-
dellisuudelle vierasta. Näin oli kenties mah-
dollista sanoa vuonna 1920, jolloin oli vielä 
vähän kokeellista näyttöä suhteellisuusteori-
an puolesta. Nykyisin tällainen kritiikki ei ole 
kestävällä pohjalla, koska suhteellisuusteori-
an kokeellinen näyttö on kiistaton: esimer-

kiksi hiukkaskiihdyttimet tai GPS-paikannus 
ei toimisi, jos suhteellisuusteoriaa ei huomi-
oitaisi. Toinen kohta osoittaa, että Steiner ei 
ollut ymmärtänyt, mitä Lorentzin kontraktio 
tarkoittaa (ehkä asia oli selitetty huonosti 
Steinerin käyttämissä lähteissä). Totean tässä 
vain, että kappaleen ominaispituus ei muutu 
liikkeessä millään tavalla, vaikka eri inertiaali-
koordinaatistojen havaitsijat mittaavat pituu-
den lyhyempänä liikkeen suunnassa.

Radioaktiivisuus löydettiin vuonna 1896. 
Radioaktiivisen säteilyn syntymekanismien 
selittäminen onnistui vasta Steinerin kuole-
man jälkeen kvanttimekaniikan kehittämisen 
myötä. Steiner otti kuitenkin jo varsin pian 
radioaktiivisuuden löytämisen jälkeen kantaa 
asiaan: hänen mukaansa radioaktiivisuus on 
ollut olemassa vasta joitakin tuhansia vuosia 
(Grant, 1996). Vuonna 1918 Steiner mainitsi, 
että radioaktiivisuutta on esiintynyt Maassa 
vain Golgatan mysteeristä alkaen (Meyer, 
2014, s. 165).  Vuotta ennen kuolemaansa 
Steiner sanoi, että maapallo ei ole edes 20 
miljoonaa vuotta vanha. Maapallo on nyky-
tieteen mukaan miljardeja vuosia vanha; sii-
hen liittyvä evidenssi on mielestäni kiistaton.  

Henkisten opetusten ja tieteen väli-
sestä jännitteestä

On sanottu, että Raamattua ei kannata lu-
kea luonnontieteen oppikirjana. Samaa 
voin suositella muidenkin henkisten lähtei-
den osalta. Tieteen virheelliset lausunnot 
teosofisissa ja antroposofisissa opetuksis-
sa eivät minua lopulta kovin paljon yllätä. 
Henkiset opettajat eivät ole kaikkien alo-
jen huippuasiantuntijoita vieläpä niin, että 
tämä kattaisi kaikki tieteelliset kysymykset 
kaukaiseen tulevaisuuteen asti. Tätä tul-

kintaa tukee myös K. H:n oma lausunto 
(Barker, 1997, 44): ”Saatatte olla ja olette-
kin meitä paljon etevämpiä kaikilla fyysisen 
tiedon alueilla; henkisissä tieteissä me sitä 
vastoin olimme, olemme ja tulemme aina 
olemaan – teidän MESTAREITANNE.” 

Antroposofi Christopher Bamford on kir-
joittanut erittäin osuvasti siitä, kuinka vihi-
tytkin ovat väistämättä oman aikansa lapsia 
(Steiner, 1973, s. 11-12, suomennos AS):

“Jokainen ihminen, jopa vihitty, syntyy tiet-
tyyn aikaan ja kulttuuriin. Riippumatta siitä 
kuinka syvää rakkautta ja viisautta he pys-
tyvät tuomaan historialliseen hetkeensä, he 
ovat joka tapauksessa väistämättä kyseisessä 
hetkessä ja siten ilmentävät sen satunnaista 
vahvuutta ja heikkoutta suuremmassa tai pie-
nemmässä määrin.” 

Bamfordin tulkinta on mielestäni erinomai-
nen ja sen valossa kannattaa tarkastella edellä 
esille tuotuja asioita. Muutoin on vaarana, että 
teosofinen ja antroposofinen liike jäätyvät ai-
kaan katsoessaan liian kiinteästi 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alkupuolen suurten hen-
kisten opettajien ilmoituksiin. 

Katsotaan seuraavaksi aiheita, joissa tieteelli-
nen tutkimus ja henkiset opetukset kohtaavat 
toisensa.

Kuolemanrajakokemusten tieteellinen 
tutkimus ja henkiset opetukset

Kuolemanrajakokemusten (englanniksi near-
death-experience, nde) tieteellinen tutkimus 
on jatkunut jo yli 40 vuoden ajan. Luotettavan 
kokonaiskuvan muodostaminen on vaatinut 
laajan aineiston keräämisen parhailla tieteel-

lisillä menetelmillä, jotka tässä yhteydessä 
tarkoittavat prospektiivista tutkimusotetta, 
pitkittäistutkimusta, riittävän suurta ihmis-
määrää ja hyvin dokumentoituja olosuhteita 
(Näreaho, 2015). On huomattava, että aikai-
semmin oli käytettävissä vain yksittäisiä anek-
dootteja, jotka eivät pysty antamaan luotetta-
vaa kokonaiskuvaa. Tutkimusten perusteella 
syvän kuolemanrajakokemuksen vaiheita ovat 
(järjestys voi jonkin verran vaihdella, eivätkä 
kaikki raportoi kaikkia vaiheita): 

• ruumiista irtautuminen

• rauhan kokeminen ja tajunnan kirkastumi-
nen

• tunnelin läpäisy

• ylimaalliseen valoon saapuminen

• objektiivinen elämänkertaus, jossa kaikkien 
ajatusten, sanojen ja tekojen vaikutukset toi-
siin ihmisiin tulevat esille hyvin lyhyessä ajassa

• edesmenneiden läheisten ja valo-olennon 
kohtaaminen

• rakkauden ja kaiken ykseyden kokeminen

• paluu fyysiseen ruumiiseen

• osa nde-kokijoista on kertonut fyysisen maa-
ilman havainnoista, jotka on jälkeenpäin voi-
tu todentaa (Holden, 2007); tämän ei pitäisi 
nykytieteen mukaan olla mahdollista aivojen 
toimimattomuuden aikana

Kuolemanrajakokemus voi tapahtua niin 
ateistille kuin uskonnolliselle ihmiselle, sa-
moin lapset ovat kertoneet vastaavanlaisista 
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kokemuksista. Myös syntymästään saakka so-
keat ovat kertoneet visuaalisista havainnoista 
kokemuksen aikana, vaikka heillä ei ole edes 
unen aikana mitään visuaalisia elämyksiä. Ko-
kemukseen ei vaikuta se, onko kokija kuullut 
aiemmin kuolemanrajakokemuksista. (Tosin 
kulttuurien välillä on jonkin verran eroja.) 
Oleellista näissä kokemuksissa on se, että ne 
muuttavat kokijoiden elämää ja heidän arvo-
jaan merkittävällä tavalla niin, että he pyrkivät 
ilmentämään elämässään hyvyyttä ja rakkaut-
ta.

On mielenkiintoista todeta, että mm. elämän-
kertausten kuvaus Viisauden mestarien kir-
jeiden, H. P. B:n, Rudolf  Steinerin ja Pekka 
Ervastin opetuksissa vastaa hyvin nde-koki-
joiden kertomuksia. Otan tässä otteen Viisau-
den mestarien kirjeistä:

”Viimeisenä hetkenä heijastuu koko elämä 
muistiimme ja nousee esiin kaikista unohtu-
neista nurkista ja sopukoista kuva kuvalta ja 
tapaus tapaukselta. Kuolevat aivot yllyttävät 
muistin viimeiseen voimakkaaseen ponnis-
tukseen, ja muisti palauttaa uskollisesti jokai-
sen vaikutelman, joka sille on uskottu aivojen 
toiminnan aikana... Ihminen voi usein näyttää 
kuolleelta, mutta viimeisestä sydämen sykäyk-
sestä siihen hetkeen asti, jolloin elonlämmön 
viimeinen kipinä jättää hänen ruumiinsa, ai-
vot ajattelevat ja ego elää noina muutamina 
lyhyinä sekunteina koko elämänsä uudestaan. 
Puhukaa kuiskaten, kun olette kuolinvuoteen 
ääressä ja tunnette kuoleman juhlallisen läsnä-
olon!” (Barker, 1997, s. 351–352) 

Ervastin kuolemaopetukset sopivat erittäin 
hyvin yhteen edellä esitettyjen syvän kuole-
manrajakokemuksen piirteiden kanssa; Ervas-
tin opetukset sisältävät myös negatiiviset kuo-

lemanrajakokemukset (Savinainen, 2016 ja 
2017).  Mielenkiintoinen ero näissä kuitenkin 
on: Ervastin ja muunkin teosofian mukaan ih-
minen joutuu elämänkertauksen jälkeen – en-
nemmin tai myöhemmin – kiirastuleen, jossa 
hän joutuu kohtaamaan menneen elämänsä 
varjopuolet. Tällaista käsitystä ei esiinny nde-
tutkimuksissa, mutta tälle on luonnollinen se-
litys: nde-kokijat eivät käyneet kuolemanpro-
sessia loppuun saakka, vaan palasivat takaisin 
elämään.

Kuolemanrajatutkimuksen tulokset viittaavat 
vahvasti siihen, että aivot eivät ole tietoisuu-
den lähde, vaan tietoisuus voi toimia aivoista 
riippumatta. Tämän hyväksyminen merkitsisi 
suurta tieteellisen maailmankuvan murrosta. 
Todettakoon kuitenkin, että kaikki kuoleman-
rajatutkimuksen löydökset on skeptikkojen 
taholta pyritty selittämään naturalistisin syin 
(esim. Braithwaite, 2008), mutta mielestäni 
nämä selitysmallit ovat tietyiltä osin keino-
tekoisia ja epäuskottavia (Savinainen, 2011). 
Myös Näreaho (2015) esittää naturalistisia 
selitysmalleja kohtaan hyvin perusteltua kri-
tiikkiä. 

Lasten jälleensyntymismuistojen tut-
kimuksesta

Lasten jälleensyntymistutkimuksen pioneeri 
oli psykiatri Ian Stevenson (1918-2007), joka 
teki kenttätutkimusta tästä aiheesta lähes 40 
vuoden ajan. Hänen työnsä jatkuu edelleen 
Virginian yliopistossa toimivassa Division of  
Perceptual Studies -instituutissa. Hyvin do-
kumentoituja lasten jälleensyntymismuistoi-
hin liittyviä tapauksia on kertynyt noin 2500. 
Esitän seuraavaksi yhteenvedon lasten jälleen-
syntymistutkimuksen löydöksistä (aiheesta 
tarkemmin lähteissä Näreaho, 1995 ja Tucker, 

2015). Yhteenvetoni tässä perustuu antropo-
logi James Matlockin esitykseen (Haraldsson 
& Matlock, 2017):

• inkarnaatioväli on lyhyt: muutamista viikois-
ta muutamaan vuoteen (joissakin tapauksissa 
se on ollut muutamia vuosikymmeniä)

• edellisen persoonan erityiset käyttäytymis-
mallit, jopa taidot ja kieli voivat seurata uuteen 
elämään

• edellisen persoonan kuoleman tapaan liittyy 
fobioita ja joskus syntymämerkkejä

• edellisen elämän henkilöiden ja paikkojen 
tunnistaminen ja niihin liittyvä tunnereaktio

• joillakin on muistoja syntymää edeltävästä 
välitilasta

• varsin monet lapset kertovat valinneensa 
vanhempansa

• jotkut kertovat tehneensä päätöksen jälleen-
syntymisestä kuollessaan

• lapsen äiti voi nähdä enneunen lapsen syn-
tymästä

• lapset ovat yleensä 2–5 vuotiaita, kun alkavat 
kertoa menneestä elämästään

• yleensä, mutta ei aina, lasten muistot häviä-
vät kahdeksanteen ikävuoteen mennessä

• pojat kertovat aikaisemmasta elämästä tyttö-
jä useammin

Todettakoon vielä, että kaikkia tiedonantoja 
aikaisemmasta elämästä ei aina ole voitu tar-

kistaa tai osa tiedonannoista on osoittautu-
nut virheelliseksi: ”täydellistä” tapausta ei 
ole löytynyt (tosin James Leiningerin tapaus 
on varsin vakuuttava (Tucker, 2016)).

Usein edellinen elämä on jäänyt ikään kuin 
kesken, noin puolet ratkaistuista tapauksis-
ta ovat kokeneet väkivaltaisen kuoleman. 
Muistavien lasten jälleensyntyminen tapah-
tuu nopeasti, tyypillisesti puolesta vuodesta 
pariin vuoteen. Teosofiselta kannalta voi-
daan nähdä, että normaali kuolemanjälkei-
nen prosessi on syystä tai toisesta jäänyt ta-
pahtumatta. Silloin voidaan puhua edellisen 
persoonan jälleensyntymisestä; muutoin 
teosofian mukaan persoonallisuus ei jäl-
leensynny, vaan jälleensyntyminen koskee 
yksilöllisyyttä, korkeampaa minää, joka on 
persoonan takana.

Mitä lasten jälleensyntymistapaukset kerto-
vat karmasta? Siinä mielessä karma vaikuttaa 
toimivan, että edellisen elämän, erityisesti 
kuoleman, tapahtumat jättävät näkyvän tai 
toiminnallisen jäljen seuraavaan inkarnaati-
oon.  Myös edellisen elämän vaikeudet, joi-
ta jotkut yrittivät paeta itsemurhan kautta, 
ovat läsnä uudessa elämässä. Tässä karma 
näyttäytyy vahvasti edellisen persoonalli-
suuden jatkuvuutena. Em. Matlock toteaa, 
että karman moraalisesta toiminnasta ei 
kuitenkaan ole näyttöä tutkituissa tapauk-
sissa. Kuolemanprosessissa tapahtuva eet-
tisesti virittynyt elämänkertauskin näyttää 
miltei kokonaan puuttuvan lasten muistois-
ta myös niillä, joilla on muistoja välitilasta. 
Voisiko ajatella teosofisesta näkökulmasta, 
että elämänkertausta ei tapahdu, koska eet-
teriruumis ei irtoakaan samalla tavalla kuin 
normaalissa kuolemanprosessissa?
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Lopuksi muutama sana lasten jälleensyn-
tymismuistojen tutkimuksen kritiikistä. 
Yleisin tapa lienee jättää koko tutkimusala 
huomiotta epätieteellisenä tai muuten vain 
huonona tutkimuksena, johon vakava tie-
demies ei kiinnitä mitään huomiota. On 
kuitenkin joitakin skeptikkoja, jotka ovat 
esittäneet tulkintansa muutamista tutki-
tuista tapauksista tai tutkimuksesta yleen-
sä. Minusta näyttää siltä, että skeptikkojen 
vasta-argumentit tällä alueella ovat yllättä-
vän heikkoja (ks. esim. Savinainen, 2012). 
Viimeinen turva näyttää olevan myöntää, 
että tutkitut tapaukset vaikuttavat aidoilta, 
mutta eivät todista jälleensyntymisen puo-
lesta: uskotaan mieluummin, että niille löy-
tyy joskus tulevaisuudessa täysin järkevä, 
naturalistinen selitys eli hieman kärjistäen 
muotoilen heidän sanomansa näin: ”Olkaa 
huoletta, mitään ei ole, eikä mitään voi edes 
periaatteessa olla materiaalisen maailman 
ulkopuolella”. Tällaiseen uskoon todellinen 
tiedeihminen ei sitoudu. 

Johtopäätöksiä

On hyvin mielenkiintoista, että tiede on 
kohdannut Aikain viisauden kuoleman-
rajakokemusten ja lasten jälleensyntymis-
muistojen tutkimuksen myötä. Nämä muo-
dostavat haasteen materialistisen tieteen 
ihmiskuvalle. Tiede on pohjimmiltaan to-
tuuden etsimistä omalla alueellaan.  Henki-
nen maailmankatsomus puolestaan toivot-
taa tieteen tervetulleeksi ja kenties pystyy 
tulevaisuudessa avartamaan tiedettä anta-
malla sille uusia hypoteeseja testattavaksi. 

Toisaalta monet teosofian ja hengentieteen 
spesifit tieteelliset tiedonannot ovat osoit-
tautuneet kestämättömäksi. Ehkä on syytä 

vakavasti arvioida, mitkä henkiset ope-
tukset kestävät aikaa ja mitkä heijastelevat 
oman aikansa käsityksiä. Oma käsitykseni 
on, että keskeiset opetukset ihmisen henki-
sestä ydinolemuksesta, jälleensyntymisestä 
ja karman laista sekä näihin liittyvät eettiset 
ihanteet ovat ikuisuudesta kotoisin.
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IHMINEN TUNNE ITSESI – viikonloppu
Etelä – Karjalassa, Taipalsaarella 31.8. – 1.9.2019

Kalevalan kankahilla, Kullervon sydänmailla
pienen Saimaan äärellä, honkain helmassa Karjalan

Yritystalo Taipolis, Kirjamoinkaari 50, 54915 Saimaanharju, Taipalsaari

31.8. Lauantai

11.00  musiikkia  / runoja
 luento Olavi Lahtinen: Ihminen – Kuka minä olen!
12.30  tauko Kahvi/tee
14.00 luento  Sauli Siekkinen: Älystä intuitioon – Sydämen avautuminen
15.30   tauko 
16.30  luento  Alexander Jalo: Tunne ja itse – mysteeri nahkakuosissa
18.00  luento   Tarja Pursi: Myötätunnon avulla itsetuntemukseen
 Keskustelu/paneeli 

1.9. Sunnuntai

9.00  musiikkia / runoja
 luento Jani Alho: Haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia itsensä 
      tuntemiselle nykyaikana
10.30  luento  Seppo Tanhua: Astrologia ja kultainen aika 2012 - 2032
12.00  tauko kahvi / tee
13.00  luento  Tapio Rätt-Seule: Kiromantia - kädet ihmisen karman ja    
                 mahdollisuuksien kuvastajana
14.30  luento  Jorma T. Monto: Kolme apinaa 
 keskustelu/paneeli
 kotia kohti

Valoa! 
Ilmoitathan osallistumisesi ajoissa, sähköpostitse tai tekstiviestillä Jormalle ja mielellään heinä-
kuun loppuun mennessä, niin tiedämme luentotilan suuruuden tarpeen. Toki koetamme saada 
matti myöhäiset mahdutettua myös mukaan =)

Jorma Monto jormatapiomonto@gmail.com  0400 434442 

Kirjamyynnissä vain käteismaksu, kiitos
Kulmakoulusäätiö  Ruusu-Risti ry Teosofinen Seura ry

Maalaus Paula Monto
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Tapio Joensuu

Me Too – kajoamattomuuden loukkauksia, 
lemmen leiskuntaa ja vihan vimmaa

Viime aikoina tuskin kukaan on voinut 
välttyä kuulemasta tai lukemasta Me Too 
-liikkeestä.  Aiheesta on vuonna 2018 jul-
kaistu Maaret Launisen ja työryhmän koos-
tama koskettava kirja ”Tästä saa puhua! 
Seksuaalista väkivaltaa Suomessa”. Julkises-
sa mediassa aiheen käsittely vaikuttaa usein 
olevan kovin tunneladattua. On tokaisuja, 
joista paistaa närkästys, halveksunta, ajo-
jahti, ynnä muut kielteiset tunteet. Toki 
löytyy artikkeleita myös tasapuolisesta ja 
vähemmän kuohuttavasta tavasta analysoi-
da hyväksikäyttöä, häirintää ja alistamista. 
Olen kuitenkin saanut käsityksen, että asi-
an tiimoilla puurot ja vellit ovat tavan ta-
kaa menneet sekaisin. Siksi olen koonnut 
joitakin näkökulmia tähän monitahoiseen 
aiheeseen. Otan esille perustavan laatuisia, 
aiheeseen nähden ensisilmäyksellä kau-
kaiselta vaikuttavia mutta kovinta ydintä 
edustavia, oleellisia tieteellisiä perustieto-
ja, jotta teeman taustan moninaisuus tulisi 
esille. Käsittelen biologian ja evoluution 
kannalta sukupuoliin jakautuneisuutta. Siir-
ryn sitten tarkastelemaan neurotieteellistä 
käsitystä käytöksemme perusteista. Kä-
sittelen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja 
sen puutetta. Seuraavaksi otan esiin joita-
kin sukupuolikumppanin valintaan liittyviä 
seikkoja sekä millä tavoin konflikteja voi 
syntyä tässä prosessissa. Lopuksi tarkaste-
len ruusuristiläisiä käsityksiä sukupuolisuu-
desta, sen arvosta ja tulevasta kehityksestä.

Sukupuolisuus ja lisääntyminen
Nykyisen biologisten tieteiden paradigman 
mukaan biologiaan pohjautuvalla tiedolla on 
merkitystä vain biologisen evoluutioteorian 
puitteissa. Eliöt maapallolla elivät arviolta 
kaksi miljardia vuotta sukupuolettomina. 
Arceasolun ja mitokondrion muodostaneen 
bakteerisolun sulauduttua yhdeksi soluksi 
kehittyi myös solun tuma. Varhaisin tunnettu 
osoitus sukupuolisesta lisääntymisestä aito-
tumallisella solulla on noin 1 – 1,2 miljardin 
vuoden takaa. Suvullisessa lisääntymisessä 
on merkittävää, että se mahdollistaa moni-
soluisten eliöiden synnyn ja kehittymisen (1). 
Sukupuolisuus on tapa olla olemassa niin 
yksisoluisille ameboille kuin puille, sienille, 
kovakuoriaisille, kaloille, krokotiileille, kis-
soille ja ihmisille. Sukupuolisuus mahdollisti 
monipuolisten geeniyhdistelmien luomisen 
luonnonvalinnan kohteiksi.  Sukusolujen 
yhdistyminen tuottaa yksilölle ainutlaatuisen 
vanhempien geenien yhdistelmän tehden 
mahdilliseksi nopean evoluution. Aiemmin 
ajateltiin evoluution etenevän hyvin hitaas-
ti. Nyttemmin on löydetty useita tapauksia, 
joissa evoluutio on edennyt nopeasti. Esi-
merkiksi Tenojoen lohet ovat 36 vuodessa 
muuntuneet geneettisesti pienemmiksi ja ai-
emmin sukukypsyyden saavuttaviksi (2).

Sukupuolisuus on erottamaton osa aitotu-
mallisten elämää. Ilman sukupuolisuutta laji 
päätyisi sukupuuttoon. Geeneillä on taipu-

mus jatkaa elämäänsä lisääntymällä. Eliöiden 
päätehtävät ovat syöminen (metabolia) ja li-
sääntyminen. Kiiltomato hankkii syömällä 
energiavaraston ja kun se saavuttaa sukukyp-
syyden, syöminen loppuu ja kerätty energia 
käytetään naaraiden osalta mahdollisimman 
kirkkaan valon luomiseen koiraiden houkutte-
lemiseksi ja munasolujen tuottoon (3). Ihmi-
nen ei ole sukupuolisuudessa poikkeus vaan 
evoluutio varmistaa ihminen hakeutumisen 
toisen sukupuolen luo. Elämä on tältä osin 
romantiikkaa, kilpailua, seksiä ja salajuonia.

Neurotieteellisiä näkökulmia käytök-
seemme

Yksi tapa lähestyä kanssakäymistämme on 
neurotieteellinen hermoverkkoihin pohjautu-
va katsantokanta. Vaikka laajan skaalan hen-
kisten ilmiöiden, kuten tietoisuuden, hermos-
tollisten vastaavuuksien tutkiminen on vasta 
alkutekijöissään, jo nyt on kertynyt valaisevaa 
dataa ja testattavissa olevia teoreettisia malle-
ja on esitetty. Yksi tällainen on kenttäteoria, 
jossa keskeisenä on energia ja sen kulku ai-
voissa (4).  Tietoisuutemme tavoittaa hyvin 
rajoitetusti hermostomme toimintaa. Datan 
kerääminen yhä kehittyneemmillä teknisillä 
apuvälineillä (kuten EEG, korkean erottelu-
kyvyn fMRI, optogenetiikka [mm. GEVI], 
nopea kahden fotonin mikroskopia, hermon 
sähköisen toiminnan mittaaminen ja stimu-
laatio solutasolla [patch-clamp]) auttaa ym-
märtämään käyttäytymisemme hermostollista 
pohjaa. Tietomme informaation kulusta aivo-
jemme osa-alueilla on alkanut avautua samoin 
kuin kehon ulkoisten ja kehon sisäisten ais-
tien sekä ajattelumme yhteydet hermojemme 
sähköisiin, biokemiallisin, aineenvaihdunnal-
lisiin ja geneettisiin muutoksiin. Viimeaikai-
sia tutkimuksia löytyy esimerkiksi tiedelehti 

Neuronista (5) tai NBCI:n sivuilta (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/). Ajatuksiimme, tun-
teisiimme, vireystilaamme ja tietoisuuteemme 
vaikuttavat esimerkiksi niin veren happi- ja 
hiilidioksidiosapaine kuin elimistön lämpötila, 
plasman hormonipitoisuudet (mm. kortisoli, 
oksitosiini, testosteroni), ruoka, aivojen so-
kerin saatavuus, hermosolujen ulkoisen nes-
teen kalium- ja natriumpitoisuudet, hermojen 
välittäjäaineiden (mm. serotoniini, GABA, 
dopamiini, typpioksidi, tyramiini, adrenaliini, 
asetyylikoliini) pitoisuudet ja hermosilmukoi-
den välittömästi edeltävien ja aiempien stimu-
laatioiden määrä ja voimakkuus. Aivomme 
ovat alituisesti toiminnassa. Havainnoimme 
alinomaa ympäristöämme. Näön osalta lii-
kutamme silmiämme keskimäärin kolme ker-
taa sekunnissa itse sitä havaitsematta. Silmät 
suuntautuvat näkökenttään ilmennyttä muu-
tosta kohti tiedostamattamme. Kun sitten 
tarkastelemme lähemmin näkökentän kuvaa, 
tapahtuma on automaatiota hitaampi. Ver-
taamme kuvaa aiempiin kokemuksiimme tie-
dottomasti ja osin tietoisesti. Näön osalta on 
olemassa tieteellistä näyttöä kuvaamastani toi-
minnasta (Taylor 2017). Muiden aivotoimin-
tojen kuten mielen sisäisten kohteiden tarkas-
telun voi olettaa noudattavan samansuuntaisia 
periaatteita myös aikaikkunan osalta. Aivo-
toiminta on niin nopeaa, että voimme kokea 
mielen sisäisiä kohteita muutamia sekunnissa. 
Olemme tietoisia vain yhdestä asiasta kerral-
laan. Niin sukupuolisen kuin muunkin sosiaa-
lisen kanssakäymisemme kannalta merkittäviä 
ovat eettisten arvojen käsittelylle oleelliset 
aivojen etuosat ja tunteisiin liittyvät aivojen 
kuorikerroksen alaiset tumakkeet; talamus, 
hypotalamus ja mantelitumake. Näiden alu-
eiden suhteelliset aktiivisuuden lisääntymiset 
tai alenemiset ovat yhteydessä selkeästi havait-
tuihin muutoksiin kanssaihmisten toiminnan 
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arvioinnissa ynnä oman toiminnan suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Tarvitsemme kylliksi 
ja mukautuvasti etenkin aivojen etuosan kans-
sa yhteistyössä toimivia mantelitumakkeita, 
jotta ylipäätään osaisimme pelätä harkitse-
mattomien tekojemme seurauksia. Toisaalta 
otsalohkolta vaaditaan riittävää kapasiteettia 
hillitä raivoa, joka on puolestaan yhteydes-
sä mantelitumakkeiden yliaktiivisuuteen.

Olen poiminut tiivistettyyn muotoon tär-
keimpiä tieteellisiä tietojamme aivojen toi-
minnasta kokonaisuutena ja aivojen eri osis-
sa sekä nopeita, millisekunneissa tapahtuvia 
muutoksia, jotta oivaltaisimme kuinka valtava 
määrä muuttujia tulee ottaa huomioon ko-
kemusmaailmamme ja käytöksemme syiden 
ja mekanismien informaatioteoreettisessa 
analyysissä. Eikä muuttujien määrää vähen-
nä tieto siitä, että aivoissamme on noin 60 - 
100 miljardia hermosolua ynnä lukuisa määrä 
gliasoluja, joilla niilläkin on osansa informaa-
tion käsittelyssä (17). Kunkin hermon aksoni 
muodostaa tuhansia synapseja toisiin hermo-
soluihin (6). On varsin ilmeistä, että nyt ja 
lähitulevaisuudessa emme kykene ottamaan 
huomioon edes tärkeimpiä neurotieteellisiä 
muuttujia yksilön kokemuksen ja käytöksen 
syiden analyysissä ja ennustamisessa.

Itsemääräämisoikeus

Henkilön itsemääräämisoikeus kuuluu ih-
misoikeuksiin. Itsemääräämisoikeus kuuluu 
velvollisuusetiikan piiriin; muilla eettisillä 
toimijoilla on velvollisuus kunnioittaa yk-
silön itsemääräämisoikeutta (7). Kansain-
väliset sopimukset ihmisoikeuksista ovat 
varsin tuore ilmiö ihmiskunnassa. Kolmi-
kymmenvuotisessa sodassa uskonto näyt-
teli merkittävää osaa. Kahdeksan miljoonaa 
kuolonuhria vaatineen, kärsimyksiä aiheut-

taneen ja näännyttävän sodan lopettanees-
sa Westfalenin rauhansopimuksissa vuonna 
1648 hyväksyttiin periaate ”kenen maan, sen 
uskonto” (8). Kuitenkin rauhansopimuksen 
28. pykälässä myönnettiin protestanteille 
oikeus harjoittaa uskontoaan katolisella alu-
eella (9).   Tämä myönnytys suotiin tuhoa-
vien sotakokemusten kautta ja jälkikäteen 
tarkasteltuna oli enne tulevasta laajemmasta 
suvaitsevaisuudesta. Vasta valistusaikana on 
alettu enenevässä määrin kiinnittää huomiota 
ihmisoikeuksiin, itsemääräämisoikeuteen ja 
yksilön vapauteen.  Vuoden 1948 YK:n ih-
misoikeuksien kansainvälinen julistus (IKJ), 
joka on yhdensuuntainen Teosofisen Seu-
ran julistuksen kanssa, on nykyinen pohja 
ihmisoikeuksille. Toki esimerkiksi monet is-
lamilaiset valtiot eivät ole sitä hyväksyneet. 
Julistuksessa määritellään ihmisoikeudet ja 
valtioille asetetaan velvollisuus turvata ne.

Ymmärrämme, hyväksymme ja vaadimme 
toimillemme omaehtoisuutta vastakohtana 
ulkoiselle suostuttelulle tai pakolle. Suomessa 
ihmisoikeuksia on opetettu kouluissa ja valtio 
on asettunut takaamaan niitä. Erityisryhmien 
itsemääräämisoikeuksien takaaminen on osa 
julkisen median keskustelua ja lainsäätäjän 
toimintaa näinä vuosina.  Itsemääräämisoi-
keustermi ei esiinny suomennetussa IKJ:ssa. 
Itsemääräämisoikeus pohjaa itsemääräytymi-
seen (itsemäärääminen, self-determination). 
Sen teoreettinen perusta on muodollisesti 
esitetty ja hyväksytty 1980-luvulla järkevänä 
empiirisenä teoriana (10). Teorian mukaan 
ihmisen päämääriin pyrkivälle ja psykologi-
selle kasvulle, integriteetille ja hyvinvoinnille 
välttämättöminä ehtoina ovat kyvykkyyden, 
autonomian ja sosiaalisten suhteiden sisäiset 
tarpeet (11). Tällä on merkitystä aiheellemme, 
sillä sukupuolisessa häirinnässä, alistamisessa 

ja väkivallassa on kyse nimenomaan ihmisen 
sisäisten tarpeiden loukkaamisesta.

Homo socialis et sexualis

Seksuaalisen mieltymyksen ja käyttäytymisen 
tieteellinen tutkimus osoittaa, että ihmiset 
kiinnittävät huomiotaan satoihin eri piirtei-
siin (Boyer P. 2018, sivut 125-162). Ihmisen 
pitkä ja avuton imeväis- ja lapsuusaika edel-
lyttävät vanhemmilta yhteistä panostusta, yh-
teistyötä ja voimavarojen jakoa. Parin valin-
nassa suositaan keskitason yläpuolella olevaa 
parasta mahdollista geneettistä kelpoisuutta. 
Partnerin eri valintakriteerit vaihtelevat itse-
näisesti toisistaan riippumatta. Luonnonva-
linnan puitteissa suositaan ominaisuuksia, 
jotka takaavat mahdollisimman terveen ja hy-
väkuntoisen jälkeläisen.  Puoleensa vetävien 
naisten on tutkitusti havaittu haluavan hyvien 
geenien lisäksi muita etuja suhteiltaan (12). 
Nainen voi pyrkiä hankkimaan jälkeläiselleen 
paremman kuntoisuuden geenejä tilapäises-
tä suhteesta ja jättää jälkeläiseen investoin-
nin vakituiselle kumppanille. Toisaalta koska 
mies ei välttämättä joudu kantamaan elatus-
vastuuta, hän voi helpommin paritella tila-
päissuhteessa. Seksuaalisessa valinnassa voi-
daan suosia myös ominaisuuksia, joilla ei ole 
juurikaan tekemistä geneettisen kelpoisuuden 
kanssa. Seksuaaliset mieltymyksen vaihtele-
vat suuresti ajan ja paikan suhteen. Emme 
ole tietoisia niistä aivojen suunnattoman 
monimutkaisista laskutoimituksista, jotka 
laukaisevat itse kunkin mieltymyksen. Tietoi-
nen kokemuksemme on, että jonkun ihmisen 
kasvot ovat vastustamattoman viehättävät tai 
persoonallisuus hurmaava, toisen kasvot taas 
luotaan työntävät ja persoonallisuus iljettävän 
vastenmielinen, kuitenkin useimmiten siltä 
väliltä. Vaikka seksuaalisuus on ymmärrettä-
vä ensisijaisesti lisääntymisen ja suvun jatka-

misen näkökulmasta, käytännössä irrotamme 
sen lisääntymisestä ja harrastamme seksiä 
nimenomaan mielihyvän tai taloudellisen hyö-
dyn vuoksi. Tehokkaiden ehkäisyvälineiden 
kehitys ja laaja käyttö sekä muuttuneet asen-
teet ovat mahdollistaneet vapaammat lyhyem-
pi- tai pidempiaikaiset suhteet.

Liberaaleimmissa länsimaisissa demokratiois-
sa, joissa ihmis- ja kansalaisoikeudet, itsemää-
räämisoikeus ja sukupuolten tasa-arvoisuus 
tunnustetaan laaja-alaisesti valtion ja yksilöi-
den tasolla, voidaan olettaa henkilökohtaisen 
vapauden subjektiivisen loukkauksen aihe-
uttavan voimakkaan vastareaktion. Tällaista 
vastareaktiota on kipakka Me Too – twiittailu. 
Subjektiivinen vapauden tunne edellyttää sitä, 
että henkilö tuntee toisten henkilöiden hyväk-
syvän ja kunnioittavan hänen itsemääräämis-
oikeuttaan ja että henkilö tuntee kykenevänsä 
vaikuttamaan toisiin henkilöihin koskematto-
muuden vaatimuksellaan.  Vapauden tunne 
palvelee yksilöä merkkinä turvallisuudesta ja 
hän voi tämän tunteen avulla rentoutua. Va-
pauden menettämisen ja pakottamisen uhka, 
tilanteen muuttamattomuuden uhka, laukai-
see kauhureaktion. Pelko/kauhureaktio on 
evolutiivisesti oleellinen, nopea tapa vaara-
tilanteen arvioinnissa ja reagoinnissa siihen; 
saalistajan onnistuessa toimiessaan saaliin 
pidempiä pohdiskeluja ei enää tarvita, koska 
häntä ei enää ole. Kauhureaktion voi aikaan-
saada myös koettu uhka maineen, itsekunnioi-
tuksen tai arvovallan menetyksestä; koemme 
tarvetta olla vapaita, oikeutettuja ja arvostet-
tuja sosiaalisia toimijoita. Yksilön kannalta on 
merkityksellistä, että hänen vapauden tunteen 
arvionsa on tarkkaa. Tällöin ei antauduta tur-
hiin pelkoihin ja tuhlata aikaa asioihin, joihin 
ei voi vaikuttaa. Stoalaiset ymmärsivät erottaa 
asiat, joihin ei voi vaikuttaa ja asiat, joihin voi 

2-2019 RR-lehti.indd   22-23 12.6.2019   8.57.23



24 25

vaikuttaa ja keskittyä vain jälkimmäisiin. Va-
pauden tunne liittyy myös onnellisuuteen, 
joka vaihtelee yksilöstä toiseen kuten äkäi-
syyspuuskatkin.

Vapaus aiheuttaa riippuvuutta (Taylor K 
2017, s. 296). Vapaus on huumausaineen kal-
tainen, sitä tarvitaan säännöllisesti ja puute 
johtaa vieroitusoireisiin. Vapauteen tottuneet 
ihmiset taistelevat kiivaasti säilyttääkseen va-
pautensa. Totumme tiettyyn vapauden ta-
soon ja elimistö vaatii suurempaa määrää ai-
van kuten kokaiiniriippuvuudessa (Taylor K 
2017, s. 297). Tarve vapauden lisäämiseen ei 
ole niin suuri kuin tarve säilyttää saavutettu 
vapauden taso. Vaikka länsimaissa naisten it-
semääräämisoikeudessa ja tasa-arvossa vielä 
havaitaan selkeitä puutteita, ne ovat vivahde-
eroja verrattuna esimerkiksi tämän päivän 
islamilaisiin valtioihin, joissa rajoitetaan mui-
den muassa naisten liikkumista, seurustelua, 
pukeutumista ja oikeutta tehdä taloudellisia 
toimia.

Mikä sitten johtaa naisten (joskus myös 
miesten) subjektiivisesti koettuihin ja tosi-
asiallisesti havaittuihin integriteetin loukka-
uksiin; kiusallisiin ehdotteluihin, vihjailuihin, 
nimittelyihin, lähentely-yrityksiin, kourimi-
siin, kosketteluihin, vainoamiseen ja jopa 
raiskaukseen? Ensimmäisenä tulee mieleen 
kontaktia hakevan puutteellinen sosiaalisten 
vihjeiden lukutaito tai vihjeistä piittaamatto-
muus. Fiksu, ihmisoikeudet tunteva ja hyväk-
syvä, riittävän itsenäinen ja omanarvontun-
toinen, sosiaalisesti lukutaitoinen ihminen 
voi periaatteessa välttyä syytetyksi joutumi-
selta. Henkilön ominaisuus ei kuitenkaan ole 
tae, sillä asialla on myös toinen osapuoli eli 
kohde. Kohde voi perusteettomasti syyttää 
ja rekrytoida kanssaihmisiä viattoman pään 

menoksi. Vastikään Suomessa sattui tällainen 
tapaus, jossa käräjäoikeus antoi rikostuo-
mion kunnianloukkauksesta neljälle naiselle 
(13). Sosiaalisten vihjeiden lukutaidon heik-
kous voi johtua myös sairaudesta. Mainitsen 
esimerkkeinä muutaman. Skitsofreniassa 
kasvojen emotionaalisten ilmeiden tunnis-
taminen heikkenee (14). Mantelitumakkeen 
vaurio hävittää emootion ja objektin merkit-
sevyyden yhteyden (Taylor K 2017, s. 236). 
Epäsosiaalisessa persoonallisuushäiriössä 
käyttäytyminen osoittaa toistuvasti piittaa-
mattomuutta moraalista, sosiaalisesta nor-
mistosta sekä toisten oikeuksista ja tunteista. 
Aivojen etuosien (orbitofrontaalinen) vauri-
ossa potilas kadottaa tietämyksensä sosiaali-
sista ja emotionaalisista vihjeistä ja käyttäytyy 
sosiopaattisesti (15). Voi perustellusti olet-
taa, että monet vähäisemmät toimintavaja-
vuudet vaikkapa prefrontaalialueella tai man-
telitumakkeessa ja näiden ja muiden alueiden 
yhteyksien vajavuudet tai ylitoiminnat voivat 
aiheuttaa laajakirjoista vaihtelua sosiaalisten 
vihjeiden havainnoinnissa sekä ymmärtämi-
sessä ja sen kautta käyttäytymisessä. Muutos-
ten ei tarvitse olla pysyviä vaan voivat vaih-
della ajan funktiona.

Kähmintä on ollut maan tapa ex-kansanedus-
taja Taimi Tellervo Koiviston mukaan (16). 
Kulttuurinen yhteys vaikuttaa myös reagoin-
tiin seksuaalisessa häirinnässä. Eduskunnan 
pikkujoulussa vuonna 2017 kansanedustaja 
juovuspäissään ryhtyi kovaotteisesti suutele-
maan kollegaansa, joka teki asiasta oikeute-
tusti rikosilmoituksen. Kansanedustajan ko-
tiseuduilla nainen olisi todennäköisemmin 
toiminut toisin. Hän olisi kolauttanut päih-
tynyttä lähentelijää harjan varrella päähän 
ja tokaissut ”painu siitä nukkumaan”. Näin 
ainakin eräässä kommentissa arveltiin.

Ruusuristiläinen ymmärrys sukupuoli-
suudesta ja sen kehityksestä

Pekka Ervastin ruusuristiläisyydessä sukupuo-
lisuus on yhteydessä aurinkokuntamme eetti-
seen päämäärään. Sukupuolisuus on koulu 
rakkauden, antamisen kehittymiseksi meissä. 
Suvullinen siittämisprosessi syntyi kolmannen 
juurirodun lopulla (PE s.285) ja tulee lakkau-
tumaan kuudennessa juurirodussa, jolloin tu-
lemme luomaan meditatiivisesti (PE s. 326). 
Kahden sukupuolen yläpuolella on kolmas, 
sukupuoleton mies-naisellinen sukupuoli, 
johon meidän tulee pyrkiä. Sukupuolinen 
voima meissä on Pyhän Hengen voima (PE 
s. 4606). Itsekasvatustyössä tähdennetään su-
kupuolista puhtautta, erillisestä miehisestä tai 
naisellisesta sukupuolisuudesta poisoppimis-
ta. Sukupuolisuus on luonnollista mutta sek-
suaalisen himon ja hekuman haku on syntiä. 
Tulee muistaa, että PE:lle synti on hamartiaa, 
jousella ampumista osumatta maaliin, siis asi-
an tekemistä väärällä tavalla.

PE arvelee, että sukupuolinen mielikuvitus 
on ehkä aiheuttanut eniten rikoksia maa-
ilmassa (PE s. 1246). Hän esittää jopa, että 
sukupuolinen magia, charmi, joka saa tytön 
suostumaan aiheuttaa karmallisesti syöpää 
(PE s. 1825). Seuraamus on sama, jos vaa-
dimme sukupuolista yhteyttä ilman toisen 
suostumusta. Tällaisen syy-seuraussuhteen 
esittäminen on raskaan sarjan väite ja pelkkä 
asian toteaminen ei riitä; vaaditaan vahvinta 
A-luokan tieteellistä näyttöä väitteen tueksi. 
Tieteellisen todennettavuuden vaateelle voi-
daan esittää useitakin syitä, joista yksi on jo 
perussairaudestaan ahdistuneen syöpään sai-
rastuneen lastaaminen vielä mahdollisilla itse-
syytöksillä.  Katson, että tällainen väite tulee 
esittää nöyränä ja täysin spekulatiivisena, jollei 

sitä ole vahvalla todistusvoimalla tieteellisesti 
todistettu. Monet ihmiset, sekä miehet että 
naiset, ovat ottaneet PE:hen yhteyttä koskien 
puolison liiallista sukupuolista innokkuutta. 
He eivät ole huomioineet puolison halukkuut-
ta ja puolisot ovat kokeneet tulleensa painos-
tetuiksi.  PE on suorastaan hävennyt sellaisten 
miesten puolesta, jotka ovat ottaneet sellaista, 
mitä ei ole heille täydestä sydämestä annettu 
(PE s. 1834). Hän tuomitsee homoseksuaalien 
vainon ja naisten alistamisen, mikä on linjassa 
Ruusu-Risti Ry:n ohjelmajulistuksen ja libe-
raalin aatevirtauksen kanssa.

Yhteenveto

Olen esittänyt joitakin evoluutiobiologisia 
ja –psykologisia, sosiaalipsykologisia ja neu-
rotieteellisiä tutkimustuloksiin perustuvia 
käsityksiä ihmisen ajatuksista, tunteista ja so-
siaalisesta käyttäytymisestä painopisteenä sek-
suaalisuus. Esityksellä pyrin auttamaan meitä 
ymmärtämään sukupuolisen käyttäytymisen 
moninaisuuden, hienosyisyyden ja herkkyy-
den. Tällainen kokonaisuus on hyvin haavoit-
tuva. Myös henkilökohtaiset, yhteisölliset ja 
valtiolliset sopimukset, normit ja lait säätele-
vät sukupuolisuhteita. 

Kirjoitelmallani olen pyrkinyt esittämään 
käsitykseni, että Me – Too:n kaltainen liike 
tarvitsee yhteiskunnassa vallitsevan, laajah-
kosti hyväksytyn, arvoliberaalien ideoiden 
tietoisuuden tietyn tason. Käytännössä ideoi-
den on jossain määrin täytynyt toteutua. Me 
Too-kirjoitukset ovat tuoneet esille kipeitä ja 
oikaisemista vaativia puutteita tasa-arvossa ja 
kunnioituksessa sekä tietoja seksuaalisesta vä-
kivasta. Tätä artikkelia kirjoittaessani Suomen 
101:en itsenäisyyspäivän aattopäivinä julkises-
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sa mediassa on ansaitusti esillä sarja Oulussa 
tapahtuneita alaikäisiin kohdistuneita seksu-
aalisia rikoksia. Joukossa on mustaakin mus-
temmat lapseen kohdistuneet, toistuneet, 
useampien ihmisten suorittamat rikokset. 
Onko hänellä, tai monella muulla ihmisoi-
keuden loukkauksen uhrilla, voimavaroja 
Me Too – twiittauksiin? Kirjoitukset leviä-
vät sosiaalisen median helppoudella laajalle 
ja nopeasti. Naisasialiikkeitä on esiintynyt 
aiemminkin mutta informaation demokrati-
soituminen saavuttaa nyt paremmin muutoin 
syrjässä olevat ja tuo esille asian laajuuden. 
Toki ylilyöntejäkin on tapahtunut, josta yllä 
oleva esimerkki suomalaisesta oikeustapauk-
sesta.

Ruusuristiläisyys ajaa liberaaleja arvoja. Se 
on ihmisoikeuksia, vapautta ja tasa-arvoa ko-
rostava, vaativiin eettisiin päämääriin pyrkivä 
liike. Se näkee kaiken kanssaihmisten kunni-
oittamiseen ja auttamiseen pyrkivän toimin-
nan kannatettavana mutta ei hyväksy louk-
kausta, panettelua ja alistamista. Sokrateen 
tapaan (Platon. Pidot, 221b-212c) se opettaa 
pyrkimään rakkauden avulla näkemään ja 
ymmärtämään kauneuden idean ja pitää ide-
an kokemisen saavuttamista konkreettisena, 
korkeana päämääränä.

Haluammeko elää yhteiskunnassa, jossa 
Sauvo Puhtilan sanoin: ”Kasvot vieraita on, 
hymy tuntematon”? Ja jos kuitenkin joudum-
me elämään tällaisessa yhteiskunnassa, meis-
sä elää vielä toivo ja ehkä meillä on muisto 
toiveemme täyttymyksestä; tango d’amoren 
siteerausta jatkaen: ”sinut kohdata sain”. 
Kuten kukin meistä voi todistaa, olemme 
tietoisia vain yhdestä asiasta kerrallaan. Asi-
an neurotieteellinen puoli on tutkimuksissa 
paljastunut muodossa ”voittaja saa kaiken”. 

Kun yksi aivojen hermoverkko on ylittänyt 
aktivoitumisen kynnyksen, lähellä olevat 
vaihtoehtoiset verkot inhiboidaan (Taylor 
2017, s. 252-271). Käsillä olevan artikkelin ai-
heen - seksuaalisuudessa ja seksuaalisuuteen 
liittyvissä ihmisoikeuksien loukkauksissa - 
osalta tämä tarkoittaa, että kun kiinnitämme 
huomiotamme rikkomuksiin, loukkauksiin ja 
rikoksiin, silloin emme ole samanaikaisesti 
tietoisia perustavanlaatuisesta, voimaannut-
tavasta, valloittavasta, hurmaavasta yhteydes-
tä, tilasta, jossa voimme turvallisuuden tun-
teen vallitessa luopua omasta autonomiasta 
ykseyden, jaetun yhteyden tunteen hyväksi. 
Mitä useammin kiinnitämme huomiota rik-
komuksiin, sitä vähemmän jää aikaa ja tilaa 
sukupuolisuuden positiivisille puolille. Lähei-
syyden positiivinen puoli on, että silmät lois-
tavat kirkkaina, elämä on elämisen arvoista, 
täynnä toivoa ja unelmia.
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Joka etsii korkeampaa tietoa,
hänen täytyy luoda sellainen itselleen.
Hänen täytyy istuttaa se sieluunsa.

-Rudolf  Steiner

Pohdin tässä esseessä, mistä ymmärtämises-
sä ja tiedon välittämisessä on kyse.

Kielellisen vuorovaikutuksen keskeinen ongel-
ma on alkulähtökohdassa. Siinä, että keskuste-
lu alkaa aina keskeltä jotain. Aloittaessamme 
vuorovaikutteisen keskustelun, sisältää se val-
tavan määrän keskustelijakohtaisia alkuoletta-
muksia ja -vaatimuksia. Keskustelijat vedetään 
sananmukaisesti keskukseen. Mutta millaiseen?

Alkuvaatimukset, kuten esitieto ja esiymmär-
rys, koskevat muun muassa kieltä, sanastoa ja 
terminologiaa. Vaaditaan yhteinen kieli, jotta 
syvempi keskusteluyhteys voisi muodostua. 
Yhtä lailla vaaditaan sopivan avoin asenne 
luoda yhteisymmärrystä niiden käsitteiden vä-
lille, joissa merkitykset eivät kohtaa. Yhteisen 
kokemuskentän puuttuminen hankaloittaa 
oleellisesti käsitteiden merkitysten yhteenso-
vittamista.

Reaaliaikaisessa keskustelussa on mahdollista 
parantaa nopeastikin yhteisymmärrystä. Eriai-
kaisessa viestinnässä, kuten kirjojen ja artikke-
lien kohdalla, tehtävä on lukijan kannalta haas-
tavampi. Yksi lukijan keinoista on ensin yrittää 
parhaansa mukaan muodostaa yksityiskohtien 
avulla kokonaiskuva. Sitten lukijan täytyy yrit-

tää muodostuneen kokonaiskuvan avulla uu-
delleen ymmärtää niitä yksityiskohtia, jotka 
jäivät epäselviksi. Tätä prosessia kutsutaan 
humanistisilla aloilla ymmärrystä lisääväksi 
hermeneuttiseksi kehäksi.

Alkuolettamukset liittyvät aiempiin kokemuk-
siin, erityisesti valmiiksi hankittuun tietoon. 
Olettamuksia tehdään sekä toisten, että oman 
tiedon suhteen. Tyypillisesti oma tieto kat-
sotaan paremmin perustelluksi kuin toisten 
tieto. Vuorovaikutteisessa keskustelussa olisi 
kummankin osapuolen hyvä luopua ennak-
kokäsityksistä ja pyrittävä eläytymään toisen 
osapuolen merkitysten maailmaan.

Yksin luetun tekstin osalta lukijan rooli on 
myös vaativa. Jos hän haluaa ymmärtää lu-
kemaansa, on lukijan hypättävä kirjoittajan 
maailmaan ja yritettävä selvitä siellä annettu-
jen sanallisten tienviittojen avulla. Toisaalta 
teksti on siinä mielessä armollinen tiedon vä-
lityksen muoto, että sitä voi selata edestakai-
sin ja palata aina uudelleen lauseen, kappaleen 
tai koko tekstin alkuun. Puheen kuuntelu on 
temporaalista, vahvasti ajalliseen tapahtumaan 
sidottua. Toisaalta puhujasta voi välittyä muu-
ta informaatiota, sanattomia nyansseja, jotka 
auttavat tiedon siirtymisessä.

Suotuisan alkulähtökohdan löytämi-
nen

Voimmeko koskaan täysin nollata aivojam-
me ja jotenkin kokeilla pikasyötöllä, miten 
tietomme ja ymmärryksemme kasautuu ja 
muotoutuu? 

Psykologisissa reboot-ohjelmissa, joissa 
uudelleennimetään, -tarkennetaan ja -arvo-
tetaan mielen sisäiset käsitteet, nollaus ei 
toimi ihan tarkoittamassani merkitykses-
sä. Meidän täytyy nähdä jotenkin muuten, 
että olemme keränneet tietoa maailmasta 
tietoisesti sitä hakien ja tiedostamatta sitä 
omaksuen. Jotenkin meidän täytyy huoma-
ta keskellä alkuolettamusten ja -vaatimusten 
sekamelskan, että menneisyys muodostaa 
meille alkulähtökohdan. Se voi olla suotui-
sa, mutta myös epäsuotuisa tiedon ymmär-
tämiselle.

Enemmän aiheesta, esimerkiksi tiedosta 
tietävä, saattaa olla epävarmempi johtuen 
kasvavasta tietoisuudesta sen suhteen, kuin-
ka vähän hän tietää. Vähemmän tietävä voi 
olla varmempi. Näin on harmiksemme yl-
lättävän usein. Mutta se ei ole läheskään niin 
harmillista, kuin kulttuurillinen yliarvostuk-
semme ulkoista vakuuttavuutta ja sisäistä 
varmuuden tunnetta kohtaan. Ihmisen on 
vaikea huomata petosta, mutta vielä vaike-
ampi on huomata itsepetosta.

Muinaisille gnostilaisille tieto (kreik. gnosis) 
tarkoitti karkeasti ottaen samaa kuin us-
konnollinen pelastuminen pimeydeltä, tie-
tämättömyydeltä ja sielun kuolemalta. Yhä 
edelleen, monelle väärän tiedon omaksumi-
sesta aiheutuva kiinnijäämisen häpeä ja siltä 
pelastuminen, on tiedon väärti. Tietoon lii-

tetään paljon erilaisia tunteita. Yksi vahvim-
mista on varmaankin varmuuden tunne.

Varmuutta pidetään tiedon mittana, luuloa 
taas kauheana tautina. Jos ajan mittaan pal-
jastuu, että tieto ei pitänytkään paikkaansa, 
on meille tyypillistä kuitata varmaksi luultu 
tieto uskoksi. Tieto saa yleensä lopulta puh-
taat paperit. Sillä on ympärillään jonkinlainen 
koskemattomuuden viitta. Tieto, merkitykses-
sä tietäminen, ei voi osoittautua myöhemmin 
valheelliseksi tai vääräksi, koska muuten se ei 
olisi ollut tietoa. Siksi filosofit puhuvat mie-
luummin tiedosta tosi uskomuksena. Usko-
mus voi olla tosi tai väärä, samoin kuin uutiset 
voivat olla oikeita tai valheellisia. Tällaisen tiu-
kan määritelmän mukaan tieto ja tietäminen 
ovat absoluuttisia. Ihminen joko tietää pysy-
västi tai ei tiedä ollenkaan.

Menemättä tarkempiin yksityiskohtiin, tällai-
silla ajattelun lähtökohdilla tehdään tietämi-
sestä itseasiassa lähes mahdotonta. Jo varhai-
set antiikin filosofiaan, erityisesti skeptisismiin 
perehtyneet kirkkoisät näkivät, että tiedon 
määrittelyyn liittyi ylitsepääsemättömiä vai-
keuksia. Tuli helpommaksi kannaksi puhua 
uskosta, johon liittyi pelastusvarmuus. Mitä 
vahvempi oli usko, sitä varmempi oli pelastus. 
Usko ajoi tiedon virkaa ja pelastusvarmuuden 
tunne ajoi uskon virkaa. Nykyään ehkä ylei-
nen kanta on samansuuntainen. Voimme sa-
noa vain mielipiteitä ja näkemyksiä tiedosta ja 
totuudesta. Enemmän on arroganttia, vähem-
mässä ei ole mitään mieltä.

Ongelma voi silti olla enemmänkin käsitteel-
linen. Jos näemme kuun suurempana taivaan 
rannalla kuin keskitaivaalla, tai suoran rau-
takangen taipuvan veteen kulmassa upotet-
tuna, niin kokemus ja näköhavainto on aito. 

Marko Manninen

Alkulähtökohdista Kaikkikeskukseen
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Kokemusta on turha kieltää, vaikka se olisi 
aistiharha. Aistimuksella, vaikka se olisi opti-
nen illuusio, on fysiologinen perusta.
Kun alamme tulkitsemaan kokemusta, voi-
daan se tuoda kriittisen tarkastelun piiriin. 
Henkilökohtaisen kokemuksen ja yhden raja-
tun näkökulman rinnalle voidaan nostaa yh-
teinen kokemus ja kokemuksen analysointi. 
Jos tieto nähdään kokemuksena tai taitona, 
niin on se aina aito ja siinä mielessä tosi. Jos 
tiedon merkityspiiriä laajennetaan tarkoitta-
maan myös kaikkia koskevan todellisuuden 
luonnetta, suoran aistihavainnon tai koke-
muksen ulkopuolella olevaa todellisuutta, 
niin siirrymme yhteisölliseen empirismiin, 
kollektiivisen järjen piiriin. Silloin tiedon 
määrittelee yleinen mielipide, tai asiantunti-
joiden arviot, miksei myöskin jonkin yksit-
täisen auktoriteetin, kuten vahvan kansain-
välisen poliitikon, arvostetun elokuvatähden, 
tiedemiehen tai tietäjän tiedonanto. Iso osa 
tietoon liittyvistä konflikteista syntyy täs-
sä eturistiriitojen maastossa, jossa puhtaan 
järjen (Immanuel Kant) ja inhimillisen ko-
kemuksen (Georg Hegel) väliltä ei löydetä 
kompromissia.

Tiedolla on aina ollut psykologista arvoa, 
mutta nykyään tietoa mitataan vielä enem-
män mammonalla. Siinä mielessä olemme 
siirtyneet takaisin kohti keskiajan anekaup-
paa, jossa tieto alennetaan pelkäksi dataksi ja 
informaatioksi, jota voi ostaa ja myydä. Mikä 
näistä on lopulta suurin vääryys, mitata tietoa 
rahassa, vakuuttavuudella vai varmuudella?

Toki on ymmärrettävää, että esimerkiksi 
gnostilainen tiedon tie, joka vaatii monimut-
kaiseen maailmankuvaan vihkiytymistä ja 
itsestä luopumista, on epäsopiva massojen 
viihteeksi. Kun jokin sisäinen todellisuuden 

muoto käsitteellistetään, luodaan sanoiksi 
eli symboliksi, niin ei voi välttyä siltä, että 
se tulee joskus jollain tavalla maallistetuksi, 
jopa häväistyksi. Ristiä voi vapaasti pyörittää 
ylösalaisin, eikä kukaan omista symbolin eri 
muotoihin lopullista tulkinnan oikeutta. Se 
kuuluu symbolien vapaan käyttöoikeuden 
luonteeseen. Oscar Wilden mukaan käsittei-
den merkitysten muuttaminen on julminta 
väkivaltaa, mitä ihminen voi tehdä. Sanojen 
merkitysten luominen taas on vapauden ja 
luovuuden perusta, kaikkien oikeus.

Tiedon suhde vapauteen ja hyötyyn

Tieto on suureksi osaksi annettua, mutta 
osaksi myös luotua, luovutettua, meistä ir-
rotettua tai otettua. Joskus tietoa saa jopa 
nyhtää. Platonin Menon-dialogissa Sokrates 
kykeni oikeilla kysymysten asetteluilla ja viek-
kaalla houkuttelulla saamaan oppimattoman 
orjan kertomaan geometrisen totuuden ne-
liön pinta-alan tuplaamisesta. Meissä on tie-
dostamatonta tietoa, käyttämätöntä potenti-
aalia.

Filosofisessa tietoteoriassa alkulähtökohdat, 
eli alkuvaatimukset ja -olettamukset, eivät 
koske vain psykologista tiedon välittämisen 
ongelmaa. Tietoteoriassa kysytään, voiko tie-
toa olla ensinkään ilman yhdessä tarkasti so-
vittuja tai mahdollisesti sumeasti määriteltyjä 
alkulähtökohtia.

Omasta oivalluksesta kumpuava alkulähtö-
kohtani on se, että kun alamme käsittele-
mään tietoa, kun teemme intervention tie-
don luonnetta käsittelevään aiheeseen, niin 
se tapahtuu “kesken kaiken”. Interventio 
tapahtuu jossain keskellä omaa henkilökoh-
taista aiheen käsittelyn historiallista jatku-

moa, ja se yhtyy toisen ihmisen vastaavanlai-
seen historialliseen jatkumoon. Emme aloita 
tyhjältä pöydältä ja katso miten tieto syntyy 
tai mitä tieto on, vaan meillä on jo valmiiksi 
kokemuksia ja käsitteitä, joilla yritämme ava-
ta aihetta. Joudumme hyväksymään, että al-
kulähtökohdassa on paljon alkuvaatimuksia 
ja -olettamuksia.

Seuraavat kysymykseni ovat: mihin ja miten 
voin jatkaa, kun havahdun “kesken kaiken” 
tutkimaan tietoa? Voinko käydä läpi kaikkia 
tietoni lähteitä, perusteita ja muotoja? Voinko 
arvioida, mitkä niistä ovat varmistettuja hyväk-
syttäviä lähtökohtia, voinko karsia jotain pois, 
lisätä tai muokata jotain? Voimmeko olla vapai-
ta alkuolettamuksista?

Suurin osa tietoteorian (epistemologia) filo-
sofeista on järkeillyt, että alkuolettamuksista 
(aksioomat) ei voi päästä eroon. Paras mitä 
voimme tehdä, on yrittää selvittää, mitkä ovat 
järkevimmät, pysyvimmät ja toimivimmat al-
kuolettamukset. Tietoteoriassa tällaiset niin 
kutsutun fundamentalistisen koulukunnan 
edustajat kysyvät, mitä voimme ja mitä meillä 
on oikeus olettaa. Esimerkiksi minun itseni sal-
lima ja omasta mielestäni perusteltu oletus on, 
että aloitamme keskustelun tiedosta “kesken 
kaiken.” En aloita sitä alusta, enkä lopusta, en 
makrosta enkä mikrosta, vaan mesosta, keski-
maasta, manvantaran (kosminen toiminnan ai-
kakausi idän uskonnoissa) puolivälistä.

Tutkimalla tieto-sanan käytön historiaa, saan 
rakennettua jonkinlaisen kuvan siitä, mitä tie-
dolla on eri lännen ja idän filosofioissa ja arki-
sessa kielenkäytössä tarkoitettu. Haluanko sa-
maistua enemmän a) siihen, että tieto on hyvin 
perusteltu tosi uskomus b) siihen, että tieto on 
esteettistä ymmärrystä c) siihen, että tieto on 

itsetietoisuutta d) siihen, että tieto on bittejä vai 
e) siihen, että tieto on aaltofunktiolla kuvatta-
vissa oleva havainnoijasidonnainen kvanttitila?
Toinen alkulähtökohtani tiedon suhteen on, 
että voin tutkia sitä kaikilla yllämainituilla ta-
voilla. Voin lähestyä tietoa tiedollisesti, muo-
dollisen loogisesti, mutta myös niin, että ko-
etan havainnoida, miten tiedonmuruset ovat 
saaneet alkunsa minussa. Minulla ei ole aina 
ollut samaa tietomäärää, minulla ei ole ollut 
samoja valmiuksia kirjoittaa tiedosta, minulle 
ei ole tullut vastaan samoja kysymyksiä, jne. 
Jollain tavalla ne ovat saaneet alkunsa minussa. 
Tieto on muotoutunut minussa, kehkeytynyt 
tähän pisteeseen. Tästä alkaa kriittinen katsa-
us menneisyyteen, jossa kyseenalaistan myös 
oman tietoni.

Voin katsoa taaksepäin elämääni ja tutkia, 
millaista tietoa olen kerännyt. Voin yrittää ka-
tegorisoida ja verrata sitä nykyisin saatavilla 
olevaan tieto-opin hierarkkisesti jäsenneltyyn 
informaatioon (data, informaatio, tieto, in-
tuitio, ymmärrys, viisaus). Pystyn piirtämään 
jonkinlaisen jatkumon siitä, miten olen pää-
tynyt nykyiseen havahtumiseen tiedon luon-
teesta. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä 
historiallinen katsaus selittää varsin seikka-
peräisesti, mitä tieto tarkoittaa minulle. Tieto 
henkilökohtaisen elämäni kontekstissa on ko-
herenttia.

Mutta eikö tiedon hyöty ole enemmänkin sii-
nä, miten sitä voidaan soveltaa, miten se istuu 
ympäristöönsä? Vertauskuvallisesti sanottuna 
kupin todellinen hyöty tulee sen luomasta tyh-
jästä tilasta, ei siitä, mitä kuppi on tai millä ni-
mellä sitä kutsutaan. Tiedon osalta unohdam-
me usein, että sen määrittely itsessään ei tee 
tiedosta hyödyllistä, vaan se, miten tietoa voi-
daan käyttää, mitä se voi saada aikaan meissä.
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Lisää tietoteorian piirissä nousevia kysy-
myksiä ovat: antaako tieto meille valtaa, 
onko taito tietoa, voimmeko tietää vahin-
gossa, vastaako ymmärryksen hetki esteet-
tistä hyvän olon tunnetta, milloin tiedosta 
tulee viisautta, entä mikä on totuuden suh-
de tietoon? Jnana, Gnosis, Da’at, Ba, Neu-
vo, Vipusen Vatsa. Aihe on rajaton, sanot-
tavaa loputtomasti, mutta aika armoton.

Sanoilla on merkitystä

Olen vähitellen luopunut syyttämästä kiel-
tä ja sanoja liian rajoittuneiksi kuvaamaan 
kokemuksia ja todellisuutta. Millä perus-
tein kirjoitettu tai lausuttu sana on jotenkin 
olemuksellisesti erilainen merkki/symboli, 
kuin geometrinen kuva, uskonnollinen 
metafora, kokemuksen kuvailu tanssin 
liikkein, rituaali, samassa tilassa koettu 
meditatiivinen tila? Mikä niistä tekee niin 
erilaisen, mikä niistä tekee niin samanlai-
sen? Sanat ja kieli, eli viesti ja viestiväli-
ne ei välttämättä ole se rajoittavin tekijä, 
vaan rajapinnat, jotka luovat ja tulkkaavat 
viestiä. Biosemiotiikassa hajut, maut, kaik-
ki aistimukset kuuluvat merkki ja symboli 
-yläkäsitteiden alle.

Symboli (kreik. symboloin) tarkoittaa yh-
teen liittämistä, kahden ymmärtäjän sa-
maan piiriin saattamista. Siinä piirissä, so-
pimuksen mukaan, kirjain P voi tarkoittaa 
yksinkertaisesti vain kirjainta pee. Mutta se 
voi yhtä hyvin tarkoittaa kreikkalaista kir-
jainta pii (Π), jonka merkityksen avaami-
seen tarvitaan äärettömän paljon paperia. 
On totta, että joissain muinaisissa kielissä 
kirjainten monimerkityksisyys on säilynyt, 
ja toiset aakkostot ovat siinä mielessä köy-
hempiä. Olemme kuitenkin loppukädessä 

itse vastuussa siitä, kuinka syvän ja laajan 
merkityksen kukin käyttämämme kirjain 
tai sana, eli kukin symboli saa.

Tietoa ei nähtävästi pysty määrittelemään 
ilman esitietoa, jota ei voi määritellä ilman 
esiesitietoa, jne. Tieto on itseensä rajattu 
ja sidottu käsite, kehäpäätelmä. Nimittäin, 
niin kauan kuin se käsitetään käsitteenä. 
Mutta mistä sitten muodostuvat kaikki ne 
sanat, käsitteet ja ideat, joilla tietoa kuva-
taan, miten niitä vastaavat ajatukset muo-
dostuvat? Entä jos tieto onkin käsittämistä 
tai ymmärtämistä? Mikä on lopputulema?

Lopputulema

Rudolf  Steiner kirjoitti tietoteoriaa käsit-
televän väitöskirjansa ”Totuus ja tieto” 
vuonna 1892. Väitöskirja oli johdanto pa-
remmin tunnettuun ”Vapauden filosofia” 
teokseen. Steiner piti näitä molempia teok-
sia perustana koko myöhempään teosofi-
seen ja antroposofiseen tuotantoonsa. Väi-
töskirjassa Steiner esittää tietotapahtuma 
ja tietotoiminta -käsitteiden avulla, miten 
tiedon syntyprosessin ymmärtäminen on 
avain korkeampaan tietoon. Steiner löytää 
Kantin ja Hegelin väliltä kompromissin 
laajentamalla Fichten ja Goethen filoso-
fiaa. Opponoitavaksi filosofiaksi Steiner 
valitsee korkealle arvostamansa tietoteo-
reetikon Eduard von Hartmannin trans-
sendentaalisen realismin.

Steinerin mielestä totuuteen ja tietoon ON 
mahdollista päästä löytämällä edellytyksis-
tä vapaan lähtökohdan, joka tapahtuu itse-
tietoisesta ja vapaasta sanan merkityksen 
luomisesta käsin. Väitöskirjassaan “Totuus 
ja tieto” sivulla 20 Steiner kirjoittaa:

“Aivan samoin olisi tietoteoreetikon joh-
dattavissa huomautuksissaan osoitettava tie 
edellytyksistä vapaaseen lähtökohtaan, mut-
ta tietoteorian varsinaisen sisällön on oltava 
tästä johdatuksesta riippumaton.”
Ratkaisu on ajattelun ajattelussa, ymmär-
tämisen ymmärtämisessä, käsitteiden kä-
sittämisessä ja tässä prosessissa kehittyvän 
uuden kognitiivisen kyvyn avulla henkisessä 
vapautumisessa. Tämä tie vie ajattelun ja 
havaitsemisen kyvyn erottamiseen toisis-
taan, toisin sanoen krishnamurtilaiseen suo-
raan havainnointiin ja tietoiseen läsnäoloon. 
Steiner teki sen pureutumalla syvälle tiedon 
luonteeseen rakentaen vahvan tietoteoreet-
tisen perustan omalle työlleen. Samoin kuin 
teki jokainen hänen aikalainen itseään kun-
nioittava mannermainen filosofi.

Ymmärtää yhtä ja tarkoittaa toista. Käsi-
tämmekö, että tiedolle on annettu monta 
merkitystä? Se on lopputulema, joka on uu-
den alku.

Kaikkikeskus

“Kesken kaiken”-piste on joka hetki ja 
kaikkialla. Kutsun sitä tässä esseessä kokei-
lumielessä nimellä Kaikkikeskus minimoi-
dakseni omalla uudella käsitteellä vanhat 
arvolataukset, luodakseni tuoreen merkitys-
verkon, joka ei taistele muita merkitysverk-
koja vastaan.

Olemme aina “kesken kaiken”, kesken-
eräisinä keskellä jumalaista interventiota. 
Zeuksella, kreikkalaisen mytologian pilvi-
en kerääjällä ja ukkosen jumalalla, on valta 
vapauttaa Odysseus seireenien lumoukses-
ta, Calypson hunnusta ja Circen kynsistä. 

Jokainen salamana tuleva havahtuminen 
luo keskipisteen, josta on yhtä pitkä mat-
ka kaikkialle kehän pisteisiin. Henkisten 
opetusjärjestelmien tarkoitus on kuljettaa 
totuudenetsijät edestakaisin tuohon keski-
pisteeseen, kotiin. Edestakaisin siksi, että 
vaikka tietotoiminnan alku on keskustassa, 
valo eli dynaaminen ymmärrys on spiraali-
maisella kehällä. Uskonnollisessa vertausku-
vastossa tätä kuvataan maan ja taivaan väliä 
tikapuilla kulkevien enkelten joukolla. Py-
hästä tilasta profaaniin palaaminen, ymmär-
ryksen ja taiteen avulla materian henkistä-
minen, eli se, miten monadi toimii dyadissa, 
on toisen asteen projekti.

Koska aivojen täydellinen nollaus ja reboot-
taus on mahdotonta ilman jälleensyntymää 
tai salaperäistä ylösnousemusruumiin ra-
kentamista, meidän täytyy jotenkin yrittää 
ensin kuvitella sekä tiedottoman, että aja-
tuksettoman tilan mahdollisuus. Sitten tila 
täytyy toteuttaa joko hengityksen tarkkai-
lun, itsekyselyn, bhaktin, seremoniallisen 
vaikuttamisen tai filosofisen analyysin avul-
la vetäytyen Kaikkikeskukseen. Hankkiutua 
sellaiseen ajatuksettomaan tarkkaavaisuu-
den tilaan, jossa ei ole alkuolettamuksia. 
Tarkkailla ympäristöä ensin ilman reagoin-
tia. Katsoa sieltä tiedon ja ilmiömaailman 
syntyä, asettautua kysyjän ja ihmettelijän 
rooliin. Sitten kuvailla syntynyttä tilaa kaikin 
mahdollisin tavoin, sanoin, taitein, tietein, 
elein, tuntein, liikkein. Rakentaa ylhäältä 
käsin, vapaasta tahdosta ja itsetietoisesti hy-
poteesi, oma mahdollinen kuvailu tiedolle. 
Hypoteesi, joka toimii porttina, ei niinkään 
ulkoiseen irrallaan olevaan transsendentti-
seen tietoon, vaan immanenttiin, maailman 
ja ihmisen sisällä olevaan jumalviisauteen.
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Se, mikä on kuvailua, ei ole propositionaali-
siksi totuuslauseiksi muodostettu väite, eikä 
se siksi voi koskaan olla sinänsä väärin. Mut-
ta siitä en ole ihan varma, kuuluuko tällainen 
tietotoiminta enää sitten tietoteorian piiriin, 
vai avaako se uuden portin metafysiikkaan!

Pohdinnan pohjana, liikkeelle laittavi-
na lähteinä:

Rudolf  Steiner: Totuus ja tieto (1892)
Rudolf  Steiner: Vapauden filosofia (1894)

Rudolf  Steiner: Kuinka tuntea korkeammat 
maailmat? (1904)
Keith Lehrer: Theory of  Knowledge (1990)
Ronald H. Brady: How We Make Sense of  the 
World - A Study in Rudolf  Steiner's Episte-
mological Work (2003)
Riku Juti: Tiedon filosofia - Antiikista nykyai-
kaan (2013)
Eliseo Fernández: Peirce and Biosemiotics - 
A Guess at the Riddle of  Life (2014)
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    13.00 – 15.00 Alustus, luku 5 + kommentaariot   Ilmarinen
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Maanantai 1.7.    9.00 – 11.00 Aamupuheenvuorot 
    11.00 – 13.00 Lounas 
    13.00 – 15.00 Alustus, luku 6 + kommentaariot   Jousimies
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Anne Paalo 

Taide henkisenä inspiraationa

Henri Beyle Stendhal oli nuori ranskalainen 
sotilas, joka haaveili rakkaudesta ja halusi kirjai-
lijaksi. Kokemuksensa firenzeläisessä kirkossa 
1811 hän kirjasi ensin päiväkirjaan ja myöhem-
min julkaisi. Kokemus ei ole kaikkien kokema, 
mutta varmasti sen kaikuja voi aavistaa vie-
hättyessämme jostain taideteoksesta. Kyse on 
Stendhalin syndroomasta eli hurmiosta taiteen 
äärellä. Sille ei ole lääketieteellistä diagnoosia. 
"Siellä, rukousjakkaran porrasaskelmalla istu-
en, pää takakenossa ja lukupulpettiin nojaten, 
jotta voisin katsella kattoa, Volterranon sibyllat 
antoivat minulle ehkä väkevimmän mielihyvän, 
minkä maalaus on minulle koskaan antanut, 
ylevän kauneuden mietiskelyyn syventyneenä, 
minä näin kauneuden läheltä, minä ikään kuin 
kosketin sitä. Olin päässyt sille tunteiden ta-
solle, jolla kuvataiteen antamat taiteelliset tun-
temukset kohtaavat intohimoiset tunteet. Kun 
tulin ulos Santa Crocesta, minulla oli sydämen-
tykytystä, jota Berliinissä kutsutaan hermoiksi. 
Elinvoimani olivat uupuneet ja pelkäsin kaa-
tuvani kävellessäni."  Maalaukset olivat vähän 
tunnetun Volterranon kattomaalauksia, jotka 
esittivät sibylloja, antiikin ennustajia. Arvoi-
tuksellisia naisia, joiden katse suoraan silmiin 
sai nuoren miehen aivan raiteiltaan. 
 
1970-luvulla Stendhalista kiinnostui firen-
zeläinen lääkäri Graziella Magherini. Hänen 
mieltään olivat pitkään askarruttaneet vastaan-
otolle tuodut turistit, jotka olivat Firenzen tai-
dekohteissa saaneet voimakkaita kohtauksia. 
Pyörtymistä, itkukohtauksia ja ohimeneviä 
psykoottisia sekavuustiloja. Stendhalin synd-

roomassa taideteos laukaisee katsojassa odot-
tamattoman ja hallitsemattoman tilan, vie jalat 
alta ja nostaa esiin voimakkaita tunteita. Osa 
kokee psykoottisia oireita, osalle taas kokemus 
on pelkästään hieno ja myönteinen. Syndroo-
ma ei ole virallisesti sairaus eikä sen kokemista 
ole onnistuttu laboratoriossa toistamaan. Se 
olisi sama, jos vietäisiin ihminen laboratorioon 
ja sanottaisiin: Sinun tulee kokea rakastuminen 
ensisilmäyksellä. Ei ole tietoa mitä ihmisessä 
silloin tapahtuu. Stendhalin elämää ja sairaus-
historiaa on tutkittu. Kohtausta on selitetty 
syfilis-tartunnalla. Hän itse epäili oudon  sil-
mäsairauden tuoneen kyyneleet silmiin. Siinä 
ei ole periaatteessa mitään järkeä, sitä on han-
kala selittää toiselle ja silti se on totta.

Kohtauksia aiheuttaneita teoksia ovat renes-
sanssi- ja barokkimestareiden työt ja aivan 
abstraktit teokset. Tuntemuksen taustalla 
saattaa olla voimakkaita heltymyksen ja surun 
tunteita. Nainen ymmärsi vasta Neitsyt Ma-
ria -teoksen edessä, että hän todella oli me-
nettänyt kuolleen aviomiehensä lopullisesti. 
Toisaalta tytär oli pian synnyttämässä uutta 
elämää. Oli ollut kuolemaa, oli tulossa synty-
mää, ja hän tarvitsi maalauksen ymmärtääk-
seen ja itkeäkseen. Potilaista tiedetään,  että 
he yleensä ovat 20-40 –vuotiaita. Kolmasosa 
on miehiä ja yleensä eivät taiteilijoita. Tällais-
ta kokemusta ei voi tilata eikä ostaa, mikään 
elämysteollisuus ei voi tarjota sitä maksua vas-
taan. Jos kuuluu niihin onnellisiin, jotka saavat 
kokea jotain niin voimakasta, ei pidä pelästyä. 
Kokemuksen haluaa muistaa ja se kannattaa 

jakaa jonkun kanssa. Miten kävi Stendhalille, 
joka antoi syndroomalle nimensä?  Ura kaatui 
Napoleonin mukana ja hänestä tuli harmaa 
virkamies,  joka söi epäterveellisesti ja ei kos-
kaan löytänyt elämänsä rakkautta. Onneksi 
oli onnellinen kirjoittaessaan ja jäi lääketie-
teen historiaan.

Luovuus on eräs vapauden laji ja hyvin haa-
voittuva sellainen. Ihminen voi olla monella 
tavalla luova, mutta moni kanssaihminen voi 
tietoisesti tai tietämättä tuhota toisen luo-
vuutta. Tätä on arvostelu, kritiikki, yhteisöstä 
sulkeminen, syyttely väärästä ajattelutavas-
ta ja näin tuhota kaiken. Monilla taiteilijoilla 
on melko traaginen elämä ja taipumus rikkoa 
rajoja muille todellisuuden tasoille. Samalla 
moni tulee rikkoneeksi itsensä. Inspiraatio 
voi tulla monilta tasoilta, mutta intuitio usein 
puhtaalta hengen alueelta. 

Taiteilija voi inspiroitua syvälle henkisel-
le tielle, mutta ei ole aina valmis. Ehkä hän 
näkee Pohjanneidon, jolla on Otava tiarana. 
Pohjanakka tuleekin kynnyksenvartijaksi ja ei 
siinä voi toinen auttaa, kun ihminen joutuu 
selvittämään monen elämän sotkuja. Glooriat 
ja jumalattaret merkkinä uudesta syntymästä 
sekä taivaanrannan kauniit purppurankajot 
saavat mennä ja synkkä virta, uhkaavat pilvet 
ja pääkallot tulevat tilalle. Taiteilija ymmärtää, 
ettei henkisyys ja henkinen tie ole vielä minua 
varten. Monen taiteilijan sielusta käy taiste-
lua enkeli ja demoni ja jommastakummasta 
tulee opas. Maalaukset tietysti muuttuvat, 
kun inspiraatio ei enää ole henkistä. Tai al-
kaa traagisissa käänteissä kulkea syvemmälle 
valoon. Demonin seuraaminen on ymmärret-
tävää. Faust oopperassa Saatana on komea ja 
rikas, helvetissä melkoinen ruuhka ja tarjolla 
monenlaisia aistillisia nautintoja mistä ihmi-

nen ei kuitenkaan koskaan saa tarpeekseen. 
Voin henkilökohtaisesti vakuuttaa, ettei en-
keli inspiraatiokaan ole helppo ja lankeamisia 
tapahtuu jatkuvasti.  

Olin Amos Rexissä katsomassa näyttelyn mikä 
taatusti erosi siitä mitä moni taiteella ymmär-
tää. Se oli japanilaisen 500 hengen teamLab 
ryhmän viidessä huoneessa oleva digitaalinen 
teos. Opas puhui tämän taiteen vievän kak-
kostodellisuuteen. Minut se palautti vanhaan 
rakkaaseen Japaniin monen kulttuurikerros-
tuman läpi. Kuljin ikään kuin maalauksen si-
sällä kuten oli aikoinaan tapana kiinalaisissa 
maisemamaalauksissa hypätä niihin seikkaile-
maan. Niissä nimittäin kuvataan kuinka luonto 
jatkuu loputtomasti. Työ nimeltä ENSO sai 
minusta otteen. Se on digitaalinen ympyrä, 
zeniä ja maalataan yhdellä siveltimen vedolla. 
Kolmiulotteinen perinteisen kalligrafian uu-
delleentulkinta. ENSO tarkoittaa valaistumis-
ta, totuutta, maailmankaikkeutta, tasa-arvoa, 
illuusion ja painottomuuden tunnetta sekä 
luonnon hetken kauneutta. 

Kaikki taide ei ole henkisistä todellisuuksista 
ja sen aika syö nopeasti. Henkinen inspiraatio 
jo vaatii taiteilijalta tietoista tai vaistomaista 
totuudenetsimistä. Silloin se on ikuisuudesta 
kotoisin ja kestää aikaa. Seuraavassa kerron 
muutamista taiteilijoista, jotka ovat vaikutta-
neet minuun. Kuvataide on aina puhutellut ja 
maalausteline kulkenut mukana nuoresta. Ai-
noa urasuunnitelmani tässä elämässä oli pyrkiä 
taidekouluun. No ei siitä mitään tullut, mutta 
aika ajoin palaan taiteilijasieluni juurille. 

Leonardo da Vinci, 1452-1519

Taiteilija, tutkija, matemaatikko, insinööri, kek-
sijä, anatomi, kuvanveistäjä, arkkitehti, kasvi-
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tieteilijä, muusikko ja kirjailija eli superlahjakas 
renessanssi-ihminen. Asuinpaikkoina Milano, 
Bologna, Venetsia, Rooma ja Ranska. Leonar-
dolta on jäänyt maailmalle vain alle 20 teosta. 
Hän oli firenzeläisen notaarin ja maalaistytön 
avioton lapsi ja muutti viisivuotiaana isänsä 
luokse. 

Keksinnöistään Leonardo on kirjoittanut ja 
piirustukset niistä ovat olemassa. Insinöörinä 
hän oli utopisti kehittämällä mm. helikopterin, 
aurinkovoimaloita, siltoja, laski-
men tai panssarivaunun. Näiden 
aika tuli satoja vuosia myöhem-
min. Hän suunnitteli sillan Istan-
buliin, mutta vasta 2001 siltamal-
li toteutettiin Norjassa ja 2006 
Turkki päätti vihdoin toteuttaa 
sillan Kultaisen sarven yli. 

14 v Leonardo pääsi oppipojaksi 
mestari Verrochion ateljeeseen. 
Vain mestarilla oli taiteilijastatus, muut olivat 
käsityöläisiä. Leonardo teki yhteistyötä mesta-
rin kanssa. Legendan mukaan mestarin mieles-
tä Leonardo maalasi Kristuksen kastaminen 
taulun enkelit niin hienosti, että laittoi sivel-
timensä naulaan. 1476 Leonardoa syytettiin 
parin muun nuoren miehen kanssa homosek-
suaalisuudesta, myöhemmin tuli toinen syyte 
samasta syystä. Syytteet raukesivat, 
koska osalliset kuuluivat valtapiirei-
hin. Taiteen mesenaatti Isabella d 
´Este oli läheisin naisista, mutta se ei 
ollut parisuhde. Leonardoa kuvattiin: 
loistava fyysinen kauneus, kuninkaal-
linen henki ja valtava mielen laajuus. 
Hän sanoi erotiikan olevan taiteen 
suurimpia voimia. Ilmeisesti hänellä 
oli intiimejä suhteita miesoppilaisiin-

sa. Melzi kirjoitti Leonardon tunteiden häntä 
kohtaan olleen rakastavia ja intohimoisia ja 
oli Leonardon elämänkumppani. Toinen, joka 
pysyi lähipiirissä, oli Salain – mallina Johannes 
maalauksessa. Leonardolla oli masennuskau-
sia: ”Luulin, että opettelin elämään, opette-
linkin vain kuolemaan”. Eräs läheinen ystävä 
oli matemaatikko Luca Pacioli, joka tutki mm. 
kultaista leikkausta. Viisaana Leonardo piti yk-
sityiselämänsä salaisena. 

Leonardoa voisi kuvata nykyajan 
eläinaktivistiksi, vaikka hänen ai-
kanaan ei ollut tehoeläintuotan-
toa, metsät olivat luonnontilaisia 
ja eläimiä kohdeltiin hyvin. Tästä 
on vedetty johtopäätös, että Leo-
nardo oli vegaani, mutta päiväkir-
joista voi päätellä hänen olleen 
lakto-ovo-vegetaristi. Maalaus 
Nainen ja hilleri (ei kärppä) on 
todiste, ettei Leonardo suosinut 

kuolleita turkiksia naisen kaulassa. Malli oli 
erään herttuan rakastajatar. Miksi hilleri? Se on 
ollut ihmisten lemmikki aina Egyptistä ja ke-
syhilleri tunnetaan meillä frettinä. Kärppä on 
pieni ja tuskin malttaa olla silitettävänä sylis-
sä. Oppiakseen anatomiaa Leonardo sai tehdä 
ruumiinavauksia. Hän teki niitä myös eläimille. 

Tunnetuimpia maalauksista on Mona Lisa, 
Luolamadonna, Pyhä ehtoollinen, Vitruviuk-
sen mies, Salvator Mundi – maailman vapah-
taja. Pyhä ehtoollinen kuvaa kohtausta kuinka 
opetuslapset kiihtyvät Jeesuksen sanoessa yh-
den pettävän hänet. Maalaus meni huonoon 
kuntoon, kun sen läpi tehtiin ovi ja myö-
hemmin siihen osui pommi. Nykykäsityksen 
mukaan Jeesuksen vasemmalla puolella istuu 
Madgalan Maria. Kirkko istutti siihen aposto-
li Johanneksen, kun ei hyväksytty naisia näin 
tärkeälle paikalle. Työ on Milanossa. Hyvin 
tunnettu on piirros Vitruviuksen mies, ympyrä 
neliön sisällä ja täydellisen ihmisen mittasuh-
teet. Hän oivalsi pyhän geometrian ihmisessä. 
Ihminen eri käyttövälineineen on vertauskuva 

temppelistä ja van-
hin osa temppelistä 
on fyysinen kehom-
me. 

Salvator Mundi – 
maailman vapahtaja 
on maalattu puulle 
noin 1500 ja oli to-
dennäköisesti Rans-
kan kuninkaan Lud-
vig XII tilaama työ. 

Englantiin se joutui ilmeisesti 1625, katosi ko-
konaan 1763 ja uskottiin tuhoutuneen. Se vau-
rioitui monta kertaa ja yritettiin restauroida. 
1900 taas ilmaantui, 1958 myytiin Leonardon 
oppilaan työnä ja 2005 tehtiin kovasti töitä, 
jotta saatiin alkuperäinen maalaus esille. 2011-
12 oli jo esillä aitona, kaupankäynti jatkui ja 
päätyi venäläiselle Dimitry Ryboloviewelle. Se 
oli näkyvillä Hong Kongissa, San Franciscossa 
ja New Yorkissa 2017. Maailman vapahtajal-
la kertyi valtava raha-arvo ja sen huusi 15.11 
2017 ennätyshintaan 450 miljoonalla dollaril-

la huutokaupassa saudiprinssi. Nykyään se on 
Louvre Abu Dhab galleriassa arabiemiirikun-
nassa islamilaisessa valtiossa. Ilmeisesti 2019-
2020 se saadaan näytteille Pariisin Louvreen. 
Kristuksella on toisessa kädessä kirkas kristalli-
pallo. Leonardo oli vuorikristallien asiantuntija 
ja kristalli on yhteydessä taivaisiin. Maailman 
pelastaja on myös Kosmoksen Mestari. Tau-
luissa on kautta linjan mestarin käden koske-
tus ja Leonardo oli pitkällä henkisellä tiellä. Ei 
kanava henkisyyteen muuten pysy puhtaana. 
Kristuksesta kosmisena ja mystisenä hänellä 
täytyy olla oma kokemus. 

Vincent van Gogh 1853-1890

Elinaikanaan hän ei saanut huomiota, mutta 
kuolemansa jälkeen hänestä tuli eräs Euroopan 
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tärkeimmistä kuvataiteilijoista. Ura kesti vain 
10 vuotta, maalasi 900 maalausta ja 1100 
piirustusta. Meni 16 v setänsä taidekaup-
paan oppipojaksi. 20 v sai siirron Lontoon 
osastoon. Traaginen rakkaustarina ja siirto 
Pariisiin 1875. Siellä tuli uskoon fanaattises-
ti, laiminlöi töitään ja erotettiin. Paluu Eng-
lantiin sisäoppilaitoksen opettajaksi. Opetti 
myös raamattua ja saarnasi metodistikirkossa. 
Luopui omaisuudesta, muutti kojuun ja nuk-
kui maalattialla. Theo veli suositteli taiteilijan 
uraa. Lyhyitä opiskeluja, mutta Vincent on 
pääasiassa itseoppinut. Puutteellinen ruoka-
valio ja hampaat putosivat jo 30 v. Seuraava 
syvän rakkauden torjunta sai hänet turvautu-
maan prostituoidun syliin, jonka kanssa halu-
si naimisiin, mutta Theo vastusti tätä liittoa. 
Vincent kuitenkin jatkoi prostituoidun ja tä-
män lapsien elättämistä. 

Aluksi maalauksissa oli harmaita ja synkkiä 
sävyjä sekä maalaiselämää. Theo van Gogh 
lupautui Vincentin mesenaatiksi mikäli tämä 
luovuttaa kaikki työnsä hänelle. Muutti Parii-
siin Theon luokse. Tutustui Pariisissa sikä-
läisiin avantgarde taiteilijoihin ja japanilaisiin 
puupiirroksiin. Töihin tuli keveyttä ja valoa. 
Teki Pariisissa kahden vuoden aikana 200 te-
osta, mutta alkoi juopotella ja viettää epäsiis-
tiä elämää. Hermoromahduksen välttääkseen 
muutti Arlesiin missä taide sai huippunsa vä-
riloistossa. Paikalliset eivät hänestä pitäneet ja 
paras ystävä oli postinkantaja. Sai houkutel-
tua Paul Gauguinin paikkakunnalle ja Theo 
oli myös tälle mesenaattina. Gauguin ei jak-
sanut Vincentin epäsiisteyttä ja arvaamaton-
ta käytöstä. Ystävyys päättyi riitaan, Vincent 
leikkasi palan korvastaan ja lahjoitti sen bor-
dellin palvelijattarelle. Theo oli huolissaan 
veljensä mielenterveydestä ja vainoharhaisis-

ta kohtauksista, kun paikalliset asukkaat vaati-
vat sulkemaan mielisairaalaan. Hän sai maalata 
sairaalassa, mutta yritti itsemurhaa. Näihin ai-
koihin myi ainoan työnsä elinaikanaan. Ampui 
itseään vatsaan ja kuoli 36 tunnin kuluttua vain 
37 vuotiaana. Theo ehti kuolinvuoteelle, jär-
kyttyi ja kuoli vuoden kuluttua. 

Vincent köyhänä tunsi myötätuntoa köyhiä 
kohtaan. Värejä hän käytti tunteiden ilmai-
suun, punainen ja vihreä olivat ihmiskunnan 
intohimoja, rakas keltainen auringon väri. 
Maalasi mielellään keskipäivällä saadakseen 
esille valoja ja varjoja. Nykyään on maailman 
arvostetuimpia taiteilijoita ja kärsivän taiteilijan 
arkkityyppi. Vincent oli vaikea luonne, sulkeu-
tunut ja vetäytyvä. Rakasti luontoa ja eläimiä. 
Myöhemmin koki itse uskonkiihkoilun ohi-
menevänä sekavuustilana. Hermoherkkyyteen 
liittyi runsas alkoholinkäyttö. Oliko kyseessä 
tärpättimyrkytys tai psykoosi, missä rajat rik-
koutuvat ja mennään kakkostodellisuuteen 
missä ei ole normaalia todellisuudentajua. Ate-
neum osti taidemuseoista ensimmäisen van 
Goghin työn Katu. Tähtikirkas yö teoksessa 
on useita tietoisuuden kerrostumia. Maanpääl-
linen kylämaisema, lähiavaruus kuu ja tähtiä ja 
myös kaukaisia galakseja.  

Wassily Kandinsky 1866 Venäjä – 1944 
Ranska

Taas mielenkiintoinen ihmiskohtalo. Syntyi 
Venäjällä, asui useissa Euroopan maissa, muut-
ti taas Venäjälle missä joutui kulttuuripiireissä 
mystiikan takia erimielisyyksiin kollegoidensa 
kanssa. Nuorena matkoillaan tutustui suoma-
laisugrilaiseen kulttuuriin ja shamanismiin. Us-
koi taiteilijana shamanismin tarjoavan keinoja 
kulttuurin parantamiseen ja uudistumiseen. 

Vanhemmat halusivat hänestä juristia. Eteni 
Tarton yliopiston lakitieteen professoriksi, 
mutta samaan aikaan päätti luopua urasta ja 
omistautua taiteelle. Tähän vaikutti Claude 
Monet impressionistien näyttely ja Richard 
Wagnerin Lohengrin ooppera. 1902 tutustui 
Akseli Gallen-Kallelan näyttelyyn ja Kuller-
von sotaan lähtö teki lähtemättömän vaiku-
tuksen. 1906 Helsingissä taidenäyttelyssä 12 
Kandiskyn työtä. Venäjältä kävi usein Suo-
messa. Jätti Moskovan 1921 ja kommunismin 
toimesta hänen työnsä siirrettiin pois näky-
vistä vuosiksi. Muutti Saksaan missä opetti 
Munchenissa Bauhausin taidekoulussa, sieltä 
pakeni Ranskaan natsien julistettua hänen 
taiteensa rappiotaiteeksi. Saksan poliittinen 
oikeisto vastusti funktionalismin maailmaan 
tuonutta Bauhausia kokien sen kommunis-
min kulissiksi venäläisten taiteilijoiden takia. 
Politiikka oli vahvasti vainoamassa taidetta. 
Monet maalaukset ovat yhä kateissa natsien 
vainojen takia. 

Kandinsky perusti taiteilijayhdistyksiä, tut-
ki teosofiaa, Goethea ja Rudolf  Steineria. 
Sodan takia muutti Sveitsiin, erosi vaimosta 
ja muutti Venäjälle. Kirjoitti kirjan Taiteen 
henkisyys. ”Kuten on kuolleita kolmioita, 

samoin kuin kuolleita eläimiä. Muoto missä 
ei ole sisältöä, ei ole käsi, vaan  tyhjä hansi-
kas täynnä ilmaa. Jotain väriä kokoavaa ele-
menttiä päätyi abstrakteihin muotoihin, jotka 
syntyivät yksinkertaisten geometristen lakien 

mukaan. Ihmiskunnan henkinen elämä on 
symbolistinen ja epäsäännöllisesti jaetut kol-
miot, jotka ovat alati liikkeessä. Kun ulkoiset 

tuet uhkaavat romahtaa, kääntyy ihmisen 
katse pois ulkoisesta kohti sisäistä itseä. 
Kirjallisuus, musiikki ja kuvataide herkim-
mät alueet missä henkinen muutos näkyy. 
Sanat ovat sisäisiä ääniä. Tämä sisäinen 
ääni syntyy osin objektista, jota sana pal-
velee nimenä. Kun objektia ei nähdä, sen 
nimi kuullaan, syntyy abstrakti mielikuva, 
joka heti saa aikaan värinää sydämessä. Si-
ninen on taivaallinen väri, alimmissa sy-
vyyksissä levollinen elementti. Kun syvenee 
mustaa kohti, se saavuttaa yli-inhimillisiä 

surun sävyjä. Mitä kirkkaampi, sitä tyynem-
pi, kun menettää sointiaan, siitä tulee val-
koista. Eri sinisten sävyt ovat kuin soittimia. 

 ”Ympyrää, jota olen viime aikoina käyttänyt
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paljon, ei voi kutsua muuksi kuin romantti-
seksi. Nykyajan romantiikka on oleellisesti 
syvempää, kauniimpaa, tuhdimpaa ja hyödyl-
lisempää – se on palanen jäätä, jossa palaa 
tuli. Ja jos ihmiset tuntevat vain kylmyyden, 
eivätkä tulta, se on heidän vikansa.” 

Pariisissakin Kandinsky joutui eristetyksi, kos-
ka ei hyväksytty abstraktia maalaustaidetta. 
Abstrakti taide on uusi maailma, 
jossa pinnalla ei ole mitään teke-
mistä ”todellisuuden” vieressä ole-
van ”todellisen” maailman kanssa. 
Yhä syvemmälle alaspäin, se on 
”kosmisen maailman” laki. ”Uusi 
taiteen maailma” asettuu ”luon-
non maailman” kanssa 
rinnakkain. Tämä taiteen 
maailma on aivan yhtä to-
dellinen, aivan yhtä konk-
reettinen. Herkkä väritaju, 
lapsuudessa koetut värit 
aiheuttivat hänelle fyysisiä 
oireita. Koki värit myös 
kuulemalla niitä. Paul 
Klee, Piet Mondrian 
ja Kazimir Malevits 
olivat läheisiä. 

Akseli Gallen-
Kallela 1865-1931

Äiti Mathilda oli 
kiinnostunut spiritismistä ja teosofiasta ja 
oli amatöörimaalari. Aluksi Akselilla realisti-
sia kansankuvauksia. Sen jälkeen Kalevalaa, 
symbolismia ja mystiikkaa. Urahuiput Parii-
sin maailmannäyttely 1900, Gallenin freskot 
vaikuttivat merkittävästi Suomen paviljongin 
suosioon ja Venetsian biennaali 1914. Opis-

keli Suomessa ja Pariisissa ja yksityisopetusta 
myös Albert Edelfeltin johdolla. 1888 kiin-
nostui Kalevalasta, häämatka Kuhmoon ja 
Vienan Karjalaan. Vaimo Mary, jonka kanssa 
3 lasta. Mukana myös Louis Sparre ja syntyi 
karelianismi. Liekkiryijy 1900, moderni taide-
ryijy. 1911-1913 Espoon Tarvaspää ja Kalela 
erämaa ateljee Ruovedellä. Nuorsuomalainen 
lähipiiri Kämpissä Symposium maalaus, Sibe-

lius, Eino Leino, Robert Kajanus. 
Sibeliuksen ja Kajanuksen kanssa 
miettivät ihmisen päivätajunnan 
salattujen alueiden tulkitsemis-
ta taiteen keinoin. Sibelius sanoi: 
parhaat sävellystyöt kumpusivat 
suoraan ylhäältä! Mesenaatti teol-

lisuusmies G.A. Serlachius. 
Sai 1919 professorin ar-
vonimen. Oli 1918 valkoi-
nen. Sisällissodan jälkeen 
Mannerheimin adjutantti ja 
suunnitteli itsenäisen Suo-
men armeijalle univormuja 
ja kunniamerkkejä. 

Freskomaalausta 
kävi opiskelemas-
sa Italiassa. Asui 
Itä-Afrikassa 2 v ja 
Pohjois-Amerikassa 
3 v missä tutki in-
tiaanien kulttuuria. 
Suur - Kalevalan ku-

vitus, ehti toteuttaa 700 sivusta 75. Aino 1890, 
Sammon puolustus 1896 ja Lemminkäisen äiti 
1897. Fresko Kullervon sotaan lähtö 1901 on 
Vanhassa ylioppilastalossa. Kansallismuseon 
kattofreskot Ilmarinen kyntää kyisen pellon ja 
Sammon puolustus 1928. 

AD Astra (vaikeuksien kautta on tähtiin syn-
tynyt) on villa Gyllenbergissa. Se oli alun perin 
yhtenäinen maalaus kuollut Lemminkäinen ala-
osassa mitä taiteilija kutsui omaksi kuvakseen. 
AD astra kuvaa ylösnousemusta, henkistä koho-
amista ajallisesta pysyvään tietoisuuteen. Stigmat 
siinä symbolisoivat arpeutuvia kärsimyksiä, joi-
ta ihminen joutuu kokemaan 
voidakseen kunnolla vapautua 
niistä ja kyetäkseen kurottau-
tumaan hengen korkeuksiin ja 
kuun symboli psyykkisyydestä 
jää taakse. Ristillä riippuva, ei 
kristillinen ristikuolema, vaan 
henkinen olemus on ollut si-
doksissa maalliseen elämään. 
Stigmat on jäänne kunnes si-
säinen olemus on kypsä koho-
amaan takaisin lähtökohtaansa 
hyvän ja pahan yläpuolelle. 
Alastomuus on jäljelle jäänyt 
todellinen puhdas olemus ”tai-
vaallinen morsian”, joka kohoaa yhdistyäkseen 
ylkäänsä, henkistä ydinolemusta kohden. 

Teosofian ja spiritismin ohella kiinnostui va-
paamuurariudesta ja sai vihkimyksen miesva-
paamuurariksi 1923. Hän uskoi voivansa lukea 
luontoon piilotettua salattua viisautta sen pie-
nistä yksityiskohdista. Luonto näyttäytyi hänelle 
paitsi luonnonhenkien kansoittamana salaperäi-
senä maailmana myös viisauden kyllästämänä 
perimmäisten alkukuvien ja vastausten ehty-
mättömänä lähteenä. Luonnon syvempään ha-
vainnoimiseen hän uskoi tarvitsevansa kuudetta 
aistia ja sisäisiä silmiä. Henkisten aistien kehittä-
misen mahdollisuus kuului ajan teosofiaan. Hän 
tutki paljon mitä on kuoleman toisella puolel-
la. ”Tahtoisin mennä luostariin, saada itselleni 
kammion ja suuren kirjan kuvitettavaksi”. 

Juseliuksen mausoleumissa on paljon vapaa-
muurarisymboliikkaa. Se rakennettiin Juseliuk-
sen 11 v kuolleen tyttären Sigridin muistomer-
kiksi Poriin. Symboliikkana hakaristi=svastika, 
egyptiläinen ankh-risti, Daavidin tähti, pääkal-
lo, pyöräristi. Kuvissa mausoleumissa vaeltaa 
munkkikaapuun pukeutunut hahmo sauvan 

kanssa eli totuudenetsijä. Ta-
rot korttien erakko, sauvan ja 
repun ritari, kuljetti sielussaan 
kestävämpiä arvoja. Valmis-
ti itselleen myös privaatissa 
munkkikaavun. Se on Akselin 
omakuva henkisellä tiellä, joka 
muuntuu hiljalleen taiteilija-
muurariksi essuineen ja muu-
rarilastoineen maalauksessa 
Tuonelan joella.  

Hän kuoli keuhkokuumeeseen 
työmatkalla Tukholmassa. Su-
rusoitto uruille oli Sibeliuksen 

viimeinen soitinsävellys ja tehty Gallenin hau-
tajaisiin. Siinä oli aineksia Sibeliuksen 8 sinfo-
niasta minkä säveltäjä hävitti. 

Hilma af  Klint 1862 – 1944

Ruotsalainen taiteilija, antroposofi, teosofi ja 
ruusuristiläinen. De Fem viisi naisartistia oli 
jonkinlainen kanavointi- ja meedioryhmä. Saa-
mansa spiritistisen viestin mukaan oli raken-
teilla esoteerinen temppeli ja Klintin tehtävä 
oli varustaa se maalauksilla. Siellä vallitsi yleis-
maailmallinen veljeys missä ei ihmisiä erotettu 
sukupuolen, rodun, yhteiskuntaluokan tai us-
konnon perusteella. Hilma af  Klintin kerrot-
tiin olleen selvänäköinen ja omasi parantajan 
kykyjä.  
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Elätti itsensä maisema- ja muotokuvamaa-
larina ja piti abstraktit työnsä piilossa elin-
aikanansa. Tänä päivänä häntä pidetään 
ensimmäisenä abstraktina taiteilijana maail-
massa. Mitä muuta hän piilotti elämässään, 
sitä emme tiedä. Kiinnostus henkisyyteen 
ja okkultismiin alkoi 18 v, kun pikkusisko 
kuoli. Abstraktit päämäärät olivat juurtunei-
na haluun ymmärtää näkymätöntä maailmaa 
syvällisissä yksityiskohdissa. Mielenkiinto 
näkymättömään vahvistui, 
kun keksittiin röntgensäteet, 
elektromagneettiset aallot 
ja sähkösanomat. H.P. Bla-
vatsky oli tärkeä vaikuttaja ja 
kirjahyllyssä oli myös Pekka 
Ervastin kirjoja. Hilma liittyi 
Ruotsin teosofiseen seuraan 
jo 1889 ja ilmeisesti tapasi 
siellä Pekka Ervastia, joka 
kävi usein Tukholmassa. Piti 
itseään ruusuristiläisenä ja 
kyyhkysarjassa on maalauk-
sia, joita itse pidän ruusuristiläisinä alttaritau-
luina. Kuvasi töissään jo 1915 DNA kaksois-
kierteen, joka tieteessä selvitettiin 1953. 

Elämänkumppani oli sairaanhoitaja Tho-
masine Andersson, olivatko lesbopari. Aika 
tavallista taiteilijoilla biseksuaalisuus eli vai-
keaa löytää selkeää sukupuolista identiteettiä 
ja Hilma mietti kuinka meissä kaikissa on 
mies- ja naissukupuoli ja lopulta ne sulautu-
vat yhteen. He oleskelivat 1920 luvulla paljon 
Goetheanumissa Sveitsissä missä tutustuivat 
Steinerin opetuksiin. Klintin abstrakti tuo-
tanto ei ollut esillä hänen elinaikanaan. Aika 
ei ollut kypsä, vaikka Klint  maalasi abstrak-
teja teoksia jo ennen niiden läpimurtoa. Oli 
ihmiskunnan suuri murrosvaihe ja sai viestejä 

korkeilta olennoilta. Oli innokas botanisti ja 
tunsi maailman uskontoja. Oli lahjakas mate-
maatikko, luomuviljelijä ja vegetaristi. Temp-
pelisarja ei kuulu mihinkään uskontoon, vaan 
inspiraationa rakentaa universaali palvonta-
paikka etsimällä tasapainoa vastakkaisuuksi-
en yhdistämisessä. Työt ovat suuria, tämä oli 
epätavallista naistaiteilijoiden kohdalla. Hä-
nelle oli tärkeää säilyttää elämässä yksityisyys 
ja ei pyrkinyt julkisuuteen. 

Hän oli 44 v, kun aloitti 193 
työn temppelisarjan. Koki ol-
leensa henkisen, jumalallisen 
voiman ohjauksessa. Kutsui 
Steinerin katsomaan töitään, 
joka oli luennoimassa Tuk-
holmassa 1908. Klintin pet-
tymykseksi Steiner tuomitsi 
meediona toimimisen ja neu-
voi, ettei antaisi kenenkään 
nähdä töitä 50 vuoteen, nii-
tä ei ymmärrettäisi. Klintin 

testamentti oli, ettei kukaan näkisi töitä 20 
vuoteen ja niitä ei voi myydä erillisinä. 1914 
hänellä oli samassa näyttelyssä maisema-
maalauksia missä Kandinskylla oli jo viisi 
abstraktia työtä. Hän kirjoitti 26000 sivua 
päiväkirjoja, joista osan tuhosi. Kuten niin 
tavallista suurille taiteilijoille, kuoli köyhänä 
ja tuntemattomana. Vasta nyt taidemaailma 
alkaa tuntea häntä ja hänellä on näyttely New 
Yorkin Guggenheimissa. Elämästä tehty ro-
maani, dokumentti ja tekeillä myös elokuva. 

Los Angelesin näyttelyssä 1986 oli vasta yksi 
työ, ensimmäinen yksityisnäyttely 1988 Suo-
menlinnassa. 2013 hänen taiteensa tuli kun-
nolla julkisuuteen, kun Tukholman moderni 
museo piti laajan näyttelyn. Suomessa suuret 

näyttelyt 2013 EMMASSA ja 2014 Taidehal-
lissa.  

Lyhyt katsaus NIKOLAI (1874-1947) ja 
HELENA ROERICH (1879-1955) elä-
mään. Syntyivät Pietarissa ja asuivat Suo-
messa 1916-1918. Hän teki myös lavastuksia 
ja klassikko on Igor Stravinskyn Kevätuhri. 
Nikolain töitä on New Yorkin modernin 
taiteen museossa ja Moskovassa. He asuivat 
Euroopassa, USAssa ja muuttivat lopulta 
Intiaan Himalajalle. Nikolaita ehdotettiin 
kolme kertaa 1929, 1933 ja 1935 Nobelin 
rauhanpalkinnon saajaksi Pax cultura eli 
rauhaa kulttuurille toiminnan vuoksi. Tämä 
tarkoitti, ettei sodissa tuhottaisi ihmiskun-
nan kulttuuriperintöä. Helena oli erittäin ar-
vostettu Intiassa missä hänen muistokseen 
rakennettiin valkoinen stuupa valaistumisen 
merkiksi. Hän myös käänsi HPBn Salaista 
oppia ja Viisauden mestarien kirjeitä venä-
jäksi. Hän oli jatkuvasti henkilökohtaisesti 
tekemisissä Valkoisen veljeskunnan mesta-
rien kanssa. Nikolai puolestaan jäi erääksi 
modernin taiteen ikoneiksi.  

Heikki W Virolainen 1936-2004

Oli teosofi ja ruusuristiläinen sekä vapaa-
muurari. Aikoinaan Heikki erotettiin taide-
akatemiasta lahjattomana, mutta nyt monet 
hänen työnsä ovat kansallisgallerioissa. Hei-
kin töitä inspiroivat Vuorisaarnan käskyt ja 
Kalevala mistä inspiraatiosta syntyi puuveis-
toksia. Heikki oli perehtynyt esoteeriseen 
kristinuskoon ja Leo Tolstoi oli tärkeä esiku-
va. Hän samaistui monien marttyyrien koh-
taloon. Leo Tolstoi oli kirkonkirouksessa ja 
moni uskonpuhdistaja poltettiin roviolla. 

”Paavali kasteen jälkeen puettiin valkoiseen 
viittaan ja hänestä tuli pistos eli uskollinen ja 
varsinainen kristitty. Ehtoollinen oli alkukris-
tillisessä seurakunnassa Pyhä Mysteeri ja vain 
teleois eli täydellinen sai siihen osallistua. Eh-
toollinen ei ole sama kuin rakkausateria aga-
pee. Kristus meissä oli kristittyjen varsinainen 
esoteerinen oppi ja johti henkiseen uudestisyn-
tymiskokemukseen. Om mani padme hum, Oi 
jalokivi lootuskukassa merkitsee samaa. Mant-
ran oikeaa lausumista opetetaan vain harvoille, 
koska niissä on suuri voima. Samaa tarkoittaa 
Isä meidän rukous.” 

1920 luvulla tieteessä ja taiteessa tapahtui sa-
manaikainen esineellisyyden hajoaminen. Ku-
vataide nousi musiikin ja matematiikan alueelle 
henkiseen ajatteluun. Uusi vapautunut ilmaisu 
toi maalauksiin kosmista elämänhenkeä. Sana 
on ennen kuin muoto, kiirastulen jälkeen jo-
kaisella loppuu kuvallinen ajattelu. Varsinai-
sella hengen alueella on ajattelukin abstraktia. 
Kuvallisen ajattelun tuhouduttua, alkaa tai-
vaallinen ajattelu. Musiikki on jo taivaallista 
kieltä. Todellinen totuudenetsijä joutuu elä-
essään käymään läpi kuolemanjälkeisiä tiloja. 
Monet taiteilijat ovat totuudenetsijöitä ja he 
ovat sisäisesti päässeet lähemmäksi taivastilaa 
kuin muut ihmiset. Siksi kuvataiteilija, joka on 
noussut kuvallisen ajattelun yläpuolelle ilmen-
tää ajatuksiaan abstraktein keinoin. Se ei ole 
läheskään aina tietoista pyrkimistä välittämään 
taivasta maan päälle, vaan intuitiivista toimin-
taa. Pekka Ervast rinnasti taiteilijat ja totuude-
netsijät samaan asemaan. Molemmat joutuvat 
heittäytymään ajan virtaan ja uhraamaan mo-
nia maallisia asioita ihanteidensa puolesta ja 
ihanteet menevät luovilla taiteilijoilla maallis-
ten arvojen edelle. 
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Patisena

Vanhaan aikaan, jolloin Buddha asui Sra-
vastissa, siellä eli eräs vanha kerjäläismunk-
ki, nimeltä Pan-teh-san (Patisena). Tämä oli 
luonnostaan yksinkertainen ja tyhmä eikä 
voinut oppia ulkoa yhtä ainoaa gathaa (värs-
syä). Buddha määräsi 500 rahatia (oppilasta) 
opettamaan häntä päivittäin, mutta kolmen 
vuoden kuluttua hän ei ollut vielä oppinut yh-
tään enempää. Koska koko maakunnan kansa 
(neljä kansan kastia) tunsi hänen taitamatto-
muutensa, se alkoi pitää vanhusta pilkkanaan. 
Tällöin Buddha säälien Patisenan tukalaa ti-
lannetta kutsui hänet luokseen ja kertasi lem-
peästi hänelle seuraavan stanzan :

"Se ihminen, joka lukitsee suunsa (hillitsee 
puheensa) ja hallitsee ajatuksensa, eikä tee 
syntiä ruumiissaan (aistimilla), saavuttaa pe-
lastuksen."

Ja Patisena, liikutettuna mestarin hyvyydestä 
ja armahtavaisuudesta häntä kohtaan, tunsi 
sydämensä lämpenevän, ja juuri sillä hetkellä 
hän osasi ja muisti tämän stanzan. Ja Budd-
ha neuvoi häntä edelleen: "Te, joka olette jo 
vanha mies, voitte toistaa ainoastaan tätä yhtä 
stanzaa, ja ne, jotka sen ymmärtävät, eivät 
enää rupea teitä pilkkaamaan. Minä tahdon 
vielä selittää teille tämän stanzan sisällön, te 
puolestanne kuunnelkaa minua tarkkaavaises-
ti."

Tämän jälkeen Buddha selitti, mitkä ovat ne 
kolme syytä, jotka sitovat ihmisen ruumiiseen, 
ja mitkä ovat ne neljä syytä, jotka sitovat hä-
net puheeseen, ja lisäksi mitkä ne kolme syytä, 
jotka sitovat hänet ajatukseen: "Näiden hillit-

semisen avulla ihminen voi saavuttaa vapah-
duksen."

Vanha kerjäläismunkki kuultuaan tämän seli-
tyksen, opetteli tuntemaan sen totuuden, joka 
tuossa selityksessä piili. Sitten hän sovelsi op-
pia täydellisesti jokapäiväiseen elämäänsä − ja 
saavutti rahatin arvon.

Samaan aikaan eli 500 bhikshunia (nunnaa) 
samassa Viharassa. He lähettivät erään jä-
senensä Buddhan luo anomaan, että Buddha 
toimittaisi heidän luoksensa jonkun oppineen 
papin, joka heille olisi selvittänyt Lain. Budd-
ha määräsi tähän toimeen Patisenan.

Kuultuaan, että tällainen määräys oli tehty, 
kaikki nunnat nauroivat keskenään ja päätti-
vät, että sinä aamuna kun tämä tulisi, he sanoi-
sivat gathan väärinpäin (takaperin) ja saisivat 
siten tuon vanhan miehen hämmentyneeksi ja 
häpeämään.

Sitten sinä aamuna kun hän saapui perille, 
kaikki bhikshunit, suuret ja pienet, tulivat 
häntä tervehtimään, ja tätä tehdessänsä he 
katselivat toisiaan ja hymyilivät. Sitten he istu-
altaan tarjosivat hänelle ruokaa. Ruokailtuaan 
ja pestyään hänen kätensä he pyysivät Patise-
naa aloittamaan saarnansa. Tämän jälkeen tuo 
vanha kerjäläismunkki astui pyhälle paikalle 
ja istuttuaan alas aloitti: "Sisaret, minun taito-
ni on vaatimaton ja oppini sangen vähäinen. 
Minä osaan ainoastaan yhden gathan. Sen tah-
don teille toistaa, ja koetan sitten selittää sen 
sisällön. Siis kuunnelkaa minua tarkkaan."
Silloin kaikki nuoret nunnat yrittivät toistaa 

tuota gathaa takaperin, mutta he eivät voineet 
avata suutaan ja tunsivat häpeää, ja heidän 
päänsä painuivat murheellisina alas. Silloin Pa-
tisena kertasi gathan ja alkoi selittää sitä kohta 
kohdalta, aivan niin kuin Buddha oli sen hä-
nelle opettanut. Nyt kaikki nunnat, kuultuaan 
hänen sanansa, suuresti hämmästyivät ja ilo 
täytti heidän sydämensä, saadessaan kuulla 
tällaista opetusta. He vastaanottivat opin koko 
sielullaan ja saavuttivat rahatin asteen.

Jonkin aikaa tämän jälkeen kuningas Prase-
nadshit kutsui Buddhan ja koko pappiskun-
nan hoviinsa juhlapitoihin (ottamaan osaa 
hänen vierasvaraisuudestaan). Mutta Buddha 
huomattuaan Patisenan kunnioitettavan ja yl-
vään olemuksen pyysi häntä kantamaan omaa 
kerjuuastiaansa ja seuraamaan häntä aina, 
vaikka mestari menisi mihin tahansa.

Kun he sitten saapuivat palatsin portille, niin 
portinvartija, joka tunsi Patisenan mennei-
syyden, ei laskenutkaan tätä hoviin, vaan hän 
sanoi: "Meillä ei osoiteta vieraanvaraisuut-
ta sellaiselle papille, joka ei osaa muuta kuin 
yhden gathan. Täällä ei ole paikkaa sellaiselle 
alhaiselle munkille kuin te − tehkää tilaa pa-
remmille ja poistukaa!" − Tämän kehotuksen 
mukaisesti Patisena istuutui palatsin portin 
ulkopuolelle.

Buddha nousi kunniapaikalleen, kun hän oli 
pessyt kätensä. Ja katso! Patisenan käsivarsi 
almuastia kädessä ilmestyi huoneeseen. Sil-
loin kuningas, palvelijat ja kaikki läsnäolevat 
nähdessään tämän näyn ikään kuin kivettyivät 
kauhusta ja sanoivat: "Voi, kenen käsivarsi tuo 
on?" – Siihen Buddha vastasi: "Se on Patise-
nan, kerjäläismunkin käsivarsi. Hän on ny-
kyisin valaistunut, ja minä pyysin häntä kan-
tamaan minun almuastiaani perässäni, mutta 

portinvartija on kieltänyt häneltä sisäänpää-
syn, ja nyt hänen käsivartensa on täällä ja se 
pitää minun kerjuuastiaani." Tämän jälkeen 
Patisena kutsuttiin sisään ja päästettiin juh-
laan.

Silloin kuningas Prasenadshit riensi Buddhan 
luo ja sanoi: "Olen kuullut, että tämä Patise-
na on sangen vähä-älyinen ja että hän ei osaa 
muuta kun yhden ainokaisen gathan. Kuinka 
hän siis on voinut saavuttaa korkeimman vii-
sauden?" Buddha vastasi: "Ei suuri oppinei-
suus auta ihmistä paljoakaan. Itsehillintä on 
ensimmäinen askel. Tämä Patisena on sovel-
luttanut elämäänsä tuon ainokaisen gathan 
sanojen salaisen opin taidon, ja se on kirkasta-
nut hänen henkensä, ja hänen puheensa, ais-
timensa ja ajatuksensa ovat saavuttaneet täy-
dellisen levollisuuden. Ja vaikka ihminen olisi 
kuinka oppinut tahansa, eikä hänen oppinsa 
ohjaisi hänen elämäänsä, niin että hän vapau-
tuisi harhan talutusnuorasta, − mikä siunaus 
voi hänellä olla kaikesta oppineisuudesta huo-
limatta?"

Ja Buddha kertasi seuraavat stanzat:

"Vaikka ihminen osaisi toistaa tuhat stanzaa, 
mutta ei käsittäisi niiden sisältöä, niin se ei ole 
parempi kuin yhden ainoan, hyvin ymmärre-
tyn ajatelman toistaminen ja kyetessään hallit-
semaan omat ajatuksensa."

"Mitä hyötyä on tuhannen sanan kertaamises-
ta ymmärtämättä niiden sisältöä? Ainoastaan 
yhden totuuden käsittäminen ja sen mukainen 
toiminta elämässä riittää johtamaan vapautuk-
seen."

"Ihminen voi toistaa ulkoa monta kirjaa, mut-
ta jos hän ei ymmärrä niiden sisältöä, eikä jär-
jestä elämäänsä niiden opetusten mukaisesti, 
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niin mitä tuo oppineisuus hyödyttää häntä?"
"Vain Lain yhden lauseen ymmärretty merki-
tys ja sen mukainen vaeltaminen on tie, jolla 
salattu, korkein viisaus on löydettävissä."

Kuullessaan nämä sanat kaksi sataa bhikshua 
saavutti vapautuksen, ja kuningas ja hänen 
palvelijansa täyttyivät ilosta.

Suomentanut Martti Humu (suomennoksen 
kieliasua on uudistettu)

Tietäjä – helmikuu, 1909
Engl. kiel. "Texts from the Buddhist Canon"
https://archive.org/stream/textsfrombudd-
his00beal/textsfrombuddhis00beal_djvu.txt

Auringolle

Pyhä, valkea, valtava aurinko!
Lukemattomat vuossadat liidimme jo
kehäkulkua ympäri silmäsi siinnon.

Edelleen yhä liidämme, pistettä kiinnon,
levon ei radallemme oo laisinkaan luotu,

kipenöivä, kiihkeä kierto vain suotu.
Läpi yön, pimeän, ikipakkasen, jään

avaruutehen syöksymme tähdittyvään.

Ylt'ympäri vain avaruuksien yö,
kipinöitänsä auringot kaukana lyö,

välähtää vasamat elon syttyvän, uuden,
radat luomisen aukeavat, jumaluuden,

iki-Hengen, mi maailmat muotoihin muovaa,
tulenvirttänsä yössä laulavi luovaa.

Ylt'ympäri vain avaruuksien yö,
joka hetki jatkuvi luomisen työ.

Joka hetki Henki aineeseen liittyy,
yhä tähtitarhoja uusia siittyy,

syliss' yön, pimeän elo puhkeevi kukkaan,
pisaraa mene pienintäkään ei hukkaan,
ei lankea milloinkaan kuoleman aatot,
salamoi sydänyöss' iki-aurinkosaatot.

Pyhä aurinko, voimasi valtava vie
elämään yhä meitäkin, aukee tie

edessämme halki vahvuuden öiden,
läpi tähtien tuikkivain, välkkyväin vöiden.

Lukemattomat vuossadat liitänyt lie
maa ympäri silmäsi siunaavan siinnon.

Tukikohdan Hengessä löydämme, kiinnon,
levon pistehen, ah, pyhä, paistava lies.
Iki-Henkeä kohti vie meitä sun ties!

Aarni Kouta
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Heikki Virolainen

Kuvataiteen tehtävä

Kuvataide elää nykyisenä aikana voima-
kasta murroskautta. Vuosisadan alkupuo-
lella oli primitiivisen taidesuuntauksen 
ihannointi tuonut Eurooppaan kubismin, 
joka löi ensimmäisen särön vuosituhansia 
kestäneeseen figuratiiviseen naturalismiin.

Esineellisyyden hajoaminen oli alkanut 
Euroopassa.

Kubismin ja futurismin aikaansaaman ki-
teytyneen älyllisen filmauksen vaikutus 
hajotti 1920-luvulla esineellisyyden aluksi 
puhtaasti tunnepohjaiseen abstraktiseen 
ilmaisuun. Tämän jälkeen abstrahointi al-
koi hitaasti saavuttaa älyllisvoittoista kurin-
alaista puhdasrytmistä ilmaisua, ja päätyi 
konstruktiiviseen ajatteluun, jossa pyrittiin 
löytämään varsinainen taiteen totuus pel-
kistetyimmässä ilmaisussaan. Konstrukti-
vismi päätyi seitsemään peruskäsitteeseen, 
jotka olivat: prisma, pallo, taso, kartio, ri-
ma, putki ja spiraali.

Näillä peruselementeillä pyrittiin ilmaise-
maan taiteen totuus rytmillisesti, puhtaasti 
ja sopusointuisesti.

Tämä suuri mullistava kuva, taiteen vallan-
kumous, jonka omaksumiseen ihmiskunta 
tarvitsee vielä satoja vuosia, nosti kuvatai-
teen puhtaimman konkreettisen musiikin 
ja matematiikan alueelle, konkreettisen, 
fyysisen ajattelun yläpuolelle, niin kut-

suttuun korkeampaan eli henkiseen ajat-
teluun, jossa suurimmat nerot aina ovat 
eläneet. Vapaa, puhdas, objektiivinen nä-
kemyksen tajuaminen, jota subjektiivinen 
prisma eli persoonallisuus ilmaisee, on sen 
tuntomerkki.

Tämän lakisiteisen oikeaoppisen suunta-
uksen jälkeen päätyivät eräät pisimmälle 
päässeet uraauurtavista, kuvataiteen todel-
lista totuutta etsivistä neroista, entistä ki-
reämpään ja pelkistetympään muodolliseen 
kurinalaisuuteen. Toiset luopuivat lakisitei-
syydestä siirtyen riemuisaan, intuitiiviseen 
ja vapaaseen ilmaisuun, jonka vaikutus on 
pelkistettyyn totuuteen verrattuna päin-
vastainen. Puhtaasti intuitioon perustuva 
ilmaisu, joka on käynyt läpi oikeaoppisen 
konstruktiivisen lakisiteisyyden, on elä-
mänmyönteinen, onnellinen, ihanasti soiva 
sävellys, jossakin hyvin kaukana mielikuvi-
tuksessamme korkeimmassa avaruudessa. 
Sinne ei yllä paha, ja puhtaat konkreettiset, 
oikeaoppiset, lakisiteiset älylliset ilmaisut 
tuntuvat kylmille ja kolkoille, omahyväisil-
le ja suvaitsemattomille ja eivät tavoita sitä 
maailmaa, josta intuitioon perustuva ilmai-
su on kotoisin. Siinä on vapautta, lämpöä, 
suvaitsevaisuutta, myötätuntoa, anteeksi-
antavuutta ja aurinkoista elämänmyöntei-
syyttä, jota voidaan nimittää puhtaan sydä-
men antavaksi rakkaudeksi eli korkeimman 
maailmankaikkeuden Hengen ilmaisuksi, 

joka on kaikkialla ja kaikessa, niiden takana 
olevana Elämän henkenä.

Tämä käy hyvin ilmi Kandinskyn tuotan-
nosta vuosilta 1934-44 josta esimerkkinä 
mainittakoon hänen maalauksensa MO-
VEMENT I, vuodelta 1935.
 
Eläytyminen tauluihin vaatii katsojilta vas-
taanottavuutta kaikupohjaa – resonanssia. 
Samojen ominaisuuksien tulisi olla hereil-
lä meissä. Toivottavasti tulevat sukupol-
vet oppivat ymmärtämään ja eläytymään 
puhdasoppisen, konkreettisen ja lakisitei-
sen ajattelun läpikäynyttä, intuitioon pe-
rustuvaa ilmaisua, sillä silloin elämä maan 
päällä muuttuu paratiisiksi. Se on kaikkien 
todellisten taiteilijoiden tehtävä, se on ku-
vataiteen tehtävä. Hyvä taiteellinen ilmaisu 
hyvässä paikassa vaikuttaa katsojaan yle-
vöittävämmin kuin tuhat saarnaa. Abso-
luuttinen kauneus on yksi ilmennys Abso-
luutista ja sen kiteytymä on taide.

Elonpyörä — 1964 n:o 2
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Valittujen seurakunta

Viime joulukuun [v. 1908] Theosophist 
puhuu mm. saksalaisesta mystikosta Von 
Eckarthausenista, joka eli 1700-luvun jäl-
kipuoliskolla. Koska Tietäjässä on alkanut 
kirjoitussarja "Viisauden mestareista" [H. P. 
Blavatsky ja viisauden mestarit], niin lienee 
paikallaan toistaa muutamia Eckarthausenin 
sanoja, jotka mer-
killisen suoraan ja 
selvästi puhuvat Sa-
laisen Veljeskunnan 
olemassaolosta. Näin 
kirjoittaa kyseinen 
mystikko.

"Aina on ollut ole-
massa kehittyneem-
pi Koulu, jolle tämä 
talletus oli uskottu, 
ja tämä Koulu on 
Valittujen Seurakun-
ta, jota Vapahtaja 
sisäisesti valistaa ja 
joka on ollut ole-
massa luomisen ensi 
päivästä nykyaikaan 
asti. Tällä Seurakun-
nalla on koulu, jossa 
itse viisauden henki 
opettaa kaikkia tiedonjanoisia.... Täydelli-
nen Jumalan ja luonnon ja ihmisyyden tieto 
on tässä koulussa opetettavana. Siitä kaikki 
totuudet tunkeutuvat maailmaan. Se on pro-
feettojen ja kaikkien viisautta etsivien koulu. 

Yksin tässä Seurakunnassa on löydettävänä 
totuus ja kaikkien mysteerioiden selitys. Se 
on salatuin kaikista seurakunnista, mutta 
siinä on jäseniä monesta piiristä. Kaikkina 
aikoina on löytynyt ulkonainen koulu, joka 
perustuu sisäiseen ja on sisäisen ulkonainen 
ilmaus. Kaikki, mitä ulkonaisella kirkolla on 

symboleita, menoja 
ja seremonioita, on 
ainoastaan kirjaimia 
siitä totuuden henges-
tä, joka on sisäisessä 
pyhäkössä. Sisäinen 
kirkko perustettiin heti 
ihmisen lankeemuksen 
jälkeen ja sai Jumalan 
omasta kädestä keinot, 
joilla langennut ihmis-
kunta voisi kohottau-
tua oikeuksiinsa ja tulla 
kurjuudestaan pelaste-
tuksi.

Tämä Viisauden Kou-
lu on aina ollut tarkoin 
salattu maailmalta. 
Mutta meidän ei pidä 
luulla, että tämä Seu-
ra muistuttaa muita 

salaisia seuroja, jotka määrättyinä aikoina 
kokoontuvat, valiten johtajansa ja seuraten 
erityisiä sääntöjä. Tämä Seura ei tunne lain-
kaan niitä muodollisuuksia, jotka kuuluvat 
ulompaan piiriin. Tässä voiman valtakunnas-

sa lakkaavat kaikki ulkonaiset muodot ole-
masta... sillä ei ole rajoja... kaikki ihmiset ovat 
kutsuttuja ja saavat siihen astua, kun tulevat 
kypsyneiksi... Maallinen järki etsii turhaan 
tätä Pyhäkköä, ja turha on koettaa ulkopuo-
lelta tunkeutua näihin suuriin mysteerioihin.. 
Me vakuutamme teille vakaasti, että meillä 
on tiedossamme tarkalleen uskontojen ja Py-
hien Mysteerioiden kaikkein sisin olemus ja 
että meillä ehdottoman varmasti on kaikki, 
mikä on talletettu "adytumiin" [muinaisen 
temppelin kaikkein pyhimpään], ja että tämä 
omistus antaa meille voimaa ja oikeutusta, 
kun me istutamme kuolleeseen kirjaimeen 
ja kaikkiin hieroglyfeihin Henkeä ja Elämää. 
Tämä Koulu omistaa hengen, tiedon ja tun-
tee kaikki symbolit ja pyhät menot sekä pyhi-
en kirjojen kaikkein sisäisimmät totuudet ja 
vanhimpien kansojen lait ja tavat... Viisaiden 
Seura uskoi ajan ja olosuhteiden mukaisesti 
ulkonaisille seuroille vertauskuvallisia hie-
roglyfejä vetääkseen ihmisiä suuriin sisäisiin 
totuuksiin. Kaikki ulkonaiset seurat pysyvät 
pystyssä sen avulla, että tämä ainoa sisäinen 
antaa niille henkeään. Niin pian kuin ulko-
naiset seurat koettavat erottautua sisäisestä 
ja muuttaa viisauden temppelin poliittiseksi 
rakennukseksi, niin sisäinen seura vetäytyy 
syrjään ja jättää ainoastaan kirjaimen ilman 
henkeä. Tässä sisäisessä seurassa ei löydy 
kiistoja, lahkoja, erehdyksiä ja taistelevia 
järjestelmiä... Rakkaus yksin hallitsee, heik-
koutta suojellaan... Tällä seuralla on ohjeita 
tutkijoita varten, sillä on opettajia, tutkimuk-

sen muotoja, lyhyesti sanoen täydellinen tut-
kimusmetodi. Sillä on myöskin peräkkäisiä 
kehitysasteita yhä suurempiin korkeuksiin."

Nämä sanat ovat siksi selviä, ettei niitä 
voi käsittää muuta kuin yhdellä tavalla. 
"Salaisen Opin" sanojen mukaan on tämä 
Pyhä Veljeskunta ollut olemassa ihmiskun-
nan ensi ajoista asti ja siitä ovat lähteneet 
kaikki uskonnot ja henkiset liikkeet. Sillä 
on hallussaan ehdoton tieto, mutta se ei 
ole mitään ulkonaista oppia, jota voitai-
siin jakaa kelle tahansa, vaan se on sisäistä 
totuutta, jonka tutkija äärettömillä pon-
nistuksilla vähitellen saa haltuunsa. Mutta 
jollei olisi tällaista Veljeskuntaa totuuden 
vartijana, niin ei olisi mitään takeita siitä, 
että etsijät voivat löytää ja pyrkijät päästä 
oikealle tielle.

Tietäjä – helmikuu, 1909
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_____________________________________________ 
Perjantai 9.8. 
      17.00 Saapuminen Kreivilään ja majoittautuminen 
      18.00 Kevyt päivällinen 
      19.00 Avausrituaali, Pirjo Aalto 
 Tervehdyssanat, Heli Veivo 
 Seminaarin avaus, Seppo Aalto 
 12 HARJOITUSTA ITSENSÄ TUNTEMISEN TIELLE, 2. osio 
         Sirpa Ulkuniemi 
 

Lauantai 10.8. 
      8.00 Aamumietiskely, Heli Veivo 
      8.30 Aamiainen 
      9.30 HYPERMODERNI IHMINEN KAIKKEUDEN KESKELLÄ,  
        Marko Manninen 
         Keskustelu pienryhmissä alustuksen pohjalta 
 

      12.30 LOUNASTAUKO 
     

      14.30 AYURVEDA, ELÄMÄNTIEDE, Heidi Nyström 
                             Keskustelu pienryhmissä alustuksen pohjalta 
            

      17.00 PÄIVÄLLINEN 
      18.00  ÄITI MAA JA KOSMISET YHTEYDET,  
                 Maaria Kuukorento - Inkeli Hirvonen 
      20.00 Sauna, puffetti ja yhteistä ohjelmaa saunatuvassa 
  
Sunnuntai 11.8. 
      8.00 Aamumietiskely, Maria Sannamo 
      8.30 Aamiainen 
      9.30  PSYKOLOGIA JA HENKISYYS, Terttu Seppänen 
          Keskustelu pienryhmissä alustuksen pohjalta 
 

      12.00 Seminaarin päätössanat, Seppo Aalto 
     Veljespiiri,  Pirjo Aalto 
      12.30 Veljesateria  

 _____________________________________________ 

 
HENKISYYS ja TIEDE 

9.–11.8.2019 
 

 

Osallistumismaksu 120 €   Ensikertalaiset 80 € 
Sisältää seminaarin, ateriat ja majoituksen  

– omat lakanat ja pyyhkeet mukaan 
Ilmoittautumiset 5.8.2019 mennessä: 

Heli Veivo: puh. 050 – 3780107,  e-mail: heli.veivo@gmail.com Ilm
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KREIVILÄ 
Kreiviläntie 219 
31110 MATKU 

Pieni Runo Markolle aviosäätyyn astuessa

Jo on tuomari todennut
pakissut kuin melkein pappi
Tahtoneet molemmat ootte
astua aviosäätyyn
Marko kanssa Maariasi
yhteiselle tielle käyden
rinnatusten rakkaimpina
toisillenne täysin syömmin.

Nyt tohdin minäkin todeta
paukutella vanha parta
sanan muutaman sanoa
veljelleni veikolleni
tänä päivänä somana.

Nyt oot Marko astununna
askeleen oot ottanunna
kohti onnea elämän.
Muista silloin miekkoseni
Manninen menevä miesi:
Ei tule oni ottamalla,
lempi pyytäen pysyne.
Laita lempi liekaköyteen, 
niin jo lentohon lehahtaa.
Rakkaus vapaana viihtyy
Lempi kasvaa ilman iestä.
Emäntä sisällä istuu
aina parhaiten sikäli,
kun on kaikki ukset auki 
ovet ikkunat lukoitta

Vaikk’ on olo onnellinen 
oman kullan kainalossa,
anna aikaa armaallesi 
kulkea omia teitään 
oma rauha rakkaallesi
tilaa mieletietyllesi
tutkiella tuntojansa,
arvaella aikojansa.

Ain’ on kullakin omansa,
Jakamaton itsessänsä

Ihminen on ihmeellinen
kumppanina kummallinen.
Muutu ei hän mieleiseksi
ei kehity kelpoiseksi
ankaralla aatoksella,
vääntäen väkipakolla..

Itseäs kun ihmettelet
suuntaat suhtautumistasi, 
niin jo aukee puolisostas,
uusi lehti lemmitystäs
Muista uutta morsiotas
ihanaa kuukorentoa
Lauluin aina liekutella
soiton solmuja avata
yhdess’ laulu löytäkäätte
silosävel suorikaatte.

Vielä lopuks siunatuksi
tunteella ilon ihanan
saatan Marko nyt sinua 
Matkaan kanssa Maariasi
vielä viime aatoksella

Liekö liitto luja linna
vaiko hökkeli hutera?
Tiedä ei papin pakinat 
eikä tuomarin turinat.
Teidän tienne on edessä
kahden koulu käytävänä.

Tuo se on koulu kummallinen
opin ahjo oikullinen
Vähän on lemmen lehtoreita
opettajia onnen aidon
tämän taivaan kannen alla
pallon pyörivän povella.

Silti tärkeintä tavoita
Sisältä sydämistänne..
Sen kun koulun selvitätte
alkaa Ihmisen elämä.
Ensi askel kahden onni 
isompi Ihmisen määrä.

Vaan jo kieli kuivahtaapi
sanan virta viivähtääpi
Aika on suuni suppuun panna 
laulu laulajan lopettaa.

Nostakaamme kaikki täällä
Onnen toiveet huulillemme
Siunauksemme sisäiset
Toivotuksemme totiset
että riittäis Rakkautta
Tahdon voimaa tarpeellista
Onnen aikaa aurinkoista
Tälle armaalle parille
astua aviosäätyyn!

Mauri Lehtovirta

2-2019 RR-lehti.indd   54-55 12.6.2019   8.57.26



56 57

Max Heindel

Kuolemaa ei ole

"Taivas ja maa sisältää paljon enemmän   
kuin mitä filosofia koskaan uneksiikaan."

Hän istui vanhan luostarin puutarhassa ja kat-
seli ympärillään olevaa kukkien ja rikkaruoho-
jen sekasortoa. Hylättyinä ja laiminlyötyinä ne 
olivat päässeet valloilleen siitä lähtien kun sota 
oli ajanut alkuperäiset isännät pois, eikä sinne 
majoittuneilla sotilailla ollut aikaa eikä halua 
kukkien hoitoon.

Hän ei ollut yksi heistä, vaan vanki, vakooja, 
joka oli saatu kiinni juuri, kun hän oli saa-
massa käsiinsä tärkeät asiakirjat. Tästä syystä 
hänet oli tuomittu ammuttavaksi. Täällä hän 
odotteli sotilaita, jotka tekisivät lopun kaikesta.

Mutta loppuisiko kaikki siihen? Mikä mieletön 
kysymys. Hänet oli kasvatettu uskomaan kuo-
leman jälkeiseen elämään, mutta yliopistossa 
hän oli kääntynyt uskomaan oppilaitoksen tie-
teellisen kannan mukaan, joka ei uskonut kuo-
leman jälkeiseen elämään.

Kaikkein kriittisimmät kriitikot olivat onnistu-
neet todistamaan, että Raamattu oli väärässä.
Anatomia selitti ihmisruumiin puhtaasti mate-
rialistisen rakenteen, kemia elimistön toimin-
nan vastavaikutuksineen, psykologia antoi laa-
jan ja riittävän selityksen ihmisjärjen ihmeistä. 
Lyhyesti sanoen, näytettiin mitä selvimmin 
toteen, ettei ihminen ollut muuta kuin täydelli-
nen kone, jolla oli kyky toimia, ajatella ja jopa 
jatkaa sukuaan uusilla olioilla, jotka jatkavat 
toimintaa kun vanhempi kone kuluu loppuun 

ja heitetään roskiin, hautausmaalle. Jokainen 
ihminen, oli hän sitten hallitsija tai alamainen, 
mestari tai oppilas, pyhimys tai syntinen, kaikki 
erottamatta olivat vain ajan näyttämölle kuvas-
tuvia varjoja.

Näin ajatellessaan muistui hänen mieleensä sa-
tojen hänen kaltaistensa sotilaitten kuoleman-
tapaukset taistelukentillä, juoksuhaudoissa, 
sairaaloissa. Heistä suurimman osan ehdoton 
vakaumus elämän jatkumisesta "post mortem" 
oli melkein tarttuva, tai pani ainakin ajattele-
maan. Voisivatko olla totta vakuutukset, että 
he näkivät enkeleitä taistelukentällä tai kuolin-
vuoteittensa ääressä? Tyhmiä näköhäiriöitä ne 
olivat ja johtuivat luonnollisesti siitä kriittisestä 
hetkestä, jossa he silloin olivat. Ja kuitenkin 
luutnantti X ja kapteeni Y olivat vakavia ja ter-
vejärkisiä miehiä, jotka varmastikaan eivät me-
nettäneet järkeään viimeisellä hetkellä. Kaiken 
lisäksi kapteeni, joka oli hyvin tarmokas ja piti 
tapanaan kiroilla ratkaisevina hetkinä, oli tuon 
päivän jälkeen Marnella jättänyt kokonaan sen 
tavan. Hänet nähtiin usein rukouskirja kädes-
sä, ja hän piti kauniin nuhdesaarnan aliupsee-
rille, joka loukkasi toisia ilkeällä kielellään.

Pian hän saisi sen tietää, kello 17 hänet am-
muttaisiin. Näin ajatellen hän palasi takaisin 
huoneeseen, jossa oli nukkunut edellisen yön-
sä. Ase kädessä vartija seurasi perässä katsellen 
kuinka vanki heittäytyi patjalle ja kohotti sil-
mänsä erääseen huoneen maalaukseen. Se oli 
Leonardo da Vincin Viimeinen ateria. Hän ei 
ollut juuri miehiään panemaan arvoa tauluille 

ja taideteoksille, mutta nyt hän tunsi jonkinlais-
ta sisäistä pakkoa katsella Kristusta. Varmaan 
tuo Kristus, kauniin aatteen marttyyri, oli ollut 
jalo luonne. Tämä taideteos pani ajattelemaan, 
että hänkin oli kerran nauttinut viimeistä kertaa 
maallista ravintoa ja hyvinvointia.

Hänen mieleensä muistui kuinka Leonardo 
oli pyytänyt erästä ystäväänsä arvostelemaan 
rehellisesti tätä tauluaan. Ystävä oli vastannut, 
että pikarit, joista Apostolit joivat, olivat tilai-
suuteen ja ympäristöön nähden liian komeat. 
Leonardo oli huoaten pyyhkinyt ne pois. Hän 
oli pannut koko sielunsa ja sydämensä Juma-
lallisen Vapahtajan kasvojen maalaamiseen ja 
toivoi tämän sädehtivän muodon vakuuttavan 
niin syvästi katsojaan, että kaikki muut sivusei-
kat olisivat sen rinnalla joutuneet toisarvoisiksi. 
Mutta hän oli pettynyt, ystävä ei ollut edes huo-
mannut tuota Kunnian Kuninkaan muotoa.

Kunhan tämä ei olisi minunkin laitani? ajatteli 
vanki. Minäkin ehkä olen pitänyt silmällä koko 
elämäni ajan toisarvoisia asioita ja unohtanut 
tärkeimmät. Liian monta kertaa olen katsonut 
kuolemaa läheltä, että osaisin sitä enää edes pe-
lätä. Kuitenkin nyt ajattelen, että elämä tarjoaisi 
niin paljon toiminta-alaa ja nautintoa, että aja-
tus olemattomiin haihtumisesta melkein louk-
kaa.

Kristus jätti meille sanat: "Yksi on tarpeelli-
nen", ja jos Hän on oikeassa, niin olen minäkin 
kuin tuo Vincin ystävä. Olen rajoittanut huo-
mioni tarpeettomiin asioihin ja laiminlyönyt 
ikuiset.

Hohoi, mitä joutavia mietiskelen. Jos vielä 
jatkan, niin saatan itseni siinä määrin epävar-
maksi, että olen vaarassa vapista, kun hetkeni 
koittaa.

Hän lähti uudelleen ulos vartija kintereil-
lään. Tällä kertaa hänen huomionsa kääntyi 
aurinkokelloon, jossa oli sanat "Oras non 
numero nisi serenas" (en pidä lukua muis-
ta kuin valoisista hetkistä). Ah, kuinka kau-
niisti sanottu, unohtaa kaikki elämän pienet 
kurjuudet ja muistaa vain hyvän, toden ja 
kauniin.

Käydessään läpi omaa elämäänsä, joka nyt 
oli niin lähellä loppuaan, hän kysyi itseltään 
oliko hän koskaan seurannut käytännös-
sä tuota niin syvämietteistä tunnuslauset-
ta. Haikein mielin täytyi hänen tunnustaa 
omalletunnolleen, että kovin kaukana oli 
hänen tyhjänpäiväinen elämänsä ollut tuos-
ta kauniista säännöstä. Ja nyt oli liian myö-
häistä. Hän tuijotti tuijottamistaan tuohon 
varjoon, joka läheni peruuttamattomasti 
tuota kohtalokasta viiden numeroa, hänen 
viimeistä hetkeään. Kuolema ei häntä kau-
histuttanut, mutta tuo yhä uudelleen mie-
leen palaava Elämän ja Kuoleman arvoitus 
herätti hänen sielussaan polttavan ratkaisun 
tarpeen. Mutta varjo aurinkokellon ympy-
rässä kulki kohtalokasta kulkuaan. Mitä hän 
antaisikaan, jos voisi ratkaista tuon suuren 
ongelman nyt, ennen lähtöään!

Sotaoikeuden tuomiot pantiin tavallisesta 
täytäntöön auringon noustessa, mutta jos-
tain odottamattomasta syystä oli hänen tuo-
mionsa tullut siirretyksi ja se tapahtuisi tänä 
iltana. Saadessaan aamulla tämän ilmoituk-
sen, hän oli kohauttanut olkapäitään. Mitäpä 
hän välitti, jos se tapahtuisi muutama tunti 
ennemmin tai myöhemmin, mutta nyt, kun 
ongelma oli alkanut kiduttaa hänen aivojaan, 
olisi hän antanut vaikka mitä saadakseen 
takaisin nuo häneltä varastetut tunnit, kuka-
ties olisi hän löytänyt ratkaisun.
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Tuo varjo, joka eteni aurinkokellon ympyräl-
lä, oli vakuuttavampi kuin paras saarna elämän 
lyhyydestä ja kuoleman ehdottomasta varmuu-
desta. Ajatuksissaan keskittyneenä tuohon 
suureen ongelmaan, hän heittäytyi vuoteelle. 
Puolessa tunnissa hän tulisi tietämään kaiken 
tai ei mitään. Kaikki joko häviää elämän valon 
mukana kun tuo kohtalokas luoti iskee, tai hän 
pääsee vapaaksi hengeksi, riippuen kuitenkin 
siitä kumpi noista kahdesta teoriasta on oikea. 
Tämä tuskallinen epävarmuus lisääntyi ja li-
sääntyi melkein kouristukseksi kiihottaen hä-
nessä polttavan halun tähän elämään, joka niin 
pian häneltä riistettäisiin.

Kaikkien tuttaviensa joukosta, jotka vakuutti-
vat uskovansa sielun kuolemattomuuteen, ei 
hänen mielestään kenelläkään yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta, ollut täyttä varmuutta tästä 
vakuuttamastaan uskosta. Hänen kidutettuun 
mieleensä kuvastui muisto kohtauksesta erään 
oudon ja olemukseltaan lumoavan henkilön 
kanssa eräässä kylpylässä, jonne hän oli men-
nyt etsimään lepoa ja palauttamaan takaisin 
liian innokkaassa ja rasittavassa tieteellisessä 
työssä menetettyjä voimiaan. Tuo rauhallinen 
henkilö voitti heti hänen myötätuntonsa vai-
kuttaen valtavasti äänensävyllään ja sellaisen 
henkilön ylevyydellä ja luotettavuudella, joka 
tietää. Eräässä heidän väittelyssään kuoleman 
jälkeisen elämän ehtojen mahdollisuudesta oli 
tuo muukalainen vastustanut häntä voittamat-
tomilla todistuksilla, ja nyt muistellessaan taas 
sitä valtasi hänet kiihkeä uteliaisuus.

Olikohan tuo mies todellakin tietänyt? Hän 
oli puhunut henkilöistä, jotka jättävät ruumiin, 
niin kuin me jätämme vaatteet nukkumaan 
mennessämme. Niin tekivät myöskin ne, jot-
ka astuivat näkymättömään maailmaan. Hän 
kutsui tuota maailmaa "Elävien kuolleitten 

valtakunnaksi" ja vakuutti, että siellä niin kut-
sutut kuolleet toimivat eetteriruumiissa, omis-
taen kaikki kykynsä sekä täyden tuntemuksen 
ja muiston niistä elämän ehdoista, jotka heitä 
ympäröivät maallisen elämän aikana. Mitä olisi 
hän antanutkaan, jos olisi saanut puhua tuon 
miehen kanssa näinä viimeisinä hetkinä, jotka 
hänelle vielä suotiin, keskustella näistä hänelle 
nyt niin tärkeistä kysymyksistä.

Nostaessaan silmänsä hän luuli näkevänsä 
eräässä huoneen pimeässä nurkassa epämää-
räisen muodon, melkein kuin pilven, ja hän 
kuuli sisällään nämä sanat: "Tulen sinua vas-
taan, kun jätät ruumiisi". Sitten tuo olento 
hävisi. Hämmästyksen, melkeinpä pelon valla-
tessa hänet, toipui hän kuitenkin heti paikalla 
pitäen ääntä sekä muotoa näköhäiriönä, syn-
tyneenä hänen omasta kiihkeästä toiveestaan. 
Hän pudisti hartioitaan ja lähti kävelemään 
aurinkokelloa kohti, joka nyt osoitti hetken 
olevan vieläkin lähempänä.

Aurinkokellon luona häntä vastaan tuli tuomi-
on toimeenpaneva upseeri aseistetut miehet 
mukanaan. Hymy huulillaan hän pyysi, että hä-
neltä säästettäisiin tuo halpamainen sivuseikka, 
side silmien päälle. Yhdessä he kaikki menivät 
puutarhan perälle. Äkkinäisellä liikkeellä kään-
tyi vanki ympäri, kasvot lippuun kohotettuina. 
Upseerin antaessa kuivalla komentoäänellä 
merkin, luodit lävistivät hänen sydämensä. 
Hän kuuli laukauksen ja tunsi kirpeän tuskan, 
kuin tulisella raudalla olisi lävistetty hänen sie-
luaan, sitten valtavan repäisyn, joka sai hänen 
kohottamaan tahtomattaan kätensä sydämel-
leen, mutta omituista kyllä, ennen kuin hän 
ehti painaa sitä rintaansa vasten, oli tuska jo 
haihtunut, ja hän antoi kiireesti käsivartensa 
pudota luonnolliseen asentoon. Hänen isän-
maansa viholliset eivät saaneet sanoa häntä 

raukkamaiseksi. Hän kohotti katseensa uudel-
leen tiukasti ampujiinsa ja odotti luodin saa-
pumista, sillä omasta mielestään hän oli vain 
kärsinyt etukäteen. Muuten hän ei osannut se-
littää repäisyä ja tuntemaansa kirpeää tuskaa.
Mutta mitä tapahtui? Upseeri miehineen meni 
matkoihinsa. Olisivatkohan he ampuneet il-
maan? Ei, sillä vaatteitaan tarkastaessaan hän 
löysi niissä kolme pientä koloa siinä kohdassa 
missä ne peittivät sydämen. Hän työnsi niihin 
sormensakin, mutta veti ne takaisin ihmeis-
sään, kun ei nähnyt verta eikä tuntenut tuskaa. 
Silminnähtävästi häneen oli sattunut kolme 
luotia ja olisi hänen luonnon lakien mukaan 
pitänyt maata kuolleena. Kuitenkin hän oli 
nyt tässä elävämpänä kuin koskaan ennen ja 
täydellisesti valveilla! Kuinka tämä oli selitet-
tävissä? Vaiston pakottamana lähti hän yht-
äkkiä juoksemaan upseerin perään. Tarttuen 
tämän käsivarteen hän pyysi selitystä, mutta 
upseeri ei osoittanut huomiota käsivarrellaan 
lepäävään käteen tai tuohon tuskalliseen ky-
symykseen, vaan seurasi miehiään aivan kuin 
tietämättömänä niin kädestä kuin äänestä.

– Joko minä uneksin tai olen tullut hulluksi, 
ajatteli ystävämme.

– Ei kumpaakaan, vastasi ääni hänen vierel-
lään. Käännettyään päätään hän näki tuon 
muukalaisen, jota muutama minuutti sitten 
oli niin hartaasti halunnut tavata. Tämä kutsui 
itseään "Ruusuristiläiseksi" ja sanomattomalla 
helpotuksen tunteella kääntyi ystävämme hä-
nen puoleensa. Varmasti hän saisi tältä jon-
kinlaisen selvityksen siihen, mitä parhaillaan 
tapahtui.

– Mistä sinä tulit, kysyi hän, hetki sitten en 
nähnyt sinua.

– Hetki sitten silmäsi eivät vielä olleet kehitty-
neet henkiseen näkemiseen. Hetki sitten omis-
tit vain fyysis-materiaalisen näön ja henkinen 
näkökykysi ei huomannut mitään.

Tämä vastaus ei selvittänyt paljoakaan ystä-
vämme ymmärrystä.

– Näen, ettet ymmärrä ja että vastaukseni vain 
lisää hämmästystäsi, jatkoi vieras. Syy on siinä, 
ettet huomaa olevasi kuollut ja materiaalisuu-
den toisella puolella, tasolla joka on niin eette-
rinen, että lähenee henkistä tilaa.

– Kuinka voit väittää minun olevan kuolleen, 
kun seison tässä aivan elävänä edessäsi ja pu-
hun kanssasi, sanoi ystävämme.

– Sanoin väärin, vastasi vieras, minun olisi pi-
tänyt sanoa "Ruumiisi on kuollut", mutta ruu-
mishan ei ole kaikki mitä olemme.

– Sanot, että ruumiini on kuollut, mutta puhun 
kanssasi liikuttaen huuliani ja kävelen liikuttaen 
jäseniäni. En osaa selittää miten ihmeessä olen 
näin täynnä elämää todettuani, että sydämeni 
on kolmen luodin lävistämä.

– Tätä selittääkseni, pyydän sinua seuraamaan 
minua puutarhan perälle. Siellä löydät jotain 
hyvin mielenkiintoista.

Saavuttuaan puutarhan perälle siihen paikkaan, 
johon tuomiota toimeenpanevat kiväärien luo-
dit olivat tähdänneet, näki ystävämme maassa 
kasvot ruohoon kätkeytyneinä jonkun, joka 
näytti hänen omalta kuvaltaan. Hän tarttui 
tähän elottomaan ruumiiseen toivossa päästä 
edes hiukan selville asiasta, mutta huomasi, että 
hänen kätensä kulkivat kuolleen ruumiin läpi, 
aivan kuin olisi se ollut kokoonpantu ilmasta 
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eikä lihasta ja luista. Ihmeissään hän katsoi vie-
raaseen ja huudahti:

– Jumalan nimessä, selittäkää tämä minulle tai 
pelkään tulevani suoraa päätä hulluksi.

– Kärsivällisyyttä ystäväni, vastasi veli. Kuul-
kaahan kuinka asian laita on. Kun luodit tun-
keutuivat sydämeesi sellaisella voimalla, ettei 
tuska kestänyt kuin pienen hetken, niin eette-
riruumiisi erkani rajusti fyysisestä kuvastaan, 
joka kaatui maahan. Nyt eetteriruumiisi palve-
lee sinua paljon paremmin kuin tuo fyysinen, 
josta se kuoleman hetkellä erkani.

– Eetteriruumiini, mutisi ystävämme.

– Aivan niin. Jokaisella ihmisellä on eetteri- eli 
eloruumis, eikä sen pitäisi kummastuttaa sinua. 
Tiedehän otaksuu, että kaikki kappaleet kiin-
teimmästä mineraalista aina ohuimpiin kaa-
suihin, ovat eetterin läpäisemät ja tässä oletta-
muksessa se onkin oikeassa. Ihmisruumiskaan 
ei tee tässä poikkeusta vaan sekin on eetterin 
läpäisemä. Kun eetteri lähtee aineellisesta ruu-
miista ulos niin kadottaa viimeksi mainittu 
eloisuutensa ja kuolee. Lääkärit ja tiedemiehet 
eivät tiedä, että tämä eetteri säilyttää kuolleen 
kiinteän ruumiin muodon ja ulkonäön, ja se 
näin jää ihmishengen asumukseksi, vaikkakin 
näkymättömänä toisille vielä aineellisessa ruu-
miissa oleville.

Kuultuaan tämän selityksen ystävämme kasvot 
kirkastuivat, kuitenkin hän jatkoi edelleen ky-
selyjään.

– Kuinka on mahdollista, että eetteriruumiini 
kantaa näitä samoja vaatteita kuin kuollut ruu-
miini ja että siinä on nuo kolme luotien teke-
mää reikääkin?

– Tämä on alitajunnan työtä, rakas ystäväni, 
vastasi Ruusuristiläinen. Vaikka et muista sitä 
hetkeä kun luodit lävistivät ruumiisi, rekiste-
röityi se alitajuntaasi sinä hetkellä, jolloin vedit 
viimeisen henkäyksen. Jokainen hengenveto 
joka tunkeutuu keuhkoihimme, sisältää eetteriä 
ja tuo mukanaan tarkan jäljennöksen kaikesta 
mitä ympärillämme tapahtuu samalla tavalla 
kuin valokuvattaessa objektiivin eteen asetetut 
kuvat muodostavat negatiivin. Tämä elämän 
eetteri tunkeutuu verenkiertoon kulkien sen 
mukana sydämeen, jossa on siemenatomi jo-
hon jokainen hengenveto muodostaa uuden 
maalauksen. Näin tähän atomiin kuvastuvat 
kaikki elämämme tapaukset kehdosta hautaan 
asti määräten kohtalomme kuoleman jälkeen. 
Tästä tulee sanonta: "Niin kuin ihminen ajat-
telee sydämessään sellainen hän on". Kun niin 
sanotut "kuolleet" astuvat ulos fyysisestä ruu-
miistaan muodostuvat heidän vaatteensakin 
eetteristä. Tämä eetteristä muodostuva fyysi-
sen ruumiin jäljennös on ehdottoman tarkka 
viimeisen sydämen siemenatomissa olevan 
kuvan mukaan jopa vikoineen ja erikoisuuksi-
neenkin.

Nämä selitykset tuntuivat ystävästämme loo-
gisilta ja mahdollisilta. Ne olivat hänen mie-
lestään sopusoinnussa tieteen saavutusten 
kanssa, eikä edes tuon atomin pienuus, johon 
niin monta kuvaa tuli sopia, ollut hänestä hai-
tallinen. Eikö kärpäsen monipintainen silmä 
synnyttänyt lukemattomia kuvia? Ja eikö mik-
roskoopilla oltu keksitty lukemattomien, pal-
jaalle silmälle näkymättömien olioiden ja asi-
oiden olemassaoloa? Kuinka voi tietää mihin 
oli vedettävä uskon ja uskomattomuuden raja?
– Veli, täytyykö minun nyt kantaa ikuisesti näi-
tä reikäisiä vaatteita sekä haavoja rinnassani?

– Kaikki järjestyy, rakas ystäväni. Tämän kuo-

lemanjälkeisen tason laki määrittelee, että niin 
kuin ihminen ajattelee sydämessään sellainen 
hän on. Tämän sodan aikana kun tuhansittain 
sotilaita kuoli saapuen tänne pelottavan su-
rullisissa olosuhteissa, oli meillä veljeskunnan 
jäsenillä ja kaikilla muilla hyväntekijöillä, jotka 
toivat apua uusille tulokkaille, täysi työ saada 
heidät ajattelemaan sydämessään itsensä ter-
veiksi niin kuin olivat olleet ennen kuolemaan-
sa, sekä vakuuttaa heille, kuinka välttämätöntä 
tämä oli, että he voisivat päästä eetteriruumii-
seensa hyvinvoivina ja tervein jäsenin. Vähitel-
len onnistuimme, ja nämä taas puolestaan pa-
rantuneina olivat meille suureksi avuksi toisten 
tulokkaiden auttamisessa.

– Mainiota! huudahti veli. Sinähän olet oivalli-
nen oppilas. Näen, että silmänräpäyksessä olet 
jo saanut haavasi umpeutumaan ja vaatteesi 
korjatuiksi.

– Niin, vastasi ystävämme, ja olen sinulle suu-
resti kiitollinen opetuksestasi. Kuinka suurta 
lohdutusta olen löytänytkään näistä selityksis-
täsi, mutta vielä on minun kysyttävä eräs asia. 
Kuinka on selitettävissä, että tämä eetteriruu-
miini tuntuu minusta kiinteältä, ja koskettaes-
sani elotonta, fyysistä ruumistani, kulkee käte-
ni sen läpi – eikö se juuri ollut kiinteä?

– Tämä on melkein huvittavaa, sanoi veli. 
Fyysisessä maailmassa ihmiset kuvittelevat, 
jos edes välittävät vaivautua näillä ajatuksilla, 
että ns. kuolleet ovat aineettomassa olotilassa 
ja he pitävät todellisina vain kiinteitä ruumiita. 
Kuoleman rajan toiselle puolelle päästyään he 
ihmeekseen huomaavat, että elävät näyttävät 
nyt yhtä aineettomilta kuin kuolleet näyttivät 
eläville. Kuolleet voivat kulkea fyysisen ruu-
miin läpi yhtä helposti kuin elävä voi läpäistä 
kädellään kuolleen eetteriruumiin. Sinä olet 

nyt henkimaailman kansalainen. Tutustukaam-
me nyt ympäristöön täällä. Jos sinulla on joku 
henkilö, jolle haluat puhua, niin sinulla on vielä 
kyky ilmestyä tälle henkilölle, sillä ajan kulues-
sa eetteriruumiisi käy yhä ohuemmaksi.

– Minulla on sisar, vastasi ystävämme, mutta 
hän asuu X-kaupungissa, viiden tai kuuden tu-
hannen kilometrin päässä täältä. Häntä lukuun 
ottamatta ei ole ketään, joka pitäisi lukua asi-
oistani.

– Välimatkan pituus ei tee esteitä hengelle, va-
kuutti veli. Sinun ei tarvitse muuta kuin mennä 
sinne ajatuksissasi niin olet heti siellä.

Näin syöksyivät he yhdessä tuota paikkaa 
kohden. Vaikka ystävällämme oli hyvää aikaa 
katsella maita, kaupunkeja, kyliä ja vesiä jotka 
riensivät heidän ohitseen, ja vaikka hänen ky-
kynsä olivat elävämmät kuin koskaan ennen, 
tuntui hänestä kuin aikaa ei olisi ollut olemassa. 
Eräs asia ihmetytti häntä kovin. Hän huomasi 
nimittäin harvinaisen suuren joukon itsensä ja 
oppaansa kaltaisia henkiolentoja. Nämä kui-
tenkaan eivät estäneet heidän kulkuaan vaikka 
ilmaantuivat lukemattoman suurissa joukoissa. 
Hän toverinsa kanssa kulki heidän lävitseen, 
niin fluidisia olivat nämä eetterimuodot ja 
hänen oppaansa selitti, että fluidisuus tuolla 
tasolla oli niin suuri, että toinen olento voi lä-
päistä toisen menettämättä kuitenkaan omaa 
identtisyyttään.

Saapuessaan ystävän sisaren luo tapasivat he 
tämän istumassa salissaan ajatuksiinsa vaipu-
neena. Ystävämme ryntäsi kiihkeästi syleile-
mään häntä, mutta joutui taas hämmästyksen 
valtaan nähdessään, että hänen käsivartensa 
kulkivat sisaren ruumiin läpi ilman että tämä 
huomasi hänen läsnäoloaan.
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Opas selitti silloin, että valon eetterivärei-
lyjen ollessa voimakkaammat kuin ne, joita 
ystävämme kykeni aikaansaamaan, ei sisar 
voinut huomata häntä. Nyt kehotti hän tätä 
menemään huoneen pimeimpään nurkkaan ja 
keskittymään mitä suurimmalla tarkkuudella 
mielessään siihen, mitä halusi antaa sisarelleen 
tiedoksi.

– Ystäväni, jatkoi opas, ainoastaan innokas ha-
lusi tavata minua saattoi minut jättämään muu-
tamaksi hetkeksi kotini ja fyysisen ruumiini 
ollakseni luonasi ammunnan hetkellä. Jos sinä 
nyt kykenet ajattelemaan samalla voimalla, niin 
sisaresi saa vastaanotetuksi sanomasi ja hänen 
silmänsä kääntyvät siihen kohtaan, missä olet.

Näiden neuvojen mukaan muovaili ystäväm-
me sanomansa: "Olen mennyt rajan toiselle 
puolelle, olen nyt henkimaailmassa." Seisten 
liikkumattomana ja katsoen tiukasti sisareen-
sa kertasi hän useampia kertoja tuon lauseen. 
Yhtäkkiä sisaren silmät kääntyivät nurkkaan 
missä hänen veljensä oli. Huomatessaan hä-
nen muotonsa, alkoi hän vapista ja kaatui 
sitten pyörtyneenä maahan. Samassa ystä-
vämme ryntäsi tukemaan sisartaan, mutta jo 
ennen kuin hän ehti tämän luo, huomasi hän 
sisarensa olevan jo hänen sylissään huutaen 
ilosta: "Kuinka kumman olet täällä Robert? 
Vastikään sain kirjeesi, jossa ilmoitit muutta-
vasi paikkaa ja matkustavasi hyvin vaaralliseen 
tehtävään. Miten ihmeessä olet täällä? Mitä on 
tapahtunut?"
Taas ystävämme haki selitystä oppaaltaan. Hän 
oli nähnyt sisarensa kaatuvan maahan, jossa 
hänen ruumiinsa yhä vielä makasi, mutta toi-
saalta piti hän tätä sylissään ja näytti se hänestä 
ilmi elävältä niin kuin hän itsekin: "Kukaties 
olisiko tämäkin kuollut ehkä mielenliikutuk-
sesta?"

– Ei, selitti Ruusu-Risti-veli, mutta hänen fyy-
sisen ruumiinsa maatessa elottomana tuossa 
maassa, on hän itse astunut siitä hetkeksi ulos. 
Kohta hänen täytyy palata siihen takaisin, eikä 
hän edes tule muistamaan olleensa yhdessä 
sinun kanssasi tai puhuneensa sinulle. Hän 
luulee nähneensä sinun haamusi ja arvelee, 
että sinulle on tapahtunut jotain vakavaa, jos 
et olisi onnistunut panemaan hänen mieleensä 
sanomaa, jonka halusit antaa hänen tietoonsa. 
Joka yö kuitenkin hänen nukkuessaan on si-
nun mahdollista lähestyä häntä ja puhella hä-
nen kanssaan, niin kuin nyt tällä hetkellä. Sillä 
öisin, ruumiimme nukkuessa, astumme siitä 
ulos eetteriruumiissa ja nousemme sille tasolle, 
jossa ns. kuolleet oleskelevat.

Tällä hetkellä sisar alkoi hitaasti vaipua kuin 
uneen ja näytti vastustamattomasti vetäytyvän 
maassa makaavaa fyysistä ruumistaan kohden 
ja alkoi asteittain haihtua samalla kun fyysinen 
ruumis rupesi liikahtelemaan päästellen heik-
koja valituksia.

– Lähtekäämme, sanoi opas. Puhellessanne 
vaikutin hänen ruumiiseensa siten, että hä-
nen on helpompi palata tajuihinsa. Emme 
voi hänelle enää muuta tehdä. Ystäväni, sinun 
on nähtävä ja opittava vielä paljon voidaksesi 
menestyksellä viipyä tässä maailmassa, jossa 
rakkaus kaikkiin ja keskinäinen avunanto ovat 
yhtä välttämättömiä jokaisen kehitykselle ja 
onnelle kuin maan päälläkin.

Ruusu-Risti 1923 s. 181-193 (uudistettu suo-
mennos)

Sydänkesä

On kuin valon hohtavin huntu
leviäis yli metsäin ja maan,

kesän kypsän tuoksuva tuntu
kedot täyttäisi kukkasillaan.
On kuin pyhä, valkein soisi

sävel kentiltä autuuden,
valon Herran viestiä toisi

alas vangeille ainehen.

Sävelet valon vaikeimman taivaan
väräjöi läpi kaikkeuden yön,

ne luovat lohtua vaivaan,
niit' uottavat orjat työn.

Ne liitävät kuin valon kyyhkyt,
ne vaivamme virvoittaa,

ne lientävät orpojen nyyhkyt,
ne kahleemme kirvoittaa.

Ne katseemme vie valon puoleen,
unohtuu pimeys sekä jää,

sätehensä ne heittävät huoleen,
ne tähtinä kimmeltää.

Valonairuet oudosta maasta,
miss' säihkyy ainainen koi,
teit' ei voi seurata saasta,

valo teitä vain seurata voi!

Suven siunaavan sulotuntu
olemustanne kuvastaa,

on henkenne hohtava huntu,
min kätkössä uinuu maa.

Välisiltana hengen ja aineen
alas astutte aineeseen,

ja lailla laulavan laineen
kohoatte taas korkeuteen.

Aarni Kouta
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Kokkinen Nina: Totuudenetsijät  

 

Teos loihtii eloon innos-
tuksen okkultismiin 1900-
luvun vaihteessa. Pää-
osassa ovat kolme taiteili-
jaa: Akseli Gallen-Kallela, 
Pekka Halonen ja Hugo 
Simberg. Taiteilijat haki-
vat vastauksia elämän 
suuriin kysymyksiin te-
osofiasta, spiritualismista, 
parapsykologiasta, va-
paamuurariudesta, tols-
toilaisuudesta ja varhai-
sesta satanismista.  

Pekka Ervast liittyy heidän elämiinsä. 
Vastapaino 2019. 310 s. Sid. 34,80. 
 

Ryynänen Sanna: Meri Genetz  
- Levoton sielu  

 

Teosofiasta ja okkultis-
mista kiinnostunut Meri 
Genetz oli 1930-luvulla 
yksi Suomen eturivin tai-
teilijoista. Hänen elämän-
sä oli yhtä värikäs kuin 
hänen maalauksensa: hän 
koki paikan päällä Venä-
jän vallankumouksen, 
Suomen sisällissodan ja 
Pariisin kuohuvan 1920-
luvun. Meri etsi salatie-
teistä sisäistä varmuutta  

ja rauhaa, mutta mitä pidemmälle hänen etsintän-
sä jatkui, sitä kaoottisemmaksi hänen elämänsä 

muuttui. 
Avain kustannus 2019. 367 s. Sid. 29,90 
 

Tolstoi Leo: Mikä on uskoni  

 

Tässä teoksessa Tolstoi 
kertoo, kuinka hän löysi 
avaimen Kristuksen opin 
ymmärtämiseen. 
Opin ytimenä on vuo-
risaarna, etenkin Jeesuk-
sen sanat" Älkää tehkö 
pahalle vastarintaa", eli 
missään tilanteessa ei saa 
tehdä rakkauden vastaisia 
tekoja. Kristus kieltää so-
dan ja väkivallan. Vuo-
risaarnan kuusi antiteesiä  

avautuivat Tolstoille viideksi käskyksi. 
Tolstoi näkökulmat Vuorisaarnasta vaikuttivat 
merkittävästi suomalaiseen kirjailija Pekka Ervas-
tin (1875-1934) maailmankuvaan  
Ihmisyyden tunnustajat 2019. 228 s. Sid. 25,- 
 
 

 

Ollila Maija-Riitta: Tekoälyn etiikka   

 

Kuka lopulta päättää, mi-
tä tai ketä itseohjautuva 
taistelurobotti ampuu? 
Saako seksirobotille tehdä 
mitä haluaa? Jos autisti-
nen lapsi viihtyy parem-
min robotin kuin ihmisen 
seurassa, pitääkö robotti 
piilottaa häneltä? 
Jo katukuvasta näkyy, 
kuinka tulemme monessa 
eri mielessä sulautumaan 
yhteen tekoälyn kanssa.  

Tekoälyn esiinmarssi pakottaa meidät lopultakin 
tekemään yhteisiä päätöksiä asioista, jotka olem-
me tähän asti jättäneet yksilön harkintavaltaan. 
On siis aika kysyä: millä arvoilla luomme tulevai-

suuttamme? 
Otava 2019. 366 s. Sid. 30,- 
 

Wyatt Tim: Cycles of Eternity 

 

Everything in universe. 
seen and unseen, is alive, 
connected and on an 
eternal evolutionary jour-
ney. Universal laws and 
inner-connected ideas, 
pre-dating and underpin-
ning science, philosophy 
and religion, explain the 
evolution and workings of 
both the universe and  

human beings. Thjos is known as The Ageless 
Wisdom, or Theosophy. This ancient knowledge 
offers a compelling, comprehensive and convin-
cing view of ourselves and the cosmos and yet it 
is entirely modern in its outlook. Cycles of Eternity 
explains how and why this si important to you. 
Leeds Theosophical Society 20169. 111 s. Nid. 
17,50 
 

Jörgen Smit: Meditatiivinen tiedontie 

 

Teoksen neljä esitelmää 
meditatiivisesta tiedosta-
misesta antavat selkeän 
yleiskuvan siitä, mitä me-
ditaatio nykyaikana voi 
olla ja miksi sitä tarvi-
taan. Esitelmien punaise-
na lankana on sen ku-
vaaminen, kuinka tarvi-
taan eri tavoin vaikuttavia 
ja painottuvia harjoituk-
sia, jotta ne palvelevat 
ihmistä hänen elämänti-
lanteessaan.  

Antroposofinen liitto 2019. 38 s. nid. 17,50          
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