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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Tässä lehdessä on useampikin artikkeli mie-
tiskelystä. Yhä useampi ihminen on  havainnut 
sen  hyödyt mielen tasapainon edistäjänä. Ruu-
su-Ristissä olemme aina korostaneet sen tärke-
yttä yhdessä eettisen itsekasvatuksen kanssa. 
Ne ovat tavallaan kuin kaksi jalkaa tai kaksi kät-
tä. Jos toinen puuttuu niin matka etenee varsin 
hitaasti tai työ edistyy huonosti. 

Sanotaan että Fransiscus Assisilainen oli kris-
tillisen rukouselämän kirkkain helmi, joka ko-
hosi vanhurskauteen ja pyhimykseksi. Hänen 
esimerkkinsä oli niin suuri ja sankarillinen Ru-
dolf  Steinerin mukaan, että se tavallaan sulki 
suurimman osan ihmiskuntaa suoralta kädeltä 
pois henkisen kilvoittelun tieltä. Suurin osa ih-
misistä koki, että vain Jumalan armo ja Jeesus 
Kristuksen lunastustyö on heidän ainoa toivo, 
yhdessä pyhimysten ja Neitsyt Marian rukoi-
lun kanssa. Toki se kasvatti nöyryyttä, mutta 
oma pyrkimys ja kilvoittelu hautautui tapakris-
tillisyyden alle. Henkisyyden edellytykseksi jäi 
luostarilaitos, munkkius ja nunnuus. 

Tämä suuntaus ei ollut Valkoisen veljeskunnan 
mukaan suotavaa. Piti syntyä ja avata ruusuris-
tiläinen tie, jossa myös maallikot voivat arkisen 
elämän puitteissa harjoittaa henkistä itsekasva-
tusta. Se on haastavaa, mutta ei mahdotonta. 
Ehkä voitotkin ovat suuremmat kun ne saavu-
tetaan kiusausten keskellä.  Kun aikanaan vie-
railin Karmapan luostarissa Intiassa, kiinnitin 

huomioni pihamaalla kirmaileviin pikkupoi-
kiin munkinkaapu päällä. Mietin silloin jopa 
hieman kateellisena, että kunpa olisin itsekin 
saanut lapsesta lähtien kulkea todellista dhar-
man polkua. Nuorukaisena haaveilinkin lähte-
väni buddhalaiseksi munkiksi. Sitten löysinkin 
Ruusu-Ristin ja ymmärsin ettei kannata lähteä 
merta edemmäksi kalaan.

Ruusu-Ristin kirjallisuusseura on julkaissut 
vanhan klassikkokirjan uusintapainoksen. Max 
Heindelin Ruusuristiläinen maailmankatsomus 
ilmestyi ensi kerran suomeksi 1922 Kustan-
nusosakeyhtiö Tietäjän toimesta. Suomentaja 
oli  Kyllikki Ignatius ja esipuhe Pekka Ervas-
tin. Uuden painoksen käännöksestä ja taitos-
ta vastaa Aila ja Erkki Yli-Kahila ja Jukka I. 
Lindfors. 

Esipuheessa Pekka Ervast toteaa ettei Suomen 
Ruusu-Risti ole missään tekemisessä nimes-
tään huolimatta amerikkalaisen Rosicrucian 
Fellowshipin kanssa. Ei ollut silloin 1922, eikä 
ole ollut myöhemminkään. Hän jatkaa: ”Em-
me julkaise Heindelin kirjaa siinä mielessä, että 
sitä pidettäisiin meidän puolelta auktorisoitu-
na tekstikirjana, josta jokainen voi lukea, mi-
tä  ruusuristiläinen ajattelee ja uskoo toisesta 
tai toisesta teosofisesta kysymyksestä. Meille 
kirja on vain omaperäinen  ja mielenkiintoinen 
lisä nykyajan rikkaaseen mystilliseen kirjalli-
suuteen, lisä jota kannattaa tutkia ja miettiä”. 

Vielä lopuksi P.E. toteaa: ” Juuri se, että Hein-
delin kirja on kuvauksiltaan rikas ja selityksis-
sään yksityiskohtainen, todistaa, että senkin 
takana on todellista kokemusta ja tietoa. Suo-
sittelemme sitä sen tähden kaikille totuuden et-
sijöille – teosofeille, kristityille ja muille”. Näin 
siis P.E.

Kirja on  mielestäni omaperäinen ja antaa kiin-
nostavia näkökulmia moniin kysymyksiin. En 
nyt lähde erittelemään, missä kysymyksissä 
Heindel on eri näkökannalla kuin P.E. Jätän 
sen tarkkaavaisen lukijan huoleksi. Yleisenä 
huomiona lienee sanottava, ettei Kristus kysy-
myksessä  kukaan tuntemistani auktoriteeteista 
ole täysin samaa mieltä. Tai ainakin he painot-
tavat kysymyksen eri puolia.

Yksi kirjan luku on ”Länsimaalaisia keinoja län-
simaalaisille kansoille”. Luvun alussa todetaan 
ettei hindujen kehittämät joogajärjestelmät 
sovellu länsimaalaisille ihmisille. Sen mukaan 
olemme jo ruumiiltamme erilaisia kuin intia-
laiset, puhumattakaan sielullisesta olemukses-
ta ja kulttuurista. Kirja on julkaistu 1909, joten 
ainakin silloin erot olivat suuret. Ehkä emme 
voi olla enää niin jyrkkiä tässä näkökannassa. 
Max Heindelin  mukaan Euroopassa on ollut 
käytössä täysin toiset menetelmät. Hän myös 
toteaa että kaikki okkultiset koulut jakautuvat 
seitsemään ryhmään, seitsemän säteen mukai-
sesti. Jokainen koulu tai järjestö edustaa yhtä 
sädettä, kuten myös ihminen. Sen vuoksi on 
hyödytöntä etsiä yhteyttä ”veljien” kanssa jot-
ka eivät kuulu samaan säteeseen.

Max Heindel toteaa ruusuristiläisyydestä seu-
raavasti: ”Ruusuristiläinen järjestö perustettiin 
erityisesti niitä varten, jotka korkean älyllisen 

kehityksen johdosta torjuivat sydämen tien. 
Järki vaatii ehdottomasti loogisen selityksen 
kaikkeen – olemassaolon mysteeriin, elämän ja 
kuoleman kysymyksiin”.  

Jokaiselle henkilölle, joka on siunattu tälläisellä  
kyselevällä mielellä, on arvaamattoman tärkeää 
saada kaikki tieto, jota hän kaipaa, jotta sydän 
voisi puhua pään ollessa hiljaa. Älyllinen tieto 
on vain keino päämäärän saavuttamiseksi ei it-
se päämäärä. Niinpä ruusuristiläisyyden tarkoi-
tus on ennen kaikkea tyydyttää janoava mieli 
sillä tiedolla, että kaikki maailmankaikkeudes-
sa on järkeenkäypää, ja näin voittaa puolelleen 
kapinoiva järki. Kun se on lakannut arvostele-
masta ja valmis pitämään väliaikaisesti tiettyjä 
selityksiä todennäköisinä, vaikka ei välittömästi 
voidakkaan niitä todistaa, niin silloin ja vasta 
silloin voidaan esoteerisella valmennuksella ke-
hittää menestyksellisesti korkeampia  kykyjä, 
joiden avulla ihminen nousee uskosta ensi kä-
den tietoon”. Näin siis Max Heindel.

Tässä toinen näkökulma ruusuristiläisyyden 
syntyyn. Kumpikin varsin todennäköisiä. Mit-
kä syyt sitten synnyttivät Ruusu-Ristin järjestön 
tänne Suomeen? Asiaan palataan ensi vuonna 
monin näkökulmin kun Ruusu-Risti ry tulee sa-
dan vuoden ikään.

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

Toimittajalta

Joulu – Jumalan Pojan juhla

Joulu lähestyy, juhla Jumalan Pojan, Valon ja Sa-
nan. Joulu on muistojuhla rauhan ja rakkauden 
kunniaksi, mutta kuka on Jumalan Poika, jonka 
muistoksi se vietetään?

Jumalan Poika on Isän tajunnassa piilevä täy-
dellisyyskuva eli: Isä ilmenneenä elävänä 
täydellisyytenä, s.o. taivaallisena ihmisenä eli maa-
ilmankaikkeuden harmoniana.

Entä Isä? Kuka hän on? Isä on ensimmäinen, 
universaalinen, vielä ilmenemätön Sana eli Lo-
gos, joka "on Jumalassa ja on Jumala". Isä on 
meidän kannaltamme yhtä Absoluutin, s.o. eh-
dottoman, äärettömän, iankaikkisen elämän eli 
todellisuuden kanssa, vaikka Isä metafyysillisesti 
katsoen on Ilmenemättömässä ikuisesti elävä il-
menemisen mahdollisuus.

Mikä sitten on Absoluutti? Se on ainoa todella 
Olevainen, jonka salaisuutta ei kukaan kykene 
ratkaisemaan, mutta joka on välttämätön filoso-
finen ja loogillinen edellytys ilmenneen olemas-
saolon ymmärtämiseen. Absoluutti on pimeys, 
jossa Logos valona loistaa, äänettömyys, jossa 
Logos sanana kaikuu, kaaos, josta Logos kos-
moksena ilmestyy, äärettömyys, jossa Logos lu-
kuna leikkii.

Eikö tämä kaikki ole spekulatsionia? Eihän näistä 
asioista voi mitään tietää?

Ne ovat vallan abstraktisia ja yläpuolella mei-
dän tajuntapiiriämme. Onko niiden ymmärtä-
misestä mitään hyötyäkään?

On. Eikä meidän tarvitse pysähtyä niiden ym-
märtämiseen, vaan meidän on ne tietäminen. 
Sitä vapahtajammekin tahtoi meille opettaa.

Jeesusko?

Niin. Syvin metafysiikka on korkeinta käytän-
töä. Isää emme voi tuntea, ellei Poika häntä 
meille ilmoita, mutta kun Isän näemme, sil-
loin tiedämme ehdottoman Jumalan olevan.

"Puhtaat sydämestä saavat nähdä Jumalan." 
Heillä on jo Poika. Poikaa sanotaan myös kos-
milliseksi ja mystilliseksi Kristukseksi ja Pojan 
on meille ilmoittanut Jeesus Kristus. Kun Jee-
susta seuraamme, tulee luoksemme Poika eli 
Kristus. Mutta kuinka löydämme Jeesuksen? 
Hänet löydämme, kun "Jumala meitä kutsuu", 
s.o. kun olemme totuudenetsijöitä koko sie-
lustamme ja koko mieleltämme.

Etsimme totuutta kaikkialta, myös maailman 
kaikista uskonnoista. Siten joudumme lopul-
ta evankeliumein Jeesuksen luo, joka sanoo 
meille: seuraa minua. Kun hänen käskyjänsä 
noudattaen seuraamme häntä ajatuksissa, sa-
noissa ja teoissa, silloin täytymme totuuden 
Pyhällä Hengellä ja Jeesus Kristus elävänä, 

iankaikkisena vapahtajana tulee meidän luok-
semme ja me heräämme tietoisuuteen Juma-
lan Pojasta, joka mystillisenä Kristuksena on 
itsessämme.

Tämä kuulostaa syrjäisen mielestä kokonai-
selta teologiselta järjestelmältä, mutta se ei 
ole teologiaa, vaan teosofiaa, s.o. kokemuk-
seen perustuvaa tietoa.

Ainoastaan Poika voi meidät vapahtaa, ja ai-
noastaan Pyhä Henki voi meille Pojan paljas-
taa. Mutta Pyhä Henki ei laskeudu meihin, 
ellemme "etsi Jumalan valtakuntaa (totuuden 
tietoa) ja hänen vanhurskauttaan (rakkauden 
elämää)" ennen kaikkea muuta maailmassa.

Toimittajalta 3,  Joulukuu 1929,  s. 185-186

    
    
    
    Ruusu-Risti ry:n Kirjallisuusseura

 Seura on julkaissut uusintapainoksen
 Max Heindel: Ruusuristiläinen maailmankatsomus 
 Jukka Lindforssin uudelleen suomentamana.
 Nyt tarjouksessa 20 eur.

 Ensi vuonna juhlistamme uusilla kirjoilla 
 Ruusu-Risti ry:n Satavuotisjuhlia:
 Pekka Ervastin elämänkerta ja
 Ruusu-Risti ry:n historia

 Jos haluat tukea Kirjallisuusseuran toimintaa voit tehdä sen maksamalla 
 vuosittaisen jäsenmaksun 20 eur Kirjallisuusseuran tilille
 FI33 8000 1500 0786 89
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Jarmo Anttila 

Ruusuristiläinen rukousmietiskely

Yleensä ymmärretään rukous ja mietiskely 
kahdeksi eri asiaksi. Näiden ero on tiivistetty 
hyvin kahdessa lauseessa. Rukous on: Kuule 
Herra, palvelijasi puhuu. Mietiskely on: Puhu 
Herra, palvelijasi kuuntelee. Täällä kristikun-
nassa on yleensä puhuttu vain rukoilemisesta. 
Sen sijaan itämailla on aina puhuttu mietiske-
lystä. Nuo itämaiset mietiskelyohjeet ovatkin 
saaneet varsin suuren suosion täällä länsimail-
la ja monet harjoittavat niitä. Lähinnä ne ovat 
hindulaisia ja buddhalaisia metodeja ja niiden 
erilaisia sovelluksia. Esimerkiksi mindfullnes 
-mietiskelyn sanotaan olevan sovellus pohjois-
buddhalaisesta mietiskelystä. Useimmiten luos-
tarilaitosten mietiskelymenetelmät ovat aivan 
liian vaativia tavallisille työssäkäyville ihmisille 
ja niistä on tehty sovelluksia meille maallikoille. 
Tämä pätee myös länsimaisten sääntökuntien 
rukousohjeisiin luostareista. 

Teosofisen liikkeen perustaja H.P. Blavatsky 
suhtautui varsin tylysti ”Teosofian avaimessa” 
rukoukseen. Ketä me rukoilemme? Absoluutti-
nen jumaluus Parabrah-man eli Tuntematon ei 
ole missään suhteessa mihinkään, sen osat vain 
keskenään, se itse ei ole ollenkaan olemassa ra-
jallisiin suhteisiin katsottuna. (T-A s.70) Siksi 
hän toteaa, että on parempi toimia kuin rukoilla. 
Hän kritisoi ennen kaikkea itsekkäitä pyyntöjä 
rukouksissa. Kun sotajoukot rukoilevat voit-
toa vihollisesta ja siunaavat aseita hän yksin-
kertaisesti kutsuu sitä mustaksi magiaksi. Hän 
kuitenkin sanoo, että on olemassa eräs rukous, 
jota voisi rukoilla, jos se oikein ymmärretään. 
Se on Isä Meidän, joka sekin on hänen mie-
lestä tehty huulten hyminäksi ja pöyhkeilyksi. 

Emme anna anteeksi, puhumattakaan, että nou-
dattaisimme Nasaretin lempeän Mestarin muita 
opetuksia. Näin siis H.P.B.

Pekka Ervast toteaa länsimaisten luostarilai-
tosten rukouselämän olevan monessa suh-
teessa todellista mietiskelyä. Esimerkkinä 
kehittyneestä mietiskelytaidosta hän erityisesti 
mainitsee erään sääntökunnan. Se on jesuiitat, 
jota H.P.B. piti teosofisen liikkeen pahimpana 
vastustajana. 

Benedictus antoi 500-luvulla ohjeen ”Ora et 
labora” – rukoile ja tee työtä. Katolinen ja or-
todoksinen luostarielämä parhaimmillaan on 
hyvin lähellä, tai ainakin vertailukelpoinen itä-
maisten jooga yms. mietiskelyelämän kanssa. 
Ehkä ne ovat lähinnä bhakti-joogaa – antau-
muksen ja hartauden joogaa. Benedictuksen 
neuvo on taas lähinnä Karmajoogaa eli toimin-
nan ja rukouksen vuorottelua. 

Käsite jooga tarkoittaa yhdistymistä kuten 
myös sana religio – eli uskonto. P.E. tulkitsee 
latinankielisen sanan jugum tulevan samasta 
sanskritinkielestä jug-sanasta. Ju-gum tarkoit-
taa ies. Sillä yleensä yhdistetään kaksi härkää. 
Jeesus luonnehti omaa opetustaan ikeeksi, jo-
ka on kevyt ja suloinen kantaa. Siksi me täällä 
Ruusu-Ristissä puhumme myös Jeesuksen joo-
gasta.

Yleisin teosofisissa piireissä käytetty jooga-
opetusten lähde on Patandshalin joogasutrat, 
joka on kirjoitettu n. 350 jaa. Sen mukaan 
jooga on ”joogas tshitti vritti ni-roodhah”. 

Jooga on ajatusten, mielenmuunnosten eh-
käisemistä, lakkaamista. Ennen kuin tähän voi 
tulla pitää täyttää kaksi ehtoa Yama – rajoituk-
set ja Niyama – määräykset.

1.  väkivallattomuus – Ahimsa
2.  totuudellisuus – Satya
3.  varastamattomuus – Asteya
4.  pidättyvyys – Brahma carya
5.  omistamattomuus – Aparigraha

Jo viisi ensimmäistä ehtoa ovat useimmil-
le meistä vaikeat. Vasta näiden jälkeen seuraa 
varsinainen jooga ja mietiskely. Länsimainen 
hathajooga ja sen muunnokset ovat lähinnä voi-
mistelua. Toki kyllä varsin hyödyllistä ja teho-
kasta. Myös Patandshali korostaa, ettei joogan 
avulla tule pyrkiä saavuttamaan idhejä – psyyk-
kisiä kykyjä. P.E. esoteerisissa opetuksissaan 
paneutuu tähän varsin syvällisesti epistolois-
sa 11. ja 12. ja varoittaa mediumistisuudesta.

Mutta mitä sitten on tämä ruusuristiläinen ru-
kousmietiskely, jota me suosittelemme? Mitä 
siten tehdään? Se on Jeesuksen Isä Meidän ru-
kous mietiskelynä, sen perustana.
Jeesus on antanut varsin selkeät ohjeet, kuinka 
meidän tulisi rukoilla.
(Matt.XI) Emme saisi olla kuten tekopyhät, jot-
ka mielellään rukoilevat synagoogissa ja katujen 
kulmissa, jotta ihmiset näkisivät. Hän neuvoo 
meitä menemään kammariin, sulkemaan oven 
6.    ja rukoilemaan Isää, joka on salassa ja Isäsi, 
joka on salassa, antaa sinulle. 
7.   Ja rukoillessanne älkää laverrelko niin kuin 
jokapäiväiset ihmiset, jotka luulevat, että heitä 
kuullaan monisanaisuutensa tähden.
8.  Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä Isän-
ne kyllä tietää mitä tarvitsette, ennen kuin anot-
tekaan häneltä.  

9.   Rukoilkaa te siis näin:
      Isä Meidän, joka olet taivaissa.
      Pyhitetty olkoon nimesi.
10. Tulkoon sinun valtakuntasi.
      Tapahtukoon sinun tahtosi
      niin kuin taivaissa niin maankin päällä.
11. Yliaistillinen leipämme anna meille tänään.
12.  Ja anna meidän velkamme anteeksi niin         
      kuin mekin annamme anteeksi velallisil- 
      lemme.
13.  Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan  
      päästä meidät pahasta.

Nykyinen Paavi muutti rukousta: ”Äläkä an-
na meidän langeta kiusaukseen”.
(”Sinun valtakunta, voima ja kunnia” => on 
myöhempää lisäystä) 
14.  Sillä jos annatte ihmisille anteeksi hei-
dän erehdyksensä, niin taivaallinen Isänne 
antaa myös teille.
15.  Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi 
heidän erehdyksiään, ei Isännekään anna 
anteeksi teidän erehdyksiä.
”P.E. Vuorisaarna 1925”

”Jeesuksen salakoulu” (1914) kirjassaan hän 
käy yksityiskohtaisesti tätä mietiskely- tai 
kuten hän kutsui, rukousmietiskelyohjetta 
läpi. ”Rukous merkityksessä mietiskely on, 
kuten jokainen henkistä elämää kokenut, 
tietää, välttämätön piirre henkisessä elämäs-
sä.” (P.E. Jeesuksen salakoulu s.115). Tämä 
mietiskely on parasta suorittaa joka aamu. 
Olisi hyvä suorittaa mietiskely aina samas-
sa paikassa, kun on kotona. Se on silloin 
helpompaa. P.E. suositteli ns. egyptiläistä 
asentoa eli istua tuolilla selkä suorana, jalat 
yhdessä ja kädet polvilla. Jos mahdollista, 
niin kasvot itään päin. 
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Itse olen noudattanut seuraavaa kaavaa. 
Olen aloittanut hengityksen tarkkaamisella 
laskien yhdestä kymmeneen, kunnes mieli 
on hiljentynyt. Sitten olen toistanut latinan-
kielistä mantraa ”In nobis regnat Jeesus”. Se 
tarkoittaa, minussa hallitsee Jeesus. In nobis 
sanoilla hengitetään sisään. Regnat sanalla 
pidätetään hengitystä ja sanalla Jeesus hen-
gitetään ulos. Sisään- ja uloshengitys olkoon 
yhtä pitkät, mutta hengityksen pidättäminen 
puolta lyhyempi. P.E. nimenomaan varoit-
taa hengityksen pidättämisestä liian pitkään, 
koska se voi saada aikaan häiriöitä ruumiis-
sa ja hermostossa. Tavoitteena on rytminen 
syvä hengitys. (Tämä vaihe saisi olla P.E.:n 
mukaan noin 5 minuuttia.) Samalla on taval-
laan sulkenut aistinsa. H.P.B. sanoo ”Hiljai-
suuden äänessä”, että ei kuule hyttysen ininää 
eikä norsun töräyttelyä. Sitten voi lausua Isä 
Meidän rukouksen. Tässä voi eri päivinä sy-
ventää erityisesti rukouksen eri kohtia, niitä 
mietiskelemällä tai ottaa jonkin Vuorisaarnan 
kohdan mietiskelyn kohteeksi. Vuorisaarna 
kokonaisuudessaan on mietiskelyohje. Kun 
sen eri ohjeita mietiskelee, niin on helpompi 
pitää niitä arjen hyörinässä mielessä. Koke-
mus osoittaa, että jos päättää esimerkiksi olla 
suuttumatta, hän joutuu varsin pian tilantee-
seen, jossa kiivastuu. 

”Mutta jos ihminen säännöllisesti joka päi-
vä mietiskelee omaa elämänohjelmaansa, jos 
hän ajattelee joka päivä sitä hyvettä, jota hän 
erityisesti tavoittelee, sitä käskyä, jota hän 
ennen kaikkea tahtoo noudattaa, silloin hä-
nellä on suurempia mahdollisuuksia elämän 
hyörinnässä pitää kiinni päätöksestään. Sitä 
varten on mietiskely alkuasteilla välttämätön. 
(Ns. myöhemmillä asteilla sillä on vielä pal-
jon syvempi merkitys)” (P.E. Jeesuksen sala-
koulu s.116)

Mutta palataan vielä tuohon Isä Meidän rukouk-
seen. P.E.:n mukaan se jakautuu kolmeen osaan. 
Ensimmäisessä osassa asetutaan oikeaan suhtee-
seen näkymättömään maailmaan, Jumalaan, hy-
vään ja pahaan. Toisessa osassa astutaan oikeaan 
suhteeseen ympäröivään maailmaan ja ihmisiin. 
Kolmannessa osassa ihminen asettuu oikeaan 
suhteeseen alempaan itseensä, persoonallisuu-
teensa. 

Tuon ensimmäisen lauseen sisältö ”Isä meidän, 
joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon nimesi.” Sen 
pitäisi virittää meitä Suuren Elämän tuntoon. 
Olemme kaikki tuon kaikkiallisen Pyhän Elämän 
lapsia. Se on avaruuden tyhjyys ja miljardien lin-
nunratojen ilmennys. Kaiken takana on henki, 
Isä meidän, jota emme voi järjellä käsittää, mut-
ta voimme kokea sen pyhyyden, koska olemme 
osa sitä. Hänessä me olemme, elämme ja liikum-
me. Pyhyyden ja oman pienuuden tietoisuus tuon 
mysteerin edessä, saa meidät oikealla tavalla nöy-
räksi ja kunnioittavaksi. Rukoilemme, että tuo 
hänen valtakunnan, hengen tietoisuus, toteutuisi 
maan päällä kuten taivaissa. Olemme vielä itsek-
käitä olentoja, emmekä osaa tuoda Isän tahtoa 
maan päälle. Vain meidän kautta se voi todentua, 
jos osaisimme sitä noudattaa ja pitää mielessä jo-
ka hetki.

Toinen osa on tuo suhteemme ympäröivään ul-
koiseen maailmaan ”Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme”. Näinhän kris-
tikunta rukoilee. Katekismus, Lutherin mukaan, 
selittää mitä on tuo jokapäiväinen leipä:
Lutherin katkismus:
 ruoka, juoma, raha,
 kengät, koti, pelto,
 karja, hyvät ilmat,
 hurskas puoliso, 
 hyvät ystävät,
 hyvä maine jne.

Vanhin latinankielinen raamattu ns. Versio 
Vulgata sanoo tästä kohdasta ”panem nostrum 
supersubstantialem da nobis hodic”. Leipäm-
me yliaistillinen anna meille tänään. Onhan 
täysin Jeesuksen ohjeiden vastaista rukoilla ja 
pyytää leipää. Hänhän nimenomaan kehottaa 
meitä olemaan huolehtimatta mitä söisimme 
tai joisimme ja ettei ihminen elä yksin leiväs-
tä. Yliaineellinen, henkinen leipä on ne henki-
set kokemukset ja kohtaamiset toisten kanssa, 
jotka auttaisivat meitä muistamaan henkisen 
todellisuuden kaiken takana. Siinä pyydetään 
sellaisia suruja, kärsimystä tai iloa, joka auttai-
si meitä muistamaan henkisen alkuperämme 
ja karman lainalaisuuden. Hän rukoilee silloin 
karmansa purkamista ja todellisen opetuslap-
sen ja esoteerikon elämä onkin usein ulkoisesti 
vaikea, koska hän maksaa karmallisia velkojaan 
nopeammin kuin ihmiset yleensä. Se ei kui-
tenkaan tarkoita, että henkisesti, sisäisesti niin 
paljon kärsisi. P.E. sanoo tätä kohtaa tavallaan 
vaaralliseksikin. 

Jeesuksen opetuslapsena ja esoteerikkona ih-
minen ei enää nimitä mitään ulkoista kohtaa-
maansa kärsimystä, sairautta ja vastoinkäymistä 
pahaksi. Ne kaikki ovat tuota yliaineellista lei-
pää ja karmallisia velkoja, jotka tulevat mak-
suun. Ne ovat salapukuisia siunauksia. Meidän 
tulisi syvästi ymmärtää tämä ja todeta nöyrästi 
”Tapahtukoon sinun tahtosi Isä”.

Toisen osan jälkimmäinen lause on: ”Ja an-
na meille velkamme anteeksi niin kuin mekin 
annamme anteeksi velallisillemme.” Nykyraa-
mattu on suomenkielisessä versiossa palannut 
synnistä velkaan. Mitä on tuo velka, jota meil-
lä on? Sitä syntyy aina kun toimimme itsek-
käästi ja rikomme elämän lakeja. Nuo lait on 
määritetty ennen kaikkea Vuorisaarnassa. Kun 
toimimme väärin teemme karmallista velkaa. 

Kun joku ihminen toimii meitä kohtaan vää-
rin, he joutuvat velkaan meille. Jos annamme 
heille anteeksi, voimme itsekin saada anteek-
si. Emme enää vaadi kostoa tai rangaistusta. 
Silloin anteeksiannon myötä saamme itse-
kin anteeksi. Vapaudumme henkisesti tuosta 
asiasta. Tämä on jokaisen kokemus, jos on 
osannut antaa anteeksi oikeasti. Se on myös 
Isän tahdon eli karman hyväksymistä. Me 
kaikki teemme myös eräänlaisen lupauksen, 
työsitoumuksen Taivasmaailman kynnyk-
sellä ennen inkarnaatiota. Näemme elämän 
suuntaviivat, dharmamme ja kohtalomme 
ja lupaamme tehdä parhaamme. Aina kun 
unohdamme tuon taivaallisen työsopimuk-
sen, teemme velkaa. 

Kolmas osa kuuluu: ”Äläkä johdata mei-
tä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta”. 
Nykyinen Paavi Fransiskus muutti tämän 
käännöksen: ”Äläkä anna meidän langeta kiu-
saukseen”. Tässä asetutaan siis suhteeseen 
alempaan itseemme. Mikä on tuo kiusaus, jo-
hon emme saisi langeta. Se on P.E.:n mukaan 
usko pahaan ihmisestä ja Jumalasta erillään eli 
Saatanaan. Siveellinen, eettinen epätäydelli-
syys on ainoa paha, mitä opetuslapsi tunnus-
taa. Pyydämme siis päästä uskosta pahaan, 
kuten Eino Krohn tahtoi sen kääntää. 

Olen nyt tässä käynyt varsin suppeasti Isä 
Meidän rukousmietiskelyä läpi. P.E. ”Ka-
levalan Avaimessa” antaa myös hyviä ohjei-
ta mietiskelyyn. Siinä on nuo kolme vaihetta 
eli konsentraatio, varsinainen meditaatio ja 
kontemplaatio. Kalevalassa ne ovat an-
siotyöt, jotka tulee suorittaa, että ihminen 
pääsee oman korkeamman minän ja Itsen 
tietoisuuteen eli vihitään Pohjan Neidon tai 
taivaallisen Ylkän kanssa. Se on Hiiden Hir-
ven hiihtämistä ja Kyisen pellon kyntämistä. 
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Jokainen mietiskelyä harjoittanut tietää, kuin-
ka ajatusta on vaikea vangita. Se on kuin Hii-
den Hirvi, joka villinä juoksee sinne tänne. 
Saksalainen tunnettu teosofi Frans Hartma-
nilla on kertomus, kuinka voi tehdä alkemis-
tista kultaa. Hän oli antanut kysyjälle punaista 
jauhetta ja lyijyä. Tätä piti sulattaa valinkau-
hassa viisi minuuttia. Tänä aikana ei saanut 
ajatella valkoista sarvikuonoa. Jokainen voi 
itse koettaa olla ajattelematta valkoista sarvi-
kuonoa. 

P.E:n mukaan emme saa rukoilla itsellemme 
mitään muuta kuin totuuden tietoa ja henkistä 
valoa. Toisille voimme lähettää hyviä ajatuksia 
ja parantavia voimia. Mietiskelyssä avaamme 
hengen ikkunat ja meihin tulee ylhäältä run-
saasti valoa. Tuo valo valaisee tietämättömyyt-
tämme ja pimeyttämme. Mietiskelyn tarkoitus 
on nähdä alempi itsemme, persoonallisuu-
temme totuudellisesti. 

Ilman eettistä itsekasvatusta mietiskely voi ol-
la vain lannoitetta, joka lisää alemman itsen 
egon voimaa.

Kalevalan Avaimessa P.E. kiteyttää hienosti 
mietiskelyn ensimmäisen vaiheen: ”Tao kul-
tainen aura, s.o. muodosta itsellesi ajatustyön 
ja mietiskelyn avulla selväpiirteinen maailman-
katsomus parhaimmista käsitteistä ja tiedosta 
mitä voit hankkia. Tällä tavoin puhdistat reaa-
lisen minäsi ajatussisältöä, ja kun mietiskelyssä 
uskosi kultaisella auralla kylvät ymmärryksesi 
peltoa, saat ihmeeksesi nähdä, kuinka paljon 
on nostettava kyitä, käärmehiä käännöksel-
le. Mutta pukeudu samalla rehellisyyden rau-
tapaitaan ja totuuden terävöihin, ettet itsesi 
kanssa joudu ristiriitaan ja siten harhojen ja 
valheiden saaliiksi: ja valjasta intosi ja tarmo-
si tulinen ruuna, ettet väsy ja heitä mietiske-

lyä kesken.” Ohje on varsin yhtäpitävä kuin 
Paavalin neuvo Efesolaiskirjeessä 6:13.,14.,17: 
ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, 
niin että kykenette pahan päivän tullen teke-
mään vastarintaa ja siirtymään taistelusta pys-
tyssä pysyen. 14. Seiskää lujina. Kiinnittäkää 
vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskau-
den haarniskaan. 17. Ottakaa pelastuksen ky-
pärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. 

Ansiotöiden tämä kohta koskee päivätajun-
taa ja loogista ymmärrystä. Päästäkseen oman 
sisäisen Jumalan, korkeamman Itsen yhtey-
teen, tulee vielä suistaa Manalan Karhu, hii-
den sudet. Se on unitajunnan voittaminen. 
Viimeinen ansiotyö on salatajunnan alueella 
tietoiseksi tuleminen eli pyydystää Tuonen 
Hauki tai ampua Tuonelan Joutsen. Siinä ih-
minen voittaa tietoisuudessa Kuoleman rajan. 

Vanhat suomalaiset tietäjät olivat perillä mie-
tiskelyn vaaroista ja voitoista. Myös Kalevalan 
ohjeet pätevät tänä päivänä.
Kalevalan ansiotöissä on siis kuvattu mietis-
kelyn kolme vaihetta konsentraatio, meditaa-
tio ja kontemplaatio.

Isä Meidän rukousmietiskely yhdessä Vuori-
saarnan ohjeiden kanssa on se ruusuristiläi-
nen mietiskely, jota suosittelemme. Se voi olla 
aluksi, vaikka vain 5 – 10 min. Se kyllä pitenee 
luonnostaan, kun siinä edistyy. Lopuksi vie-
lä motiivi. Miksi mietiskellä ja yrittää kasvaa 
henkisesti?

Motiivina täytyy olla epäitsekäs halu palvella 
ja auttaa ihmisiä, eläimiä ja luontoa. Todelli-
nen auttaminen edellyttää tietoa ja viisautta. 
Todellinen henkinen tieto on edistymistä to-
tuudessa ja lähimmäisen rakkaudessa.  

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain

Iitti  •  Pauli Loikala  040 838 1017
Jyväskylä  •  Kirsi Toivonen  050 378 7335

Kuopio  •  Jouko Ikonen  050 341 8795
Lappeenranta/Taipalsaari  •  Paula Monto  040 590 4918

Oulu •  Vesa Raappana  044 279 6393
Porvoo  •  Jorma Aunela  040 969 2096

Rovaniemi  •  Marketta Mylläri  040 762 6454
Siilinjärvi  •  Antti Savinainen  050 494 9597
Tampere  •  Alpi Ikäheimonen  0400 238 769

Turku  •  Saara Lintera  041 451 0591
Vihti  •  Jukka Sarno  040 567 7485
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Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki
Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo 12.00

www.ruusuristi.fi

    Yleisöesitelmät keväällä 2020 
 19.1   Jarmo Anttila: Tietäjien tieto
 26.1  Jarmo Ikola: Kun mikään ei riitä!
 2.2   Jari Jokilehto: Viisauden Mestareiden koulussa?
 9.2   Rauno Rinkinen: Kosminen tietoisuus
 16.2  Marjo Krohn: Minä vai me totuudenetsijöinä
 23.2  Ulla Ahmavaara: Rosencreutsilainen meditaatio
 1.3   Aija Tuukkala: Kalevalan kaksi kannelta
 8.3  Raimo Hätönen: Aihe avoin
 15.3 --------------
 22.3  Leena Rinkinen: Portilla
 5.4   Mauri Lehtovirta: Onko uuden uskonpuhdistuksen aika
 12.4  Pääsiäismatinea
 19.4  Raija Lemström: Ajatuksia Martan ja Marian luonteiden 
   ymmärtämiseen
 26.4  Jukk Sarno: Ruusuristiläinen maailmankatsomus
 3.5 --------------
 10.5  Valkoisen lootuskukan juhla

 
ETSIJÄINPIIRI 

Ma klo 18.00 alkaen 27.1, 10.2, 24.2, 9.3, 23.3, 30.3, 20.4 ja 11.5  
Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691  

 
MEDITAATIO 

Su 10.30 ennen esitelmää. 
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773 

Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, Jyväskylä

www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät keväällä 2020
Sunnuntaisin klo 13.00

  19.1.   Jouko Ikonen:   Väinämöisen viitassa
 
  16.2.  Pekka Kivikäs:   Kalliomaalaukset ja Suomi

  1.3.   Kalevalajuhla  Jarmo Anttila:   Tietäjien tieto
            Ohjelmaa: Paula Monto

  19.4.  Markus Salokas:   Addiktiot

LUKUPIIRI

Alkaen 22.1. joka toinen keskiviikko klo 18.00 – 19.30. 

Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730
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Ruusu-Risti Siilinjärvi
Siilinjärven Temppeli, Asematie 12

Yleisöesitelmät kevät 2020

 12.1. klo 12 Rauno Rinkinen: Pekka Ervastin henkistä perintöä
 
 23.2. klo 12 Minna Kettunen: Eemil Halonen - taiteilija ja totuudenetsijä

 22.3. klo 12 Antti Savinainen: Ihmiskunnan tulevaisuus – 
          tieteen ja hengentieteen näkökulma

 19.4. klo 12 Jari Jokilehto: Viisauden Mestareiden koulussa?

 24.5. klo 13 Marko Manninen: Gnosis ja nykytieto 
   (Esitelmä Steinerkoulun musiikkiluokassa, 

huomaa myös kellonaika) 
          Osoite, Asemakatu 3, Kuopio 

KESKUSTELURYHMÄ

 Siilinjärven Temppelillä tiistaisin klo 18

 seuraavina päivinä: 4.2., 3.3. ja 14.4.2020. 

Aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

www.ruusuristi.fi

Ruusu-Ristiryhmä Lappeenranta

Lappeenrannan nuoriso- ja monitoimitalo, 
Anni Swanin katu 7 B, 2. krs, Lappeenranta

Yleisöluennot kevät 2020 klo 14
  

26.1.   Jouko Ikonen:  Väinämöisen viitassa
	 	 23.2.			Hannu	Vienonen:	Kuolema	teosofian	valossa
  29.3.   Paula Ylä-Hokkala: Sana
  26.4.   Janne Vuononvirta: Paranemisen polku

www.ruusuristi.fi

  

Ruusu-Ristiryhmä Tampere

Vanha kirjastotalo, Laikku, Tampere

Yleisöluennot kevät 2020 klo 13

  12.1.    Jorma Saariaho: Alkulähde / Jumala
  26.1.   Albert Ahti: Ihmisen sisäiset oktaavit  
  9.2.     Seppo Heinola: Pyhäveri, pyhä graal, Jeesuksen suku
  23.2.   Aija Tuukkala: Kalevalan kaksi kannelta
  8.3.     Matti Koskinen: Elämänkaari
  5.4.     Jarmo Anttila: Tietäjien tieto
  10.5    Pekka Tamminen: aihe avoin

www.ruusuristi.fi
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Ruusu-Ristiryhmä Porvoo
Lisitzinin Taidemuseo Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

Yleisöesitelmät kevät 2020 
Keskiviikkoisin kello 18 - 20

 22.1.   Hannu Vienonen: Vieraana Buddhalaisessa Luostarissa Nepalissa
 5.2.    Jarmo Ikola: Mestari Eckhart
 6.2.    Mauri Lehtovirta: Onnen avaimet, torstaina
 19.2.  Matti Koskinen: Elämmekö kuplassa
	 4.3.				Heikki	Marttila:			Kristosofiasta
 18.3.  Jukka Sarno: Pythagoras
 1.4.    Esko Keitaanranta: Bhagavad Gita

Esitelmät ovat kaikille avoimia luento- ja keskustelu tapahtumia. 
Esitelmien pitäjiksi olemme saaneet kokeneita suomalaisia 

totuudenetsijöitä eri järjestöistä.

Porvoon Loosin luku- ja keskustelupiiri
 

Torstaina    23.1.   6.2.   20.2.   5.3.   19.3.   2.4.     klo 16.30 – 17.40
Koetamme yhdessä syventyä henkisen elämän peruskysymyksiin.

Tutkimme henkisen tien vihkimyksiä, mitä ne ovat ja miten ne voi saavuttaa.
Lähteenä	käytämme	teosofisia	kirjoja	ja	kirjoituksia.

www.ruusuristi.fi

Ruusu-Ristiryhmä Turku

Yleisöesitelmät kevät 2020 klo 12:30

Turun pääkirjasto/ kokoustila (Kahvila Siriuksen yläpuolella)
Linnankatu 2, 20100 Turku

 19.01. Marja Halmetoja:  Persoonallisuuden harha

 16.02. Saara Lintera lukee Paula Ylä-Hokkalan esitelmän: Sana

 15.03. Anne Paalo:  Notre Dame, Neitsyt Maria

 26.04. Raija Lemström:  Ajatuksia Martan ja Marian 

           luonteiden ymmärtämiseen    

Yhteyshenkilö Saara Lintera, 041 4510591

www.ruusuristi.fi
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Mauri Lehtovirta 

Jeesuksen jooga ja vuorisaarnan onnen avaimet       

Vuonna 1925 tuli julki Pekka Ervastin kään-
tämänä ja kommentoimana kirja Vuorisaarna. 
Sain kirjan joululahjaksi äidiltäni 60 vuotta 
myöhemmin. Elin elämässäni silloin voima-
kasta murroskautta. Takana oli lähes 8 vuotta 
kestänyt kulttuurityö SKDL:ssä keskellä va-
semmistolaista pääosin ateistista maailmanku-
vaa. Tuo aatemaailma ja puolue olivat hyvää 
vauhtia ajautumassa kriisiin sekin ja aika oli 
minunkin – niin monen muun tavoin – alkaa 
etsiä maailmankatsomukselleni aivan uutta 
pohjaa. Äidin antaman Vuorisaarnan sisäleh-
dellä oli ex libris, jossa kirjoitus: Etsi Elämän 
totuutta. Siitä alkoi Tie kohti uutta totuutta ja 
uutta elämää. 

Jeesuksen vuorisaarna alkaa autuudenjulis-
tuksilla, jossa Jeesus tarjoilee meille tänäkin 
päivänä ajankohtaiset onnellisen elämän edel-
lytykset. Eikä vain onnellisen. Hän lupaa meil-
le mielentilan, jota kutsutaan autuaalliseksi.
Suomalaisessa raamatunkäännöksessä käyte-
tään sanan blessed (siunattu) paikalla sanaa 
autuas, joka meidän kielessämme tarkoittaa 
hyvin korkeaa onnellisuuden tilaa:

1. Autuaita ovat köyhät hengessään, sillä hei-
dän on taivasten valtakunta.

2. Autuaita ovat lempeät, sillä he saavat maan 
periä. 

3. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat 
lohdutuksen. 

4. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat 
oikeamielisyyttä, sillä heidät ravitaan.

5. Autuaita ovat armeliaat, sillä heitä kohtaan 
tullaan osoittamaan laupeutta.

6. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saa-
vat nähdä Jumalan.

7. Autuaita ovat rauhanrakentajat, sillä heitä 
tullaan kutsumaan Jumalan pojiksi.

8. Autuaita ne, joita oikeamielisyyden tähden 
vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.  

Jos me olemme vakavissamme itsemme 
kanssa ja todella lähdemme miettimään Jee-
suksen opetusta onnellisuudesta, meidän 
pitäisi itse kunkin löytää autuudenjulistuk-
siin sisäinen tulkintamme, se joka itseämme 
vahvimmin puhuttelee ja rohkaisee sitten 
lähteä testaamaan niiden toimivuutta käy-
tännössä. Pitkäjänteinen harjoittelu johtaa 
meidät siihen tilaan, jossa saattaa tapahtua 
niin, että ”meidän silmämme avataan ym-
märtämään pyhiä kirjoituksia”, niin kuin 
Raamatussa sanotaan. En epäröi sanoa, et-
tei näin voi tapahtua yhä. Pekka Ervastin 
uudelleen kääntämä vuorisaarnan versio 
kommentaareineen v. 1925 on ollut tässä 
itselleni todellinen silmien avaus. Ervast 
kehottaa meitä tunkeutumaan Jeesuksen 
opetusten henkeen. ”Kirjain kuolettaa, 
mutta henki tekee eläväksi”.

Hän on todennut, että Jeesus Kristus on ih-
miskunnan suurista opettajista se, joka par-
haiten on toteuttanut elämässään Jumalan 
täydellisyyskuvan ihmisestä. Kun me tutkim-
me Jeesus Kristuksen elämää ja opetuksia, 
nousee keskeiseksi rakkauden sanoma, rak-
kauden mystinen voima, ja jos sitten kysym-
me, mitkä seikat ovat olennaisia rakkauden 
suhteen, nousevat keskeisiksi tekijöiksi anta-
minen monissa muodoissaan, joita ovat: pois 
antaminen, luopuminen, luovuttaminen, 
kiinni pitämättömyys tai takertumattomuus, 
antautuminen, anteeksi antaminen jne.

Kannattaa huomata, että yhdessäkään autuu-
denjulistuksessa Jeesus ei sano, mitä ihmisel-
lä pitää olla tai mitä ihmisen pitäisi saada tai 
omistaa, jotta hän olisi erityisen onnellinen. 
Toisissa suoraan, toissa rivien välissä sano-
taan, mitä ihminen ei tarvitse, mistä ihmisen 
pitäisi luopua tai mitä antaa pois ollakseen 
onnellinen. Jeesus keskittyy siihen, millainen 
ihmisen itsensä pitäisi olla. Jokaisessa au-
tuudenjulistuksessa korostetaan jotain omi-
naisuutta, eettistä asennetta tai arvoa. Ne 
kertovat meidän henkisestä laadustamme ja 
näin nämä Onnen avaimet ovat elämässäm-
me laatutekijöitä, joiden vahvistumiseen ja 
voimistumiseen voimme itse vaikuttaa.

Köyhät hengessä

Meidät on heitetty tänne aineen maailmaan 
ratkaisemaan materian arvoitusta. Aineen, 
materian symboli täällä maapalloelämässä 
on alun perin kulta ja nykyisin se on yleensä 
raha. Kun Jeesus puhuu hengellisestä köy-
hyydestä, hän puhuu suhteestamme omai-
suuteen ja rahaan.  Niin kauan kuin me 
olemme sidoksissa rahaan, niin kauan em-
me ole vapaita emmekä onnellisia. Meidän 

täytyykin tulla ”köyhiksi hengessä”. Se tar-
koittaa silloin sitä, että se, mitä me omistam-
me, ei sido, ei määritä eikä kahlehdi meitä. 
Ulkonaisesti – huomatkaa - kuitenkaan ei 
ole merkitystä sillä, olemmeko rikkaita tai 
köyhiä. Kysymys on sisäisestä asenteestam-
me rahaan ja omaisuuteen yleensä. 

Kun katselemme taaksepäin ihmisen kehi-
tyshistoriaa, huomaamme, että ihminen ja 
hänen yhteisönsä ovat vuosituhansia eläneet 
jonkinlaisessa keräilytaloudessa. Jeesuksen 
opetuksen ja toiminnan logiikka, tämä na-
saretilainen paradoksaalilogiikka onkin rak-
kauden logiikkaa. Kun me muistamme, että 
rakkautta tarkimmin määrittävä teonsana, 
rakkauden perusattribuutti, on antaminen, 
ymmärtää, miksi Jeesus niin voimakkaasti 
vastustaa tätä kaikkialla vallitsevaa "Mitä mi-
nä voisin saada" -ajattelua.

Kysymys suhteestamme omaisuuteen ja ra-
haan peilaa luottamustamme elämään. Voiko 
ihminen irrottautua rakentamastaan rahan ja 
omaisuuden luomasta turvapaikasta? Voiko 
hän vapautua rahariippuvuudestaan? Pekka 
Ervast tarkentaa koko kysymystä: "Kukaties 
jokainen herätessään luopuu tavaroistaan, 
jos hänellä niitä on. Hengen elämä alkaa aina 
sydämen luopumisella, sydämen köyhyydel-
lä ja tämä pukeutuu ulkonaiseen ikään kuin 
symboliseen tekoon. Mutta painopiste ei ole 
ulkonaisissa vaan sisäisissä. Sen sydämestään 
köyhä pian huomaa. Ja sen tähden hän ei pel-
kää, jos kohtalo panee hänet omaisuuttakin 
hoitamaan... hän vain hoitaa omaisuutta kuin 
apostoli."

Edesmennyt ystäväni, ekofilosofi Henrik 
Skolimowski kiteyttää tätä teemaa sivuavan 
ajatuksen muotoon: "Yksinkertainen elämä 
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on sisäisen kauneuden ennakkoehto." Ih-
minen joka on saavuttanut tilan, jossa hän 
on tullut köyhäksi hengessään, on astunut 
merkittävän askeleen sisäisen vapautumisen 
tiellä. Hänen vapautumisensa näkyy meil-
le sisäisenä kauneutena. Raha virtaa hänen 
käsiensä läpi ja hän voi ohjailla rahavirtoja, 
mutta hänen perusturvallisuutensa on järk-
kymätön vaikka rahaa ei olisikaan. Hän on 
asettanut turvansa korkeimpaan voimaan, 
koetellut sitä ja huomannut, että se kestää. 
Jumala ei ole kurssiheilahtelujen eikä deval-
vaatioiden armoilla. Jo edesmennyt isoäitini 
tapasi käyttää suomalaisia kansanviisauksia ja 
sanoi tästä asiasta "Tule raha, mene raha, älä 
nokkani eteen ruuhkaa tee” vapaasti kään-
nettynä: 

”Money comes, money goes, don’t make a 
heap in front of  my nose”. Teille saattaa olla 
tuttu myös Suomessa tunnettu sanonta, et-
tä käärinliinassa ei ole taskuja. Todelliseksi 
ongelmaksi tässä omaisuuskysymyksessä on 
vain muodostunut se valtava teollistuneissa 
maissa elävä ihmiskunnan osa, joka ei usko 
minkäänlaiseen kuolemanjälkeiseen elämään, 
vaan kaikki on kahmittava itselle tässä ja nyt. 
Tai sitten sama vastuuttomuus, jota harjoite-
taan täällä elämän aikana voi jatkua kuoleman 
jälkeen, jos vain uskoo tai on uskovinaan, et-
tä Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. 

Idän viisauskirja, sanoo: "Jos me kaikki ih-
miset kiinnittäisimme yhtä paljon huomiota 
Brahmaniin (korkein tietoisuus), kuin me nyt 
kiinnitämme huomiotamme rahaan, kuka ei 
olisi vapautettu?!"

Jeesus Kristus on vapahtaja, joka tuli va-
pauttamaan meidät. On paradoksaalista, et-
tä Jeesus itse asiassa vapauttaessaan meidät 

köyhyydestä vapauttaakin meidät rahasta 
– takertumisesta rahaan, aineen symboliin. 
Miten se voi tapahtua? Jeesuksen ehkä tär-
kein lause Vuorisaarnassa on: ”Etsikää en-
sin taivasten valtakuntaa niin kaikki muu sen 
ohella teille annetaan”. Kun ihminen löytää 
taivasten valtakunnan sisältään, sydämestään 
hän saa sen voiman, joka tarvitaan mielen 
muutokseen. Rahan ja mammonan luoma 
turvajärjestelmä on pelkomuurin ympäröimä 
aitaus, jonka sisälle ihminen hakeutuu silloin, 
kun hän ei muunlaiseen turvallisuuteen us-
ko. Rahalla voi ostaa väliaikaista turvaa. Lo-
pullista varmuutta se ei takaa ja tosi onni on 
jossain muualla kuin rahalla rakennetussa tal-
lelokerossa. Onni – niin kuin rakkauskin on 
aina sidoksissa vapauteen.

Kun ihmisestä tulee köyhä hengessään, hän 
on alkanut päästä kosketuksiin sisäisen voi-
mavarastonsa kanssa. Työskentelemällä, 
kysymällä, tekemällä, harjoittelemalla Jeesuk-
sen elämänohjeita, Jeesuksen joogaa. Meissä 
jokaisessa nämä varannot ovat meidän sisäl-
lämme. Ne ovat sitä henkistä kapasiteettia, 
viisautta ja energiaa, jota meistä löytyy, kun 
me pääsemme yhteyteen sisäisen itsemme 
eli sen Kristuksen kanssa, joka on kaikissa 
meissä. Jeesus lupaa tämän niille, jotka tietä 
etsivät. Eikä Jeesus sano, että autuaita ovat 
hengessä köyhät, sillä he pääsevät kuoleman 
jälkeen taivaaseen, vaan, että heidän on tai-
vasten valtakunta. Jeesus puhuu preesen-
sissä. Se valtakunta on täällä jo.  Avainlause 
omassa ajattelussani on: Jumalan valtakun-
ta on sisäisesti teissä. 

Ervast niputtaa Vuorisaarna-kirjassaan 
yhteen ensimmäisen ja viimeisen autuu-
denjulistuksen. Niissä on sama jälkilause. 
Jälkimmäinen viittaa Vuorisaarnassa Rak-

kaudelliseen uhriin, Anteeksiantamiseen ja 
Jeesuksen neljänteen käskyyn, joka on kris-
tinuskon kulmakivi, eli pahan vastustamatto-
muuteen. Tämän käskyn tutkimisesta aukeaa 
Ervastilla Jeesuksen Salakoulu -kirjassa Pa-
han ongelma, jonka ratkaisusta Ervast tietää, 
että pahan vastustamattomuuden tie johtaa 
lopulta siihen tilaan, jossa meille herää jäl-
leensyntymismuisti. 

 Murheen mysteeri

Toisessa autuudenjulistuksessaan Jeesus sa-
noo: ”Autuaita ovat murheelliset, sillä he saa-
vat lohdutuksen.”  

Paul Brunton (kirjassaan Totuuden jäljillä) 
yhdistää ajatuksissaan murehtimisen tuohon 
ensimmäiseen autuudenjulistukseen. Luopu-
minen voi tapahtua tahdon voimalla, mikä 
on tunnetusti vaikeata, tai tahtomatta, jolloin 
elämässä usein voi tulla tilanne, jossa ihmi-
nen riisutaan alastomaksi, jolloin hän, kuten 
Brunton sanoo: "...huomaa menettäneensä 
kaiken omaisuutensa, läheiset sukulaisensa, 
kodin, huonekalut, kaiken. Perin harvoilla on 
kypsää viisautta, ymmärrystä ja valmista roh-
keutta kestää se kova totuus, että maailma on 
vain leiripaikka". Näin Brunton. 

Luopumisen välttämättömyyden ymmärtä-
minen aiheuttaa murehtimisen, ja se mureh-
timinen on arvokasta.

Pekka Ervast taas liittää omassa tulkinnas-
saan tämän julistuksen rinnakkaispariksi 
kuudennen julistuksen: ”Autuaita ovat puh-
dassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan”. 
Selitysten henki on Ervastilla ja Bruntonilla 
silti samankaltainen. Puhdassydämisyys ei 
liity Ervastin mukaan pelkästään sukupuoli-

seen puhtauteen, josta Jeesus puhuu toisessa 
käskyssään (Älkää olko ajatuksissannekaan 
epäpuhtaita). Puhdassydämisyys liittyy laa-
jemmin tunne-elämän puhtauteen erilai-
sista himomaailman ilmiöistä kateudesta, 
kostonhimosta, vihasta, katkeruudesta, an-
teeksiantamattomuudesta jne. On ilmeistä, 
että meidän sydämemme ei ole puhdistunut 
niin kauan kuin me emme ole osanneet an-
taa anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä 
vastaan. Sydämen puhdistumista seuraa Er-
vastin mukaan "ei mikään vaikeroiva murhe, 
vaan hiljainen surumielisyys, joka aiheutuu 
siitä, että sydän puhdistuessaan ikään kuin 
tyhjenee ja kuolee maailmalle. Murhe, josta 
autuudenjulistus puhuu, on tyhjyyden tun-
ne, joka seuraa oman itsekkään persoonalli-
suuden kuolemaa (siis egon). " Se on murhe, 
jolla jo sinään on oma salaperäinen lohdu-
tuksensa, ja sen huippusaavutus on Jumalan 
näkeminen".

Kun sydän ei ole puhdas, siinä asuu pelko. 
Kun kaikki pelkäävät, kaikkien täytyy suojau-
tua loukkaantumisen, koston, vihan ja väki-
vallan haarniskoihin. Kun kaikki pelkäävät 
varustuksiensa takana, kukaan ei uskalla sa-
noa ja näyttää, mitä todella tuntee. Elämme 
tällä hetkellä jo paljolti tällaisessa pattitilan-
teessa. Kysymyksessä on anteeksiantamisen 
problematiikka, jolla on keskeinen osa Jee-
suksen joogaharjoituksissa. Se on keskeinen 
osa ns. puhdistuksen tietä.  

Pohditaanpa vielä kerran Jeesuksen julistus-
ta: Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat 
lohdutuksen. Luulen, että tämä julistus useim-
miten tulkitaan sen kummemmin miettimättä 
niin, että maailmassa esiintyvä epäoikeuden-
mukaisuuden, kärsimysten ja katastrofien 
murehtiminen ja yleinen huolissaan olo olisi 
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jotenkin ihmistä onnellistuttavaa. Kaiken-
lainen murehtiminenhan kuuluu jokapäi-
väisenä asiana useimpien ihmisten elämään, 
kun he arjessa yrittävät tätä maailmaa hah-
mottaa ja saada mielessään jotain tolkkua 
elämän tarkoitukseen. Murhe on silloin 
yleensä huolissaan oloa, maailmanparanta-
mista ja taisteluasennetta maailmassa esiin-
tyvää monenlaista pahuutta, väärinkäytöksiä 
ja erilaisia onnettomuuksia vastaan. 

Ihminen ei tuolloin ole vielä herännyt ym-
märtämään kärsimyksen todellista merki-
tystä ja luonnetta. Kärsimyksen luonteen 
ymmärtäminen on osa pahan merkityksen 
oivaltamista ja sen välttämättömän osuuden 
tunnustamista tämän näkyvän maailman ke-
hityksessä. Murehtiminen kertoo siitä, että 
ihmistä ahdistaa maailman tila. Siksi hän 
esittää itselleen ja elämälle kysymyksiä siitä 
miksi näin on. Hän kysyy myös, miksi Juma-
la sallii kaiken tämän tapahtua? Kysymys on 
oikeutettu. Mutta tyydyttävän ja rauhoitta-
van vastauksen löytyminen ja sisäistäminen 
edellyttää mietintää. Se vaatii sekä luotta-
musta Elämään että kärsivällisyyttä. 

Kun kysymme tätä asiaa ihmiskunnan vii-
sailta ja tietäjiltä, saamme kuin yhdestä 
suusta vastauksen, että maailmassa kaikki 
on järjestyksessä. Tämä yllättävä ja epäus-
kottavakin vastaus nousee siitä ajatuksesta, 
että kärsimys ja paha ovat erottamaton osa 
näkyvän maailman kaksinaista, polaarista 
luonnetta. Kärsimys on meidän opettajam-
me. Kärsimyksen salaisuus liittyy kiinteästi 
kykyymme ymmärtää ihminen jälleensynty-
väksi henkiolennoksi, joka on karman lain 
alainen. Kärsimystä syntyy syyn ja seurauk-
sen lain mukaan aina kun me itse tai me 
yhdessä, kollektiivisesti teemme väärin tai 

rikomme elämän lakia vastaan. Silloin täl-
löin kuulee Suomessakin kirkon edustajilta 
kysyttävän, miksi Jumala ei puutu maail-
massa esiintyvään kärsimykseen, sotiin ja 
onnettomuuksiin jne. (viimeksi Eero Huo-
viselta). Jos ajattelemme teosofian kannalta 
tätä kysymystä, se on ikään kuin sen luontoi-
nen, että miksei Jumala tule ja pelasta mei-
tä meidän itse aiheuttamiltamme ongelmilta 
ja kärsimyksiltä. Jeesus antaa opetuksissaan 
meille lääkkeen tähän ongelmaan: Pitäkää 
minun käskyni, tehkää parannus, muuttakaa 
elämänne suuntaa. Lakatkaa kasvattamasta 
omaanne ja maailman kärsimyshistoriaa.

Kärsimys alkaa laantua, kun löydämme oi-
kean suhteen todellisuuteen ja pahaan. Se 
alkaa väistyä, kun me lakkaamme pelkää-
mästä sitä ja pelkäämästä kuolemaa, joka 
on vain siirtymää uudelle tietoisuuden ta-
solle. Kärsimys maailmasta ei ehkä silloin 
vielä lakkaa, mutta elämän kärsimysluonne 
muuttaa muotoaan ihmisen tietoisuudessa. 
Ihminen tulee tänne maailmaan kerta toi-
sensa jälkeen oppiakseen lopulta olemaan 
tekemättä pahalle vastarintaa. Kun ihmi-
nen tämän oppii, tulee hän lopulta siihen, 
että hänessä herää jälleensyntymismuisti. Ja 
kun Ihminen tulee tänne maailmaan kerta 
toisensa jälkeen oppiakseen lopulta rakasta-
maan kaikkia luotuja, hän kasvaa näkemään, 
niin kuin Ervast lupaa kirjassaan Jeesuksen 
salakoulu: ”Jumalan, Taivaallisen isän, nä-
kemään sen suuren rakkauselämän, joka on 
kaiken takana.”

Ihmisen osa on kasvaa tämän ymmärtämi-
sen myötä. Voi olla, että kun tieto meissä 
lisääntyy, niin lisääntyy tuskakin, mutta kun 
tieto alkaa muuttua viisaudeksi, alkaa tuska 
hellittää.

Palataan vielä tähän Autuaita ovat murheelli-
set –ajatukseen: 
Oikeamielinen (vanhurskas) ei kanna sisäl-
lään lohdutonta murhetta. Huolestuminen on 
muuttunut huolehtimiseksi, joka on rakasta-
vaa lähimmäisten palvelutyötä. Oikeamieliset 
ovat niitä, jotka ovat alkaneet nähdä maailman 
paitsi ”tuskallisten ponnistusten kouluna” 
myös ”parhaana mahdollisena maailmana”, 
josta voi meidän ponnistelumme avulla vielä 
kerran tulla onnellisten tähti. Oikeamielinen 
alkaa nähdä hyvän ja pahan liittyvän toisiin-
sa, edellyttävän toisiaan ja alkaa myös nähdä 
ykseyden tämän näkyvän elämän vastakohtai-
suuksien takana. 

Karman ja jälleensyntymisen luonnonlait 
huolehtivat siitä, että oikeudenmukaisuus tääl-
lä kaksinaisuuden, polariteettien maailmassa 
toteutuu rautaisella välttämättömyydellä. Kun 
oikeamielinen ymmärtää, että koko universu-
mi on näin tasapainossa, on kärsimykselläkin 
tässä kehityksessä oma paikkansa eikä sitä tar-
vitse murehtia.

Tiedän, että viisauden filosofiana tällainen 
ajattelu ei ole meidän aikanamme kovin myy-
vää, koska palkkio tällä tiellä ei napsahda kou-
raan heti, vaikka kaikilla on kiire. Mutta elämä 
ei olekaan kaupantekoa pikamyymälässä, josta 
voi ostaa erilaisia pikalohdukkeita - pikarak-
kautta, pikaviisautta tai pikapelastusta. Totta 
kai kaikkea tätä voi koettaa hankkia. Instant 
-kauppiaita henkiselläkin alalla liikkuu, mutta 
pika-etuliite näiden tärkeiden asioiden edessä 
tarkoittaa sitä, että hyödykkeet hupenevat pi-
kaisesti. Tosiasia on, että meillä ei ole kiire. Me 
saamme opetella näitä asioita ihan niin kauan 
kuin se meitä huvittaa. Meille annetaan elämä 
elämältä uusi mahdollisuus oppia elämän läk-
sy. Harvat oppivat sitä yhden elämän aikana. 

Paradoksaalista onkin, että usein kun puhuu 
jälleensyntymisen mahdollisuudesta, ihmiset 
torjuvat sen sanomalla, että he eivät ainakaan 
halua enää tulla tänne toista kertaa. Teoso-
fina tekee mieli kysyä: kuinka moni onkaan 
valmis ponnistelemaan sen eteen, ettei näin 
tarvitsisi käydä?  

Rauhanrakentajan onni

Kolmannessa kohdassa Pekka Ervast niput-
taa yhteen kaksi autuudenjulistusta: Autu-
aita ovat lempeät, sillä he perivät maan. Ja 
autuaita ovat rauhanrakentajat, sillä heitä tul-
laan kutsumaan Jumalan pojiksi. Lempeät ja 
rauhanrakentajat tuntuvat kuuluvan yhteen. 
He ovat ihmisiä, jotka ovat oppineet Jeesuk-
sen ensimmäisen käskyn käytännössä ÄLÄ 
SUUTU. Hänhän kehottaa meitä siinä ole-
maan vihastumatta veljiimme. Autuudenju-
listuksen tulkinta on myös erottamattomassa 
yhteydessä Jeesuksen neljänteen käskyyn: Äl-
kää tehkö pahalle vastarintaa. Kun lempei-
tä ja rauhanrakentajia sanotaan onnellisiksi, 
edellyttää sekin anteeksiantamisen taitoa ja 
osaamista. Voimaa siihen Jeesus kehottaa 
meitä rukoilemaan Isä Meidän rukoukses-
sa, kun hän sanoo: "Anna meille anteeksi 
meidän velkamme, niin kuin mekin annam-
me anteeksi velallisillemme." Näin ihminen 
rakentaa sisälleen harmoniaa, lempeyttä ja 
rauhaa. Se on lähtökohta. Mahatma Gand-
hin kuuluisa lause on: ”Rauhaan ei ole tietä. 
Rauha on tie”. Krishnamurti sanoo asian tiu-
kemmin. Hän sanoo: ”Lakkaa olemasta so-
dan syy”.

Kolmas autuudenjulistuspari näin nähty-
nä tuntuu eettisesti selkeältä ja velvoitta-
valta. Kun käytännössä ajattelemme miten 
rauhantekijöiden ja lempeiden ihmisten on 
käynyt tässä maailmassa, joudumme sitten 
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taas väistämättä raapimaan päätämme ja 
miettimään, että nämäkö ihmiset nyt sitten 
ovat onnellisia? Voidaan toisaalta ajatella, 
millainen maailmamme olisi, jos me kaik-
ki ihmiset erityisesti keskittyisimme vaik-
kapa vaan pelkästään suuttumattomuuden 
opetteluun ja opettelisimme rakentamaan 
rauhaa sisällemme sitä kautta. Juuri Suut-
tuminen sokeuttaa. Se kertoo, ettemme 
ymmärrä, vaan reagoimme sisältämme tu-
levalla vihalla. Pekka Ervastin okkulttinen 
visio tähän asiaan on se, jonka hän paljas-
taa meille kirjassaan Jeesuksen salakoulu. 
Hän sanoo: ”Suuttumattomuuden opettelu 
avaa ihmisessä aistin, jonka avulla voi kuul-
la toisten ihmisten ajatuksia”.

Maailmanhistoria kertoo meille mahtavia 
esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat harjoitta-
neet lempeyttä ja rakentaneet rauhaa ympä-
rilleen. He ovat ihmisiä, jotka sydän riemua 
täynnä ovat asettuneet pistimien ja kuula-
ruiskujen eteen, kuten Intian vapaustais-
telujen aikana tapahtui Mahatma Gandhin 
johdolla. He ovat sankareita, marttyyreja, 
autuaita, jotka tulevat lopulta perimään tä-
män maan ja heitä tullaan kutsumaan Ju-
malan pojiksi. Gandhilla oli apunaan ja 
voimana vakaumus siitä, että ihminen syn-
tyy uudelleen maan päälle. Kaikki ei ratkea 
lopullisesti tässä elämässä ja kuolema on 
vain portti uuteen todellisuuteen. Puhdis-
tumisen ja levon jälkeen saamme jatkaa oi-
keansuuntaisia pyrintöjämme.

Eikä tässäkään onnellisuus ole pelkästään 
tulevaisuuden palkinto. Muistan TV-haas-
tattelusta puolalaisen perheellisen miehen, 
joka vastustaakseen kommunistista dikta-
tuuria oli päättänyt polttaa itsensä Varso-
van stadionin suuressa juhlassa. Kun hän 

tämän päätöksensä oli valmistellut ja suun-
nitellut ja matkusti junalla kaupunkiin osal-
listuakseen stadionin suureen juhlaan, hän 
sanoi junassa mielensä täyttyneen suurella 
rauhan ja onnellisuuden tunteella.  Vain 
sellainen ihminen, joka on ryhtynyt tällai-
seen poikkeukselliseen tekoon, voi sanoa, 
miltä se tuntuu. Onnellisuus on subjektii-
vinen, henkilökohtainen tietoisuuden tila. 
Vaikka se näkyy ihmisestä ja siten tunte-
muksena välittyy muillekin, ei sitä voi toi-
nen täysin ymmärtää. Se täytyy itse omalla 
ajattelullaan ja toiminnallaan saada aikaan. 

Rauhanrakentajat ja lempeät ihmiset ovat 
oppineet suhtautumaan elämän olosuhtei-
siin niin, että niitä ei tarvitse pakottaa.
 
Deepak Chopra opettaa meitä kirjassaan 7 
henkisen menestyksen lakia (Seven Spiritu-
al Laws of  succes), ”että sinun tietoisuu-
tesi perustana on puolustautumattomuus.  
Jos näin on, olet silloin luopunut tarpees-
ta vakuuttaa tai taivuttaa muita näkökan-
nallesi. Me ihmisethän yleensä käytämme 
suurimman osan ajastamme omien näkö-
kantojemme puolustamiseen. Pelkästään 
luopumalla tästä tarpeesta saisimme val-
tavasti energiaa, jota olemme aiemmin 
tuhlanneet. Jos kohtaat nykyhetken haluk-
kaasti ja samaistut ja sulaudut siihen, voit 
kokea kaikissa elollisissa olennoissa syk-
kivän tulen hehkun ja ekstaasin kipinän. 
Alkaessasi kokea tätä hengen riemua olles-
sasi läheisessä suhteessa kaikkeen mikä on 
elävää, niin sisimmässäsi herää ilo ja voit 
luopua varautuneisuuden, kaunan ja louk-
kaantuneisuuden painavista taakoista ja 
rasitteista. Vasta silloin sinusta tulee huo-
leton, iloinen ja vapaa."

Oikeamielisyys ja laupeus   
Pekka Ervastin tulkinta autuuden julistuksis-
ta asettaa pareittain uuteen järjestykseen ju-
listuksen säkeet. 
Oikeamielinen ihminen saattaa tulla ”mie-
lensä oikaisemisessa” lopulta sellaiseen 
tulokseen, että kaikki on kohdallaan, kaik-
ki on maailmassa järjestyksessä. Tämä ei 
kuitenkaan voi merkitä sitä, että hän sen 
jälkeen voisi heittäytyä lepäämään laake-
reillaan ja olla tekemättä mitään. Pekka 
Ervast ottaa tämän julistuksen rinnalle 
laupeuden kehotuksen. Laupeuden esiaste 
voisi olla myötätunto tai sääli, mutta lau-
peus ei ole vain tunne – se on toimintaa, 
jonka seurauksena Jeesus sanoo, että myös 
laupiasta ihmistä itseään kohdellaan laupi-
aasti. Metsä vastaa niin kuin sinne huutaa. 

Työskentely laupeuden asenteella armah-
tavasti opettaa meitä näkemään, kuinka 
kärsimys maailmasta voi lakata. Kärsimyk-
sen syyt ovat omissa teoissamme. Se on 
aina meidän kyynisyytemme, meidän vä-
linpitämättömyytemme, meidän itsekkyy-
temme ja julmuutemme aiheuttamaa. Ei 
Jumala tätä kärsimystä ja tuskaa meille ha-
lua. Jumala ja hänen poikansa meille opet-
tavat miten sen kanssa tulisi toimia, ettei 
se enää meitä vaivaisi ja että meillä täällä 
maan päällä voisi olla taivasten valtakun-
ta. Uskon ja ymmärrän, että laupeudella ja 
myötätunnolla voi maksaa takaisin, kuita-
ta pois vanhaa karmaa. Se on rakastavaa 
palvelemista, josta aina koituu siunaus niin 
teon kohteelle kuin tekijälle.

Laupeus on käsitteenä lähellä sääliä ja rak-
kautta. Ervast viittaakin tähän, kun hän 
kysyy: "Mitä oikeudesta maan päällä tu-

leekaan ilman rakkautta? Miten voimme-
kaan luoda ja toteuttaa oikeutta, ellemme 
toisiamme kohtaan ole täynnä ymmärtä-
mystä, myötätuntoa, sääliä ja rakkautta. 
Osaammeko me omassa elämässämme 
antaa armon käydä oikeudesta?" Tämä 
on sitä oikeamielisyyttä jota totuudenet-
sijäin tulee tuoda maailmaan. Me voimme 
aloittaa pienestä, läheltä ja kasvattaa lau-
peuden ja myötätunnon piiriä kykyjemme 
mukaan. Suuri ja ihana haaste elämässä on 
yrittää voittaa kärsimykseltä tilaa onnelle.
Laupeutta koskevan autuudenjulistuksen 
ja toisaalta ensimmäisen, jossa puhuttiin 
niistä, jotka ovat köyhiä hengessä, tulee 
esille se ajatus, että onni näyttääkin syn-
tyvän siitä, että me rakennamme onnea 
toisille ihmisille. Oma mukavuutemme 
tai nautintomme ei ole enää ensisijainen 
tähtäimemme. Me lähdemme kärsimyk-
sen keskelle tuomaan sinne onnen muru-
sia, helpottamaan ahdistusta. Osanotto, 
ymmärtäminen ja auttaminen ovat jo it-
sessään lääkettä. Ne tuovat lohtua kär-
simykseen. Näin rakentuu myös meidän 
oma onnemme, joka ulottuu vielä kuole-
man jälkeisiinkin tiloihin. Aikain Viisaat 
nimittäin sanovat, että sinun taivastilasi 
rakentuu sinua rakastavien ihmisten aja-
tuksista.

Onnen salaisuus

Onni voi perimmiltään olla elämän tar-
koituksen löytymistä, sen näkemistä, 
miten kaikki näyttää loksahtavan paikal-
leen vaikka vain hetkittäin. Onni tai au-
tuus Jeesuksen tarkoittamassa mielessä 
on sellainen dynaamisen harmonian tila, 
jossa elämän mielekkyys on läsnä jokai-
sessa kaiken aikaa muuttuvassa hetkessä. 
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Se on se hetki, josta Deepak Chopra huo-
mauttaa, että se on englanniksi present – 
nykyhetki. Sen toinen merkitys englannin 
kielessä on lahja. Tuntuu usein, että tässä 
maapalloelämässä elämän tarkoituksen ja 
mielen löytyminen yksistään useimmiten 
riittää perustaksi jaksamiselle. Mutta Jee-
suksen autuudenjulistukset menevät vielä 
pidemmälle. Ne lupaavat meille autuuden, 
jota voisi sanoa todelliseksi onnen tilaksi.

Vielä kysymys: onko sittenkin niin, että vas-
ta sitten kun minä annan pois jotain, mikä 
minulle on tullut tärkeäksi; kun minä opin 
luopumaan, luopumaan onnestanikin, ja 

   ANJA LEHTOVIRRAN EX LIBRIS

teen niin jonkun toisen ihmisen hyväksi, 
että vasta sen opittuani alan luoda edelly-
tyksiä oman onneni syntymiselle? Näinkö 
Suuri Elämä meitä opettaa? Sehän opettaa 
meitä rakastamaan samalla kun se opettaa 
meitä luopumaan. 

 Onni on meille salaisuus, mysteerio, jota 
kohti voi suuntautua, ei palkkion toivos-
sa, onnen toivossa, vaan tavoitellen oikeita 
asioita: selkeämpää ymmärrystä, luopu-
mista, palvelemista, jumalaista viisautta. 
Päätän tämän kirjoitukseni poikani Eeron 
runoon, jonka hän kirjoitti äidilleen tar-
hassa noin kuuden vuoden ikäisenä: 
 

Tänä syksynä
se tuli jo varhain.   
Maan peitto, 
valkoisen pilven
untuvakate, siipisulkien ravistama. 

Niin myriadit valon kantajat
soljuvat läpi mustan, jäisen yön,
kattavat maan suuremman valon tulla.

Mauri Lehtovirran 
joulurunoja ja kuvia

"Kun syksyn lehdet putoilee
Eikä kaikki oikein hyvin mee

Sä etsit silloin jotain uutta.
Sun on etsittävä jotain uutta!
Elämä on onnen salaisuutta."

Vielä se viipyy –

kirkkaus, joka on rauha mieles-
sä ja sydämessä, yhteen sulaneina 
ja tarkoitus – ei se ole ajassa.

Sydän odottaa, ei ole valmis,
mieli haparoi, takertuu eikä luovu-
ta, ei päästä irti, ei anna lepoa. 

Eihän Rakkautta voi pakottaa eikä valoa.
Kun on sen aika, 
se on aina läsnä. 
       
Yllättäen, äänettömänä hetke-
nä se alkaa soida sisällä 
hiljaa, hiljaa… voimistuen 
Kautta avaruuksien – kaikille suostuvana.
       
Sallimmeko lapsen tulla? 
                                            

EERON RUNO
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Antti Savinainen 

Henkisten harjoitusten tiede

Johdanto

Esitykseni perustuu pitkälti biologi Rupert 
Sheldraken (2018) kirjaan Science and Spiritu-
al Practices. Sheldrake on itsenäinen ja rohkea 
ajattelija ja etsijä, joka on väitellyt tohtoriksi 
maineikkaassa Cambridgen yliopistossa. Hän 
on julkaissut tutkimuksia kasvifysiologiasta 
ja parapsykologiasta ja kehittänyt morfisen 
kentän idean (tästä myöhemmin artikkelis-
sa lisää). Sheldrake oli nuorena ateisti, koska 
hänen mielestään se tuntui silloin kuuluvan 
osaksi tieteellistä maailmankatsomusta. Opis-
kellessaan biologiaa hän huomasi, että opiske-
lutapa itse asiassa etäännytti häntä kasveista ja 
eläimistä, koska tutkittavat organismit piti en-
sin tappaa. Goethen holistinen metodi kuiten-
kin näytti, että on toisenlainenkin tapa tutkia 
luontoa. Myöhemmin Sheldrake tutustui mie-
tiskelyyn ja eri uskontojen henkisyyteen. Hän 
on nykyisin avarakatseinen kristitty. 

Otsikko Henkisten harjoitusten tiede voi kuu-
lostaa kummalliselta. Mitä tekemistä tieteellä 
voisi olla henkisten harjoitusten kanssa? Itse 
asiassa paljonkin, jos henkiset harjoitukset 
ymmärretään laajassa mielessä. Tieteen kei-
noin on mahdollista tutkia hyvinvointia ja sen 
edistämistä, vaikka varsinaista henkistä kasvua 
ei ilmeisesti voidakaan tieteellisesti tutkia. Tar-
kastelen artikkelissani erilaisia henkisiä harjoi-
tuksia ja millaista tieteellistä näyttöä niiden 
vaikutuksista on olemassa. Täydennän tieteel-
listä tarkastelua ruusuristiläisen teosofian an-
tamilla näkökulmilla.

Mietiskely ja tietoisuuden luonne

Mietiskely on tuhansia vuosia vanha hen-
kinen harjoitus ja sitä on harjoitettu eri us-
kontojen piirissä. Erityisen suuri merkitys 
meditaatiolla on hindulaisessa ja buddhalai-
sessa perinteessä, mutta sitä on harjoitettu 
myös kristillisissä traditioissa. Teosofinen lii-
ke teki mietiskelyä omalta osaltaan tunnetuksi 
länsimailla 1800-luvun lopulta alkaen. Monet 
intialaiset opettajat ja gurut ovat matkustaneet 
länsimaihin opettamaan mietiskelyä, esimer-
kiksi Paramahansa Yogananda (1893–1952). 
Buddhalaisesta traditiosta mainittakoon D. 
T. Suzuki (1970–1966) ja Thich Nhat Hanh 
(1926–), joka suosittelee myötätunnon mietis-
kelyä, mettaa. Nykyisin mietiskely ei useinkaan 
liity mihinkään uskonnolliseen traditioon: 
mindfulness on eräs hyvin suosittu sekulaari 
mietiskelyn muoto.

Mietiskelyssä usein istutaan ja pidetään sil-
mät kiinni. Näin voi tapahtua myös rukoil-
lessa. Rukoilussa on mukana jokin tarkoitus, 
mieli on suunnattu ulospäin toisiin ihmisiin, 
Jumalaan tai jonkin asian pyytämiseen Juma-
lalta. Sheldraken tulkinnassa mietiskelyssä on 
kysymys siitä, että mieleen nouseviin ajatuk-
siin ei takerruta, vaan niiden annetaan mennä 
menojaan. Mietiskelyssä mieli on suunnattu 
sisäänpäin ja rukouksessa ulospäin. Sheldrake 
itse harjoittaa kumpaakin ja vertaa mietiskelyä 
sisäänhengitykseen ja rukoilua uloshengityk-
seen. 

Monissa meditaatiotekniikoissa käytetään 
mantraa tai kohdistetaan huomio hengityksen 
seuraamiseen. Nämä pitävät mielen keskitty-
neenä, kun ajatuksia ja tunteita ilmaantuu tie-
toisuuteen. Tämä voi länsimaisesta ihmisestä 
tuntua ajanhukalta: ”Älä nyt istu siinä, vaan 
tee jotakin!”. Mietiskelyssä ohje on päinvas-
tainen.  Mietiskelyn harjoittaminen lisää itse-
tuntemusta ja tietoisuutta mielen toiminnasta. 
Mieli tuottaa ajatuksia ja keho tuntemuksia, 
joita mietiskelijä opettelee jättämään huo-
miotta. Mietiskely on tällöin henkistä harjoi-
tusta, jossa mietiskelijä pyrkii elämään tässä 
hetkessä sen sijaan, että ajattelisi koko ajan jo-
takin mennyttä tai suunnittelisi tulevaisuutta. 
Mietiskelyn harjoittaminen voi johtaa poik-
keuksellisiin tietoisuuden tiloihin. Eri tradi-
tiot ovat antaneet näille tietoisuuden tiloille 
erilaisia nimityksiä: mm. Buddha tietoisuus, 
muodoton tyhjyys, kosminen tietoisuus, ju-
maltietoisuus ja Kristus-tietoisuus. On syytä 
huomauttaa, että poikkeuksellisten tilojen saa-
vuttaminen ei ole minkään uskonnon yksin-
oikeus; niitä tapahtuu myös uskonnottomille 
ihmisille ja myös sellaisille, jotka eivät harjoi-
ta mietiskelyä. William Jamesin (1902/1981) 
teos Uskonnollinen kokemus on tämän alan 
klassikkoteos.

Mietiskelyn tieteellinen tutkimus alkoi verrat-
tain myöhään. Herbert Bensonin ryhmä teki 
Harvardin yliopistossa pioneerityötä 1970-lu-
vulla. Heidän tutkimuksensa keskittyi rentou-
tumisvasteeseen, joka liittyy stressin hallintaan 
ja sympaattisen hermoston toimintaan. Akuu-
tissa stressilanteessa vereen erittyyn adrena-
liinia, joka nostaa sykettä ja verenpainetta ja 
vähentää ääreisverenkiertoa. Stressireaktio 
kasvattaa kortisolipitoisuutta, joka puolestaan 
heikentää kehon immunologista järjestelmää. 
Kun akuutin stressin aiheuttaja poistuu, ke-

ho palautuu normaaliin tilaan. Kroonisessa 
stressissä palautumista ei kuitenkaan tapah-
du, mikä voi johtaa mm. jatkuvaan ahdistu-
neisuuteen. Mietiskelyn terveysvaikutuksista 
on julkaistu tuhansia tutkimuksia (ks. esim. 
Keng ym., 2011). Mietiskelyn on raportoitu 
mm. vähentävän ahdistusta, allergisia ihore-
aktioita, sydänvaivoja, astmaa, verenpainet-
ta, kipua, unettomuutta ja jopa keskivaikeaa 
masennusta. Monet näistä vaivoista liittyvät 
stressiin. Toisaalta mietiskelystä on raportoi-
tu myös haittavaikutuksia: psykiatristen po-
tilaiden ongelmat voivat pahentua. Terveille 
ihmisille mietiskelystä ei nykyisen tieteellisen 
tiedon mukaan ole vaaraa.

Mietiskelyllä on aivotasolla mitattavia vaiku-
tuksia. Aivojen aktiviteetti muuttuu mietis-
kelyn myötä ja kokeneiden mietiskelijöiden 
aivoaallot poikkeavat selvästi aloittelijoista. 
Säännöllinen mietiskely vaikuttaa myös ai-
vojen rakenteisiin: erään tutkimuksen mu-
kaan mietiskely lisää harmaan aineen määrää 
aivokuoren aistimiseen liittyvällä alueella ja 
työmuistiin liittyvässä etulohkossa. Aivo-
muutoksia on todettu tapahtuvan nopeasti, 
jopa kahdeksassa viikossa.  Aivot ovat kuin 
lihakset, joita voi harjoittelulla vahvistaa. Suo-
tuisten vaikutusten aikaansaamisessa sään-
nöllisyys on ratkaisevan tärkeää, kuten missä 
tahansa harjoittelussa.

Ruusuristiläinen teosofia tuo mietiskelyyn 
oman henkisen näkökulmansa. Pekka Ervast 
(1875–1934) esitti vuorisaarnaan perustuvan 
rukousmietiskelyn teoksessaan Jeesuksen sa-
lakoulu. Kyseessä on eettinen itsekasvatustie, 
jossa päivittäin mietiskellään vuorisaarnan elä-
mänihanteita (mielentyyneys, ajatusten puhta-
us, totuudellisuus, pahanvastustamattomuus 
ja rakkaus) ja pyritään toteuttamaan niitä 
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arkielämässä. Tämä rukousmietiskely muuttaa 
ihmisen elämän, ja sillä on merkittäviä seu-
rauksia tässä elämässä, kuolemanjälkeisessä 
elämässä ja myös tulevissa inkarnaatioissa. It-
sekasvatustyö ei ole helppoa, minkä jokainen, 
joka on vähänkään sitä yrittänyt, tietää omas-
ta kokemuksestaan. Tämän lisäksi Ervastin 
esittämällä rukousmietiskelyn syvemmällä as-
teella on myös erityisen vaativa puoli ainakin 
persoonallisuuden kannalta: ihminen vetoaa 
korkeampaan minäänsä ja pyytää, että hän 
saisi nopeammin suorittaa vanhan karman-
sa.  Tämä mahdollistaa sen, että ihminen voi 
päästä nopeammin oman henkensä yhteyteen 
– taivasten valtakunnan jäseneksi –, mutta se 
merkitsee samalla lisääntyviä vastoinkäymisiä 
ja kärsimystä. Ervast varoittaakin, että tämä 
sopii vain ihmiselle, joka osaa sanoa ”tapah-
tukoon Sinun tahtosi”. Ruusuristiläisestä nä-
kökulmasta mietiskelyn harjoittamisessa piilee 
myös toisenlainen vaara. Ihminen voi oppia 
keskittämään ajatuksiaan ja tahtoaan niin, et-
tä hänen itsekkyytensä vain vahvistuu. Täl-
lainen ihminen voi olla entistä vaarallisempi 
lähimmäisilleen. Voi käydä myös niin, että 
mietiskely ilman eettistä perustaa ja itsekasva-
tuspyrkimystä kehittää psyykkisiä kykyjä, joita 
ihminen ei osaa hallita. 

Kiitollisuuden harjoittaminen

Arkielämässä monet asiat perustuvat vaihto-
kauppaan: tuotteita ja palveluja saadaan rahaa 
vastaan, jolloin helposti käy niin, että otam-
me asiat meille kuuluvina ilman kiitollisuuden 
tunteita. Tämä korostuu, jos emme ole lain-
kaan ihmisen kanssa tekemisissä esim. verk-
kokaupassa tai automaattikassalla.  Jokaisen 
elämä kuitenkin on voimakkaasti sidoksissa 
muiden ihmisten, luonnon, maapallon ja koko 
maailmankaikkeuden elämään, vaikka emme 

sitä aina havaitse. Jos lakkaamme ottamasta 
asiat itsestäänselvyytenä, opimme näkemään 
paljon asioita, joista voimme olla kiitollisia. 
Sheldrake huomauttaa, että kiitollisuuden ko-
kemus liittyy maailmankatsomukseemme. Jos 
näemme luonnon ja elämän vain materialis-
tisen maailmankuvan näkökulmasta, kiitolli-
suudella ei ole mitään mieltä. Uskonnollisen 
tai henkisen maailmankuvan näkökulmasta 
asia on toisenlainen: elämä ja maailma ovat 
korkeamman todellisuuden ilmausta, josta 
voimme olla kiitollisia. 

Kiitollisuuden vaikutuksia on tutkittu tieteel-
lisesti noin vuodesta 2000 alkaen. Tätä varten 
on kehitetty kyselylomakkeita, joilla voidaan 
luotettavasti arvioida ihmisten kokemaa kiitol-
lisuutta tai sen puutetta. Tutkimus toisensa jäl-
keen on osoittanut, että kiitolliset ihmiset ovat 
onnellisempia, heillä on vähemmän masen-
nusta, he ovat tyytyväisempiä elämäänsä ja he 
kokevat elämänsä merkityksellisemmäksi kuin 
ihmiset, jotka eivät osaa olla kiitollisia (ks. esim. 
Templeton Foundation White Paper, 2018). Tä-
mä on tietysti vasta korrelaatioyhteys: voisihan 
olla niin, että onnellisuus ja tyytyväisyys synnyt-
tävät kiitollisen mielen. Tätäkin kysymystä on 
voitu tutkia tieteellisesti satunnaistettujen ver-
rokkiryhmien avulla. Ihmiset, jotka kymmenen 
viikon aikana merkitsivät muistiin menneen vii-
kon tapahtumia, joista olivat kiitollisia, kokivat 
koejakson jälkeen elämänsä myönteisempänä 
ja tulevaisuutensa parempana kuin ihmiset, 
jotka kirjoittivat menneen viikon ikävistä ko-
kemuksista. Näiden vertailuryhmänä oli kol-
mas ryhmä, jonka jäsenet kirjoittivat itselleen 
merkityksellisistä tapahtumista ilman erityistä 
ohjeistusta. On syytä huomauttaa, että yleensä 
yhteen tutkimukseen ei kannata kovin paljon 
luottaa; tarvitaan tutkimuksen riippumaton 
toistaminen, mielellään useampaan kertaan. 

Kiitollisuustutkimuksen tulokset ovat olleet 
toistettavissa erilaisissa tutkimusasetelmissa. 
Kyseessä vaikuttaa olevan todellinen efekti. 
Kiitollisuuden harjoittaminen yhdistää mei-
dät toisiin ihmisiin, luontoon ja syvähenki-
seen todellisuuteen, jota uskonnolliset ihmiset 
kutsuvat Jumalaksi. Kiittämättömyys erottaa 
meidät niistä. Sheldrake suosittelee kiitollisuu-
den ottamista jokapäiväiseksi harjoitukseksi 
esimerkiksi ennen nukkumaan menoa. Silloin 
voi ajatella päivän tapahtumia ja kohtaamisia, 
joista voi olla kiitollinen. Kiitollisuuden aiheet 
voi kirjoittaa myös muistiin. Kiitollisuuden 
voi ulottaa koskemaan koko olemassaoloa ja 
Suurta Elämää kohtaan. 

Anteeksianto

Sheldrake ei käsittele kirjassaan anteeksiantoa, 
vaikka se on hyvin tärkeä henkinen harjoitus. 
Yksi syy tähän saattaa olla se, että hän on 
suunnitellut kirjoittavansa henkisistä harjoi-
tuksista toisen osan; kenties siinä on anteek-
sianto mukana.  

Anteeksiannon psykologinen määritelmä voi 
vaihdella eri lähteissä (Worthington, 2004). 
Sillä voidaan tarkoittaa negatiivisista tunteista 
luopumista tai hyvän tahdon osoittamista ih-
mistä kohtaan, jolle annetaan anteeksi. Jälkim-
mäinen luonnehdinta sopii paremmin yhteen 
anteeksiannon henkisen merkityksen kanssa. 
Anteeksiantamattomuuteen liittyy kaunan 
kantaminen, viha ja kostonhalu. Anteeksian-
tamattomuus vaikuttaa ihmisen fyysiseen ja 
henkiseen terveyteen. Eräässä tutkimuksessa 
osallistujia pyydettiin muistelemaan ihmistä, 
joka oli kohdellut heitä väärin. Samalla mi-
tattiin koehenkilöiden fysiologisia reaktioi-
ta. Negatiivisen tapahtuman muisteleminen 
nosti verenpainetta, sykettä ja lisäsi hikoilua. 

Koehenkilöiden tunnetila muuttui vihaiseksi, 
surulliseksi ja ahdistuneeksi, ja he tunsivat it-
sensä stressaantuneiksi. Vanhojen vääryyksien 
muisteleminen on anteeksiannolle käänteinen 
toiminto, joka näytti voimistavan anteeksian-
tamattomuutta. Toisessa tutkimuksessa löy-
dettiin yhteys veren kortisolipitoisuuden ja 
anteeksiantamattomuuden välillä. Anteeksi-
antamattomuudella on myös vaikutuksia im-
muunijärjestelmään, mikä altistaa sairauksille. 
Anteeksiannolla on todettu olevan myöntei-
nen vaikutus ihmissuhteisiin niin perheessä 
kuin työelämässä. Erityisesti avioliiton hyvin-
voinnilla ja anteeksiannolla on vahva yhteys, 
mikä on arkikokemuksenkin valossa hyvin us-
kottavaa.  Anteeksianto vahvistaa itsetuntoa 
ja tekee tilaa onnellisemmille ihmissuhteille. 
Anteeksiantoa voi opetella; tästä on tutkimus-
näyttöä myös hyvin vaikeiden elämänkohta-
loiden tapauksessa. Anteeksianto on hidas 
prosessi, mutta tutkimusten mukaan siinäkin 
sinnikkyys ja ponnistelu palkitaan. Anteeksi-
anto ei paranna pelkästään yksilöiden elämää: 
Nelson Mandelan ja Desmond Tutun esi-
merkki rotusorron jälkeisessä Etelä-Afrikassa 
osoittaa, että anteeksiannolla voi olla koko yh-
teiskuntaa eheyttävä vaikutus.

Tarkastellaan anteeksiantoa seuraavaksi hen-
kiseltä näkökannalta. Anteeksianto on hyvin 
keskeinen kristillinen ajatus. Tosin kirkon 
piirissä korostuu Jumalan anteeksianto ih-
misiä kohtaan, mutta Jeesuksen Isä mei-
dän -rukouksen viesti on selvä (sanatarkka 
käännös kreikan kielestä): ”Ja anna meil-
le anteeksi velkamme, niin kuin mekin 
olemme antaneet anteeksi velallisillemme” 
(Smoley, 2015). Tämän mukaan Jumalan tai 
Elämän anteeksianto edellyttää sitä, että 
me annamme anteeksi omille velallisillem-
me. Teosofisesta näkökulmasta anteeksian-
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to ja velka liittyvät karmaan. Ervast (1997, 
134–135) selittää anteeksiannon ja karman 
suhdetta seuraavasti: Sitten tulemme tekojen 
maailmaan… se karma, mikä tulee lukuun, joh-
tuu niistä teoista, joilla me vaikutamme toisiin 
ihmisiin… Mikä olisi kaikista yksinkertaisin 
keino avata karman solmut? Se on Jeesus Kris-
tuksen kuvaama keino, jonka hän asetti seuraaji-
ensa ehdoksi, ja se on anteeksianto. Jos me ihmiset 
osaamme sillä tavoin suhtautua toisiimme, että 
annamme anteeksi, silloin karma loppuu… Jos 
esimerkiksi teen jotakin pahaa jollekin ja en osaa 
sopia hänen kanssaan niin, että hän antaa an-
teeksi…, hän vetoaa karman herroihin, ja he 
mittaavat seuraukset minun pahoista teoistani.

Ervastin mukaan anteeksipyyntö ja sitä 
seuraava aito anteeksianto voivat neutra-
loida karman. Tulkitsen tämän niin, että 
kyseessä on karmanalaisen teon tekijän ja 
teon kohteen yhteinen osallistuminen an-
teeksiantoon. Jos vain kärsinyt osapuoli 
antaa anteeksi ilman rikkojan anteeksipyyn-
töä, tapahtuu tulevaisuudessa karmallinen 
seuraus rikkojalle. Tällöin anteeksianto kat-
kaisee karman kehän vain anteeksiantajan 
kohdalla. Anteeksianto liittyy läheisesti pa-
han vastustamattomuuden mysteeriin, jota 
Ervast on luonnehtinut koko kristinuskon 
kulmakiveksi.

Ihmisen yhteys luontoon

Ihmisen luontoyhteys on intuitiivisesti hyvin 
tärkeä. Sen merkityksestä on myös tieteellis-
tä näyttöä. Luonnossa oleilu parantaa ihmisen 
mielenterveyttä. Japanissa on käytössä ”met-
säkylpy” (shinrin yoku), jolla on rauhoittavia 
fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia: veren 
kortisolipitoisuus laskee ja immuunijärjestel-
män puolustuskyky paranee. Jo yksittäisellä 

luonnossa kävelyllä on todettu myönteisiä vai-
kutuksia, jotka tulevat esille hyvän olon tunte-
muksina ja näkyvät jopa aivokuvissa. Tämä ei 
tule yllätyksenä suomalaisille, joilla useimmilla 
on edelleen yhteys metsään ja luontoon. To-
sin yhteys luontoon alkaa olla uhattuna myös 
Suomessa varsinkin lapsilla ja nuorilla, joiden 
maailma on yhä enemmän digitaalinen. Sheld-
rake huomauttaa, että keinotekoinen maailma 
ja sosiaalinen media muodostavat hallitsemat-
toman kokeen ihmiskunnan tulevaisuudelle.

Lapsena koettuja luontoelämyksiä on tutkittu 
Oxfordin yliopistossa. Tässä erään kyselyyn 
vastanneen kokemus (Sheldrake, 2016, 71, 
suomennos AS): Minulla näytti [lapsena] olevan 
suorempi yhteys kukkiin, puihin ja eläimiin. Muis-
tan edelleen tilanteita, joissa koin ylitsevuotavaa iloa 
nähdessäni iiriksen lehtien avautuvan tai kerätessäni 
tuhatkaunoja kasteen peittämältä nurmikolta ennen 
aamiaista. Vaikutti siltä, että kukan ja minun vä-
lilläni ei ollut mitään estettä, ja se oli kuvaamatto-
man ilon lähde. Muutamat vastanneet puhuivat 
”elämän ajattoman ykseyden kokemisesta” ja 
”syvästä, ylitsevuotavasta kiitollisuuden tun-
teesta”. Myös nuorille tehdyt kyselyt antoivat 
samansuuntaisia tuloksia. 

Ihmisen maailmankatsomus vaikuttaa siihen, 
kuinka hän ymmärtää luonnon ja suhteensa 
siihen. Materialistinen maailmankuva näkee 
luonnon koneenkaltaisena, kun taas Sheld-
raken kannattama panenteistinen katsomus nä-
kee Jumalan luonnossa ja luonnon Jumalassa. 
Käsittääkseni ruusuristiläinen ajattelu on pa-
nenteististä: jumalallinen tajunta on läsnä luon-
nossa, mutta erityisesti se pyrkii esiintymään 
ihmisessä. Professori Eino Krohn (1983) ku-
vasi tätä esiintymispyrkimystä kauniilla tavalla: 
”…ruusuristiläisen elämänymmärryksen mu-
kainen immanenttinen, sisästä päin vaikuttava 

jumaluus [toimii] dynaamisena voimana, joka 
on realisoitumassa kaikissa yksilöissä.” 

Kirjailija, parantaja ja selvänäkijä Tapio Kaita-
harju toi esille arvokkaan näkökulman luon-
toon ja ihmisen suhteeseen siihen: puilla ja 
kasveilla on oma tajunnallinen puolensa. Tä-
män lisäksi näkyvän luonnon verhon takana 
on luonnonhenkien rikas maailma, joka on 
kohtalonyhteydessä ihmiskunnan kanssa. Sen 
tiedostaminen lisää kunnioitusta myös sellai-
sia eläviä olentoja kohtaan, joita emme (yleen-
sä) pysty havaitsemaan.

Sheldrake esittää seuraavan harjoituksen, jo-
ka syventää luontosuhdettamme. Etsi jokin 
paikka luonnossa, jossa voit istua aivan hiljaa 
kenenkään häiritsemättä. Käy tuossa paikas-
sa säännöllisesti ja opettele tuntemaan, miltä 
paikka näyttää eri aikaan päivästä, erilaisessa 
säässä ja eri vuodenaikoina. Huomaa, millaisia 
kasveja paikassa kasvaa ja mitä eläinkunnan 
jäseniä paikalla elää. Kuuntele tuulta ja linnun-
laulua. Opettele tuntemaan linnut niiden ääni-
en perusteella. Jos paikalla on puu, voit esittää 
sille kysymyksiä. Sheldrake toteaa, että vastaus 
voi tulla tunteena tai muuna kokemuksena. 

Rituaalien merkitys

Kaikilla ihmisyhteisöillä on ollut ja on edel-
leen omat rituaalinsa. Rituaali voi olla uskon-
nollinen tai maallinen (suomalaisessa joulun 
vietossa vaikuttaa olevan piirteitä kummas-
takin). Rituaali edustaa sukupolvet ylittävää 
jatkuvuutta, yhteisöllistä muistia. Eräs rituaa-
lin muoto, initiaatio eli vihkimys, kuvaa siirty-
mistä uuteen vaiheeseen. Siirtymiseen liittyvä 
rituaali eli siirtymäriitti voi liittyä esimerkiksi 
tutkinnon valmistumiseen tai johonkin us-
konnolliseen tai henkiseen yhteisöön liittymi-

seen. Antropologinen tutkimus on osoittanut, 
että siirtymäriittiin liittyy kolme vaihetta. En-
simmäisessä vaiheessa alkuperäinen tila pois-
tetaan; pyrkijä erotetaan entisestä tilastaan. 
Tällöin pyrkijä joutuu siirtymätilaan, joka 
edustaa toista vaihetta. Siirtymätila voi olla 
vaarallinen joko symbolisesti tai reaalisesti, 
kuten joidenkin kulttuurien aikuistumisriiteis-
tä käy ilmi. Pyrkijä joutuu siirtymätilassa lä-
päisemään vaarallisia koetuksia. Kolmannessa 
vaiheessa pyrkijä saavuttaa vihkimyksen, min-
kä jälkeen hänet hyväksytään uuden yhteisön 
jäseneksi. 

Rituaalit laajasti ymmärrettynä ovat välttämä-
tön osa elämäämme. Voimme vaikuttaa, mihin 
rituaaleihin haluamme osallistua ja erityises-
ti siihen, millä mielellä osallistumme niihin. 
Rituaali voi olla tylsä tapa ja velvollisuus tai 
se voi olla kohottava, inspiroiva ja henkisesti 
herättävä. Miksi rituaalit voivat olla niin vai-
kuttavia? Sheldrake selittää rituaalien voiman 
morfisen kentän teoriallaan. Morfinen kenttä 
vahvistuu toistuvasta toiminnasta; kyseessä 
on siten eräänlainen luonnon muisti (teoso-
fiassa puhutaan akashasta). Sheldraken mu-
kaan tämä näkyy myös luonnontieteissä: ehkä 
on niin, että luonnonlait eivät ole ikuisia, vaan 
tottumuksia, jotka ovat vahvistuneet vuosimil-
jardien aikana? Ajatus on mielenkiintoinen, 
vaikka tiedeyhteisö ei ole sille ymmärrettävistä 
syistä lämmennyt. Teosofisesta näkökulmasta 
se selittäisi hyvin rituaalien välittämän yhtei-
söllisen muistin: rituaalinen toisto synnyttää 
näkymättömälle tasolle energioita, jotka vah-
vistavat rituaaliin osallistujia. Tämän voi aistia, 
kun vierailee temppelissä tai pyhässä paikas-
sa, jossa on harjoitettu rituaalista toimintaa ja 
rukousmietiskelyä. Usein uskonnollisiin ja 
henkisiin rituaaleihin liittyy musiikkia, yhteis-
laulua ja pyhien sanojen yhdessä lausumista. 
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Nämä vahvistavat yhteistä kokemusta ja virittä-
vät ihmisten tajunnat samaan rytmiin tai väräh-
telyyn. Kuorolaulun suotuisista vaikutuksista 
on paljonkin tieteellistä näyttöä: se lisää onnel-
lisuutta, vähentää masennusta ja ahdistusta, eh-
käisee kognitiivisten kykyjen heikkenemistä ja 
vahvistaa ystävyyden kokemusta. Sheldrake eh-
dottaa, että voisimme tehdä arkisista rituaaleis-
tamme tietoisempia. Kun kohtaamme ihmisen 
ja kättelemme tai halaamme, voimme tehdä sen 
tietoisemmin ja nähdä siinä piilevän siunauk-
sen. Jokainen kohtaaminen on elämän antama 
mahdollisuus antaa ja vastaanottaa rakkautta. 
Jos osallistumme valmistautunein mielin us-
konnollisiin tai henkisiin rituaaleihin, voim-
me päästä osalliseksi pyhyyden kokemuksesta.

Elämä pyhiinvaelluksena

Pyhiinvaellusta on harjoitettu uskontojen piiris-
sä jo vuosituhansien ajan. Kristityille, juutalaisille 
ja muslimeille Jerusalem on edelleen keskeinen 
pyhiinvaelluspaikka. Kristityt ja monet muutkin 
tekevät Santiago de Compostelan vaelluksia tai 
käyvät Lourdesin lähteellä, jotkut paranemisen 
toivossa. Intiassa tehdään pyhiinvaelluksia mm. 
Ganges-virralle, temppeleihin ja Bodh Gayaan eli 
paikkaan, jossa Buddhan sanotaan saavuttaneen 
valaistuksen. Suomessa vastaavia tehdään Vala-
mon luostariin ja varsinkin kansallisromantiikan 
aikana monet taiteilijat suuntasivat Kolille hake-
maan inspiraatiota. Suomen luonnossa on paljon 
muitakin pyhiä paikkoja (Kesäläinen ja Kejonen, 
2017). Pyhiinvaelluksen vaikutuksista on vähän 
tieteellistä tutkimusta, vaikka sillä saattaisi olla 
mitattavia vaikutuksia. Monien ihmisten myön-
teistä henkilökohtaista kokemusta on kuitenkin 
kertynyt runsaasti. Toki on huomautettava, että 
pyhiinvaelluksen varjopuolena on liiallinen turis-

mi, joka rasittaa luontoa ja paikallisia asukkaita. 
Sheldrake suosittelee, että pyhiinvaelluksen 
voi aloittaa omalta kotipaikkakunnalta, mie-
luiten ainakin osan matkaa kävellen. Paikan 
ei tarvitse olla virallinen pyhiinvaelluskohde, 
se voi olla jokin luontokohde tai jokin muu 
merkityksellinen paikka. Oleellista on matkata 
pyhälle paikalla kiitollisin mielin. Pyhään paik-
kaan ei kannata astua suoraan, sen voi kiertää 
ensin myötäpäivään. Jos kyseessä on kirkko tai 
katedraali, siellä voi sytyttää kynttilän ja lähet-
tää siunaavia ajatuksia. Sheldrake suosittelee, 
että vaikkapa työ- tai lomamatkalla voi tehdä 
pienen pyhiinvaelluksen. Hän itse käy matkus-
taessaan vierailemansa maan jonkin uskon-
non temppelissä osoittamassa kunnioitustaan. 
Pyhiinvaellus on mielentila, jolla kohtaamme 
pyhän paikan tai maailman yleensä. Tästä nä-
kökulmasta koko elämä on pyhiinvaellusta. 
Jouko Ikosen (1985/2015, 98) runo kuvaa hie-
nolla tavalla pyhyyden täyttämää mielentilaa:

Pyhät virrat tulivat, 
ja kaikki hiljenivät kuuntelemaan,

mieleni tuli pyhäköksi minulle 
ja minun kanssani koko maailmalle, 

minä ja maailma olimme yhtä 
pyhyys lepäsi kaikkialla, 

avaruuden syvä syli aukeni, 
ja äiti tunsi poikansa.

Lopuksi
Henkisillä harjoituksilla on monia myöntei-
siä vaikutuksia harjoittajansa elämään. Osa 
näistä vaikutuksista on tieteellisen tutki-
muksen tavoitettavissa. Henkisestä näkökul-
masta tämä vaikutus ei kuitenkaan rajoitu 

pelkästään harjoittajaansa, vaan parhaim-
millaan henkisten harjoitusten vaikutukset 
säteilevät lähiympäristöön ja kenties kauem-
maksikin. Ortodoksikirkon pyhimys Serafim 
Sarovilainen ilmaisi asian näin: ”Löydä sisäi-
nen rauha, niin tuhannet ympärilläsi pelastu-
vat.”
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Terttu Seppänen

Psykologia ja henkisyys OSA II

Artikkelin ensimmäisessä osassa tarkastelin, 
miten tieteellisen psykologian pohjalta alkoi 
nousta myös humanistisempiä ja henkisempiä 
virtauksia; ensin humanistinen, sitten transper-
soonallinen ja uusimpana positiivinen psyko-
logia. Eräs aikamme johtavista ajattelijoista 
ja tutkijoista – Ken Wilber - sanoo integraa-
lipsykologiaksi luomaansa kaiken teoriaa, joka 
yhdistää idän ja lännen viisaustraditiot ja länsi-
maisen tieteellisen tiedon. 

 
Transsendentaalinen paradigma
Uudenlaisen kokonaisemman maailmankat-
somuksen perustaksi on välttämätöntä ottaa 
käyttöön transsendentaalinen paradigma, jo-
ka sisältää kaikki tietämisen muodot. Para-
digma tarkoittaa tutkijayhteisössä vallitsevien 
periaatteiden, uskomusten ja tieteellisten nor-
mien kokonaisuutta, jonka puitteissa tieteel-
linen tutkimustyö tapahtuu. Wilber kohdistaa 
kritiikkinsä vallassa olevien paradigmojen va-
javuuteen. Jokaisen tietämisen muodon tulee 
käyttää omia menetelmiään omalla alueellaan. 
Fyysistä maailmaa, ainetta tutkittaessa tarvitaan 
aistihavaintoihin perustuvaa, empiiristä ja ana-
lyyttistä tutkimusta sekä hypoteeseja ja kokeita; 
mieltä tutkittaessa hermeneuttista fenomeno-
logista, historiallista tutkimusta ja tulkintaa se-
kä analyysejä ja synteesejä; hengen tutkimusta 
voidaan harjoittaa eri mietiskelytekniikoiden 
avulla ja kartoittamalla korkeampia tietoi-
suuden tasoja introspektiivisin menetelmin.
Transsendentaalinen paradigma sisältää myös 
yhteiskunnallinen näkökulma, jonka tarkoitus 

on auttaa yksilöitä etenemään kehityksessään 
seuraaville kehitystasoille. Kehittyvä tajun-
ta muuttuu rakenteeltaan egokeskeisyydestä 
ryhmäkeskeisyyteen ja edelleen maailmakes-
keisyyteen.
 
Kirjassaan Eye to Eye, The Quest for New 
Paradigm (ilm. 1989) Wilber on hahmotel-
lut maailmankatsomuksellisen näkemyksen-
sä perusteita uudelle paradigmalle, jota hän 
nimittää transsendentaaliseksi. Hän haluaa 
ottaa huomioon koko sen inhimillisen tie-
tämisen ja kokemisen kirjon, jonka hän on 
esittänyt tietoisuuden spektrissä ja kaiken 
teoriassa: hän haluaa yhdistää luonnontie-
teiden faktat, filosofian ja psykologian peh-
meän tiedon samoin kuin uskonnollisen ja 
hengellisen ”transsendentaalisen” tiedon. 
 
Wilber viittaa kristillisen filosofin St. Bo-
naventuran esittämiin tietämisen kolmeen 
eri kategoriaan:
 
1)  ”Lihan (aineen/kehon) silmään” (eye of  
flesh) joka havainnoi tilan, ajan ja näkyvien 
objektien muodostamaa ulkonaista maail-
maa. Aineen silmä saa tietoa aistien avulla 
empiirisesti ja analyyttisesti aineellisesta, 
konkreettisesta ja aistittavissa olevista ilmi-
öistä eli sensibiliasta. Luonnontieteet ovat 
keskeistä tutkimusaluetta aineen silmälle.
 
2)  ”Järjen (mielen) silmään” (eye of  reason), 
jonka avulla ihminen pystyy hankkimaan tie-
toa filosofiasta, logiikasta ja mielestä itsestään.

Järjen silmä hankkii tietoa mielen ja järjen 
avulla symbolisesta, käsitteiden ja kielen il-
mentämästä maailmasta eli intelligibiliasta, 
esim. matematiikasta, kielitieteistä, psykologi-
asta ja filosofiasta,
 
3) ”Hengen silmään” (eye of  contemplati-
on), jonka kautta ihminen kohoaa transsen-
dentaalisen tietämisen tasolle. Hengellisen, 
transsendentaalisen ja transpersoonallisen 
eli transsendelian, siis uskonnollisten ja 
mystisten kokemusten tarkkailuun tarvitaan 
hengen silmää.

Kaikkia näitä ”silmiä” voidaan käyttää tiedon 
hankkimiseen, ja jokaisella ”silmällä” ovat 
omat tarkkailun kohteensa. Jokainen näistä 
”silmistä” on pätevä ja hyödyllinen tarkkaile-
maan ainoastaan omaa aluettaan: aineen sil-
mä ”monologisia”, järjen silmä ”dialogisia” 
ja hengensilmä ”transloogisia” tieteitä. Virhe 
tapahtuu, kun jonkin silmän avulla pyritään 
selittämään sen alueeseen kuulumattomia il-
miöitä.
 

Perenniaalifilosofia	pohjana

Wilberin ajattelu pohjautuu perenniaalifiloso-
fiaan eli ikuiseen viisauteen. Perenniaalifiloso-
fian mukaan luomakunta kehittyy luonnosta 
ihmiskunnan kautta jumaluuteen, alitajunnasta 
tajunnan kautta ylitajuntaan; esipersoonallises-
ta persoonallisen kautta transpersoonalliseen 
tietoisuuteen. 

Useiden tutkijoiden käsityksissä perenniaalifi-
losofian ydin on Olemisen Suuri Pesä/Kehä 
(The Being of  Great Nest/Chain). Olemisen 
Suuri Pesä/Kehä kuvaa olemisen ja tietoisuu-
den ulottuvuudet hierarkkisena järjestelmänä 
aineen tiheimmiltä tasoilta hienojakoisem-

mille tasoille tai kehille. Tasoja tarkastellaan 
tiiveimmästä eli fyysisestä lähtien hienoainei-
sempiin päin. Tiiviimmät olemisen kehät ei-
vät pysty selittämään hienoaineisempia, mutta 
sisältyvät niihin. Hienoaineisemmat eivät voi 
sisältyä tiiviimpiin eivätkä ole ymmärrettävissä 
niiden keinoin. Kehille on tyypillistä holark-
kisuus, ne sisältyvät toisiinsa hologrammin 
tavoin ja vaikuttavat toisiinsa. Kehien välillä 
vallitsee hierarkia.  
Nämä tasot/kehät ovat tiiveimmästä lähtien 
(suluissa tieteenala): 
1. Fyysinen – eloton aine ja energia (fysiikka)
2. Biologinen – elollinen, tunteva aine ja ener-
gia (biologia)
3. Psykologinen – mieli, ego, loogisuus, ajatte-
lu (psykologia) 
4. Subtiilinen – arkkityypit, yliyksilöllinen, in-
tuitiivinen (teologia)
5. Kausaalinen – muotoa vailla oleva valo, täy-
dellinen transendenssi (mystiikka)
6. Ultimate – tietoisuus itsessään, kaikkien 
muiden tasojen lähde ja olemus.
Holarkkisuuden idean mukaan siis jokainen 
taso ylittää edeltävän tason ja sisältää sen, 
mutta ei päinvastoin. Esimerkkinä Wilber 
mainitsee, että biologian tutkimus käyttää fy-
siikkaa, mutta fysiikan tutkimus ei käytä biolo-
giaa. (Wilber, Eye to Eye, s. 115)
 

Tietoisuuden yleinen malli

Wilberin kaiken teoriaan kuuluvassa nel-
jän näkökulman mallissa subjektiivinen 
tietoisuus sijoittuu ylävasemmalle yksilön 
näkökulmasta ja alavasemmalle yhteisöjen 
ja maailmankuvien näkökulmasta. Kun tar-
kastellaan koko Wilberin teoriarakennelmaa, 
tietoisuuden subjektiivinen jatkumo (yläva-
sen, MINÄ) tarvitsee objektiiviset korrelaatit 
(yläoikea, SE), intersubjektiiviset kulttuuri-
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taustat (alavasen, ME) ja kollektiiviset sosiaali-
set systeemit (alaoikea, NE).  Wilberin oivallus 
oli yhdistää idän filosofioiden ylitajunnan 
tuntemus ja länsimaisen tieteen kehityspsy-
kologinen tieto tietoisuuden jatkumoksi. 
Tietoisuuden kehityskulku pienen lapsen esi-
tajuisuudesta valaistuneeseen ylitajuntaan on 
Ken Wilberin teoriassa tietoisuuden jatku-
mon ydin. Hän asetteli eri viisaustraditioiden 
ja psykologisten kehitysjärjestelmien löydök-
set samalle tietoisuuden jatkumolle ikään kuin 
tikapuille. Wilber löysi kaikkiaan 20 tietoisuu-
den kehitysvaihetta, jotka hän tiivisti seitse-
mään. Wilber ajattelee myös, että eri vaiheille 
ominaisia ongelmia voidaan hoitaa parhaiten 
juuri kyseiselle kehitystasolle soveltuvalla te-
rapiamuodolla psykoanalyysista lähtien medi-
taatioon saakka.
 

Tietoisuuden jatkumon tasot varhais-
kantaisimmasta kehittyneimpään 

 

1. Arkaainen (Archaic)
Tämä sisältää kokemukset kehosta, tunte-
mukset, havainnot ja tunteet. Karkeasti otta-
en se vastaa Piaget’n sensomotorista vaihetta, 
Maslowin fysiologisia tarpeita, Loevingerin 
esisosiaalista ja symbioottista kehityksen tilaa, 
energiakehojärjestelmän ensimmäistä ja toista 
tsakraa, annamayakoshaa (fyysinen ravinto) ja 
pranamayakoshaa (élan vital). 
 
2. Maaginen (Magic)
Tämä sisältää yksinkertaiset mielikuvat, sym-
bolit, alkeelliset käsitteet; varhaista maagista 
ajattelua, johon liittyy paljon kuvittelua, omia 
toiveita ja omnipotenssia. Tämä on Freudin 
primaariprosessi, Arietin paleologinen ja Pi-
agetin esioperationaalinen ajattelu; kolmas 
tsakra. Se korreloi Kohlbergin esikonventio-
naaliseen moraaliin, Loevingerin impulsii-

viseen ja puolustautuvaan tilaan, Maslow’n 
turvallisuuden tarpeeseen jne. 
 
3. Myyttinen (Mythic)
Tila on kehittyneempi kuin maaginen, mutta 
ei pysty selkeään rationaaliseen tai hypoteet-
tis-deduktiiviseen päättelyyn, Gebser nimitti 
tilan myyttiseksi. Tämä on ominaista Piagetin 
konkreettisen ajattelun vaiheelle, neljännelle 
tsakralle, manomayakoshan alulle (Vedanta) 
ja manovijnanalle (Mahayana). Se korreloi 
Loevingerin tasojen mukautuva ja itseään tie-
dostava kanssa, Maslow’n yhteenkuulumisen 
ja liittymisen tarpeiden kanssa ja Kohlbergin 
konventionaalisen kehitysvaiheen kanssa jne.  
 
4. Rationaalinen (Rational)
Tämä on Piaget’n formaalisten operaatioi-
den mukaista ajattelua, propositionaalista 
ja hypoteettis-deduktiivista päättelyä; viides 
tsakra, manomayakoshan ja manovijnanan 
kulminaatio. Se korreloi Loevingerin tietoi-
seen ja yksilöityneeseen tasoon, Kohlbergin 
jälkikonventionaaliseen moraaliin, Maslow’n 
arvostuksen tarpeisiin jne. 
 
5. Psyykkinen (Psychic)
Tähän Wilber sisällyttää kentaurin ja alem-
man subtiilin yhtenä yleisenä tasona. Ken-
taurilla Wilber tarkoittaa kehon ja mielen 
integraatiota. Psyykkinen ei välttämättä tar-
koita paranormaalia, vaikka joissakin teks-
teissä viitataan tiettyjen paranormaalien 
tapahtumien todennäköisemmin esiinty-
vän täällä. Pikemminkin se viittaa psyykeen 
korkeampana kehityksen tasona kuin ratio-
naalisen mielen taso (mm. Aurobindo, John 
Free). Tason kognitiivista rakennetta on kut-
suttu nimillä visio-logiikka tai integratiivinen 
logiikka; siihen liittyy kuudes tsakra, manas 
Mahayanassa ja vijnanamayakosha Vedan-

tassa. Se korreloi Loevingerin integroitu-
neeseen ja autonomiseen tasoon, Maslow’n 
itsensä toteuttamisen tarpeisiin, Broughtonin 
integroituneeseen tasoon jne. 
 
6. Subtiilinen (Subtle)
Tämä on pohjimmiltaan arkkityyppinen taso, 
valaistuneen mielen taso (Aurobindo); ma-
naksen ja vijnanamayakoshan huippukohta; 
aidosti transrationaalinen (ei prerationaali-
nen eikä antirationaalinen) rakenne; intuitio 
korkeimmassa ja puhtaimmassa merkityk-
sessään, ei emotionaalisesti eikä pelkästään 
kehollisesti koettuna; Platonin ideoiden ko-
ti; bija-mantra, vasanas; alku Maslow’n tran-
sendentaalisille tarpeille jne; seitsemännen 
tsakran alku; 
 
7. Kausaalinen (Causal)
Kaikkien tasojen ilmentymätön perusta; kas-
vun ja kehityksen raja; ”Henki” korkeim-
massa merkityksessä, ei Suurena Persoonana 
vaan ”Olemisen Perustana” (Tillich), ”Eter-
nal Substance” (Spinoza), ”Geist” (Hegel); 
seitsemännen tsakran tuolla puolen, ananda-
mayakosa (Vedantassa), alayavijnana (Mahay-
anassa), Keter (Kabbala) jne. (Wilber, Eye to 
Eye, s. 224–225)
 

Kolme tajunnallista maailmaa

Näistä seitsemästä tietoisuuden kehitysvai-
heesta rakentuu kolme tajunnallista aluetta: 
kehityksen varhaisvaiheiden esirationaalisuus 
(arkaainen, maaginen ja myyttinen vaihe), 
aikuisen arkipäivän tietoisuutta vastaavasta 
rationaalisuus (rationaalinen vaihe) ja hen-
kisen alueen ylirationaalisuus (psyykkinen, 
subtiili ja kausaali vaihe). Nämä voidaan 
esittää ympyräkuviona (kuvio 3.). Wilberin 
mukaan tämä yleinen malli voidaan esittää 

prerationaalisen, rationaalisen ja transratio-
naalisen käsitteillä tai esipersoonallisen, per-
soonallisen tai transpersoonallisen käsitteillä 
tai alitietoisen, itsetietoisen tai ylitietoisen 
käsitteillä. Malli on koottu kehityksellisten 
ja rakenteellisten kriteerien pohjalta ja siinä 
on hyödynnetty esim. Piagetin ja Kohlbergin 
tutkimustuloksia. Se on myös avoin ulkoi-
selle ja kokeelliselle todentamiselle. (Wilber, 
Eye to Eye, s.225) Kirjoitukseni I osassa oli 
prof. Kaisa Puhakan luonnehdinta esiper-
soonallisesta, persoonallisesta ja transper-
soonallisesta kehitysvaiheesta.
 

Aikamme kehityshaasteet

Wilberin esille nostama pre/trans -harhan 
käsite on selkiyttävä apuväline tarkasteltaes-
sa uskonnollisia ja henkisiä kokemuksia tie-
toisuuden jatkumon avulla.  ”Harha” tässä 
yhteydessä tarkoittaa, että kolme alinta kehi-
tysvaihetta sekoitetaan helposti kolmen kor-
keimman kanssa. Varhaisiin kehitysvaiheisiin 
kuuluvat maagismyyttiset kokemukset tulki-
taan transrationaalisiksi, henkisiksi eli niitä 
yliarvostetaan. Ja toisinpäin: ylirationaaliset, 
aidot henkiset yksilöllisen tietoisuuden ylit-
tävät kokemukset redusoidaan, typistetään 
alirationaalisiksi. 

Harjaantumattomalle tarkkailijalle ne näyt-
täytyvät samankaltaisina. Maagismyyttiset 
näyt ja kuvalliset visiot ilmentävät kui-
tenkin vain psyykestä nousevia tiedosta-
mattomia haluja, toiveita ja pyrkimyksiä. 
Ylirationaalisissa tajunnantiloissa koke-
mus ylittää normaalin tietoisuuden ja yh-
tyy henkiseen.

Kirjassaan Integral Spirituality Wilber  
nostaa esille toisen käsitteensä taso/linja –
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virheen. Lyhyesti taso/ -linja virheessä on 
kysymys siitä, että koko henkisen kasvun 
idea sekoitetaan vain sen yhteen tasoon.
 
Pre/trans -harhaa ilmenee tutkijoiden ja 
New Age -liikkeiden sekä uskontojen pii-
rissä. Wilber väittääkin, että noin 50 % 
New Age -liikkeistä on prerationaalisia. 
Tämän vuosituhannen henkisyyden haaste 
on kehittyä eheytyvän ja varjonsa tunnista-
van aikuisen kypsään henkisyyteen ja kas-
vaa pois maagismyyttisen jumalakäsityksen 
ja oman tiedostamattoman varjon värittä-
mästä kokemusmaailmasta perusteettomi-
ne uskomuksineen.
 
Wilberin mukaan pre/trans -harha voi 
tuottaa kahdenlaisia erehdyksiä. Kun har-
jaantumaton silmä näkee transpersoonal-
lisen ilmiön esipersoonallisena, kyseessä 
on reduktionistinen harha. Ja silloin kun 
ihminen näkee esipersoonallisen ilmiön 
transpersoonallisena, kyseessä on elevatio-
nistinen harha. Esimerkiksi Freud tulkites-
saan kaikki hengelliset ja transpersoonalliset 
ilmiöt esipersoonallisiksi id-impulsseiksi, 
narsismiksi, jne. syyllistyi reduktionistiseen 
harhaan. Jung puolestaan ei tehnyt selväk-
si alemman ja ylemmän kollektiivisen pii-
lotajunnan rajoja ja tulkinnoissaan ylensi 
joitakin infantiileja myyttisiä ajatusmal-
leja ylemmille (elevationistinen harha) ja 
alensi Hengen alueeseen kuuluvia ilmiöitä 
alemmille tasoille (reduktionistinen harha). 
 

Puolesta ja vastaan

Synteesin rakentamisessa Wilberiä voi pi-
tää maailman ehkä tunnetuimpana ja myös  
kiistellyimpänä transpersoonallisen ja nyt-

temmin integraalisen teorian (kuten hän työ-
tään kutsuu) luojana. Wilberin tietoisuuden 
jatkumoa on kritisoitu siitä että hän on yh-
distänyt eri perinteiden vaihekuvaukset sau-
mattomasti yhteen teoriaan, ja siitä, ettei ole 
otettu huomioon kulttuurien ja aikakausien 
muovaamia vivahteikkaita yksityiskohtia. 
Kritiikkiä saa osakseen myös Wilberin nä-
kemys, kun hän lähtee a priori siitä, että ih-
misen tietoisuus on laadultaan sellainen kuin 
eri henkiset perinteet sen esittävät. Wilber 
ajattelee, että kuvaukset eivät ole symboli-
sia, vaan olemassa olevien tasojen kuvauksia. 
Ahkerana kirjoittajana Wilber vastaa näke-
myksiään koskevaan kritiikkiin varsin usein 
ja varsin terävästi, mm. kirjassaan One Taste 
(Wilber, 2000) 

Uusien uskontojen käsikirjassa Micha-
el Daniels toteaa Wilberistä:”Nerokkaiden 
kirjojen ja artikkelin sarjassa, joka alkaa teok-
sesta The Spectrum of  consciousness, (1977, 
”Tietoisuuden kirjo”) Wilber on kehitellyt 
epätavallisen laajaa, hienostunutta ja sovel-
lettavissa olevaa käsitteistöä”( s.369) ja jatkaa 
kriittisemmin, että Wilberin tekstit perus-
tuvat liiaksi itämaisiin filosofioihin, etenkin 
advaita vedantaan, zeniin ja Tiibetin budd-
halaisuuteen. Daniels kommentoi myös, että 
Wilber ei kykene riittävästi ottamaan huo-
mioon kokemusta persoonallisesta Jumalas-
ta. Jotkut feministiset ja transpersoonalliset 
ekologit ovat myös syyttäneet Wilberiä pat-
riarkaalisista ja hierarkkisista olettamuksista 
ja luonnonmystiikan aliarvioimisesta (Da-
niels, 2006, s.369).

Joka tapauksessa Wilber on merkittävä ajat-
telija ja uskomattoman inspiroiva, vaikka kes-
kustelu maailmalla on käynyt välillä kiivaana 

puolesta ja vastaan. Wilberin tietoisuuden 
spektri parhaimmillaan avartaa tietoisuuden 
maisemaa.  Pre/trans –harhaluulon tunnis-
taminen auttaa ymmärtämään ja sijoittamaan 
kokemukset oikeisiin uomiinsa; kokemuk-
set, jotka nousevat psyykestä ja kokemuk-
set, jotka ovat sen tuolla puolen hengen 
maailmassa. Erottelukyvyn kehittäminen on 
henkisen Tien kulkijalle  välttämättömyys. 
Aidot henkiset kokemukset tapahtuvat kie-
len ja arkimielen tuolla puolella, mutta nii-
den ymmärtämiseksi tarvitaan käsitteitä ja 
rationaalisesti analysoivaa mieltä. Henkinen 
kasvuprosessi on edennyt aimo askeleen, 
kun havaitsee tunnistavansa tietoisuutensa 
liikehdintää jatkumon eri tasoilla.  
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Ajatuksen voima

Tietäjä-lehteen oli lähetetty pyyntö, että leh-
dessä annettaisiin mietiskelyohjeita ja monet 
kaipaisivat oikeata ajattelutaitoa. Seuraavassa 
lehden toimittajan (Pekka Ervastin) vastaus.

On aivan totta, että harvat ihmiset todella 
osaavat ajatella, mutta totta on myös, että ne, 
jotka osaavat, eivät umpimähkään opeta tai-
toaan toisille. Ja miksi ei? Syy on yksinker-
tainen. Ajatuksen voima on suurin voima 
maailmassa, se on terävin työase, jonka ihmi-
sen käteen voi antaa, ja sitä voi käyttää sekä 
hyvään että huonoon tarkoitukseen. Sen täh-
den on luonnollista, että tietäjät eivät julkises-
ti opeta näitä salaisuuksia ja että he sanovat 
pyrkijälle: "Puhdista ensin mielesi ja sielusi ja 
ruumiisi, että meillä on takeita siitä, ettet tule 
käyttämään ajatuksen salaista voimaa väärin. 
Sitten vasta kun osaat sanoa meille: katsokaa, 
minun elämäni on puhdas, minun sydämeni 
on epäitsekäs, minun järkeni janoaa totuutta 
– silloin vasta kallistamme korvamme sinun 
pyynnöllesi."

Kuitenkin he antavat meille joitakin alkeelli-
sia viittauksia julkisesti. Niinpä he neuvovat, 
että ennen kuin voi ryhtyä varsinaiseen mie-
tiskelyyn, täytyy harjoittaa itseään ajatuksen 
hillitsemisessä. Ajatus on oleva ase meidän 
kädessämme, ase, jota osaamme vakaasti 
käyttää. Mitä sanoisimme miehestä, jonka 
käsi esimerkiksi ei tottelisi hänen tahtoaan, 
vaan alituisesti liikkuisi sinne tänne saamat-

ta aikaan mitään hyödyllistä työtä? Useimpi-
en ihmisten ajatus on juuri tuollaisen käden 
kaltainen. Henkisesti katsoen he eivät saa 
mitään aikaan. Siten ensimmäinen askel itse-
kasvatuksen tiellä on oppia hillitsemään aja-
tuskykyään. Kun se on saavutettu, ihminen 
voi ryhtyä mietiskelemään.

Jos taas kysytään, millä tavalla voi oppia hillit-
semään ajatuksiaan, kuuluu vastaus: väsymät-
tömän ja säännöllisen harjoituksen avulla. 
Täytyy silloin tällöin, päivän kuluessa tarkas-
tella omia aivojaan ja niiden ajatuksia. Täytyy 
harjoittaa valppautta ja itsetietoisuutta, että 
tietää, miksi tekee tämän, miksi tuon. Täytyy 
kasvattaa itsearvostelua, niin ettei anna min-
kälaisten ajatusten tahansa viihtyä aivoissa. 
"Sitä ja sitä asiaa minä tahdon ajatella."

Varsinainen meditaatio ja kontemplaatio on 
itsenäisiä ihmisiä varten. Siihen sisältyy, että 
ihminen itse omin neuvoin tahtoo päästä tie-
toon ja taitoon. Sen tähden on välttämätön 
ehto, että ihminen uskoo ja luottaa Kristuk-
seen mystisesti puhuen, siis Jumalan läsnä-
oloon ihmisen hengessä. Muutoin hän voi 
joutua "väärien profeettojen" kynsiin.

Tietäjä – kesä-heinäkuu 1909Henki (ei-duaalinen)

mystiikka

teologia

psykologia

biologia

fysiikka

aine

elämä

mieli

sielu (subtiili) 

henki (kausaalinen) 

Kuvio 1: Wilber käyttää perenniaalifilosofian tuntemaa Olemisen 
suurta pesää (The Great Nest of Being) kuvaamaan olemisen kehiä, 
jotka ovat aine, elämä, mieli, sielu ja henki. Henki on siinä sekä korkein 
(kausaalinen) taso että ei-duaalinen kaikkien tasojen Perusolemus. 
Kuviossa ovat esillä myös tieteenalat, joiden puitteissa kunkin kehän tai 
tason tutkimus tapahtuu.

Pekka Ervast

Tietäjä

arkaainen kausaalinen

rationaalinen

maaginen

myyttinen psyykkinen

subtiili
esirationaalinen 

esipersoonallinen 
esitietoinen

rationaalinen
persoonallinen
itsetietoinen

ylirationaalinen
ylipersoonallinen

ylitietoinen
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Rauno Rinkinen

 Jälleensyntyminen ja karman laki

Vähän aikaa sitten kysyi minulta eräs skep-
tikko, että miten me ruusuristiläiset voim-
me todistaa jälleensyntymisen? Vastasin, 
että viisaampien opetuksista, ja että minulle 
se karman lain ohella on ainoa järkevä seli-
tys olemassaololle. Kun katselen ympärilleni 
maailmaa ja ihmisten elämää maapallolla, niin 
jälleensyntyminen ja karman laki auttavat ym-
märrystä tässä suhteessa. Tieteellisesti päte-
vää todistetta onkin jo vaikeampi antaa, mutta 
joitain viittauksia on löydettävissä. Seuraava 
kysymys oli, että kun ihmissieluja on monin-
kertainen joukko verrattuna maapallolla tällä 
hetkellä eläviin ihmisiin, niin missä ovat nuo 
sielut, jotka eivät siis ole jälleensyntyneinä? 
Tässä vaiheessa keskusteluun osallistui eräs 
minulle tuntematon henkilö, joka rupesi in-
nokkaasti selittämään kuinka ne sielut ovat 
eläinkunnassa, eli siis tuota vanhaa hindulais-
ta sielunvaellusoppia. Minun oli tietysti heti 
korjattava, ettei se ollut teosofinen näkökanta, 
vaan kansanomainen käsitys hindulaisuudessa.

Olin jo tullut siihen luuloon, ettei tuo sielun-
vaellus sotkisi mieliä länsimailla teosofisten 
opetusten saatua jalansijaa, mutta erehdyin. 
Olen myös kuullut, että tuo opetus sisältyy 
jossain muodossa niin Vishwanandan, Äiti 
Amman, hindulaisten kuin buddhalaisiinkin 
opetuksiin. Toivotaan kuitenkin, että teoso-
fian periaatteiden mukaan uskonpuhdistusta 
tapahtuu kaikkien uskontojen parissa.  Jäl-
leensyntyminen ja karma on Pekka Ervastin 
mukaan keskeinen opetus, joka on länsimai-
sen kirkonkin omaksuttava, että se voi elää ja 
vaikuttaa. Alun pitäen ne ovat kuuluneet kris-

tinuskoon ja kuten Ruusu-Ristissä on usein 
esitetty, poistettiin jälleensyntymisoppi Kons-
tantinopolin kirkolliskokouksessa v. 553. 

Tieteellinen tutkimus on kyllä tuonut esille 
joitain tapauksia, jotka viittaavat jälleensynty-
misen mahdollisuuteen. Virginian yliopiston 
tutkimusryhmä on tutkinut lasten jälleensyn-
tymiä aina 1960 -luvulta alkaen. Näistä ker-
rotaan Jim Tuckerin kirjassa ”Olen elänyt 
ennenkin”. Esitetään, kuinka lapsi puhumaan 
opittuaan kertoo aikaisemmasta perheestään, 
jonka sitten tutkijat ovat löytäneet ennen kuin 
perheiden välillä on ollut muuta yhteyttä. Lap-
sia haastatellaan ja tapaukset kirjataan ylös. 
Eniten on löytynyt tapauksia Aasiassa, mutta 
myös muualla, kuten Suomessa. 

Tätä käsittelevän yhteenvedon James Mat-
lockin kirjasta ”I Saw a Light and Came Here” 
on tehnyt jäsenemme Antti Savinainen.

1. Inkarnaatioväli on lyhyt, muutamista vii-
koista vuoteen (joissakin tapauksissa se on ol-
lut muutamia vuosikymmeniä).
2. Edellisen persoonan erityiset käyttäytymis-
mallit, jopa taidot ja kieli voivat seurata uuteen 
elämään.
3. Edellisen persoonan kuoleman tapaan liit-
tyy fobioita ja joskus syntymämerkkejä.
4. Edellisen elämän henkilöiden ja paikkojen 
tunnistaminen ja niihin liittyvä tunnereaktio.
5. Joillakin on muistoja syntymää edeltävästä 
välitilasta.
6. Varsin monet lapset kertovat valinneensa 
vanhempansa.

7. Jotkut kertovat tehneensä päätöksen jäl-
leensyntymisestä kuollessaan.
8. Lapsen äiti näkee enneunen lapsen synty-
mästä.
9. Lapset ovat yleensä 2-5 vuotiaita, kun he 
alkavat kertoa menneestä elämästään.
10. Yleensä, mutta ei aina, lasten muistot hä-
viävät kahdeksanteen ikävuoteen mennessä.
11. Pojat kertovat aikaisemmasta elämästä tyt-
töjä useammin.

Usein näihin liittyy aikainen ja jopa väkival-
tainen kuolema ja jälleensyntyminen on ta-
pahtunut nopeasti n. puolesta vuodesta pariin 
vuoteen. Näissä tapauksissa on normaali kuo-
lemanprosessi jäänyt tapahtumatta, eli hen-
kilö ei ole käynyt läpi ns. puhdistustiloja eikä 
deevakhania, eli taivastilaa, vaan on syystä tai 
toisesta kuollut ennenaikaisesti ja elämän jää-
tyä ikään kuin kesken, syntynyt pian uudes-
taan, jopa samana persoonana. 

Nämä tutkimukset eivät varmaan kaikkia skep-
tikoita vakuuta, mutta on hienoa, että tieteen 
parissa on ennakkoluulottomia tutkijoita, jotka 
uskaltavat näitäkin tutkia ja lähestyä teosofista 
ajattelutapaa. Lisää tästä löytyy Pekka Ervastin 
kirjassa ”Jälleensyntymisen mysteereitä”. 

Nuo tapaukset ovat kuitenkin poikkeuksia, 
joita voidaan jollain tavoin tutkia. Yleensä 
ihminen kuoleman jälkeen käy läpi eri tiloja. 
Ensin lyhyen ajan maanpiirissä, jolloin häneen 
voidaan saada syystä tai toisesta jonkinlainen 
kontakti. Tämän jälkeen sielu jatkaa matkaan-
sa ns. välitilaan ja erilaisiin puhdistustiloihin, 

joissa ihminen vapautuu häntä rajoittavista 
kahleista nousten viimein taivastiloihin ja an-
saittuun lepoon, joka on autuutta. Tuossa vä-
litilassa kuoleman jälkeen voivat kuolevat ja 
jälleensyntyvät sielut saada jonkunlaista kon-
taktia toisistaan. Kerrotaan että esim. sodas-
sa kaatuneet voivat aiheuttaa ahdistusta tänne 
syntyvissä. Mutta ne, jotka saavuttavat rauhal-
lisen kuoleman voivat myös vaikuttaa muu-
tenkin, jopa siunaamalla tulevia.

Eri uskonnoissa ja kulttuureissa on myös eri-
laisia traditioita kuoleman kohtaamiseen ja 
matkalle ohjaamiseen. Tiibetinbuddhalaisuu-
dessa luetaan kuolleiden kirjaa ja pyritään oh-
jaamaan eri bardötilojen kautta korkeampiin 
maailmoihin. Varsinkin kun on kyseessä joku 
korkeampi munkki, joka mahdollisesti siu-
naa jonkun jälleensyntyvän jatkamaan työ-
tään. Tässä on myös eräs teoria, miksi jonkun 
rinpochen odotetaan syntyvän hyvinkin pian 
uudelleen jatkamaan henkistä työtään. Tuo 
siunaus, tai miksi sitä nyt sanommekin, vaikut-
taa tulevaan sieluun siten että hän omaksuu 
sen tunne- ja ajatuspuolen siten että pystyy 
esim. tunnistamaan kuolleen rinpochen esi-
neitä. Kuten esim. Dalai Lamaa etsittäessä. 

Teosofiassa kerrotaan myös kuinka korkeal-
le kehittyneet Mestariolennot voivat käyttää 
ikään kuin uudelleen jonkun korkean Mes-
tarin astraali- ja mentaaliruumista, eli käyt-
tövälinettä. Näistä esim. Tsongkhapa, jonka 
arveltiin olevan Buddhan jälleensyntymä, kos-
ka hän oli niin lähellä Buddhaa, tai Fransiskus 
Assisialainen jolla kerrotaan olleen Jeesuksen 
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astraaliruumis. Nämä osittain selittävät sen 
miksi joidenkin, kuten esim. Dalai Laman 
katsotaan syntyvän niin pian uudestaan, kun 
yleisesti jälleensyntymien väli on keskimäärin 
n. 1000 -1500 vuotta. 

Henkisesti edistyneet Mestarit voivat syntyä 
lyhyemmässä ajassa, kun he kieltäytyvät dee-
vakhanisesta levosta, minkä kerrotaan ole-
van pisin kuolemanjälkeisistä tiloista. Heillä 
ei luonnollisestikaan ole tavalliseen ihmiseen 
verrattavia himoja ja haluja, joista on puh-
distauduttava. Joitain rajoittavia tekijöitä kui-
tenkin on fyysisten tekijöiden ja skandhojen 
kannalta, ettei jälleensyntymien väli voi olla 
lyhyydeltään kuin n. 37 vuotta, joka on erit-
täin harvinaista.  Lyhyt jälleensyntymien väli 
vaikuttaa myös sydämen toiminnan kestävyy-
teen. Sanotaan että joillain neroilla on ollut 
heikko sydän tästä johtuen.

H.P. Blavatsky kirjoitti julkaisemassaan leh-
dessä ”Lucifer” toukokuussa 1889: ”jos te-
osofia pääsee taistelussa voitolle, jos sen 
kaikkikäsittävä filosofia iskee juurensa syväl-
le ihmisten mieliin ja sydämiin, jos sen oppi 
jälleensyntymästä ja karmasta, toisin sanoen 
toiminnasta ja vastuunalaisuudesta, saa tyys-
sijan uusien sukupolvien elämässä, silloin 
tosiaan ilon ja riemun päivät koittavat kaikil-
le, jotka nyt kärsivät ja ovat hyljätyitä. Sillä 
tosi teosofia on altruismia (ihmisystävyyttä) 
ja sitä emme kyllin usein voi todistaa. Se on 
veljellistä rakkautta, keskinäistä avunantoa, 
horjumatonta antaumusta totuudelle. Jos ih-
miset kerran ymmärtävät, että näissä yksin 
todellinen onni on tavattavissa, eikä koskaan 
rikkaudessa, omistamisessa ja missään itsek-
käässä tyydytyksessä, maan päällä. Silloin to-
dellinen kultainen aika alkaa… Mutta jollei, 
silloin myrsky syttyy ja meidän kehuttu län-

simainen sivistyksemme ja valistuksemme 
vajoo semmoiseen kauhun mereen, ettei his-
toria vielä ole sen kaltaista nähnyt.”

Mikä	on	teosofian	tärkein	oppi

Kirjassa ”Jälleensyntymismuisti” Pekka Er-
vast kertoo kuinka hän nuorena ystäviensä 
kanssa pohti mikä on teosofian tärkein op-
pi. He olivat sitä mieltä, että se on oppi vel-
jeydestä. Joku vanhempi henkilö oli tuolloin 
sitä mieltä, että se on oppi jälleensyntymästä 
ja karmasta. Samalle kannalle Ervastkin tu-
li myöhemmin ja hän kirjoittaa että ”velje-
yttä on saarnattu maailmassa yllin kyllin, se 
on kristinuskonkin perusoppi, ja täällä länsi-
mailla on siitä puhuttu julkisesti innostavana 
aatteena yli sata vuotta. Ranskan suuren val-
lankumouksen yhteydessä puhuttiin yhden-
vertaisuudesta ja veljeydestä ja pitkin viime 
vuosisataa on siitä saarnattu. Sen sanoman 
puutteesta maailma ei kärsi, mutta kylläkin 
veljeyden puutteesta. Eikä teosofinen liike ol-
lut saanut tehtäväkseen julistaa veljeyttä teo-
reettisessa merkityksessä, vaan muodostaa 
”yleisen veljeyden ydin”, sillä veljeyttä puut-
tui maailmasta. Sen tähden teosofinen liike 
toteuttaa suhteensa veljeyskysymykseen siinä 
määrin, kun se elää veljeyttä.” Oikea käsitys 
jälleensyntymästä avaa myös ymmärrystä ih-
misten erilaisuudesta ja siitä että elämä on 
koulu, jossa kasvamme kohti täydellisyyttä. 
Olemme henkiolentoina tasa-arvoisia, vaikka 
persoonallisina olentoina olemme hyvinkin 
erilaisia, toiset lahjakkaampia, epäitsekkääm-
piä ja toiset itsekkäämpiä, jopa rikollisempia.

Jos ajattelemme jälleensyntymän ja karman 
kannalta eri uskontoja, huomaamme, että 
niissä on samat perustotuudet. Me ihmiset 
synnymme eri uskontojen piiriin eri aikoina 

ja vaikka ne ovat erilaisia ulkonaisilta ole-
muksiltaan käymme me sitä samaa elämän 
koulua vaikkakin eri inkarnaatioissa. Nä-
emme ympärillämme epäkohtia, joita pitäisi 
korjata ja joskus tuntuu, että muutosta tar-
vittaisiin pian ja jopa keinoilla millä hyvänsä. 
Syntyy voimakkaita liikkeitä, vallankumouk-
sia ja aseellisia konflikteja, jolloin tuleekin 
enemmän onnettomuutta kuin onnea, vaik-
ka aikomukset oli hyvät. Mutta jos uskom-
me että elämä on luonnon taholta alkuajoista 
järjestetty niin että synnymme yhä uudes-
taan ja uudestaan ja koemme niin hyvää kuin 
huonoa, suhtaudumme rauhallisesti olemas-
saoloon ja pyrimme korjaamaan asioita pa-
rempaan suuntaan henkistä tietä, sisäisesti 
kasvamalla ja kasvattamalla muita näkemään 
missä on todellinen vika ja kuinka se korja-
taan.

Karma eli syyn ja seurauksen laki

Karman laki on ikään kuin kietoutunut jäl-
leensyntymän lakiin. Oppi karmasta selvit-
tää hyvän ja pahan ongelman ja myös suuren 
epäoikeudenmukaisuuden tai oikeammin 
näennäisen epäoikeudenmukaisuuden. Kar-
man erehtymätön laki punnitsee jokaisen 
tekomme ja ajatuksemme, joista saamme 
kantaa seuraukset tässä tai tulevassa elämäs-
sä. Karma ei ole pelkästään henkinen kaunis 
aate, vaan se on kaiken syyn seuraus. Ajat-
telemme että fyysisten tekijöiden seuraus on 
fyysisistä syistä, mutta karma määrää nekin. 
Se asettaa meidät oikeaan paikkaan oikealla 
ajalla ja ohjaa toimintamme sen toteuttami-
seen. Karma ei ole hyvä eikä paha, vaan se 
ohjaa ja opettaa meitä jälleensyntymien kaut-
ta toimimaan oikein ja sopusoinnussa suuren 
elämän kanssa.

Karma — 
syyn ja seurauksen laki lahjomaton

töiden ynnä ajatusten tuote -
ajan loimiin näkymättömihin

sen ”Minä” kutoi töiden kuteilla.
Ennen alkua ja vailla päätä

kuin avaruus ikuinen ja varmaa varmempi
on voima jumalainen hyvään viepä,

sen lait yksin pysyy.
Ei pilkata se anna itseään,

sen voittaa puoltaja, vaan sortuu vastustaja.
Salaisen hyvän palkka rauha on,

salaisen pahan – tuska.
Se näkee kaikkialle, kaikki huomaa;

tee oikein, väärin tee – se tiedä
vanhurskas tuomio sun saavuttaa,

se vaikka viipyykin.
Ei vihaan syty se, ei anteeks anna,

se hiuskarvallensa punnitseepi;
huomenna sen tuomio lankee taikka

tuhanten päivä päästä.
Vanhurskauden laki pyhä tää,

ei kenkään sitä vältä eikä estä –
sen juuri rakkaus on ja määränä

täyttymys ja rauha.

(runo Edwin Arnold)
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Tapio Joensuu 

Olenko minä algoritmi?

Ruusuristin dualistisen järjestelmän tutki-
jan (ja/tai järjestelmän eettisiin perusteisiin 
pohjautuvan ihmiskuvan mukaisesti elämään 
pyrkivän) on mielestäni aiheellista tutustua 
myös monistisen neurotieteen jatkuvasti päi-
vittyviin käsityksiin tajunnasta. Näin luodaan 
ja ylläpidetään yhteys ajan henkeen, käsityk-
siin, joiden näkökulmasta tiedemaailmassa 
tarkastellaan ihmistä ja hänen yhteyttään fyy-
siseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä.

Tämä artikkeli koskee tietoisuuden, fyysi-
sen kehon ja ympäristön yhteyttä. Kuinka 
aineellisessa kehossa voi olla tajunta? Aluksi 
tarkastellaan tajuntaa dualistisen käsityksen 
mukaan. Sitten siirrytään monismiin, jossa 
fyysinen ja mielellinen ovat saman asian kaksi 
eri ilmenemismuotoa. Seuraavaksi käsitellään 
yksilöä mukautuvana, itsesäätyvänä systee-
minä neurotieteelliseen ja psykologiseen 
tutkittuun ja vertaisarvioituun tietoon tu-
keutuen. Lopuksi arvioidaan johtopäätöksiä 
monismin ja dualismin lähtökohdista. Tässä 
artikkelissa käytän tietoisuutta ja tajuntaa sy-
nonyymeinä ja tarkoitan niiden koko kirjoa 
valveillaolon vireydestä tunteisiin ja tarkkaa-
vaisuuden kohteiden säätelyyn yleisesti ja eri-
tyisesti ajattelun yhteydessä.

Dualismi

Filosofisessa ontologiassa dualismilla tarkoi-
tetaan henkisen, jota tietoisuus edustaa, ja ai-
neellisen perusluonteisesti erillistä olemusta. 
Ruusuristiläinen lähtökohta on dualistinen. 

Sen mukaan tajuisuus on jotakin hienoai-
neista, kaikkialla olevaa mutta laadultaan 
vaihtelevaa. Se voi olla eriytynyttä, kuten 
persoonallisen ihmisen kohdalla on asian 
laita. Henkinen puoli on alkujaan lähte-
nyt yhdestä olemassaolosta ja se toteuttaa 
omia perusolemukseltaan eettisiä lakejaan.

Monismi

Neurotieteellinen ja psykologinen tutkimus 
lähtee monistisesta oletuksesta; tietoisuut-
ta on vain fyysiseen kehoon liittyneenä. 
Kysymysasettelu ja tutkimussuunnitelmat 
laaditaan monistisesta lähtökohdasta käsin 
ja tulokset ja tulkinnat ovat sen mukaiset. 
Tietoisuuden kova ongelma on kuinka yh-
distää psykologian tutkimusalaan kuuluva 
subjektiivinen tunne ja ajattelu neurotie-
teen tutkimiin tajunnan anatomisiin, fysio-
logisiin ja molekyylibiologisiin tekijöihin. 
Ongelman ratkaisussa oikeana filosofisena 
lähtökohtana tulee, käsitykseni mukaan, 
olla oletus, että yhteisestä tekijästä y seuraa 
tajunnan fyysiset hermostolliset vastineet h 
sekä subjektiiviset tilat s. Tieteessä yleisesti 
pyritään löytämään abstrakteja lakeja, jotka 
selittävät ilmiön/ilmiöryhmän. Tietoisuu-
den tapauksessa tulisi löytää laki/lait, jotka 
selittävät yhdenpitävästi (samanaikaisesti) 
subjektiiviset laadut ja fysiologiset löydök-
set. Haluamme löytää mahdollisimman yk-
sinkertaisen/yksinkertaiset lait (Occamin 
partaveitsi).

Eliö mukautuvana itsesäätyvänä sys-
teeminä

Eliötä (artikkelissani tarkoitan eliöllä sel-
kärankaista, etenkin nisäkästä ja erityisesti 
ihmistä) ei voi ymmärtää erillisenä omissa 
oloissaan, umpiossa, vaan vuorovaikutuk-
sessa ympäristönsä kanssa. Siksi sopiva tapa 
tarkastella eliötä on käsittää se mukautuva-
na, itsesäätyvänä systeeminä ympäristössään 
(Lupyan 2015). Paitsi eliötä kokonaisena 
myös tietoisuutta voidaan tarkastella omana 
itsesäätyvänä systeeminään. Tässä tarkaste-
lussa juuri subjektiivisuus (itsekohtaisuus) 
on se ominaisuus, joka erottaa itsen ei-itses-
tä (ulkomaailmasta ja aivojen ulkopuolisesta 
kehosta). Ei-itse on edustettuna aivoissa vä-
lillisesti, omakohtaisesti synnytettyinä sisäi-
sinä malleina. On huomattava, että sisäinen 
malli ei alimmilla tasoillaan ole visuaalinen 
kuva tai vastaava vaan se koodataan her-
moimpulssitaajuuksina, hermoimpulssin 
ajallisina vaihteluina tai yksittäisten hermo-
solujen tai isomman hermosolujoukon im-
pulsseina. Monet tutkimukset tukevat viime 
aikoina esitettyä mallia, jossa tarkkaavaisuus 
ja toiminta painottavat todennäköisyyksiin 
pohjautuvaa laskennallista arviota kehon 
ja maailman tilasta. Kyseessä on ennakoi-
van koodauksen (tapahtumaketjun) yleistys 
(Bayesian brain, free energy principle) (Ge-
orge ja Sunny 2019). Jotta eliö voisi säilyä 
hengissä, sen on tämän sisäisen edustuk-
sellisuuden kautta suunniteltava toiminta 
toivottavan (sisäisen ja ulkoisen) tasapai-
notilan (attractor state) saavuttamiseksi. 
Eliö katsotaan lähtökohtaisesti aktiiviseksi 
ja ennakoivaksi ilmentäen tarkkaavuuden, 
toiminnan ja havainnon alituisesti toistuvia 
syklejä. Sisäiseen edustuksellisuuteen sisäl-
tyy tietoisuus.

Eliö mukautuvana, itsesäätyvänä systeemi-
nä pyrkii toivottuun tasapainotilaan, jossa 
vaste stimuluksille voi tapahtua automaatti-
sesti käytettyä energiaa minimoiden. Eri ho-
meostaattiset mekanismit ovat kehittyneet 
lajinkehityksen yhteydessä. Ennakoitavissa 
yhteyksissä subjektiiviset eliökeskeiset arvot 
lasketaan automaattisesti erikseen kullekin 
homeostaattiselle mekanismille (lämmön 
säätely, verenpaine, sokeritasapaino, happo-
emästasapaino, jne.). Aivot vastaavat yk-
sittäisten homeostaattisten mekanismien 
yhdistämisestä toisiinsa ja kullakin hetkellä 
arvojärjestykseen asettamisesta. Selkäytimen 
gangliot, ylempi ydinjatkos ja hypotalamus 
vastaavat automaattisesti eliön sisäisestä ho-
meostaasista. Homeostaasin säädöt voidaan 
asettaa automaattisesti ilman tunnearvova-
lintoja tai kognitiivista tietoisuutta. Eliö ei 
voi säädellä omaa tilaansa itsenäisesti loput-
tomiin vaan tarvitsee mm. energiaa ympäris-
töstä.

Oppiminen ja tietoisuuden synty

Eliö on siis mukautuva itseohjautuva systeemi 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Eliö 
on elämän ilmentymä ja elämän määritelmän 
mukaan sen tulee säilyä hengissä ja lisääntyä. 
Näiden päämäärien saavuttamiseksi se tar-
vitsee energiaa ympäristöstään negatiivisen 
entropian säilyttämiseksi ja lajikumppaniin 
yhtymistä elämän jatkamiseksi. Energian käy-
dessä vähiin hypotalamuksen nälkäreseptorit 
aktivoituvat, mikä johtaa toimintaan toivotun 
eli kylläisen tilan saavuttamiseksi. Subjektiivi-
sesti eliö tuntee nälkää. Lajinkehitys on luonut 
toimintamallit etsivän käyttäytymisen aloitta-
miseksi ja jatkamiseksi. Ruoan löytäminen ja 
siihen johtaneet toiminnat ja vihjeet ruuan 
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löytämiseksi tallentuvat eliön aivoihin toimin-
tamallina eli muistina. Seuraavan kerran nälkää 
tuntiessaan eliöllä on muistipolku ruoan löytä-
misen vihjeisiin ja prosessiin ja se voi aktivoida 
toiminnan muistijäljen mukaan. Vastaavanlai-
nen prosessi toimii muissakin yhteyksissä ku-
ten suojan etsimisessä sateessa tai kylmässä 
tai pedon saaliiksi joutumisen välttämisessä. 
Eliö siis kokee poikkeaman toivotusta tilas-
ta tunteena ja aktivoi toimintamallit toivotun 
tilan saavuttamiseksi. Osa biokemiallisista, 
elektrofysiologisista ja anatomisista toimin-
noista yllämainitun toiminnan käynnistämi-
sessä, säätelyssä ja muistiin tallentamisessa 
tunnetaan jo joissakin tapauksissa. Esimer-
kiksi sopii keskiaivojen dopamiinihermojen 
ennustevirheen koodaus ennustetun palkkion 
suuruuden mukaan (Schultz, 2016). Hermot 
aktivoituvat enemmän kun palkkio on eliön 
sisäisen mallin ennustamaa suurempi. Suu-
rempi aktivaatio koetaan mielihyvänä. Toki 
käydään debattia siitä onko mielihyvän aihe-
uttaja dopamiini- vai opioidisysteemi, mutta 
selvä mielihyvän tunne on olemassa ja muisto 
mielihyvästä johtaa käyttäytymiseen mielihy-
vän uudelleen kokemiseksi.

Tietoisuus ja symbolifunktio

Kehon, maailman ja toimintojen sisäisen 
mallin muodostuminen, tallentaminen ja 
muistista palauttaminen edellyttävät kehit-
tyneitä aivoja toiminnallisin eriytynein ja 
yhdistetyin sekä yhdistettävissä olevin her-
mosilmukoin. Ihmisen symbolifunktion 
edellytyksenä on aivokuoren kehittyminen 
ja hierarkkinen prosessointi aivokuorella 
sekä ajallisesti tiiviit yhteydet monien ai-
vojen osien välillä. Tietoisella tasolla sisäi-
nen malli voi olla kuva tai filmi (kuvasarja). 
Valaiseva esimerkki mallista (maailman 

tilasta) on ihmisen tietoinen visuaalinen ku-
va, joka säilyy vakaana eikä hypi katseemme 
suunnan vaihtuessa niin kuin kameran kuva 
aina kun kameran suuntaa liikutetaan. Sym-
bolifunktion avulla voimme muodostaa mitä 
tahansa ideoita, yhdistellä ja jaotella niitä se-
kä kehitellä mitä tahansa lakeja ideoiden vuo-
rovaikutuksista. Symbolifunktion toiminta 
vaatii huomion, työmuistin ja pitkäaikaisen 
muistin. On esitetty, että ihmisen tietoi-
suuden tehtävä on huomion suuntaaminen 
(Graziano ja Webb, 2015). Huomion kiin-
nittäminen yhteen asiaan sulkee pois muut 
mahdolliset asiat kyseisenä ajankohtana ja 
näin kohde ottaa haltuunsa aivojen rajallisen 
kapasiteetin. On ehdotettu, että huomion yl-
häältä alaspäin (yhdistävistä aivokuoren alu-
eista ensisijaisempiin aivokuoren alueisiin ja 
aivokuoren alaisiin alueisiin) kontrolli para-
nee huomion muodostaessa huomion pro-
sessin kaavamaisen mallin, joka on analogien 
kehon mallin kanssa. Tämän sisäisen mallin 
sisältö johtaa aivot päättelemään, että sillä on 
(aineeton) subjektiivinen kokemus, joka on 
tietoisuus.

Johtopäätökset

Monistisen mallin mukaan vastaus otsikon 
kysymykseen on myönteinen. Emme kuiten-
kaan ole yksi algoritmi vaan kokoelma hie-
rarkkisia, toisiinsa kytkeytyviä, lomittuvia, 
toistensa sisällä olevia, ajallisesti yhdenai-
kaisia mutta myös toinen toistaan seuraavia 
(millisekuntien mittaluokassa) algoritmeja, 
jotka ilmenevät tajunnan virtana ja biokemi-
allisfysiologisina tapahtumina. Johtopäätös 
ei kuitenkaan mitätöi väkevää subjektiivista 
olemassaolon tunnetta myriadein vivahtein. 
Kuitenkin merkityksen tunne voi kalveta, jos 
itseä (tajuntaa) pidetään vain algoritmivyyh-

tinä ja yksilö toivoisi sen olevan jotakin suu-
rempaa, vaikkapa ylimaallista.

Dualismin puolustus

Dualisti voi väittää, että monistinen tarkas-
telu koskee vain tajunnan liittymistä fyy-
siseen kehoon, mikä filosofisesti on aivan 
oikea toteamus. Monistinen tarkastelu koskee 
vain tajunnan, fyysisen kehon ja ympäristön 
suhdetta. Dualismi katsoo, että on olemas-
sa fyysisestä kehosta erillinen tajunta. Tämä 
tajunta ei kuitenkaan ole abstraktio vaan jo-
takin konkreettista. Tämän tajunnan sisällön 
kokemisen voi saavuttaa joidenkin käsityksen 
mukaan itsekasvatuksella ja toisten käsitysten 
mukaan vasta fyysisestä ruumiista irtautumal-
la tilapäisesti tai fyysisen ruumiin kuoleman 
jälkeen. Ylimaallinen tajunta noudattaa omia 
eettisiä lakejaan ja on vuorovaikutuksessa 
fyysiseen kehoon ja fyysiseen kehoon yhdis-
tyneen tajunnan kanssa.

Kuinka voi todentaa kehosta erillisen tietoi-
suuden? Tutkimuksen kohteena voivat olla 
kuolemanrajakokemukset, josta tässä lehdes-
sä on julkaistu mm. Antti Savinaisen artik-
keli. On myös kertomuksia lasten muistoista 
koskien edellistä elämää. Ervastin mukaa var-
min tapa todentaa omaa teleologista elämää 
ilmentävä tietoisuus on eläminen eettisesti 
oikeaa elämää, jolloin ylimaallinen tietoisuus 
voi ilmetä tässä tai seuraavissa elämissä. Me-
ditaatio on hyvänä apuna tässä tehtävässä.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yksilön itse, tie-
toisesti tai tiedostamatta, luomasta sisäisestä 
mallista, aisti-informaatiosta, aistikokemuk-
sesta, aivojen portaittaisesta aisti-informaa-
tion käsittelystä ja toiminnan ohjaamisesta 
voi lukea alla esitetystä kirjallisuudesta. Clark 

(2016) käsittelee aihetta yksityiskohtaisesti, 
monipuolisesti, toistoin ja rautalankamallein 
niin kuin professorille sopiikin. Allekirjoitta-
neelle etenkin Clarkin kirja on kiintoisa. Hän 
nimittäin päätyy samoihin tuloksiin kuin alle-
kirjoittanut ja hän antaa uuden mahdollisen 
tulkinnan vuosikymmeniä sitten suorittamieni 
meditaatioharjoitusten tuloksille. Asiasta olen 
kirjoittanut artikkelin Ruusu-Risti-lehteen otsi-
kolla ”Mistä aistikokemus kertoo? - Kokemuk-
sia antroposofisesta henkisen tiedon tiestä”. 
Artikkeli on löydettävissä ja luettavissa allekir-
joittaneen verkko-osoitteessa https://tapiojo-
ensuu2.blogspot.com/ kohdasta blogiarkisto 
> huhtikuu.
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On rakkautensa ylitsevuotavainen;
ei vangiks´ uskon muurit sitä saa.
Lie kristitty; tai outo muukalainen,
-Hän koko ihmiskuntaa rakastaa.

Miks´emme seuraa Hänen jälkiänsä,
annamme muotoin meitä erottaa?
Pääasia on täyttää käskyjänsä:
Te toisianne, oi, rakastakaa

Yks tärkeä on tietää ihmisyyden,
yks lääke liventää voi itsekkyyden,

vain yksi tie vie täältä taivaaseen:
Se perustuupi veljesrakkauteen.

Max Heindel
Suom. J.Snellman
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https://tapiojoensuu2.blogspot.com2019/
04/mista-aistikokemus-kertoo-kokemuksia.
html

Ei Luojaa rakasta, ken vihaa toista
ken murhaa veljen sielun, sydämen
ken pauhaa helveteistä, tuomioista
-ei tarkoitusta tunne ihmisen.

Jumala siunas, joka uskontomme,
on Kristus tie ja totuus, elämä.
Hän levon suo, kun uupuneet me oomme
tuo rauhan taisteluista, synneistä.
Kaikkeuden henki korkeudestaan koitti
jokaiseen kirkkoon, eikä yhteen vain.
Jokainen apostoli lahjan voitti
tulisten kielten ensi helluntain.

Sen jälkeen korppikotkain kiivaudella
taisteltiin tähden tyhjäin nimien.
Tahdoimme dogmein, oppein oikeudella
veljemme syöstä pätsiin kauheuden.

Jaatko Kristuksen? Vai Paulus, Simon
synteimme vuoksi ristiinnaulittiin?
Vain erehdystä eri kirkot niin on;
- Kristuksen rakkaus onhan rajaton

Usko – Kristus

Kuva Jarmo Anttila
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Paula Monto, kuvat Jorma Monto, Krister Agerstrand

Ihminen tunne itsesi -seminaari Taipalsaarella

Meillä oli todella vaikuttava ja mielenkiin-
toinen viikonloppuseminaari elo-syyskuun 
vaihteessa täällä Saimaan vesien äärellä, Ete-
lä-Karjalan kankahilla. Kahtena päivänä pai-
kalla kävi reilut 50 ihmistä kuuntelemassa ja 
keskustelemassa hyvin moninaisista aiheista, 
joita luennoitsijat toivat esille. Päävastuu ti-
laisuuden järjestämisestä oli meidän pienellä 
Ruusu-Ristin iskujoukolla, mutta Teosofises-
ta Seurastakin saatiin talkooapua, sekä neljä 
luentoa. Tuli vaikutelma, että täällä päin ovat 
vielä vähän tuntemattomampia nimiä paikal-
la olleet ”vetonaulamme” (Sauli Siekkinen, 
Alexander Jalo ja Seppo Tanhua), mutta kuu-
lijat olivat kyllä vaikuttuneita kaikesta esiin 
tulleesta tiedosta. Monelta jäi kuitenkin tuo 
laajempi kokonaispaketti saamatta, kun oli-
vat vain yksittäisillä luennoilla, mutta jostain-
han on aloitettava. 

Valtavan tietomäärän keskellä tunnelmaa 
saatiin ajoittain kevennettyä musiikilla ja 
runoilla. Seinillä oli myös näyttely Krister 
Agerstrandin ottamista valokuvista ympä-
ri maailmaa, lähinnä pyhiltä paikoilta, joten 
katseltavaakin löytyi jo sisätiloista, mutta ak-
tiivisimmat liikkujat kävivät vielä ihailemassa 
vierellä olevaa järvimaisemaa.

Se mikä oli ehdottomasti parasta, oli tuo eri 
alojen ja näkemysten yhteen nivoutuminen. 

Kuulimme luennoitsijoita, joilla oli jokaisel-
la oma näköalansa, yksilökohtainen näkö-
kulmansa hengen temppelin rakennuskiviin. 
Saimme kuulla paitsi teosofis-filosofista 
pohjaa ihmisestä ja hänen heräämisestään 
henkiseen todellisuuteen, myös tieteellis-
tä puolta samasta asiasta. Tämän lisäksi 
kuulimme ajatuksia koko ihmiskunnan tu-
levaisuuden mahdollisuuksista sekä vielä 
matkavinkkejä pyhiin kohteisiin, joten melko 
laaja näkemys tästä rakentui. Usein käy niin 
että toisen sanoma poikkeaa liiaksi omasta, 
eikä saa otetta tuosta yhteisestä perustasta, 
mutta tällä kertaa oli ideanakin löytää tuo 
taika, joka yhdistää kaiken ja luo upean ko-
konaiskuvan mieliimme. Miten laajat ovat-
kaan hengen maailmat! ”Ruokahalu” heräsi 
niin moneen tutkimusalaan, että on otettava 
sisäisen äänen ohjaus todella oppaaksi, jotta 
tietää mikä kuuluu minulle, mitä asiaa juuri 
minun on syytä tutkailla lisää. Kaikkeen ei 
todellakaan riitä aika eikä rahkeet, tässä elä-
mässä. Siemeniä on siis taas kylvetty ja aika 
näyttää mitkä itävät.

Seminaarin loppupaneelissa pyysin paikalla 
vielä olevia luennoitsijoita tiivistämään oman 
sanomansa lyhyeen lauseeseen ja tässä väli-
tän heidän ydinviestinsä:

Seppo Tanhua: Syyllisyydestä vapautuminen on tärkeintä.

Jorma Monto: Usko itseesi!

Krister Agerstrand: Hiljaisuuden ääni.

Alexander Jalo: Rakasta ja kärsi.

Jani Alho: Ole niin kuin olet.

Tapio Rätt - Seule: Heikkoudet muuttuu vahvuuksiksi.

Mielestäni nämä olivat niin briljantteja ajatuk-
sia, että ne oli saatava jakoon kaikille. Paikalla 
pidettyjä luentojakin voi katsella ja kuunnella 
Youtuben kautta, joten osa pidemmistä vies-
teistäkin on vielä saatavilla ja kuultavissa. Tä-
mä viikonloppu antoi siis lisäpontta työhön 
ja toimii varmasti taas ponnahduslautana tu-
leviin tapahtumiin, vahvistamalla hengen voi-
man virtausta.
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Kuva Pentti Salonen

Tähtiyössä

Seison syksy-yössä vaiti, kuunnellen. 
Tähdet ratojansa kiertää jylisten.

Miten pienen pieni, onkaan ihminen, 
miten kipeästi, siitä tietoinen.

Seison liikkumatta, hiljaa rukoillen. 
Siunausta sataa...  
saatan kuulla sen.

                  Runo,  Sylvi Pöyry
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