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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

T

ässä lehdessä on Antti Savinaisen tutkimus ns. PSI – ilmiöistä. Voiko ihmisellä olla yliaistisia kykyjä ja onko
niistä mitään tieteellistä todistusta?Tutkimus
osoittaa, että viitteitä yliaistisista kyvyistä on
kyetty löytämään. Toki nuo löydökset ovat
varsin vaatimattomia. Mitään H.P.Blavatskyn
esittämien ilmiöiden kaltaisia materialisaatioita ei ole kyetty todentamaan tieteellisesti.
On selvää, että on varsin mieltä kiihottavaa,
jos saa todistaa jotain yliluonnollista ilmiötä.
H.P.B katui myöhemmin, että oli sortunut
esittämään niitä. Viisauden Mestareiden mukaan hänellä oli tässä suhteessa poikkeuksellinen lahjakkuus ja kiusaus oli suuri. Hän halusi osoittaa suorittamillaan ilmiöillä, että on
olemassa vielä tuntemattomia luonnonlakeja ja
niitä voi hallita. Tämän tarkoitus oli herättää
ihmiset tutkimaan teosofiaa ja sen avaamia näkymiä niin filosofiselta kuin uskonnolliseltakin
kannalta. Tätä tarkoitusta ei saavutettu vaan
pidettiin niitä huijauksena tai odotettiin vain
lisää temppuja. Lopulta on kuitenkin lähes
mahdotonta todistaa niillä mitään niille, jotka
eivät tahdo uskoa.

Tällaiset ihmiset eivät vain yleensä esiinny
julkisuudessa. Ehkä jotkut ovat hieman paremmin selvillä aineen salaisuudesta ja siinä
piilevistä luonnonlaeista kuin mitä tämän päivän tiede. Siksi ei ole tavallaan mitään yliluonnollista, vaan vain meille vielä tuntemattomia
luonnonlakeja. Nämä lait on kätketty meiltä
tavallisilta kuolevaisilta koska käyttäisimme
niitä vain itsekkäisiin tarkoituksiin ja muiden
vahingoksi. Sitä kutsutaan myös mustaksi magiaksi, jota jokaisen totuudenetsijän tulee kavahtaa. Sanotaan, että nuo kyvyt tulevat kyllä
jokaiselle totuudenetsijälle, kun hänen moraalinsa on läpeensä koeteltu ja tutkittu. Kaikki
todelliset opettajat opettavat vain ehdottoman
epäitsekkyyden ja palvelemisen nöyrää polkua.
Pyrkijä saa kykyjä vain, jos ne ovat välttämättömiä hänen henkiselle työlle ihmiskunnan
hyväksi. Toki niitä voi hankkia myös itsekkäistä syistä, mutta silloin edetään jo vaarallisella
tiellä. Siksi me Ruusu-Ristissä pitäydymme
Jeesuksen Vuorisaarnan opetuksissa. Se on
Pekka Ervastin mukaan turvallinen tie ja avaa
kyllä meille ns. yliaistiset kyvyt, kun niiden
aika on.

Tämän päivän taikurit esittävät mitä ihmeellisimpiä temppuja ja niitä katsoessa on mahdoton nähdä silmällä mitään vilppiä. Meidän
aistimme ovat rajalliset ja niitä voidaan huijata.
Tämä ei mielestäni poista sitä mahdollisuutta,
että jotkut voivat omata ns. yliaistisia kykyjä.

Keravan taidemuseo Sinkassa on ollut jo
pitkään kahden näkijän ja taiteilijan Heikki Virolaisen ja Alpo Jaakolan taidenäyttely.
Valitettavasti se on jo päättynyt ennekuin
tämä lehti ilmestyy. Halusin kuitenkin tuoda
Heikki Virolaisen näkemyksiä taiteesta esille.
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Hän oli teosofi ja ruusuristiläinen ja tämä vaikutti tietysti hänen taiteeseensa. Varsin vahvana hänellä oli Kalevalan inspiraatio ja sen
syvällinen ymmärtäminen. Hänen lukuisat
Kaleva-aiheiset veistokset ilahduttavat meitä
ja tulevia polvia. Kaikki, jotka tunsivat Heikin, muistavat hänet varsin tietorikkaana ja
värikkäänä persoonana. Hän osoitti luomisvoimansa ja huumorinsa vielä kuoltuaankin.
Hänen ystävänsä Kauri Mikkola, radion
luontoilloista tuttu hyönteistutkija, oli Heikin hautajaisissa läsnä. Minä suoritin Heikin
siunauksen ruusuristiläisin menoin. Tuon
siunauksen aikana ilmestyi Krematorion
kappeliin perhonen, joka liiteli pääni päällä. Minä en sitä nähnyt. Heikki oli luvannut
lähettää kuolemansa jälkeen merkin Kauri
Mikkolalle ja tämä kyllä sai hänet järkyttymään. Hän vielä soitti minulle hautajaisten
jälkeen ja kertoi tästä perhosesta, joka oli
harvinainen ja jota ei olisi pitänyt edes siihen
aikaan Suomessa esiintyä. En valitettavasti muista tuon perhosen latinalaista nimeä.
Joka tapauksessa se oli Kaurille se merkki,
jonka Heikki hänelle lupasi. Oliko se sattumaa vai okkultinen ilmiö?

Veistos Heikki W. Virolainen
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KUTSU 96. VUOSIJUHLAAN
PÄÄSIÄISENÄ 25-27.3.2016
Kaikki Ruusu-Risti ry:n jäsenet kutsutaan
Ruusu-Ristin Temppeliin, Merimiehenkatu 31, Helsinki

OHJELMA:
PITKÄNÄPERJANTAINA 25.3.
Klo 12.00 Vuosijuhlan avaus
15.00 Kahvitilaisuus
19.00 Installaatio; uusien jäsenien vastaanotto.
(Ovet suljetaan klo 18.45!)
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LAUANTAINA 26.3.
Klo 10.00 Suurneuvoston sääntömääräinen vuosikokous
11.00 Ruusu-Ristin neuvoston sääntömääräinen vuosikokous
15.00 Kansalliskongressi looshijäsenille

SUNNUNTAINA 27.3. (Pääsiäispäivä)
Klo 10.00 Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
12.00 Pääsiäismatinea; erillinen ohjelma
14.00 Vuosijuhlan päätös

Avajaisten yhteydessä kootaan jäsenmaksun toinen erä.
Matineaa lukuun ottamatta tilaisuudet ovat
maksuttomia ja tarkoitetut vain jäsenille.
Ruusu-Risti ry:n johtaja ja hallitus toivottavat
kaikki veljet sydämellisesti tervetulleiksi vuosijuhlaan!
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Pekka Ervast

Toimittajalta
Opettajat
Niin viisaat ja kehittyneet kuin "opettajat" ovatkin, älkäämme umpimähkään luottako heidän
oppeihinsa. Tärkeistäkin opinkappaleista he
saattavat olla eri mieltä: puutteelliset ja pienet
ovat siis heidänkin tietonsa! Tai jos olette lujasti vakuutetut jommankumman erehtymättömyydestä, muistakaa aina, että teidän uskonne

Olkaamme innokkaita totuuden etsijöitä, mutta älkäämme langetko uskonkiihkoon. Tyytykäämme siihen horjumattomaan tietoon, että
jollei Kristus synny meidän sisässämme, on yhdentekevä, onko sillä nimellä mainittu ihminen
tai jumala syntynyt kerran tai useampia kertoja
ulkonaisessa maailmassa. Mystillinen Kristus on
käytännöllinen todellisuus, ja
meidän teosofiamme on paljasta aivovoimistelua, ellei se
johdata meitä siihen elämään,
jota kutsutaan Kristuselämäksi.
Tyytykäämme myös siihen
tietoon, että todellinen salainen koulu - Mestarein koulu
on näkymättömässä maailmassa ja että siihen pääsy riippuu kustakin yksilöstä itsestään eikä mistään opettajasta.

ei ole tietoa, ja että teosofiveljenne saattaa uskoa toisin kuin te. Muuten ehdottomasti tulette tuominneiksi toisen opettajan "vääräksi
profeetaksi". Sillä kuinka kaksi, jotka opettavat
eri tavalla samasta asiasta, voisi kumpikin olla
sanallisesti oikeassa? Jos toinen on oikeassa, on
toinen väärässä. Mutta kolmas mahdollisuus
on se, ettei kumpikaan ole oikeassa.
Ja tämän kolmannen mahdollisuuden nojalla
tahtoisin sanoa: pysykäämme puolueettomina
Suomessa. Kunnioittakaamme ja rakastakaamme kaikkia opettajia. Mutta älkäämme sokeasti
kulkeko kenenkään jäljissä.

6

Tyytykäämme lopuksi siihen tietoon, että
"opettajia" on maailmassa paljon,

ei yksi eikä kaksi, ja että aikaa myöden
yhä useampia opettajia ilmestyy,
jotka kukin omalla tavallaan
edustavat Mestareita maailmassa.
Tästä kaikesta iloitkaamme, sillä "Jumalan
viinimäessä" tarvitaan paljon työmiehiä.
Tietäjä
Marraskuu 1912

Aamun siunaus
Aamun siunaus sai minut nauramaan
olemassaolon hyvyydelle.
Nousevan auringon säteet valaisivat mieleni
ja aukaisivat minulle tämän päivän salaisuutta.
Rakkaus on kanssani tässä ja nyt,
päivän alussa.
Aurinko siunasi minut lämmöllään,
heijastamaan mielihyvää muille.
Jaoin sitä kaikille, kohtaamalleni elämälle,
kiville, kasveille, eläimille ja kaikille kanssakulkijoille.
Rakkaus vaelsi kanssani koko päivän
hellästi hymyillen.
Illan tyyneys täyttää kehoni solut
saattaen minut rauhalliseen lepoon.
Tutkiskelen totuuden viittoja.
Ne ovat aina olleet ympärilläni,
olen sen tänään oivaltanut.
Matti Koskinen
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Antti Savinainen

Yliaistillisten kykyjen tieteellinen tutkimus
Johdanto

I

hmisen yliaistillisten kykyjen tieteellinen
tai tieteellisyyteen pyrkivä tutkimus alkoi 1800-luvun lopussa, kun Society for
Psychical Research (SPR) perustettiin Englannissa vuonna 1882. Perustajajäseniin kuului merkittäviä akateemisia tutkijoita, jotka
olivat kiinnostuneet paranormaalien ilmiöiden todenperäisyydestä. Aluksi SPR:n tutkijat suuntasivat mielenkiintonsa meedioihin
(McLuhan, 2010). He pyrkivät järjestämään
olosuhteet, joiden tarkoituksena oli tehdä huijaaminen niin vaikeaksi kuin mahdollista. Osa
tutkijoista vakuuttui siitä, että jotkut meedioistunnoissa tapahtuneet paranormaalit ilmiöt
olivat todellisia. Heidän raporttinsa eivät kuitenkaan vakuuttaneet skeptikkoja tai tiedeyhteisöä: on aina mahdollista jälkikäteen keksiä
loogisesti mahdollinen selitys siitä, kuinka ilmiöt olisi voitu tuottaa jollakin taikurien ammattikunnan tuntemalla huijauksella (esim.
Wiseman, 1992; ks. myös professori Richard
Wisemanin selityksen kritiikki: Braude,
1997). Huijausselitys voi vaikuttaa varsin vakuuttavalta, koska usein meediot, myös aitoina pidetyt, todella jossakin vaiheessa jäivät
kiinni huijauksesta. Näin ollen on luontevaa
ajatella, että meediot huijasivat aina muulloinkin. Tarkastelen myöhemmin tässä esityksessä
nykyaikaista tieteellistä meediotutkimusta.
Totean ohimennen, että teosofia pitää joitakin meedioilmiöitä aitoina, mutta suhtautuu
kriittisesti ilmiöiden spiritualistiseen tulkintaan (Blavatsky, 1991. s. 32–39).
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Jo edellä esitetystä käy ilmi, että yksittäisillä
tapauksilla, vaikka kuinka vaikuttavilla, paranormaalien ilmiöiden olemassaoloa ei voi tieteellisessä mielessä todistaa (toki kokijan kannalta tilanne voi olla toinen). Tarkastelen tässä
esityksessä hyvin kontrolloituja, laboratoriossa
tehtyjä tutkimuksia, jotka täyttävät tai ainakin
pyrkivät täyttämään tieteellisyyden kriteerit.
Esitän mielestäni parhaan yliaistillisiin kykyihin viittaavan näytön ja siihen kohdistetun
kritiikin. Lukija voi sen perusteella tehdä omat
johtopäätöksensä ja kenties inspiroitua tutkimaan itse tarkemmin alkuperäisiä lähteitä.
Rhinen korttikokeet
J. B. Rhine (1895–1980) oli parapsykologisen
tutkimuksen uranuurtaja, joka toimi arvostetussa Duken yliopistossa Yhdysvalloissa (Carter, 2012). Hän otti käyttöön ilmaisun ESP,
joka tulee sanasta extra-sensory perception eli
yliaistillinen havaitseminen; myöhemmin eräs
skeptikko antoi lyhenteelle uuden tulkinnan
”Error Some Place” eli ”jossakin on virhe” :-).
ESP:n sijasta on käytetty myös psi-käsittettä,
joka sisältää yliaistillisen havaitsemisen, edeltä
tietämisen ja psykokinesian.
Rhine vei parapsykologian tutkimuksen
laboratorio-olosuhteisiin. Hän käytti tutkimuksissaan havaintopsykologi Karl Zenerin
kehittämiä ns. Zener-kortteja (Kuva 1). Pakassa oli 25 korttia eli viisi kutakin symbolia.
Satunnaisesti valitun kortin arvaamisen todennäköisyys on 20 %.

Kuva 1. Zener-kortit (Lähde: http://commons. musten laatu ja myös arvioidaan julkaisematta
wikimedia.org/wiki/File:Cartas_Zener.svg). jätettyjen tutkimusten vaikutus. Kyseessä on ihmistieteiden paras tapa saada luotettavaa tietoa;
Rhinen korttikokeita tehtiin vuoteen 1940 meta-analyysillä on tärkeä rooli mm. lääketiemennessä lähes miljoona koetta eri yliopis- teessä. Vuoden 1989 meta-analyysissä oli mutoissa. Alkuvaiheessa Rhinen koejärjestelyissä kana lähes kaksi miljoonaa koetta ja yli 50 000
oli toivomisen varaa, mutta hän tiukensi kont- koehenkilöä (Honorton & Ferrari, 1989). Tutrolleja saamansa kritiikin perusteella. Hyvin kimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä
kontrolloiduissa kokeissa tavallisten aistien kokonaistulos (30 % kaikista tutkimuksista oli
tietoinen tai tiedostamaton käyttö (”sensory tilastollisesti merkitsevä). Tärkeä havainto oli
leakage”) on pois suljettu. Tuloksena oli tilas- myös sinänsä hyvin pienen efektikoon (= ilmitollisesti merkitsevä tulos – siis tilastollisesti ön voimakkuuden kvantitatiivinen mitta) pyparempi tulos kuin arvauksen 20 % oikein syminen lähes vakiona, vaikka koejärjestelyjen
– 27:ssä tutkimuksessa 33:sta tutkimuksesta laatu oli tutkittavan ajanjakson parantunut eli
(Honorton, 1975). Jos lukee pelkästään Wi- kokeiden parempi kontrollointi ei heikentänyt
kipedian artikkelin (https://en.wikipedia.org/ psi-ilmiön voimakkuutta. Varsin tuore metawiki/Joseph_Banks_Rhine#Reception) samas- analyysi päätyi samankaltaiseen tulokseen vuota aiheesta, saa täysin vastakkaisen käsityksen: sien 1987–2010 aikana julkaistujen tutkimuslähteessä väitetään, että Rhinen korttikokeiden ten osalta (Storm, Tressoldi, Di Risio, 2012).
tuloksia ei olisi onnistuttu toistamaan muissa
laboratorioissa ja Rhinen saamat positiiviset On huomattava, että hyvin pieni efektikoko tartulokset selittyisivät heikolla metodologialla. koittaa sitä, että em. kokeiden psi-ilmiö on hyNäihin argumentteihin on esitetty erinomaista vin heikko, vain jonkin verran arvausta paremkritiiikkiä mm. lähteissä Honorton (1975) ja pi; sillä ei siten ole nähtävissä mitään mielekästä
Carter (2012).
käytännön sovellutusta. Toisaalta esimerkiksi
lääketieteessä jonkin lääkkeen (esimerkiksi asKorttien arvaamista kutsutaan pakotetuksi va- piriinin kyky vähentää sydänkohtauksia) pielinnaksi. Vastaavista koeasetelmista julkaistiin nelläkin efektikoolla voi olla isossa populaativuonna 1989 ns. meta-analyysi, jossa huomi- ossa hyödyllinen vaikutus. Tässä on oleellista
oidaan kaikki julkaistut tutkimukset, tutki- kuitenkin toistettavan efektin olemassaolo,
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joka ei poistu koejärjestelyitä tiukentamalla
ja kokeiden määrää kasvattamalla kuten voisi
odottaa, jos ilmiö olisi pelkästään mielikuvituksen tuotetta.
Ganzfeld-kokeet
Korttien arvailu on pitkissä koesarjassa koehenkilöiden mielestä varsin tylsää puuhaa.
Jotkut parapsykologian tutkijat arvelevat, että
ehkä psi-efekti jää siksi niin pieneksi. Ganzfeldkokeet pyrkivät luomaan telepatialle otolliset
olosuhteet vähentämällä ulkoiset aistiärsykkeitä samalla, kun koehenkilöt ovat rentoutuneessa ja tarkkaavaisessa tilassa (Carter, 2012).
Kokeet suoritetaan akustisessa huoneessa mukavalla taaksepäin kääntyvässä tuolissa. Koehenkilön silmien eteen asetetaan tennispallon
puolikkaat ja huone valaistaan pehmeällä, punaisella valolla. Vastaanottavalla koehenkilöllä
on kuulokkeet päässä, joiden välityksellä hänelle annetaan rentoutusohjeita. Viidentoista
minuutin rentoutuksen jälkeen koehenkilöä
pyydetään vain olemaan rentoutunut ja kuvailemaan mitä tahansa ajatuksia ja kuvia hänen
mieleensä ilmaantuu. Seuraavan kolmenkymmenen minuutin ajan kuulokkeista tulee tasaista, neutraalia valkoista kohinaa.
Sana ”Ganzfeld” (=kokonaiskenttä) viittaa
luotuihin olosuhteisiin. Samaan aikaan toisessa akustisesti eristetyssä huoneessa toinen
koehenkilö, lähettäjä, avaa suljetun kirjekuoren, jossa on kohdekuva. Kokeen variaatioissa lähettäjä katselee satunnaisesti valittua
videoleikettä. Vastaanottovaiheen koehenkilö
valitsee arviointivaiheessa yhden kuvan/videon neljästä vaihtoehdosta, jolloin oikean kuvan tai videon arvaamisen todennäköisyys on
25 %.
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Charles Honorton julkaisi vuonna 1982 yhteensä 42 ganzfeld-kokeen tulokset: tulokset
olivat paljon sattumaa parempia. Johtava skeptikko, psykologian professori (nykyisin emeritusprofessori) Ray Hyman kävi läpi Honortonin aineiston ja analyysin ja ilmoitti löytäneensä vakavia metodologisia virheitä. Honorton
myönsi osan kritiikistä oikeutetuksi ja kävi läpi
uudelleen aineistonsa Hymanin kritiikin valossa: tulos oli edelleen tilastollisesti merkitsevä,
35 %:n osumatarkkuus arvauksen 25 %:ia vastaan. Debatti johti yhteiseen artikkeliin, jossa
Hyman ja Honorton pääsivät yhteisymmärrykseen entistä tarkemmista ja tiukemmista
kontrolleista. Tämä oli Honortonille ja muille
parapsykologian tutkijoille merkittävä asia, koska skeptikoilla on ollut tapana muuttaa sääntöjä
sitä mukaa, kun parapsykologit ovat saaneet positiivisia tuloksia entistä paremmilla koejärjestelyillä.
Uudet kokeet olivat ns. autoganzfeld kokeita,
joissa käytettiin tietokoneen arpomia kuvia tai
videoleikkeitä (siis tutkijat eivät valinneet lähetettäviä kohteita, vaan ne valittiin satunnaisesti
tietokoneohjelmalla). Lisäksi lähettäjän huone
oli akustisen eristyksen lisäksi sähkömagneettisesti eristetty, jolloin huijauksen mahdollisuus
informaation tavanomaisen välityksen keinoin
oli tehty niin vaikeaksi kuin mahdollista. Uusissa kokeissa käytettiin 240 koehenkilöä 354
kokeessa. Osumistarkkuus oli 34 % eli melkein
sama kuin aikaisemmissakin kokeissa; videoleikkeiden tunnistaminen onnistui vastaanottajilta paremmin kuin staattisten kuvien valinta.
Kaikkien kokeiden tulokset julkaistiin, jolloin
ns. pöytälaatikkoharhaa ei voinut syntyä (tällä
tarkoitetaan sitä, että negatiivisia tuloksia julkaistaan tieteessä yleensäkin vähemmän kuin
positiivisia tuloksia). Myöhemmin autoganz-

feld-kokeet on toistettu neljässä eri laboratoriossa Yhdysvalloissa ja Euroopassa: 675 kokeen
tulos oli edelleen 34 % osumistarkkuus. Osumatarkkuus oli parempi liikkuvan kuvan ja äänen
”vastaanottamisessa” kuin pelkän kuvan, jonka
osumatarkkuus ei ollut tilastollisesti arvausta
parempi. Tilastotieteen professori Jessica Utts
Kalifornian yliopistosta totesi, että kyseessä on
niin robusti efekti, että minkään muun tieteen
alalla ei olisi mitään epäilystä ilmiön todellisuudesta.

sa debatissa osoittautui, että kyseisten tutkijoiden metodologia oli ollut virheellinen (Bem,
Palmer & Broughton, 2001), eikä meta-analyysin toteutus ollut muutenkaan Honortonin
ja Hymanin sopimien periaatteiden mukainen
(Carter, 2012). Tämä kritiikki ei kuitenkaan
ole saavuttanut suomalaisia skeptikoita, joiden
nettisivulla tarina päättyy Miltonin ja Wisemanin johtopäätöksiin (http://www.skepsis.fi/
ihmeellinen/ganzfeld.html).
Ennaltatietämisen laboratoriokokeet

Hyman ei kuitenkaan myöntänyt, että parapsykologit olisivat lopulta osoittaneet tutkimuskohteensa olemassaolon. Hänen mukaansa
autoganzfeld-kokeet olivat täyttäneet suuren
osan tiukennetuista vaatimuksista, mutta eivät
kuitenkaan kaikkia (Hyman, 1994). Hän kiinnitti mm. huomiota arviointivaiheessa koehenkilölle esitettyjen vaihtoehtojen satunnaistamisessa mahdollisesti esiintyneisiin ongelmiin.
On myös esitetty, että autoganzfeld-kokeissa
ei sittenkään olisi onnistuttu riittävästi takaamaan lähettäjän ja vastaanottajan välisen tilan
äänieristystä (Marks, 2000). Hymanin mielestä
myöhemmätkään autoganzfeld-menetelmällä
saadut tutkimustulokset ja niistä tehty metaanalyysi (Storr, Tressoldi & Di Risio, 2010a)
eivät riitä osoittamaan, että psi-ilmiö olisi todellinen. Hän mm. vetosi muutamaan mielestään
hyvin tehtyyn koesarjaan, joissa tulos ei ollut tilastollisesti merkityksellinen, vaikka olikin hieman arvausta parempi (Hyman, 2010; ks. myös
vastine Storm, Tressoldi & Di Risio, 2010b).
Gandzfeldin tarinaan liittyy vielä eräs mielenkiintoinen sivujuonne. Milton ja Wiseman
(1999) julkaisivat meta-analyysin suoritetuista ganzfeld-kokeista, ja päätyivät tilastollisesti
merkityksettömään tulokseen. Sitä seurannees-

Monilla ihmisillä on kokemuksia aavistuksista,
joita voi luonnehtia ennaltatietämiseksi tai paremminkin ennaltatuntemiseksi. Jokainen lienee kokenut, että ajattelee ystäväänsä juuri ennen, kuin hän soittaa. Ilmiölle on olemassa uskottavia selityksiä. Kyseessä voi esimerkiksi olla:
• sattuma
• valikoiva muisti (vain merkitykselliset tuntemukset muistetaan, harhaan menneet unohtuvat)
• henkilön normaali havainto tai tieto, joka on
unohtunut tai ei ole tullut tietoisuuteen
Asiaa on tutkittu myös laboratoriokokeissa.
Radinin (2004) kokeissa koehenkilöt oli kytketty ihon resistanssia mittaavaan laitteeseen;
esimerkiksi hikoilu tai jännittäminen muuttaa
laitteen lukemaa (myös monia muita fysiologisia indikaattoreita on käytetty). Koehenkilöille
näytettiin tietokoneen arpomana satunnaisessa
järjestyksessä valokuvia, jotka oli erikseen luokiteltu viisiportaisella asteikolla rauhallisesta
emotionaaliseen. Koehenkilöt eivät olleet nähneet kuvia etukäteen eivätkä tienneet kuvien
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lukumäärää. Radinin neljässä koesarjassa oli
133 koehenkilöä, jotka katsoivat kuvia yhteensä 4569 kertaa. Ihon resistanssi muuttui
sattumaa useammin ennen kuin koehenkilölle
näytettiin emotionaalinen kuva. Jälleen kerran efektikoko oli pieni, mutta se oli suurempi
kuin sattuma antaisi olettaa.
Psykologian professori Daryl Bem on tehnyt lisätutkimuksia ennaltatuntemisesta. Bem työskentelee maineikkaassa Cornellin yliopistossa.
Hän teki yhdeksän koetta, joihin osallistui yli
1000 koehenkilöä (Bem, 2011). Bemin kokeiden ideana oli hyödyntää psykologian hyvin tuntemia lainalaisuuksia ja tutkia, voisiko
koehenkilön reaktioon vaikuttaa ärsyke, joka
annetaan vasta reaktion jälkeen. Tutkimustehtävänä oli siis selvittää, voisiko tulevaisuuden
tapahtuma vaikuttaa nykyhetkeen. Yhdessä
Bemin kokeessa koehenkilöille esitettiin tietokoneen näytöllä kaksi verhottua kuva-alustaa.
Koehenkilön piti arvata, kumpi kuva tulisi
sisältämään paljaan harmaan seinän ja kumpi
kuvan, jonka sisältö oli eroottinen. Tietokone
arpoi kuvan sijainnin vasta koehenkilön arvauksen jälkeen; koehenkilöt eivät olleet tästä
tietoisia, vaan he uskoivat kuvien jo olevan
verhon takana. Koejärjestely toteutettiin myös
”tavallisilla” kuvilla (ei eroottista sisältöä) ja
epämiellyttävillä ei-eroottisilla kuvilla. Suurin
osa kuvista oli otettu kuvapankista, jonka kuvien emotionaalinen vaste oli validoitu toisessa,
riippumattomassa tutkimuksessa.
Luonnollisesti koehenkilöt olivat etukäteen
antaneet suostumuksensa kokeeseen, joka sisälsi eroottisten kuvien katselua. Kuvien esitys
oli satunnaisgeneraattorilla satunnaistettu eikä
kokeenvalvoja etukäteen tiennyt, mikä kuva
kulloinkin valitaan. Koehenkilöiden tehtä-
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vänä oli arvata (tai ennaltatuntea) kummassa
paikassa eroottisen kuva sijaitsee. Kahdeksassa muussa koesarjassa koeasetelmaa varioitiin,
esimerkiksi tutkittiin negatiivisen kuvan välttämistä. Kaikkiaan yhdeksän koesarjan tulos
oli sattumaa parempi eli tilastollisesti erittäin
merkitsevä (efektikoko vahvisti johtopäätöksen). On vielä syytä mainita, että Bemin artikkeli julkaistiin arvostetussa sosiaalipsykologian
lehdessä, jossa on tiukka vertaisarviokäytäntö.
Yksi Bemin koesarja käsitteli sanojen muistamista. On hyvin tunnettua, että ihmiset muistavat satunnaisen sanaluettelon paremmin, jos
he saavat ensin painaa sanoja mieleensä. Bemin
tietokoneella suoritetussa kokeessa koehenkilöt näkivät ensin sanaluettelon, minkä jälkeen
he kirjoittivat ylös muistetut sanat. Sen jälkeen
50 % sanaluettelon sanoista arvottiin muistiharjoituksiin, mitkä siis tehtiin vasta vastaamisen jälkeen. Loput 50 % sanoista toimi verrokkiryhmänä eli niitä ei jälkikäteen harjoiteltu.
Myös tässä kokeessa saatiin tilastollisesti merkitsevä tulos: jälkeenpäin tehdyt harjoitukset
näyttivät parantaneen kyseisten sanojen muistamista ennen harjoittelua! Ehkä yllättävimmät kommentit Bemin (2011) tutkimuksesta
ovat tulleet kriitikkojen taholta: Bemin tutkimukset ovat objektiivisesti korkeatasoisia ja
nykyisten kokeellisen psykologian standardien
mukaisia, mikä kriitikkojen mukaan vain viittaa siihen, että ehkäpä kokeellisen psykologian
kriteereissä on parantamisen varaa (Francis,
2012; LeBel & Peters, 2011).
Bem vetosi artikkelissaan tiedeyhteisöön, että
hänen tekemiänsä kokeitaan alettaisiin replikoida eli toistaa toisissa laboratorioissa. Tätä
tarkoitusta varten hän antoi tutkimusprotokollansa ja tietokoneohjelmansa ilmaiseksi

käyttöön kaikille kiinnostuneille tutkijoille.
Tutkijayhteisö reagoikin ilahduttavan nopeasti. Sanojen ennaltamuistamiskokeista ilmestyi
heti seuraavana vuonna kaksi tutkimusta, joiden yhdeksässä kokeessa oli mukana yli 3000
koehenkilöä (Ritchie et al., 2012 ja Galak et
al., 2012). Kyseiset tutkimukset eivät onnistunut toistamaan Bemin löydöksiä, vaikka he
noudattivat Bemin protokollaa. Myös Bemin
käyttämiä tilastollisia menetelmiä kritisoitiin.
Jotkut julistivat tapauksen loppuun käsitellyksi
(mm. Novella, 2012).
Asia ei kuitenkaan ollut vielä lainkaan selvä.
Bem yhdessä muiden tutkijoiden kanssa on
koonnut kaikki julkaistut kokeet (yhteensä
90 koetta 33:sa laboratoriossa ja 14 maassa),
niin positiiviset kuin negatiivisetkin, yhteen
meta-analyysiin, jonka mukaan kokonaistulos
on kuin onkin tilastollisesti merkitsevä (Bem
et al., 2014). Bem ja kumppanit ottivat huomioon myös tilastollisia menetelmiä koskevan
kritiikin; tulos säilyi merkitsevänä myös toisenlaisessa tilastollisessa analyysissä.
Tarkastellaan seuraavaksi nykyaikaista meediotutkimusta, jonka historiaa jo johdannossa hieman käsiteltiin.
Moderni meediotutkimus
Meedioiden tutkimuksessa oleellista on kontrolloida ns. kylmä lukeminen (”cold reading”).
Kyseessä on tietojen kalastelu henkilöltä itseltään sopivan monitulkintaisilla ja epämääräisillä arvauksilla; yleensä ihmiset kiinnittävät huomiota vain oikeaan osuneisiin (tai
niiksi tulkittuihin) tiedonantoihin, virheelliset tiedonannot unohdetaan. Tässä auttaa
myös ihmistuntemus ja tilastojen tuntemus

(silloin puhutaan ”lämpimästä lukemisesta” eli
”warm reading”). Joskus voi tapahtua niinkin,
että meedio tai selvänäkijänä toimiva henkilö on ottanut asiakkaastaan etukäteen selvää
eri lähteistä, jopa yksityisetsivää apuna käyttäen (”hot reading” eli suoranainen petos).
Tieteellinen meediotutkimus syntyi jossain
mielessä uudelleen, kun Arizonan yliopiston
professori Gary Schwartz kiinnostui aiheesta.
Schwartzin tapauksen tekee erityisen kiinnostavaksi se, että hänen tieteellinen uransa psykologian tutkijana on ollut häikäisevä
(huippuyliopistojen professuureja, yli 400
vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, mm. kuusi artikkelia Science-lehdessä). Swartz aloitti
tutkimuksensa 1990-luvun lopussa aluksi ns.
single blind -tutkimuksella, jossa koehenkilö
tiesi meedion identiteetin, mutta meedio ei
tiennyt mitään koehenkilöistä etukäteen (McLuhan, 2010). Meediolle sallittiin kysymykset, jotka olivat sellaisia, joiden vastauksena
oli kyllä tai ei. Myöhemmin tehtiin myös ns.
double blind -tutkimuksia, joissa koehenkilöt
ja meediot olivat toisilleen ennestään tuntemattomia. He olivat eri paikoissa ja keskustelivat puhelimen välityksellä. Tämä poistaa kehon kielen lukemisen, mutta ei äänen sävyjen
antamaa informaatiota. Yliopisto-opiskelijat
toimivat kontrolliryhmänä, joka tuotti arvauksia koehenkilöstä; tämä tarjosi vertailukohdan meedioiden tuottamalle informaatiolle.
Lopuksi koehenkilöt arvioivat meedioiden
antamien tietojen ja opiskelijoiden arvausten oikeellisuutta kuusiportaisella asteikolla.
Kahden koehenkilön ja viiden meedion tutkimuksessa keskimääräiset oikeaksi tulkitut
tiedonannot (”lukemukset”) koehenkilöiden
elämästä ja edesmenneistä sukulaisista olivat noin 80 % luokkaa, kun taas opiskelijoiden arvauksien kohdalla luku oli alle 40 %.
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Ei liene yllättävää, että skeptikot kiinnostuivat
Schwartzin tutkimuksista. Ensin taikuri James
Randi esitti oman kritiikkinsä, mutta Randilla ei ole minkäänlaista tieteellistä koulutusta
eikä tieteellistä kompetenssia; hän on kyllä
taitava huijausten paljastaja, mutta on näyttöä
siitä, että hän ei itsekään toimi aina rehellisesti
(Storr, 2014). Paljon tarkempaa ja asiallisempaa kritiikkiä tarjosivat Wiseman ja erityisesti
Hyman (2003). He kiinnittivät huomiota mm.
siihen, että kylmä lukemista ei kontrolloitu riittävästi, koska meediot puhuivat suoraan koehenkilöiden kanssa (puheesta voi päätellä monia asioita, mm. sukupuoli, ikä, jopa koulutustaso yms.). He kritisoivat myös opiskelijoiden
muodostamaa kontrollidataa harhaanjohtavaksi: opiskelijoiden arvaukset olivat satunnaisia,
mutta meedioiden lukemukset saattoivat olla
epämääräisempiä ja siten alttiimpia virhetulkinnoille. Parempi kontrolli olisi sellainen,
jossa koehenkilöt arvioisivat sokkona oman lukemuksensa lisäksi lukemuksia, jotka on tehty
toisille koehenkilöille.

Meedioita oli kahdeksan ja kukin meedio antoi kaksi lukemusta. Tuloksena oli 13 osumaa
16:sta; tulos oli tilastollisesti merkitsevä kohtalaisella efektikoolla eli kyseessä on pienestä
otoskoosta huolimatta varsin hyvä tulos. Tutkimus oli toteutettu niin, että meediot voisivat
saavuttaa optimaalisen tuloksen mahdollisimman kontrolloiduissa olosuhteissa. Etunimen
antamisella haluttiin optimoida meedion suoritusta. Kenties jonkun mielestä tässä olisi riittävä pohja kylmälukemiselle. Jos tältä tuntuu,
voi itse yrittää, kuinka helppoa on arvata ihmisen elämäntarina pelkän etunimen perusteella.
On mielenkiintoista, että Beischel ym. (2015)
on onnistunut toistamaan kokeensa tulokset
suuremmalla lukemusten määrällä: koehenkilöt tunnistivat 38 lukemusta 58:sta (tulos on tilastollisesti merkitsevä). Tutkimuksen luotettavuutta lisäisi se, että riippumaton tutkimusryhmä – joka kenties vielä edustaisi skeptikkojen
leiriä – onnistuisi toistamaan tulokset.

Skeptikoiden suhtautuminen parapsykoloSchwartz otti kritiikin huomioon myöhemmäs- giseen tutkimukseen
sä tutkimuksessaan, jossa käytettiin triple blind
-ase-telmaa eli kolmoissokkoutusta (Beischel & Miksi skeptikot eivät ole vakuuttuneet parapsySchwartz, 2007). Meediot eivät tienneet koe- kologian tutkimustuloksista tai ylipäätään minhenkilön tai heidän edesmenneiden läheisen- käänlaisen psi-ilmiön esiintymisestä missään
sä henkilöllisyyksiä eivätkä koehenkilöt olleet olosuhteissa milloinkaan tunnetun historian
missään tekemisissä meedioiden kanssa luke- aikana? Tässä on kysymys perustavaa laatua
musten aikana. Meediot saivat tietää vain edes- olevista oletuksista maailman ja tietoisuuden
menneen etunimen. Tutkija, jolle lukemukset luonteesta. Tiede on kyennyt tuottamaan luoedesmenneistä tehtiin, ei tiennyt koehenkilöi- tettavaa tietoa maailmasta ja ihmisestä täysin
den identiteettiä. Lopuksi koehenkilöt saivat materialistisen filosofian (naturalismin) pohjalkaksi lukemusta arvioitavakseen: yksi lukemus ta. Siksi ei ole yllättävää, että kaikki puhe psioli heille tarkoitettu ja toinen lukemus toiselle ilmiöstä, uskonnosta tai henkisyydestä voi vaikoehenkilölle (lukemusparit oli valittu tietyin kuttaa vain ihmisen toiveajattelulta ja mielikukriteerein). Koehenkilöiden piti arvioida lu- vitukselta. Ääriesimerkin tästä tarjoaa kuuluisa
kemusten sopivuutta 6-portaisella asteikolla. fyysikko ja lääkäri Hermann von Helmholzt,
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joka sanoi, ettei uskoisi telepatiaan, vaikka raalit tutkijat olisivat kyenneet toistamaan
kaikki Royal Societyn jäsenet niin todistaisivat
ja vaikka hänen omat aistinsa sen vahvistaisivat. • psi-ilmiö määritellään niin väljästi, että sitä ei
voi kokeellisesti falsifioida (esimerkiksi skeptiSkeptikoiden tavallinen tapa suhtautua para- sen tutkijan saama nollatulos voidaan selittää
psykologiseen tutkimukseen on ajatella, että sillä, että tutkijan epäily johti kokeen epäonnispositiiviset psi-tutkimukset ovat vain merkki tumiseen)
huonosta metodologiasta, itsepetoksesta tai
suoranaisesta huijauksesta (tämä on esimerkik- • parapsykologiassa ei ole tapahtunut edistystä
si evoluutiobiologi Richard Dawkinsin kanta). samalla tavalla kuin muussa normaalitieteessä;
Usein myös vedotaan filosofi David Humen psi-ilmiön ymmärrys ei ole edistynyt Rhinen
ihmeitä koskevan argumenttiin tai sen muun- 1930-luvun korttikokeista
nelmaan: yliluonnollinen tapahtuma, tässä siis
jokin psi-ilmiö, on niin epätodennäköinen tai • parapsykologisen tutkimuksen metodologimahdoton, että hyvin kaukaa haettukin luon- set heikkoudet: huonosti toteutetun tutkimuknollinen selitys on uskottavampi. Tässä hen- sen perusteella ei voi tehdä mitään johtopäägessä on esitetty, että riittää näyttää, että hui- töksiä
jaus on periaatteessa mahdollinen; sitä ei edes
tarvitse osoittaa tapahtuneen. Päättely on siinä • tilastolliseen merkitsevyyteen turvautumimielessä sitovaa, että huijauksen mahdollisuut- nen: pienetkin erot sattumasta tulkitaan merta ei voida koskaan missään tutkimuksessa täy- kityksellisiksi (Alcock toteaa, että psi-ilmiön
dellisesti sulkea pois.
sijasta yhtä hyvin vaikkapa Zeus voi huvikseen
silloin tällöin tuottaa tilastollisesti merkitseviä
Yksityiskohtaisempiakin argumentteja epäil- tuloksia)
lä psi-ilmiöiden olemassaoloa on esitetty. Eräs
johtavista tieteellisistä skeptikoista, psykolo- • psi-ilmiölle ei ole esitetty teoriaa, jota voitaigian professori James Alcock, esittää mm. seu- siin kokeellisesti testata.
raavia syitä sille, miksi hän ei usko psi-ilmiön
Alcockin kritiikki on mielestäni hyvin perustelolemassaoloon (Alcock, 2003):
tua, mutta kritiikkiin on mahdollista ainakin
• parapsykologiassa ei ole yksimielisyyttä siitä, osittain vastata. On syytä todeta, että tutkijat
ovat ottaneet asianmukaisen metodologisen krimitä psi-ilmiössä tarkkaan ottaen tutkitaan
tiikin huomioon jo Rhinen korttitutkimuksista
• psi-ilmiö määritellään negaationa: kun luon- lähtien. Lisäksi toistettavuuden kriteerin täyttynolliset syyt eivät selitä havaintoja, jäljelle jää misestä voi olla eri mieltä edellä esitettyjen tutselittämätön, jota sitten kutsutaan psi-ilmiöksi kimusten valossa. Ilmeisesti Alcockin ja muiden
skeptikoiden vaatima toistettavuus tarkoittaa
• toistettavuuden puute: Alcockin mukaan pa- sitä, että ”neutraali” tutkija voisi toistaa äärimrapsykologia ei ole (vuoteen 2003 mennessä) mäisen tiukasti kontrolloidun kokeen siten, että
kyennyt tarjoamaan yhtään koetta, jonka neut- koesarjan tulos olisi aina tilastollisesti merkitsevä.
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Tätä ehtoa psi-ilmiön kokeet eivät täytä, mutta
toisaalta se on odotettavissa, koska arkipäiväinenkin heikko ilmiö voi ihmistutkimuksessa
tuottaa välillä tilastollisesti merkityksettömiä
tuloksia. Alcock on kuitenkin harvinainen
skeptikko siinä mielessä, että hän todella on
perehtynyt julkaistuihin tutkimuksiin. ”Tavalliset” skeptikot eivät yleensä vaivaudu lukemaan parapsykologian tieteellisiä julkaisuja,
koska heille riittää johtavien skeptikkojen vakuutus, että mitään psi-ilmiötä tukevaa tutkimusta ei ole olemassa (Tsakiris, 2007a).
Alcock vaikuttaa rehelliseltä, mutta on skeptikkoja, jotka haluavat nollata positiiviset
psi-löydökset vaikka väkisin. Esimerkiksi Rupert Sheldrake tutki, tietävätkö koirat milloin
heidän omistajansa ovat palaamassa kotiin
(Sheldrake, 2002). Sheldrake antoi Wisemanin käyttää omaa tutkimusvälineistöään ja
Jaytee-nimistä koiraa. Wiseman ilmoitti lyhyen tutkimuksensa perusteella kumonneensa
väitteet Jayteen telepaattisista kyvyistä. Kuitenkin Wisemanin aineiston analyysi paljasti,
että aineisto itse asiassa tuki Sheldraken tulkintaa siitä, että Jaytee kykeni ennakoimaan
omistajansa kotiin saapumisen. Lopulta Wiseman joutui tunnustamaan tämän (Tsakiris,
2007b). Tapauksen yksityiskohdat ja muu
Wisemanin kyseenalainen toiminta on dokumentoitu mm. lähteissä Carter (2010) ja Tsakiris (2015). Wisemanin oma käsitys tapahtumien kulusta on kovin toisenlainen (Wiseman, 2011).
Lopuksi
Teosofian tai yleensäkin henkisen maailmankatsomuksen näkökulmasta ihmisen yliaistilliset kyvyt ovat mahdollisia. Tästä ei kuitenkaan
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suoraan seuraa se, että kyvyt välttämättä tulisivat tavallisilla ihmisillä esille laboratorio-olosuhteissa. Niinpä olin hieman yllättynyt, että
psi-ilmiön puolesta on olemassa jonkinlaista
tieteellistä näyttöä. Joka tapauksessa tieteellisen tutkimuksen mahdollisesti paljastama psiilmiö on niin heikko, että sillä ei käytännössä
tee mitään: sillä ei voi ennustaa lottonumeroita
tai voittaa Randin miljoonan dollarin haastetta. Randin palkinnon voittamisella sinänsä ei
olisi suurta tieteellistä merkitystä, koska yksittäinen koe ei ratkaise mitään; se voi toimia
vain jatkotutkimusten alkuna. Sitä paitsi vaikka Randi itse vakuuttuisi psi-ilmiöstä, tämä ei
vakuuttaisi skeptikkojen enemmistöä. Todennäköisesti he vain ajattelisivat säälivästi, että
vanhan miehen arvostelukyky petti.
Tieteellisellä psi-ilmiöllä ei ole mitään erityistä
käytännön merkitystä, mutta sillä on suuri periaatteellinen merkitys. Jos psi-ilmiö on todellinen, se viittaa voimakkaasti siihen, että ihminen ei ole pelkästään biologinen olento. Myös
kuolemanrajatutkimus (Näreaho, 2015) ja lasten jälleensyntymismuistojen tutkimus (esim.
Savinainen, 2012) viittaavat samaan johtopäätökseen. Vaikka näiden alojen tieteellinen
tutkimus ei tietenkään todista, että henkinen
ihmiskuva olisi oikea, tutkimusten tulokset
ovat erinomaisen yhteensopivia henkisen ihmiskuvan kanssa.
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Mitra Virtaperko

Yrjö Kallinen suomalaisen zenin edelläkävijänä

O

nko Yrjö Kallinen, s. 1886, k. 1976,
edelleen tunnettu ja ajankohtainen?
Ainakin Kallinen kiinnostaa edelleen. Viimeisin Kallisesta kirjoitettu elämäkerta on niinkin tuore kuin vuodelta 2011
(Matti Salminen). Lahden kaupunginteatteri
esitti syksyllä 2015 Saana Lavasteen ohjaamaa nuortennäytelmää Sankari, joka kertoo
Kallisesta. Mitä enemmän
olen itse Kallisen elämään ja
ajatteluun perehtynyt, sitä
vakuuttuneempi olen siitä,
että hän on edelleen ajankohtainen, ja kun mietiskelen Euroopan muuttunutta
ja horjuvaakin turvallisuusja geopoliittista tilannetta,
Kallisen ajattelu tuntuu entistäkin ajankohtaisemmalta.

uskonnolliset ja filosofiset traditiot kiinnostivat. Hän oli kasvissyyöjä ja pasifisti, kummatkin
varsin epätavallisia elämänvalintoja 1910-luvun
Oulussa. Työuransa hän aloitti rautatieläisenä,
ja siinä asemassa hänet valittiin Suomen itsenäistymisen jälkeen ja sisällissodan alkuvaiheissa
toimineeseen komiteaan, jonka tarkoituksena
oli rauhan ja järjestyksen säilyttäminen Oulussa.

Kuka Kallinen oli?
Kuka Kallinen oli? Kallista voi lähestyä hyvin
monenlaisesta näkökulmasta, samoin hänen
elämänsä kulku oli myös tavattoman rikas ja
monipolvinen. Hän koki ja todisti Suomen
viime vuosisadan merkittävimmät käänteet:
ensimmäisen maailmansodan ja sitä seuranneen Suomen itsenäistymisen. Sisällissodan ja
sotavankeuden. Toisen maailmansodan ja sen
jälkeen kylmän sodan.
Kallinen oli nuoresta pitäen sekä sosialisti että teosofi, jota kaikkien maitten, mutta erityisesti Intian,
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Valkoisten valloitettua Oulun Kallinen vangittiin, vaikka hänen toimintansa komiteassa
oli vaikuttanut merkittävästi siihen, että Oulussa vältyttiin suurilta taisteluilta toisin kuin
niin monissa muissa kaupungeissa. Neljän
sotavankeusvuoden aikana hänelle langetettiin neljä kuolemantuomiota perusteettomin
syin. Tuomioita ei kuitenkaan toimeenpantu.
Vankeudessa ollessaan hän omien sanojensa
mukaan oppi, että vapaus on mielen tila, joka
ei riipu ulkoisista olosuhteista – samaan johtopäätökseen tuli myöhemmin myös Nelson
Mandela.

Sodan jälkeen Kallisesta tuli osuusliikkessä työuransa tehnyt aikuiskouluttaja ja kansansivistäjä,
kymmenen kirjan ja lukemattomien artikkelien,
lehtijuttujen ja julkaisujen kirjoittaja. Valtakunnan poliitikko hänestä tuli jatkosodan jälkeisinä
vuosina, kun hänet valitttiin eduskuntaan sosiaalidemokraattisen puolueen listalta ilman että
hänen tahtoaan asettua ehdolle oli häneltä itseltään edes kysytty. Vuosina 1946-1948 Kallinen
oli Suomen tähän asti ensimmäinen ja viimeinen pasifisti puolustusministeri, joka kieltäytyi
osallistumasta mihinkään armeijan toimintakykyä lisäävään päätöksentekoon tai asehankintoihin. Koko elämänsä ajan hän oli sananmukaisesti kaikesta kiinnostunut himolukija, joka luki
kaiken minkä käsiinsä sai – nuorena poikana
hän mm. opiskeli omin päin englannin kielen
voidakseen lukea Intian filosofiaa käsittelevää
kirjallisuutta. Hänen muodollinen koulutuksensa oli kansakoulu, mutta presidentti Kekkonen
nimitti hänet 1960-luvulla opetusneuvokseksi.

näjän Suomen suuriruhtinaskuntassa ja kuoli
1976 modernissa terästeollisuus-, laivanrakennus-, ja Marimekko-Suomessa, joka asemoi itseään parhaansa mukaan kylmän sodan blokkien väliin.
Kallinen ja zen

Entä mikä tekee Kallisesta suomalaisen zenin
edelläkävijän? Kallisen elämässä zen näyttelee
vain sivuosaa. Kuitenkin suomalaisen zenin
historian kannalta hän on merkittävä hahmo.
Hän kirjoitti ensimmäisen suomalaisen kirjan
zenbuddhalaisuudesta; vieläpä monin tavoin
erinomaisen ja kriittistä tarkastelua kestävän
kirjan. Saavutus on hämmästyttävä, kun ymmärtää, että Kallinen oli kirjaa kirjoittaesssaan
zen-innostuksensa suhteen Suomessa varsin
yksin. Ensimmäinen buddhalainen yhdistys,
Buddhismin ystävät, perustettiin 1949, mutta
buddhalaisuus ja zen alkoivat herättää kiinnostusta Suomessa oikeastaan vasta parikymmentä
Erityisesti Kallinen oli ihmisten perimmäisestä vuotta myöhemmin, 60-luvun lopulla, ja vasta
veljeydestä vakuuttunut maailmankansalainen nyt, kun eletään 2010-lukua, zen ja meditaatio
ja suuri humanisti, ihmisten välistä yhteistoi- ovat tulleet yleisesti tunnetuksi käsitteenä.
mintaa ja sosiaalista vastuuntuntoa painottava
oman tiensä kulkija. Hän vannoi nuorena nou- Kallisen kirja oli "Zen, Idän sanoma valaistukdattavansa ainoastaan omantuntonsa ääntä, ja sesta. Lähteitä käyttäen toimittanut Y.K", ja se
hän myös piti valansa. Kallinen osallistui yhteis- ilmestyi vuonna 1944. (2. painos v. 1991, Suokunnalliseen toimintaan politiikasta, kulttuu- men Teosofinen seura.)
rista, koulutuksesta, filosofiasta ja psykologiasta
lähtien, mutta ei pelännyt ottaa kantaa mihin ta- Kallinen kirjoitti kirjan pääosin keväällä 1944
hansa käytännölliseen, materiaaliseen tai sosiaa- jatkosodan viime vaiheissa, Neuvostoliiton
lisiiin kysymykseen tilanteen sitä vaatiessa. Hän suurhyökkäyksen aikoihin. Jo vuonna 1942
oli legendaarinen, maankuuluu puhuja, joka piti hän oli julkaissut artikkelin buddhalaisuudesta
elämässään ainakin 4000 julkista puhetta. Muu- Suomen Sosiaalidemokraatti -lehdessä. Mattama Kallisen puhe löytyy nykyään YouTubesta, ti Salminen rakentaa Kallis-elämäkerrassaan
ja niistä saa hyvän käsityksen hänen mukaansa osuvasti kontekstin artikkelille. Se toimikoon
tempaavasta ja karismaattisestakin tyylistään. myös johdatuksena siihen Suomeen, jossa KalKallinen syntyi vuonna 1886 keisarillisen Ve- linen kirjoitti zen-kirjansa:
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"On siinä ollut suomalaisella asemasotaan jumittuneella sotilaalla ihmettelemistä, kun hän
on keväällä 1942 korsussa avannut Suomen
Sosiaalidemokraatti -lehden ja löytänyt sieltä
Yrjö Kallisen kirjoituksen "Mitä on buddhalaisuus?". Kallinen käy artikkelissa läpi Buddhan
ja buddhalaisuuden historiaa ja siitä muodostuneita mielikuvia länsimaissa. (...) Kuvitellaanpa
vaikka Rokan Antin kaltainen sotilas seuraavaa
tekstiä lueskelemaan:

Kallinen itse kuvailee pari vuotta myöhemmin
kirjaansa sen esipuheessa näin: "Seuraavassa
yritetään muutamia lähdekirjoja noudatelleen
esitellä ehkä vaikeimmin tulkittavaa buddhisistista ajatussuuntaa, joka Japanissa tunnetaan
nimellä "zen". Monet näkevät zenissä buddhismin sisäisimmän, elävimmän ajatuksen, jonka
laadun ja luonnon oivaltaminen auttaa ymmärtämään yleensä buddhismin tosi olemusta
ja laatua – sitä elävää buddhismia, joka ei ole
niiden tai näiden oppirakennelmien uskonva"Antakaamme lopuksi puheenvuoro buddha- raisessa omaksumisessa, vaan ajatus- ja tunnelaiselle Bhikkhu Sudharalle, joka lausuu kirjas- harhoista vapautuvassa elämässä."
sa Message of Buddhism seuraavaa: Buddhalaisuus opettaa tietä täydelliseen hyvyyteen ja Zen, Idän sanoma valaistuksesta -kirjan pääviisauteen ilman persoonallista jumalaa; kor- asialliseksi lähteiksi Kallinen ilmoittaa Alan
keinta tietoa ilman 'ilmestystä'; moraalista maa- Wattsin kirjan "The Spirit of Zen" (1936) sekä
ilmanjärjestystä ja hyvitystä, joka välttämättä D.Suzukin teokset. Tässä Kallinen seuraa aitoteutuu luonnonlakien ja oman olemuksem- kansa länsimaista virtausta – Watts ja Suzume luonnosta johtuen; loputonta olemista ki olivat tärkeimmät niistä henkilöistä, jotka
ilman erillistä 'kuolematonta sielua', ikuista au- muovasivat zenistä kehittyvää kuvaa 1900-lutuutta ilman paikallista taivasta; vapautuksen vun ensimmäisellä puoliskolla Euroopassa ja
mahdollisuutta ilman sijaisvapahtajaa, pelas- Yhdysvalloista. Todennäköisesti Kallinen käyttusta, jossa kukin on oman pelastajansa ja joka ti yksinkertaisesti niitä lähteitä, joihin hänen
voidaan saavuttaa tässä elämässä tämän maan oli mahdollista päästä käsiksi.
päällä harjoittamalla omia kykyjä, ilman rukouksia, uhraamisia, katumustekoja tai seremoni- Esipuheen jälkeen Kallinen käy rohkeasti asioita, ilman ammattipappeja, ilman pyhismys- aan. Selvittäessään sanan "zen" merkitystä ja
ten välitystä, ilman jumalien armoa.
etymologiaa hän hyppää zenin ytimeen: kysymys todellisuudesta on kysymys kokemisesta,
Onko tämä uskontoa?
ja tämä kokeminen on taas pohjimmiltaan sanojen ulottumattomissa, jotakin joka ylittää saTekisi mieli sanoa: Se ei liene vähemmän kuin nat. Kallinen palaa teemaan kirjan edetessä yhä
uskontoa, sen vuoksi, että se on enemmän kuin uudelleen ja uudelleen. Ehkäpä se on ollut aiuskontoa."
kanaan luterilaisen yhtenäiskultturin Suomessa
niin tavaton ajatus, että sitä on pitänyt kaiken
Lähde nyt tällaisen tekstin jälkeen väijymään aikaa painottaa. Toisaalta Kallinen ei ole pai"pensasneuvostoliittolaista" – varma huti!" notuksessaan yksin eikä vailla perusteita; aja(Salminen: Yrjö Kallisen elämä & totuus. Like tus on tavaton ja mahdoton niin kauan kun
2011)
sitä tarkastelee erittelevän ajattelun varassa!
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Niin kauan kun zeniä yrittää ymmärtää, siitä ei
saa otetta millään lailla. Ja jos zeniä "yrittää olla
ymmärtämättä" lopputulos on, jos mahdollista,
entistä kehnompi, pelkkää sekasotkua. Ehkä
juuri tämän mahdottomuuden takia kaikki
zen-opettajat sukupolvesta toiseen, uudestaan
ja uudestaan, puhuvat siitä, mistä ei voi puhua.
Zenin klassinen määritelmä, se joka on laitettu
zenin ensimmäisen patriarkan, Bodhidharman,
nimiin, kuuluu näin:
Opetus kirjoitusten ulkopuolella,
joka ei riipu sanoista,
osoittaa suoraan ihmismieleen:
nähdä oma luontonsa ja tulla Buddhaksi.
Oliko tämä todellisuuden ja totuuden kokemuksellisuus ja kokemuksen pohjimmainen sanoittamattomuus se asia, joka kiehtoi Kallista
zenissä erityisesti? Palaan asiaan tuonnempana.
Viivyttyään todellisuuden kokemisen sanattomassa luonteessa monen sivun verran, Kallinen
esittelee zenin historiaa. Samassa yhteydessä
tulee suppeasti mutta pätevästi esitetyksi yleistä buddhalaisuuden historiaa, mahajaanan ja
hinajaanan erityispiirteitä, käsitteet samsara ja
nirvana sekä toki myös valaistumiskokemukset, jotka Kallinen esittelee japanilaisin termein
kensho ja satori. Osansa saavat myös koanit,
zenin yhteydet Itä-Aasian taiteisiin ja teekulttuuriin, myös "zen-huumori", (mitenköhän se
eroaa muusta huumorista?) Kallinen on jopa
kääntänyt suomeksi osan Hakuin-zenjin ylistyslaulusta zazenille, tekstin, joka zen centerissäni lausutaan ennen opetuspuheiden aluksi.
Välillä Kallinen esittelee ehkä itselleen läheisempää aineistoa intialaisesta veda-traditiosta
ja teosofisista kirjoituksista, kun haluaa selven-

tää tai painottaa jotain seikkaa. Tämä tuntuu
ymmärrettävältä, kun tietää, että Kallinen oli
teosofisen seuran jäsen vuodesta 1909 lähtien aina kuolemaansa asti sekä koko elämänsä
ajan syvästi kiinnostunut hindulaisen tradition
teksteistä ja opettajista Gandhista Krishnamurtiin.
Kirja ei tarjoa käytännön meditaatio-ohjeita.
Zazen mainitaan ensi kerran ja ohimennen sivulla 82, kun kirjassa on sivuja 93. Kirjasta ei
siis ole apua henkilölle, joka haluaa harjoittaa
zeniä. Kallisen elämään perehtyessäni luin kolme hänen itsensä kirjoittamaa kirjaa, yhden
elämäkerran, erinäisen määrän internet-sivuja
sekä kuuntelin YouTubista kolmisen tuntia
Kallisen puheita. Missään ei känyt ilmi, että
Kallinen olisi koskaan varsinaisesti meditoinut puhumattakaan, että hän olisi harjoittanut
muodollista zen-meditaaatiota. Miten on mahdollista että hänen onnistui kirjoittaa pätevä
kirja zenistä?
Olisiko mahdollista, että zen kiehtoi Kallista,
koska zen puhui todellisuudesta, johon hän itse
oli saanut omien kokemustensa kautta kontaktin? Paljon on kirjoitettu ja spekuloitu "Yrjö
Kallisen valaistumisesta", ja viimeistään Esa
Kirkkopellon samanniminen näytelmä vuodelta 1995 loi tämän käsitteen. Kallisen omien
kirjojen ja kirjoitusten kautta käy kyllä selväksi,
että hänellä oli kokemuksia, jotka ratkaisevasti vaikuttivat hänen koko maailmankuvaansa
ja toimintaansa. Annan Kallisen kertoa kokemuksistaan itse:
"Nuorukaisiässäni menin jälleen kerran, kuten
usein ennenkin, kotikaupunkini ulkopuolelle
kävelemään vain saadakseni olla yksin ja tunteakseni luonnon läheisyyden.
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Näin, asiaa sen enempää ajattelematta, samaa tietä vastaani tulevan työläisen. Muutaman askelen päässä toisistamme vilkaisimme toisiimme, kuten hyviin tapoihin
kuuluu.

nomaton ihme. Että on olemassa tajunta, on
ihmeiden ihme.Palasin tavalliseen tajuuni,
mutta tuon hetken jälkeen en ole enää milloinkaan ollut täysin unessa."

Juuri kun ystävällisesti katsahdan häneen,
näen jotakin, mitä en ollut milloinkaan nähnyt. Olinko jotakin tuollaista ajatellut, sitä en
tiedä.

Tämä kokemus oli niin voimallinen ja merkityksellinen, että koko loppuelämänsä ajan
Kallinen palasi sen tuomaan oivallukseen:
me nukumme, me olemme unessa. Hän myös
toteaa useassakin kirjassaan, että tuon ensimmäisen kokemuksensa jälkeen hän ei enää
milloinkaan kokenut elämässään tylsiä hetkiä – elämästä itsestään tuli pysyvä mielenkiinnon kohde.

Näin ensi kerran ihmisolennon ihmeen, ihmisen eksistenssin, olemassaolon ihmeen! Näin
tuon ihmeen ikään kuin olemattomuuden
taustaa vasten. Näin pystyssäkäyvän olennon,
näin silmän, näin tajunnan silmien takana.
Yhtäkkiä tajusin, että oikeastaan me nukumme. Me olemme näkevinämme, ymmärtävinämme, mutta emme näe, emme ymmärrä.
Jos näkisimme, kuten minä nyt näin, olemassaolo olisi ihmettä alusta loppuun, kohta
kohdalta. Kaikki lukemamme selitykset eivät
selitä mitään. Että jotakin on olemassa, on sa-
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Mielestäni on hedelmätöntä pohtia sitä,
mikä oli Kallisen kokemusten "todellinen
luonne" ja oliko kyse valaistumiskokemuksista. Valaistumisesta puhuminen ja valaistumisleimojen leimaaminen lähimmäisen
otsaan on riskialtista puuhaa. Olennaista on
sen sijaan oivaltaa, että nämä Kallisen kokemukset vaikuttivat syvällä ja todellisella,

suorastaan ratkaisevalla tavalla hänen ajatteluunsa ja toimintaansa. Mielenkiintoista on
myös havaita, että ajan kuluessa Kallisen oivallus syveni ja siitä avautui uusia aspekteja:
"Toinen ehkä kertomisen arvoinen kokemus oli
tällainen:
Etenkin kovina pakkastalvina ajautui kotikaupunkiini kerjäläisiä. Olin vielä nuori, mutta
kuitenkin jo pienen ja kauniinkin kotini yksinäinen asukas. Ovelleni kolkuttavat kerjäläiset
merkitsivät minulle hieman omalaatuista pulmaa: jos annoin vähän, tuntoni syytti minua;
jos annoin paljon, omahyväisyyden piru kuiskutuksineen sai tuntoni sitäkin sairaammaksi.

Kyllä "minä" rikeeraa koko ajan, mutta sitä ei
enää oteta vakavasti."
Kallisen ensimmäisessä kokemuksessaan
tuntema hurmio olemassaolon ihmeestä on
kypsynyt ja esiin astuu syvempi myötätunnon kokemus. Samalla esiin astuu jonkinlainen realistisuus ja hyväksyntä: havainto "minästä", joka ensimmäisen kokemuksen ihmeellisyydestä huolimatta edelleen hyörii ja
pyörii ja pitää meteliä itsestään. Sitä ei vaan
enää oteta vakavasti. Ja tästä avautuu mahdollisuus toimia myötätuntoisesti lähimmäisten ja maailman hyväksi tässä ja nyt.

Mutta Kallinen jatkaa vielä syvemmälle:
Jälleen on edessäni avunpyytäjä. Käyn tiliä itseni kanssa. Ja taasen tapahtui jotakin yhtäkkiä, Ja kolmas tapaus oli tämä: (...) Jostakin tekstistä
luin jälleen Newtonin määritelmän, joka muisrajusti ja kirkkaasti.
tini mukaan kuului näin:
Käsitin, mikä idioottimainen egoisti minä olen
alituisine huolineni omasta kelvollisuudestani! "Kappaleet esiintyvät avaruudessa ikään kuin
Jos tuo ihminen on minulle tärkeä, kuten hä- ne vetäisivät toisiaan puoleensa voimalla, joka
nen tulee olla, mitä tuhannen vietävää sillä on on suoraan verrannollinen niiden massaan ja
väliä, olenko minä semmoinen tai tämmöinen? kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön."
Rahalla on oma ostovoimansa, tuo ihminen Tuo oli tuttua vanhastaan. Mutta tällä kertaa
käyttää sitä ja asia on loppuun käsitelty. Minun liittyi määritelmään jatko, joka kuului:
tunteeni omasta hyvyydestäni tai turmeltuneisuudestani eivät kuulu tähän asiaan. Eivätkä "Vetävätkö ne todella, en tiedä, ja jos vetävät, en
oikeastaan mihinkään asiaan. Jokin mitätön käsitä, miten se on mahdollista."
piruparka minussa, minä, on huolissaan itsestään. Kannattaako moiseen kiinnittää huomi- Ja jälleen kerran salama löi! Ensi kerran oivalota?
sin, mitä on totuudellisuus, kaiken tosi tieteen
sielu. Suuri, nerokas ihminen on kauan jatkuTuon tapauksen jälkeen en ole enää milloin- neiden, äärimmäisen huolellisten havaintojen
kaan ollut vakavasti huolissani sieluni kohta- ja laskelmien jälkeen päässyt selville luonnon
losta. Jos olen tuntenut surua, se on ollut surua järjestyksestä. Hän lausuu sen ideaaliseen sellähimmäisilleni aiheuttamani surun johdosta. västi, täsmällisesti, kauniisti. Mutta koska toJos askeleni on tuntunut keveämmältä, sitä on tuudellisuus on hänen sielussaan virinnyt, hän
keventänyt jonkun olennon ilo.
ei sano: Näin on, tässä on totuus, asia on selvä.
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Vaan hän sanoo: ne esiintyvät, ikään kuin... Ja
lopuksi jumalaisin ihmisessä, totuudellisuus,
saa hänet lisäämään: Vetävätkö ne todella, en
tiedä, ja jos vetävät, en käsitä, miten se on mahdollista.
– En tiedä.. en käsitä...!
Olin todella liikuttunut. Toivon, ettei tuo liikutus milloinkaan sielustani häviäisi. (Kaikki
kolme lainausta Kallisen teoksesta Hälinää ja
hiljaisuutta. Tammi 1972)
Kallinen sanoo, että ei tiedä. Samaa sanovat
zenmestarit ja monet mystikot eri traditioista:
me emme tiedä, emmekä me käsitä. Tavallaan
tiedämme tämän oman tietämättömyytemme
kaiken aikaa, mutta kokemuksen kanssa ei ole
helppo muodostaa intiimiä suhdetta. On yksinkertaista sanoa, että "emme me mitään tiedä", mutta yleensä sen hyväksyminen vaatii elämänmittaista harjoitusta. Ja mielenkiintoista
kyllä, oma kokemukseni on se, että mitä syvempi, hyväksyvämpi ja intiimimpi suhde meillä
on oman tietämättömyytemme tosiasiaan, sitä
enemmän meille avautuu tilaa ja mahdollisuuksia toimia viisaasti ja vapaasti maailmassa. Mieleen nousee lukuisia buddhalaisia opetuksia ja
zen-tarinoita, joita voisin nostaa tähän rinnastukseksi. Ennen kuin menen niihin, kerron
ensin erään kokemukseni klassisen musiikin
maailmasta.
Opiskellessani vuosituhannen vaihteessa Sibelius-Akatemiassa cembalonsoittoa minua
vuosikaudet piinasi yksinkertaisuudessaan
karmaiseva kysymys: "Miten cembaloa oikein
soitetaan?" Kysymys oli sitä pelottavampi, että
se oli hyvin konkreettinen; tuntikausia pähkäilin treeniluokassa soittimen edessä ja mietin,
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miten painan koskettimia. Kyse ei ollut siitä,
että olisin treenannut joitain virtuoosikappaleita, vaan kysymykseni ulottui kaikkeen soittamiseen, olipa sitten soitettavana Ukko-Noa
tai Bachin partita. Ja luonnollisesti kysymys
kasvoi ajan myötä myös todelliseksi eksistentiaaliseksi kysymykseksi. Mitä syvemmin asiaa
pohdin, sitä vähemmän osasin soittaa. Ihmettelen, miten ylipäätään kykenin tekemään vaaditut tutkinnot ja kurssit, vieläpä kiitettävin
tai erinomaisinkin arvosanoin, kun todellisuudessa hikoilin luokassa ja yritin oppia soittamaan vaikkapa sävelkulkua C-D-E. Valmistin jo maisterintutkintoani, kun Helsingissä
konsertoi maailmanluokan cembalisti, urkuri
klavikordisti, ja musiikintutkija ja vanhan musiikin asiantuntija, unkarilainen Miklos Spanyi.
Olin niin vaikuttunut ja vakuuttunut hänen
taiteestaan, että menin heti konsertin jälkeen
back stagelle häntä kiittämään. Kiitosten jälkeen pitemmittä puheitta esittelin itseni ja kysyin saman tien, alkaisiko hän opettaa. Saman
tien hän vastasi että mikäpä siinä, ja niin alkoi
yhteinen työmme. Luullakseni toisen tai kolmannen soittotunnin lopussa lähdimme yhtä
matkaa harjoitusluokasta mennäksemme ehkä
kahvilaan. Liikennevaloissa seisoessamme jokin minussa sanoi äkkiä naks, ja parahdin ääneen suuren kysymykseni, jota olin vuosikausia
hautonut: "Kun miten sitä cembaloa oikein
soitetaan?" Miklos mietti hetken liikkumatta ja vastasi sitten hyvin ystävällisesti: "Olen
pahoillani, mutta en minä tiedä." Saman tien
tajusin, että "tässä se nyt oli". Ja mikä mielenkiintoisinta, vaikka opettajani ei tiennyt, miten
cembaloa soitetaan, hän osasi totisesti soittaa ja
vieläpä opettaa muita soittamaan. Luulen että
opin noiden puolentoista vuoden aikana Miklos Spanyin oppilaana enemmän kuin olin oppinut koko siihenastisen opiskelu-urani aikana.

Esimerkkinä tästä samasta teemasta zenperinteessä toimikoon yksi kuuluisimmista,
keskustelu Bodhidharman ja Kiinan keisarin
välillä:

"Me" näyttäytyi Kalliselle laajennettuna egoismin muotona, ja sotien ja konfliktien mahdollistajana – ja hyvällä syyllä, sillä hän koki itse
sisällissodan sekä molemmat maailmansodat.
Toisaalta Kallinen uskoi syvästi ihmisten pohjimmaiseen veljeyteen ja yhteenkuuluvuuteen,
Keisari Wu: Mikä on pyhien opetusten
mutta suhtautui skeptisesti kaikkiin ryhmiin
perimmäinen opetus?
ja ryhmittymiin, myös niihin, joihin hän itse
Bodhidharma: Tyhjyys ilman pyhyyttä.
kuului. Esimerkiksi teosofiseen seuran ja sosiaalidemokraattiseen puolueen jäsenenä hän oli
Keisari:
Kuka seisoo edessäni?
kuolemaansa asti, mutta ei epäröinyt esittää liikkeiden sisällä ankaraakin kritiikkiä silloin, kun
Bodhidharma: En tiedä.
hän niin parhaaksi katsoi. Kallisen suhtautumista yhteisöihin ja liikkeisiin valaisee hyvin vala,
Keisari ei tajunnut. Siksi Bodhidharma ylitti jonka hän vannoi itselleen sisällissodan jälkeen
Jangtse-joen ja saapui Wein kuningaskuntaan. sotavankeudessa ollessaan. Vala kuului näin:
(Koan-kokoelmasta Hekiganroku, suom. Mit- "En enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa
ra Virtaperko)
tottele ketään enkä mitään arvovaltaa, käskijää,
hallitusta, jumalia, enkeleitä, missään muussa
Kalliselle tärkeitä kysymyksiä
kuin siinä minkä myönnän oikeaksi ja parhaaksi
mahdolliseksi." Tätä hän myös koko loppuikänKallisen kirjoituksiin tutustuessa löytää muu- sä noudatti.
tamia teemoja, joihin hän vuosikymmenien
ajan palaa. Kallisen ns. suuri kysymys, joka on Selvää on, että Kallisen tinkimättömyys ei olsamalla kysymyksen muotoon puettu oivallus, lut aina edes hänen "omiensa" mieleen. Mieon jo esille tullut "Olemmeko unessa?" Kalli- tinpä esimerkiksi tilanteita joita vaikkapa sonen vastasi kysymykseensä usein lainaamalla siaalidemokraattisen eduskuntaryhmän sisällä
saksalais-amerikkalaisen
psykoanalyytikon väistämättä on täytynyt olla, kun vasta valittu
Erich Frommin toteamaa: "Kaikki me olemme ja puolustusministeriksi kohotettu pasifistienemmän tai vähemmän mielisairaita. Kaik- Kallinen kieltäytyy noudattamasta puoluekuria
ki me olemme unessa". Tästä seuraa, että he- paitsi silloin kun oman puolueen päätökset saträäminen on välttämätöntä: "Yleensähän me tuvat täysin yksiin Kallisen omien näkemysten
emme ajattele. Ympäristömme ajattelee meissä kanssa. Toisaalta huomionarvoista on se, että
ja meidän kauttamme. Heräämisen ensimmäi- Kallinen koko elämänsä ajan kuitenkin toimi
nen oire on tämän tosiasian havaitseminen. erilaisissa yhteisöissä. Kallisen ajan maailmassa
Mutta sen havaitseminen ei ole samaa kuin sen yhteisöllisyys oli itsestäänselvää, ainoa mielekäs
tapa osallistua yhteiskuntaan. Nykyään tilanne
sanominen."
on täysin toinen. Ehkä Kallisen tapainen henKallinen kavahti kaikenlaista ryhmäajattelua kilö olisi tänään jonkinlainen omaa toiminisilloin, kun se asettui suhteessa toisiin ryhmiin. meä yksin pyörittävä elämäntaitovalmentaja.
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Zen Kallisen kaukorakkautena?
Esitänköhän liian pitkälle menevän otaksuman,
jos ehdotan, että buddhalaisuus ja zen olivat
Kallisen pitkäaikainen kaukorakkaus? Kallinen mieltyi buddhalaisuuteen yhä syvemmin
erityisesti elämänsä loppua kohden, ja hänen
kirjoituksensa buddhalaisuudesta samoin kuin
kirja zenistä todistavat Kallisen myös tunteneen
ja ymmärtäneen aiheensa. Rakkaus-vertausta
jatkaen voisi sanoa, että ehkä zen oli Kalliselle
kirjeystävä, jonka kanssa jaettu suhde oli merkityksellinen, vaikka osapuolet eivät koskaan tavanneet kasvoista kasvoihin, ts. Kallisen ei ainakaan tiedetä koskaan harjoittaneen varsinaisia
buddhalaisia harjoituksia tai zen-meditaatiota,
eikä hänellä ollut opettajaa. Siitä huolimatta
suhde buddhalaisuuteen ja zeniin oli todellinen
ja olemassaoleva.
Toinen näkökulma on yksinkertaisesti todeta,
että Kallinen oli teosofi, joka teosofina lähestyi
zeniä teosofisin metodein. Ja siinä hän onnistui, kun hyvillä mielin hyväksyy sen, että Kallisen näkökulma zeniin on eri kuin näkökulma,
joka aiheesta muodostuu, jos zeniä harjoittaa
zenperinteen sisältä käsin. Kallinen vaikenee
kirjassaan monista sellaisista asioista, jotka zenharjoittajalle ovat olennainen osa zenin harjoituspolkua. Näitä ovat zenin harjoittamiseen
olennaisesti kuuluva kehityksen hitaus ja fyysisyys. Zenmeditaatio on useimmiten hidasta ja
yllätyksetöntä: jalat väsyvät ja takamus puutuu.
Samoin Kallinen ei tuo esiin sitä, että vaikka zen
ei tukeudu eikä määritä itseään tekstien kautta,
zentraditiosta löytyy laaja kirjallinen traditio,
johon kuuluu suuri määrä mestareitten sanallisia opetuksia samoin kuin merkittäviä mahayana-suutria. Vielä Kallinen vaikenee olennaisesta

28

zenin traditioon kuuluvasta seikasta eli myötätunnon kehittymisestä ja ilmenemisestä. Myötätunnosta Kallinen kyllä puhuu yleisellä tasolla, kun esittelee mahayana-buddhalaisuutta,
mutta itse zenistä puhuessa Kallinen vaikenee
aiheesta. Vaikka tiettyjä mielestäni merkittäviä
näkökulmia ei Kallisen kirjasta löydy, en pidä
tätä merkittävänä puutteena. Syy on se, että zen
on aihe, josta ylipäätään on hyvin vaikea puhua ja kirjoittaa puhumattakaan siitä, että voisi
kirjoittaa kattavan esityksen zenistä. Kallisen
suureksi ansioksi lasken sen, että siitä mistä
hän puhuu, siitä hän puhuu pätevästi ja hyvin.
Annan vielä sanan Kalliselle itselleen. Lainaus
on koan, jonka esittelen siksi, että en ole siihen
missään muualla törmännyt. Tämä koan on
muuten myös mainio esimerkki hyvissä koaneissa usein läsnä olevasta intensiivisyydestä,
joka johtuu kärsimyksen todellisuudesta: se
suorastaan vaatii tulla ratkaistuksi heti, tässä ja
nyt, tai ainakin yrittämään sitä!
"Kauan sitten eräs mies pani pienen hanhen
pulloon. Hanhi kasvoi kasvamistaan, kunnes
se ei enää mahtunut ulos pullosta. Mies ei tahtonut rikkoa pulloa eikä vahingoittaa hanhea.
Miten hän sai hanhen ulos?"
Mitra Virtaperko on harjoittanut zeniä Zenbuddhistiska Samfundetissa n. vuodesta 2004
lähtien Helsinki Zen Centerissä sekä asunut
vajaa neljä vuotta Samfundetin retriittikeskuksessa Zengårdenissa, Ruotsissa. Keväällä 2014
hänestä tuli zenbuddhalainen pappi. Tällä
hetkellä hän asuu pääosin Helsingissä ja vierailee kuukausittain Zengårdenissa retriiteillä.

Porvoon Ruusu-Risti ryhmä

Lisitzinin Taidemuseo, Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

RUUSU-RISTI RY YLEISÖLUENNOT
Keväällä 2016
9.3, 6.4 ja 20.4 keskiviikkoisin kello 18.00

Maaliskuu
9.3. Tapio Rätt-Seule: Viisauden, myötätunnon ja voiman perimyslinja

Huhtikuu
6.4. Kyösti Niiranen: kalevala teosofian valossa
20.4. Mirva Jaatinen: Teosofinen Seura ennen ja nyt

Ruusu-Risti Ry:n yleisöluento Lappeenrannassa
Os. Lappeenrannan Monari, Anni Swanin katu 7
10.4.2016 klo 14.00
Aija Tuukkala: Luonnotar

29

Yrjö Härkänen

Luottamus elämään

I

hminen vapautuu turhista mielenharmeista, kun hän kykenee luottamaan elämään
sellaisena kuin se tulee häneen eteensä.
Kaikki vaikeudet, haasteet ja epäonnistumisen tunteet selätetään, kun ei kiinnitetä liikaa
huomiota siihen, mikä on ihmisen oma tahto.
En tässä suinkaan
tarkoita sitä, että
tulisi tavoitella liiaksi toisten tahtoa.
Kyse on siitä, että
elämällä itsellään
on tahto, joka on
kaikkien ihmisten
yhteenlaskettuakin
tahtoa suurempi.
Tätä tahtoa voi lähestyä meditaatiolla eli rukouksella,
jolloin saavutetaan
mielenrauha.
On siis kysymys lähestymisestä Kaikkein Korkeinta eli
Jumalaa, eikä siinä
ihmisen oman tahdon tuottamat ajatukset
ja pyynnöt paljon paina. Jumala yksin tietää,
mikä kullekin on parhaaksi. Meditaatiossa
pyritään poistamaan omat ajatukset ja oikein
suoritettu rukous aivan samoin anoo: Tapahtukoon Sinun Tahtosi.
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Olen oppinut elämäni kautta, että Kaikkein
Korkeimman eli Jumalan; Ykseyden Tahtoon on ihmisen hyvä luottaa. Meistä saattaa joskus tuntua, että olemme onnettomia.
Jotkut ovat sitä pitkiäkin aikoja. Saattaa olla,
että persoonamme onnellisuuden tunne elämän synkissä syövereissä murentuu, mutta
tapahtuuko sama henkemme
tasolla? – Ei, sillä hengessämme, kolmessa ylimmässä
prinsiipissämme asuu Ykseys.
Siispä katse omaan henkeemme, Pyhään Kolminaisuuteen! Sieltä löytyy Ykseyden
Tahto, Rauha, Rakkaus ja
Viisaus jotka johdattavat oikeaan Toimintaan.
Elämän ihmiselle tuoma todellisuus on vain ihmisen
itsensä aistimaa, joka on harhaista siihen nähden mikä
on Kaikkein Korkeimman eli
Jumalan; Ykseyden Totuus.
Toisaalta tuo Ykseys haastaa
ihmisten sielut yhteyteensä heidän henkensä
kautta. Ykseys janoaa ihmisten sieluja, koska muuten sen ilmentyminen maapallolla
on rajallisempaa. – Otammeko me ihmisinä
tuon haasteen vastaan?

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:
Iitti º Pauli Loikala 040 838 1017
Jyväskylä º Liilia Siiberg 050 911 1377
Kuopio º Jouko Ikonen 050 341 8795
Oulu º Vesa Raappana 044 2796393
Rovaniemi º Marketta Mylläri 040 762 6454
Siilinjärvi º Anita Johansson 041 4952044
Tampere º Alpi Ikäheimonen puh. 0400 238769
Vihti º Kauno Mannonen 040 761 3778
Porvoo º Jorma Aunela 040 969 2096

Saajan
tilinro

Saaja
Mottagare

FI28 5720 9920 1090 47

TILISIIRTO GIRERING

Ruusu-Risti lehti

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

EUR 25,00 €
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Leena Rinkinen

Henkiseen tietoon

K

aikkina aikoina on uskottu, että nä- tätä käsitystä. Niissä on aina vakuutettu, että
kyvän maailman lisäksi on olemassa on olemassa tietoa, jonka ihminen voi saavutnäkymätön henkimaailma, johon ih- taa. Se on tietoa Jumalasta eli Totuudesta.
miset siirtyvät kuoleman jälkeen.
Tutkimalla suuria uskontoja ja erilaisia filosofiLuterilainen kirkko on opettanut, ettei ihmi- sia järjestelmiä voi selvittää niihin kätkeytyvät
nen tule autuaaksi omien tekojensa vuoksi eikä elämän peruslait: karma, jälleensyntyminen,
voi tietää asioista mitään, sillä meidät voi pe- ihmisen sisäinen rakenne, erilaiset henkiset
lastaa yksin usko, usko Jeesus Kristuksen uhri- kokemukset sekä sisäinen polku, joka jokaisen
kuolemaan. Osalle länsimaalaisista on pitkään on välttämättä kuljettava päästäkseen totuuden
riittänyt maailmankatsomus, jossa tyydytään lähteelle. Ihmisessä kasvaa sisäinen vakaumus
kirkon antamiin vastauksiin.
siitä, että aina on ollut niitä, jotka ovat kulkeneet tuolle lähteelle ja jotka muodostavat
Keskiajan ihmisen onnea ei häirinnyt, vaikka veljeskunnan suojellakseen ja hoitaakseen tuomaapallo oli litteä ja aurinko kiersi litteää pal- ta lähdettä ja jakaneet vettä niille, jotka ovat
loamme. Se oli helppo uskoa, sillä joka päivä osoittautuneet sen arvoisiksi.
ihmiset näkivät omin silmin, kuinka aurinko
nousi ja laski taivaan kantta pitkin. Ei varmaan- Minun täytyy tunnustaa, etten ole tehnyt täälkaan ollut vaikea kuvitella Jumalaa tuon kuvun lä tiedon tiellä kovin suuria harppauksia. Olen
toiselle puolelle.
kuitenkin vakuuttunut siitä, että tieto on meidän kaikkien ulottuvilla. Pienenä tyttönä miEhkä tulevaisuuden ihmiset miettivät nau- nulla oli varsin vilkas mielikuvitus ja elin omasreskellen, ettemme nykyaikana ymmärtäneet, sa mielikuvamaailmassani. Nykyisen tietämykkuinka tietoisuutemme siirtyy kuolemassa sa- seni perusteella voisin sanoa, että minulla oli
malla tavoin vain tämän persoonallisuuden lapsena astraalimaailmaan jokin aisti avoinna ja
ulottumattomiin ja tulee taas näkyviin uuden joitakin ystäviä siellä. Kuitenkin minulle sanotsyntymän, uuden aamun sarastuksessa. On sa- tiin jo tuolloin: ”Leena, älä puhu omiasi.” Siksi
nottu, että hyvä tieteellinen teoria elää korkein- olen tässäkin artikkelissa kilttinä tyttönä pyrtaan 50 vuotta.
kinyt seuraamaan äidin neuvoja ja tukeutunut
Pekka Ervastin ajatuksiin, joita olen pitänyt
Me ruusuristiläiset olemme tottuneet luotta- ohjenuoranani.
maan itseemme ja ajattelemaan, että autuutemme on kiinni meistä itsestämme. Olemme huo- Henkisen tiedon tiellä on paljon harhapolkuja,
manneet vanhoja uskontoja tutkiessamme, että vääriä profeettoja ja susia lammasten vaatteisnuo vanhat sivilisaatiot ovat kaikki tukeneet sa. Vaarana ovat ennen kaikkea oma rajallinen
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ymmärrys, ennakkoluulot, inhot, innostukset Se tie on avoinna kaikille ja turvallinen kulkea.
ja mieltymykset, jotka ovat omiaan ohjaamaan Nykyaikana se saattaa kuitenkin tuntua tylsältä,
harhaan.
kun toisaalla luvataan nopeaa edistystä ja monia kokemuksia ja ihmeitä pienillä panoksilla.
Koska elämme tässä dualistisessa maailmassa, Meidän tulee ymmärtää, että suuri elämä, jumaesityksestä tulee varsin kaavamainen. Asetam- lallinen elämä, suuri tajunta, jota nimitämme
me ajatuksissamme helposti eri olemuspuolem- Jumalaksi, on myös meissä. Jumala on minussa,
me päällekkäin ja niiden kehityksen peräkkäin. vapahtaja on minussa. Minä olen Jumalan poiKuitenkin sanotaan, että kun minuus herää, ka. Opimme eläytymään siihen, että olemme
herää myös aatma-buddhi-manas toimimaan. kaikkeuden lapsia. Silloin ymmärrämme, että
Ne ovat olemassa vain mahdollisuutena juma- se mikä on rumaa, itsekästä ja eläimellistä, sen
lallisessa minuudessa. Rudolf Steiner esittää pitää pudota pois. Minussa ei saa olla mitään
usein kuvallisesti kahdeksikon muodossa, kuin- heikkoa ja alhaista.
ka fyysisessä ruumiissamme pään alueella kiintein fyysinen muotomme eli luu on uloinna ja Pekka Ervast sanoo Henkiseen tietoon -kirjaseetteri, astraali ja minä pään sillä, ja kehon alu- saan, että okkulttiseen tietoon pyrkijä ei saa itse
eella päinvastoin. Kehityksemme ei myöskään keksiä tietojaan. Sen sijaan tulee löytää, mitä
kulje suoraviivaisesti, vaan usein se esitetään tuossa maailmassa todella on. Kun ihminen
spiraalin muotoisena. Vihkimyssymbolikassa ensin pääsee yhteyteen Isän kanssa, kun hän
näemme myös, kuinka samoilla tapahtumilla tuntee Jumalan, eivät helvetit ja paholaiset voi
kuvataan eri vihkimyksiä. Persoonallisuuden johtaa häntä harhaan.
kuolema ei ole sama kuin Jeesuksen ristinkuolema. Johannes Kastaja kastoi ihmisiä, jotka Voimme siis vaikkapa kirjoja lukemalla päästä
saivat kokea mielen muutoksen, mutta kyse ei tietoon. Voimme tehdä havaintoja, voimme vaollut samasta tapahtumasta, jonka Jeesus koki likoida ja tutkia. Voitaisiinko ajatella, ettei krisJordanilla. Eri olemuspuolemme voivat kehit- tinuskon tarkoitus ole ollut kasvattaa kannattatyä rinnakkain, ja joskus kuin armosta voimme jissaan sokeaa uskoa, vaan elävää etsintää? Uskokea jotain sellaista, mitä emme tunne ansain- konto on tiedettä esoteerisessa merkityksessä.
neemme: enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti On tärkeää ymmärtää lukemansa, sillä siihen
lapsen syntymästä, vaikka Maria ei vielä mitään perustuu okkulttisen lukemisen taito. Samalla
miehestä tiennyt.
se on avain, joka johtaa yhden askelman ylöspäin. Se, mitä näemme ja havaitsemme, saattaa
Pekka Ervastin lähestymistapa tähän aiheeseen tulla sisäämme ja luoda meissä toimintaa, synon kristillinen. Kun vanhoissa mysteereissä tyä ihmisessä eläväksi ja itse kertoa itsestään.
kuljettiin alhaalta ylöspäin eli päivätietoisuudesta näkymättömään maailmaan, tällä tiellä Varmaankin meillä kaikilla on tästä kokemuktarvittiin opas, joka toimi hierofanttina. Ilman sia: tiedämme varmasti, että jokin asia on totta,
opasta tie on vaarallinen. Tie on aina ollut ole- mutta emme voi tai osaa selittää muille, ettei
massa. Jeesus Kristuksen jälkeen on olemassa kyse ole sokeasta uskosta, vaan että me todella
myös toinen tie: etsi ensin Jumalan valtakuntaa, vain tiedämme.
anna kaikkesi, mutta älä tee sitä palkan toivossa.
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Kyse on tiedostamattomasta tiedosta. Kun saavumme kosketuksiin okkulttisen tiedon korkeimman muodon kanssa, emme tyydy siihen,
että ilmiömaailma vaikuttaa meissä. Tahdomme, että Jumala luo itsensä meissä. Tahdomme
tulla itsetajuisiksi.

Neljännessä vihkimyksessä ihmisessä paljastuu
Jumala uudestaan. Se on arhat-vihkimys, jolloin ihminen nostetaan ristille. Se on ristiinnaulitsemisvihkimys, jossa ihminen okkulttisesti katsoen kuolee.

Se on okkulttisen tiedon riemuvoitto. PaaKaikki viisaat ovat opettaneet, että ihmisen vali sanoo: ”Minä elän, mutta en kuitenkaan
pitää etsiä Jumalaa ja löytää häminä, vaan Kristus elää
net. Kun puhumme todellisesta
minussa.” Se tarkoittaa,
henkisestä tiedosta, puhumme
että ihminen on luopunut
vihkimyksistä.
omasta persoonallisesta
minästään ja kuollut ja
Vanhan liiton mukaan ihminen
Kristus on astunut tilalle.
alkaa ensimmäisessä vihkimykSe on okkulttisen tiedon
sessä tajuta henkimaailmaa, joka
korkein muoto. Kun ihmikoskettaa tätä maailmaa niin,
nen on saavuttanut tämän
että ihminen tulee tietoiseksi
tilan, jossa Jumala elää
jumalallisesta henkimaailmasta
hänessä, kun Kristus on
fyysisessä tajunnassaan. Tämä
syntynyt ja elää ja kasvaa
on vasta ensimmäinen okkulttihänessä, alkaa aivan uusi
sen tiedon laji.
tiedon taival.
Toisessa vihkimyksessä ihminen
astuu itsestään henkimaailmaan
itsenäisenä kansalaisena. Hän
oppii liikkumaan ja valitsemaan
havaintojaan.
Kolmas, neron vihkimys on
mentaalinen vihkimys. Siinä ihminen saa luovaa tietoa
näkymättömästä maailmasta.
Hän pääsee yhteyteen luonnon salaisuuksien kanssa. Luonto kertoo
hänelle salaisuutensa. Neron lahja ei ole perinnöllinen, eikä kyse ole Jumalan armosta,
vaan ihminen on itse ponnistellut suunnattomasti ja etsinyt totuutta ja saavuttanut siten kyvyn kuunnella luonnon omaa kieltä.
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Nyt ihmiselle avautuu sellainen tiedon elämä ja sellaiset tiedon mahdollisuudet, jotka nostavat hänet
Kristuksen miehuuteen ja
täydellisyyteen ja Kristusvihkimykseen. Hän tulee
yhdeksi Logoksen kanssa.
Tämä on Kristuksen tie
kohti Golgataa.
Teosofisessa kirjallisuudessa sanotaan, että
ihmisen on kuljettava puhdistuksen tie ennen kuin hän voi päästä varsinaiselle tiedon eli vihkimyksen tielle. Puhdistuksen
tiellä ihminen ei ole itsetietoinen henkimaailmassa, vaan elää päivätajunnassaan.

Henkiset voimat vaikuttavat jo puhdistuksen Kysymys ei myöskään ole ainoastaan siitä, millä
tiellä, mutta vasta tiedon tiellä ne tulevat täysin tavalla esimerkiksi teosofinen elämänymmäreläviksi.
rys kirkastaa ajatuselämäämme. Jos henkinen
tieto on todellista, silloin sen täytyy vaikuttaa
Puhdistuksen tiellä on kaksi ominaisuutta, jotka käytännön elämään. Henkinen tieto ei tarkoita
pitää saavuttaa. Intialaisin termein ne ovat vive- sitä, että voimme tarkastella maailmaa filosofika ja vairaagja.
sesti.
Viveka on kyky erottaa epätodellinen todellisesta, ja vairaagja on välinpitämättömyys epätodellisen suhteen. Me ruusuristiläiset puhumme totuuden etsinnästä. Ihminen oppii tuntemaan Jumalaa sisässään ja tahtoo toteuttaa
sitä itsessään, vaikka onkin vielä kiinni maallisessa, ohimenevässä elämässä. Ihmisen motiivit muuttuvat: hän tahtoo pyhittää elämänsä
Jumalalle, totuudelle. Tämä on puhdistuksen
tien ensimmäinen aste.
Puhdistuksen tielle kuuluu kuusi hyvettä. Ensimmäinen niistä on ajatuksen hallinta. Kun ihminen ottaa jonkin asian tutkittavakseen, hänen
tulee syventyä siihen niin, että se tulee hänelle
eläväksi ja vähitellen selittää itse itsensä. Tämä
työskentely kehittää seuraavaa ominaisuutta eli
uskoa ja luottamusta. Ihmisessä kehittyy usko
ja luottamus siihen, että tieto on saavutettavissa
ja että on olemassa mestareita eli ihmisiä, jotka
ovat saavuttaneet tämän tiedon. Tästä kehittyy
kaipuu vapauteen: ihminen haluaa vapautua
harhan vallasta. Hänessä kasvaa voimakas halu
totuuden tietoon. Se halu murtaa hänen sielunsa
rikki ja johtaa vihkimyksen portille.

Henkistä tietoa sanotaan Pyhän Hengen työksi. Pyhä Henki – aluksi kuin tietämättämme
– vaikuttaa meissä pitkällä taipaleella, kun
järkemme kehittyy. Kun tulemme totuuden
etsijöiksi ja rukoilemme totuutta, pyydämme
valoa, silloin on tärkeää, ettemme tee syntiä
Pyhää Henkeä vastaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että valon täytyy kauttamme loistaa.
Ajatustemme ja tekojemme välillä ei ole vuorovaikutusta, elleivät ajatuksemme muutu teoiksi. Pyhä Henki ei voi vaikuttaa meissä, elleivät
ajatukset muutu teoiksi ja teot synnytä uusia
ajatuksia. Sen, minkä olemme havainneet ja
ymmärtäneet totuudeksi, täytyy elää teoissa, ja
siitä puhkeaa uusia näkemyksiä.
Meille länsimaalaisille se avaa ihanteen, jota
kohti haluamme pyrkiä. Jeesus Kristuksen elämä avautuu eteemme, jos saavuttaisimme tuon
ihanteen ja kulkisimme maailmassa tuottaen
siunausta ja auttaen ja palvellen muita. Mutta
pian elämä tuo eteemme omat karmalliset rajoitteemme, ja edessämme on jokapäiväinen
elämämme.

Mikä nyt avuksi? Jos hiljennymme kuunteleMitä on henkinen tieto
maan, mitä Pyhän Hengen ääni meille neuvoo,
se kertoo meille, että emme saa haudata ihanSanotaan, että okkulttiseen tietoon ei kuulu se, nettamme, vaikkemme vielä kykenisi toteuttaettä tietoja keksitään itse, vaan sen sijaan tulee maan sitä. Usko on näkymättömien asioiden
löytää, mitä maailmassa todella on. Etsivä löytää elinehto. Meidän on uskottava ja odotettava
ja kolkuttavalle avataan.
ja sillä aikaa suoritettava karmamme loppuun.
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Käytännössä se tarkoittaa, että hoidamme velvollisuutemme huolellisesti ja tarkasti, tulemme täsmällisiksi ja luotettaviksi, maksamme
ilolla velkaamme, otamme ristimme kantaaksemme valittamatta, teemme sen ilolla, jotta
korkea ihanteemme voisi tulla luoksemme,
opimme vaikenemaan, emme kerskaile.
Kun teemme tehtävämme hyvin, karmalliset
olosuhteemme muuttuvat. Se toteutuu, kun
suoritamme ulkoiset velvollisuutemme ja pidämme ihanteemme mielessämme. Emme
vaadi lakia, vaan noudatamme Jeesus Kristuksen neuvoa: etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki muu teille annetaan.
Näin ihminen järkevöittää oman tunne-elämänsä. Se ei tarkoita, että hänestä tulisi tunteeton, vaan sitä, että järjettömät tunteet ja
himot katoavat.

ymmärtämiseen on löydettävissä tutkimalla niitä ja antamalla niiden viisauden täyttää
sielumme siten, että elämme omassa elämässämme ne todeksi. Kun luemme Uutta Testamenttia pyhänä kirjana, josta tahdomme oppia, mitä Jeesus meille opetti, huomaamme,
että siinä on selvä lukuohje. Ensin asetumme
kansan asemaan ja pyrimme ymmärtämään
Jeesuksen vertaukset. Olemme Pyhän Hengen tiellä oppineet kantamaan ilolla karmamme ja panemaan leiviskämme palvelemaan
muita ja ymmärrämme, ettemme voi tehdä
sitä palkkion toivossa niin kuin viinimäessä.
Taivasten valtakunnassa työ tehdään työn itsensä vuoksi, ei hedelmien toivossa. Ihminen,
joka ei ole selvillä taivasten valtakunnasta
eikä enkelistä sisällään, voi voittaa itsensä järjen avulla, mutta se voi viedä hänet vielä suurempaan pahaan. Siksi viisaat ovat olleet sitä
mieltä, ettei ihmisiä pidä opettaa liiaksi hillitsemään itseään. Elleivät Ihmiset ole tietoisia
hyvästä ja epäitsekkyydestä, heidän eteensä ei
pidä asettaa ihannetta ihmisestä, joka hallitsee järjellään itseään ja samalla toisia.

Tätä työtä manaksen kehittämisen suhteen
nimitämme Pyhän Hengen työksi. Totuuden
etsijä pääsee yhteyteen Pyhän Hengen kanssa,
kun hän käsittää elämän järjellään ja ottaa vastaan Jumalallisen totuuden. Silloin hän pääsee
yhteyteen jumalallisen hengen kanssa. Tämän Ihanne, jossa on valta itsensä ja muiden yli
työn kautta mentaalinen käyttöväline muut- ja tahto kylmää terästä, on kuitenkin alkanut meidän päivinämme kutsua ihmisiä. Tuo
tuu manakseksi eli korkeammaksi järjeksi.
ihanne on kuin kultainen neito. joka ei ymVakava totuudenetsijä, joka ei tyydy pelkäs- märrä, että hänen sisässään asuu julmempi
tään tietojen keräämiseen ja älylliseen maail- himo kuin eläimelliset himot: vallan ja kunmankatsomukseen, löytää lopulta uskontojen nian himo.
siveelliset elämänohjeet sen suhteen, miten
hänen on järjestettävä jokapäiväinen henki- Vaikka vuorisaarnan opetukset oli suunnattu
lökohtainen elämänsä, jotta se, mistä hän jär- opetuslapsille, myös kansa sai niitä kuunnella.
jessään on tullut vakuuttuneeksi, muodostuisi Emme voi täysin ymmärtää niitä ennen kuin
olemme eläytyneet vertauskuvien todellisuuvarsinaiseksi tiedoksi.
teen. Voimme kuitenkin hyötyä siitä muutoin.
Me ruusuristiläiset olemme luonnollisesti
kääntyneet evankeliumien puoleen. Olemme Vanhalla ajalla syvimmät opetukset olivat ainoymmärtäneet, että todellinen avain niiden astaan esoteristeja varten. Jeesus kumosi tämän,
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ja uuden ajan syvimmät henkiset salaisuudet ravitsemaan” ja ”autuaita ovat armeliaat, sillä
ilmaistaan kaikille. Tällöin kaikki on kutsut- heitä kohtaan tullaan osoittamaa laupeutta”.
tu, mutta vain harvat ottavat kutsun vastaan.
Näistä autuuden julistuksista muodostuu
Henkisen tiedon tiellä ymmärrämme, että portti meidän eetteriruumiissamme. Jos ajatbuddhi on totuuden sisäistä tietoa, veljes- telemme niitä, saamme totuuden mittapuun
rakkautta ja jumalallista onnea. Buddhi ja selvän tiedon, millä tavoin voimme kehittää
merkitsee heräämyksen kautta saavutettua eetteriruumistamme. Ymmärrämme, että tämä
tietoa. Se ei ole pelkästään älyllistä näke- on Jumalan Pojan työtä ihmisessä. Jos ajattemystä, vaan välitöntä tietoa. Tämä tieto on lemme eetteriruumiin eri puolien toimintaa
veljesrakkaus, puhdas rakkaus, joka ei pyy- kemiallisen eetterin suhdetta ensimmäiseen
dä mitään itselleen, vaan antaa. Kysymys on autuuden julistusten pariin ”autuaita hengesJumalan pojan, mystisen Kristuksen työstä. sään köyhät” ja ”ne, joita oikeamielisyyden
takia vainotaan”.
Ainoastaan jumalallinen rakkaus muuttaa
Ervast toteaa lopuksi: ”Tahdon vain sanoa Henkinen elämä
eetteriruumistamme ja
ja samalla allekirjoitan sen, että henkinen alkaa aina sydämen
kasvattaa ja kehittää sen
elämä meissä itsessämme ei ole riippuvai- luopumisella. Envoimia oikealla tavalla.
simmäiseen mienen ruuasta ja juomasta”.
Olemme tulleet taivasten valtakunnan porlenmuutokseen sitille ja saamme kuulla,
sältyy jonkinlainen
mitä Jeesus opetti opetuslapsilleen.
luopuminen, joka usein liittyy ravintokysymykseen. Kemiallinen eetteri on yhteydessä
Ensimmäinen pari autuuden julistuksia on ravintoon ja kasvuun. On yleistä, että ryhdy”autuaita hengessään köyhät, sillä heidän on tään kasvissyöjiksi, kieltäydytään alkoholista
taivasten valtakunta” ja tämän vastaparina tai aletaan harjoittaa jonkinlaista asketismia.
”autuaita ovat ne, joita oikeamielisyyden ta- Juuri ravintokysymys on nykyisin paljon
kia vainotaan, sillä heidän on taivasten valta- esillä, sillä siihen liittyvillä tavoilla olemme
kunta”.
hankkineet paljon kaikenlaisia sairauksia.
Seuraavan parin muodostavat ”lempeät, sillä
he tulevat perimään maan” ja ”rauhanrakentajat, sillä heidät tullaan nimittämään Jumalan pojiksi”.
Kolmantena autuaita on ”murheelliset, sillä
heitä tullaan lohduttamaan” ja ”puhdassydämiset, sillä he tulevat näkemään Jumalan”.
Viimeinen pari on ”autuaita ovat ne, jotka
janoavat oikeamielisyyttä, sillä heitä tullaan

Pekka Ervastilla on kiinnostava näkemys: Oletetaan, että tahdomme ratkaista esimerkiksi
ravintokysymyksen buddhisella tavalla ja että
ravintomme ei ainoastaan saisi aikaan hienoja
muutoksia astraaliruumiissamme, vaan valaisi
todella uuden kaikupohjan koko tunne-elämällemme ja synnyttäisi buddhia eetteriruumiissamme. Tällöin emme saa ratkaista ravintokysymystäkään mitenkään muuten kuin sopusoinnussa jumalallisen rakkauden kanssa. On luonnollista, jos tällöin ryhdymme kasvissyöjiksi.
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Buddha painotti seuraajilleen: Te ette saa tappaa mitään eläviä olentoja syödäksenne niitä,
sillä ne ovat pienempiä veljiänne. Säälikää veljiänne, älkää tappako niitä. Hän painotti korkeinta motiivia, jonka nojalla hänen seuraajistaan tuli kasvissyöjiä. Sillä tavoin meidänkin
tulee ratkaista tämä kysymys, jos toivomme,
että buddhi vaikuttaisi meissä.
Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, Ervast
jatkaa käsittelemällä maailmansodan tapahtumia. Tuolloin eräät
kasvissyöjäveljemme
olivat sellaisia ”okkultisteja” ja ”henkisiä opettajia”, että
neuvoivat menemään
sotaan ja tarttumaan
aseisiin, sillä englantilaiset sotivat valkoisten voimien puolesta.
Meidän täytyy kasvaa niin voimakkaiksi persooniksi, että
ulkoiset seikat eivät
vaikuta meihin ja ettei ruualla ole mitään
merkitystä. Ihmisen
pitää tulla sellaiseksi, että hän elää kaikesta
riippumattomana henkistä elämää, keskellä millaisia pyörteitä tahansa. Kun fyysinen
kasvumme loppuu, nämä kemiallisen eetterin
voimat tulee suunnata henkiseen kasvuun.
Tärkeää siis on, että kaikki ymmärtävät ja rupeavat elämään puhtaampaa elämää. Jeesus sanoo opetuslapsilleen: Te olette maan suola, ja
siksi teidän täytyy näyttää esimerkkiä muille.
Mutta kuinka voisin silti olla toisten yläpuolella, sillä jos rakastan, olen köyhä.
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Kemiallinen eetteri on yhteydessä solar plexukseen eli napachakraan ja saa sen liikkeeseen,
joka vaikuttaa fyysisen ruumiin puhtauden ja
terveyden tilaan.
Magneettieetteriin liittyy toinen pari autuuden julistuksia ”autuaita ovat lempeät, sillä he
tulevat perimään maan” ja ”autuaita ovat rauhanrakentajat”. Tämä autuuden julistus velvoittaa meitä työskentelemään ihmiskunnan
puolesta, vaikka tuntuisikin, ettemme saa mitään aikaan. Tässä yhteydessä
kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, ettemme saa käyttää pyrkimyksissämme vääriä
keinoja. Hyvä tarkoitus ei pyhitä keinoja. Tämä vaikuttaa
astraaliruumiiseemme puhdistavasti ja tekee sen itsenäisemmäksi. Magneettieetterin
kautta opimme rakentamaan
rauhaa. Ymmärrämme, mitä
tarkoitetaan voittamisella uudessa liitossa: se ei ole taistelua
niin kuin vanhassa liitossa.
Meille avautuu uuden liiton
kulmakivi, joka on pahan vastustamattomuus. Kun astraaliteettimme näin voimistuu
ja puhdistuu, on kyse uusista tavoista ja tottumuksista – ei siitä, että tahdolla alistaisimme itsemme. Magneettieetteri on yhteydessä
sukupuolivoimiin. Kun näin puhdistumme,
se aiheuttaa liikettä sydänchakrassa. Aistimuseetteri on yhteydessä ’murheellisiin’ ja ’puhdassydämisiin’, sillä he näkevät Jumalan.
Se vaikuttaa kaikkiin aisteihimme. Meidän
tulee tehdä taidetta jokapäiväisestä elämästämme, työstämme, ympäristöstämme, ja

löytää oma leiviskämme, tehdä ja nähdä
kauneus kaikkialla. Aistimuseetterin kautta
maailma hyökkää kimppuumme kaikkine
kiusauksineen. Voimme suojautua siltä palvelemalla: kun annamme emmekä vaadi itsellemme mitään, aistimme puhdistuvat. Otsachakra liikehtii ja puhdistaa persoonallista
minätajuntaa.
Viimeiseen pariin autuuden julistuksia (”ne,
jotka janoavat oikeamielisyyttä” ja ”armeliaat,
heitä kohtaan tullaan osoittamaan laupeutta”) liittyy heijastus- eli muistieetteri. Nämä
autuuden julistukset pitävät sisällään anteeksiannon. Voimme luoda ja toteuttaa oikeutta
vain silloin kun sydämemme täyttää myötätunto ja sääli. Jos opimme antamaan anteeksi,
silloin myös Taivaallinen Isämme antaa anteeksi meille. Ihminen tulee näin kosketuksiin
korkeamman minänsä kanssa. Se vahvistuu ja
järjestäytyy.
Kun ihminen on kulkenut valkoisella tiellä,
Jeesus Kristus itse tai joku muu mestareista
herättää kundaliinivoiman eli käärmetulen.
Se vaikuttaa sydänchakran kautta ja herättää
muut chakrat toimimaan. Silloin ihmisestä tulee tietäjä.
Vaikka totuuden etsijä on nyt päässyt korkeimman tiedon lähteelle, se ei tarkoita, että
hän olisi siinä silmänräpäyksessä saanut haltuunsa koko korkeimman tiedon ja äkkiä tullut kaikkitietäväksi. Ei, vaan nyt hänen elämäänsä on suunnattu uusi valonsäde, ja tuon
säteen valossa hänen on helppo tarkistaa tietojensa alkuperä. Valmistava työ ei anna ihmiselle vielä valtaa tai tiedon avaimia. Hän vasta
siirtyy puhdistuksen tieltä varsinaiselle tiedon
tielle. Totuuden voima on aina suuri. Totuus

on kaikissa tapauksissa parempi kuin epätietoisuus, tietämättömyys, epäily tai valhe. Jumala totuutena on kuitenkin vielä enemmän:
elämä, terveys, hyvyys, rauha ja autuus. Jeesus
sanoi: ”Minä olen tie totuus ja elämä”. Kun
olemme kulkeneet puhdistuksen tietä Pyhän Hengen johdatuksessa totuuden lähteelle mystisen Kristuksen syntymään, voimme
kasvaa elämään, jossa tapahtuu sinun tahtosi,
Isä, ei minun. Ihmisen ajatukset jäävät hedelmättömiksi, jos ne eivät ne muutu taipumuksiksi, kyvyiksi ja pysyviksi luonteenpiirteiksi.
Kun tahdomme täyttää Isän tahdon, meidän
on kuunneltava hiljaisuuden ääntä. Meillä jokaisella on oma tehtävämme, jota meidät on
kutsuttu toteuttamaan. Kun ihminen on löytänyt ihanteensa, se on tulos hänen vakavasta
etsinnästään. Hän joutuu kysymään itseltään:
”Annanko kaikkeni tuolle ihanteelle, tuleeko minusta taloudenhoitaja?” ”Olen saanut
elämältä lahjaksi kaiken”. ”Olenko nyt valmis
maksamaan sen takaisin?” Meidän on valmistauduttava siihen, että mestarimme sanoo:
”Mene ja myy kaikki”. Silloin minun on oltava valmis. Ja kun jälleen kerran olemme epäonnistuneet työssämme, kangistuneet aineen
kahleisiin, suuri armelias elämä vapauttaa
meidät aineellisen kehon kahleista, jotta voisimme jälleen syntyä viattoman puhtaaseen
ihmiskehoon ja taas uusin voimin pyrkiä tuohon ihmisen korkeaan päämäärään, henkiseen
tietoon, ikiviisauteen.
Jos tahdotte lähemmin tutustua aiheeseen,
suosittelen Pekka Ervastin teoksia, joita olen
käyttänyt lähteinäni: Henkiseen tietoon, Vuorisaarna ja Jeesuksen salakoulu.

39

TIEN OHESTA TEMPOMIA
Aivan mykistävä näyttely oli ja meni, mutta tähän päivään ja aikaan niin sopiva…
Miten he sen kaiken…ja niin kauniisti…
osasivat meille kuvata…niin uutta ja silti niin vanhaa…
niin raikkaasti…ja kauniisti yksinkertaisen abstraktisesti muotoillen ja värittäen
se sanoma, näkemys ja tiedon viisaus taiteen takana…luoda näkymättömästä näkyvää
se vastuu ja huoli heitä painoi … mihin ihminen ja maailma on menossa…
tehtävää oli vaikka ei aina itse jaksanutkaan vaan antoi korkeammalle voimalle kädet avuksi…
Näkijöitten sukua tuo yhteen kahden poikkeuksellisen omintakeisen ja alkuvoimaisen
taiteilijan näyttelyn Taide- ja museokeskus
Sinkaan Keravalle. Tähän salaperäiseen maailmaan veivät Loimaan shamaanina tunnettu
Alpo Jaakola ja teosofisen maailmankuvan sisäistänyt kuvanveistäjä Heikki W. Virolainen.
He olivat molemmat totuuden etsijöitä, jotka
uskoivat parhaiden teostensa syntyneen ulkoisen voiman ohjaamina.

ja hänen suurrealistiseen ilmaisuunsa, mutta
opinnot jäivät kesken. Yhden lukuvuoden jälkeen Jaakkola palasi Loimaalle ja alkoi rakentaa
omaa kuvallista maailmaansa, josta 1970-luvulla kasvoi kokonainen patsaspuisto seinämaalauksineen koristeltuine rakennuksineen.
Myös Heikki W. Virolaisen (Helsinki 19362004) opinnot Taideteollisen oppilaitoksen
koristeveistospuolella ja Suomen Taideakatemian koulussa loppuivat ennen aikojaan. Hänen erotettiin lahjattomana. Tämä ei estänyt
häntä nousemasta Suomen Kuvanveistäjäliiton
puheenjohtajaksi ja Jaakkolan tavoin Pro Finlandia –mitallilla palkituksi eturivin suomalaistaiteilijaksi.

Alpo Jaakolan (Loimaa 1929-1997) villissä,
klassista kauneuskäsitystä uhmaavassa maalaustavassa hehkuu lämmin sisäinen valo ja
luonnon syvä kunnioitus. Mustan huumorin
ja ikiaikaisen mystiikan sävyttämät teokset
kumpuavat hänen henkilökohtaisesta maailmastaan, vaikka Matissen ja Picasson tuotanto Virolainen tunnetaan erityisesti Kalevalaolikin hänen sydäntään lähellä. Turun piirus- aiheisista teoksistaan ja läheisestä keskustetuskoulussa hän tutustui myös Otto Mäkilään lukumppanistaan, Pentti Saarikoskesta teke-
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nostaa Heikki W. Virolaisen maalatut puuveistokset taiteen huippujen joukkoon, Virolainen
puolestaan kuvaa taiteen voimaa tv-haastattelussa ja lainaa Jaakkolaa sanomalla, että ”taide on aivosähköä”. Inkeriläistä verenperintöä
kantava Virolainen piti musiikkia taiteen korkeampana muotona, Jaakola löysi innoituksensa soilta ja metsistä. Molemmat he uskoivat,
että ”rotan ja ihmisen kohtalo on yhtä”, ja että
”sama elämä katsoo meitä kaikkia silmistä”.

mästään muotokuvasarjasta. Teosofian
ja suomalaisen myotologian ohella Virolaista kiehtoivat mm. egyptiläinen
taide ja varhaiset modernistit, erityisesti
Wassily Kandinskyn näkemykset taiteen
henkisestä sisällöstä. Virolaisen käsissä
Väinämöisestä on tullut Suomen kansan
päähaltija, henkiolento, jonka tehtävänä
on levittää rauhan sanomaa. Kandinskyn
tavoin hän halusi kuitenkin nousta esittävän aiheen yläpuolelle ja opettaa meidät näkemään perhosen siivistä kasvavan
abstraktin kauneuden.
Jaakola ja Virolainen eivät tiettävästi tunteneet toisiaan, mutta kunnioittivat toistensa teoksia. Elämänkerrassaan Jaakola
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Heikki Virolainen

Kuvataiteen tehtävä

K

uvataide elää nykyisenä aikana voimakasta murroskautta. Vuosisadan
alkupuolella oli primitiivisen taidesuuntauksen ihannointi tuonut Eurooppaan
kubismin, joka löi ensimmäisen särön vuosituhansia kestäneeseen figuratiiviseen naturalismiin. Esineellisyyden hajoaminen oli
alkanut Euroopassa. Kubismin ja futurismin
aikaansaaman kiteytyneen älyllisen filmauksen vaikutus hajotti 1920-luvulla esineellisyyden aluksi puhtaasti tunnepohjaiseen abstraktiseen ilmaisuun. Tämän jälkeen abstrahointi
alkoi hitaasti saavuttaa älyllisvoittoista kurinalaista puhdasrytmistä ilmaisua ja päätyi
konstruktiiviseen ajatteluun, jossa pyrittiin
löytämään varsinainen taiteen totuus pelkistetyimmässä ilmaisussaan. Konstruktivismi
päätyi seitsemään peruskäsitteeseen, jotka olivat: prisma, pallo, taso, kartio, rima, putki ja
spiraali.
Näillä peruselementeillä pyrittiin ilmaisemaan taiteen totuus rytmillisesti, puhtaasti ja
sopusointuisesti.
Tämä suuri mullistava kuva, taiteen vallankumous, jonka omaksumiseen ihmiskunta
tarvitsee vielä satoja vuosia, nosti kuvataiteen puhtaimman konkreettisen musiikin ja
matematiikan alueelle, konkreettisen, fyysisen ajattelun yläpuolelle, niin kutsuttuun
korkeampaan eli henkiseen ajatteluun, jossa
suurimmat nerot aina ovat eläneet. Vapaa,
puhdas, objektiivinen näkemyksen tajuami-
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nen, jota subjektiivinen prisma eli persoonallisuus ilmaisee, on sen tuntomerkki.
Tämän lakisiteisen oikeaoppisen suuntauksen
jälkeen päätyivät eräät pisimmälle päässeet
uraauurtavista, kuvataiteen todellista totuutta
etsivistä neroista, entistä kireämpään ja pelkistetympään muodolliseen kurinalaisuuteen.
Toiset luopuivat lakisiteisyydestä siirtyen riemuisaan, intuitiiviseen ja vapaaseen ilmaisuun,
jonka vaikutus on pelkistettyyn totuuteen
verrattuna päinvastainen. Puhtaasti intuitioon perustuva ilmaisu, joka on käynyt läpi
oikeaoppisen konstruktiivisen lakisiteisyyden,
on elämänmyönteinen, onnellinen, ihanasti
soiva sävellys, jossakin hyvin kaukana mielikuvituksessamme korkeimmassa avaruudessa.
Sinne ei yllä paha, ja puhtaat konkreettiset,
oikeaoppiset, lakisiteiset älylliset ilmaisut tuntuvat kylmille ja kolkoille, omahyväisille ja
suvaitsemattomille ja eivät tavoita sitä maailmaa, josta intuitioon perustuva ilmaisu on
kotoisin. Siinä on vapautta, lämpöä, suvaitsevaisuutta, myötätuntoa, anteeksiantavuutta ja
aurinkoista elämänmyönteisyyttä, jota voidaan
nimittää puhtaan sydämen antavaksi rakkaudeksi eli korkeimman maailmankaikkeuden
Hengen ilmaisuksi, joka on kaikkialla ja kaikessa, niiden takana olevana Elämän henkenä.
Tämä käy hyvin ilmi Kandinskyn tuotannosta
vuosilta 1934-44 josta esimerkkinä mainittakoon hänen maalauksensa MOVEMENT I,
vuodelta 1935.

Eläytyminen tauluihin vaatii katsojilta vastaanottavuutta kaikupohjaa – resonanssia.
Samojen ominaisuuksien tulisi olla hereillä
meissä. Toivottavasti tulevat sukupolvet oppivat ymmärtämään ja eläytymään puhdasoppisen, konkreettisen ja lakisiteisen ajattelun läpikäynyttä, intuitioon perustuvaa ilmaisua, sillä
silloin elämä maan päällä muuttuu paratiisiksi. ’

Se on kaikkien todellisten taitelijoiden tehtävä, se on kuvataiteen tehtävä. Hyvä taiteellinen ilmaisu hyvässä paikassa vaikuttaa katsojaan ylevöittävämmin kuin tuhat saarnaa.
Absoluuttinen kauneus on yksi ilmennys Absoluutista ja sen kiteytymä on taide.
Elonpyörä — 1964 n:o 2
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Rauno ja Leena Rinkinen

Vierailu Adyarissa

A

stun huoneeseen. Tämän lähemmäksi
Mestareita tuskin tässä elämässä pääsen, sillä 130 vuotta sitten H.P. Blavatskyn asuessa täällä, heistäkin muutama kävi
häntä tapaamassa tässä samassa tilassa. Mutta
130 vuotta, sehän ei ole aika eikä mikään Mestareitten elämässä. Historian lehtien havina
antoi mielikuvitukselleni siivet. Olin aistivani
”vanhan rouvan” tupakantuoksun. Havahdun
haaveistani, kun Tim Boyd kehottaa ystävällisesti astumaan peremmälle työhuoneeseensa,
joka aikoinaan oli kuulunut H.P. Blavaskylle;
työhuone, josta nyt oli purettu väliseinä ja joka
oli erottanut makuuhuoneen työtilasta. Tim
Boyd juttelee leppoisasti ja muistelee Suomen
vierailuaan ja Kreivilän yhteistyöseminaaria
lämmöllä. Yhteistyö ja etenkin nuoret tuntuvat
olevan lähellä hänen sydäntään.
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Jospa aloitan aivan alusta. Meille oli taas tarjoutunut mahdollisuus olla vieraan kulttuurin
vieraana Intiassa. Olimme jo pitkään pohtineet
mahdollisuutta tutustua Adyariin ja kun Marja
Artamaasta oli tullut kansainvälisen teosofisenseuran sihteeri, tuntui, että nyt olisi ainutlaatuinen tilaisuus. Marja Artamaa lupautui ystävällisesti opastamaan meitä. Tapasimme Marjan hänen toimistollaan ja ajattelin heti hänet nähdessäni, että aina, kun suomalaisia näkee tarpeeksi
kaukana, he tuntuvat kovin läheisiltä.

Marjan omistautuminen teosofiselle työlle,
hänestä heijastuva rauha ja vaatimattomuus
saivat minut miettimään, että jos me ihmiset
muistaisimme, kuinka kaukana olemme henkisestä kodistamme, saisiko se aikaan saman
veljeyden tunteen.

salaisuutta, niin ainakin rahoitusta, jolla kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja arvokkaat
kirjoitukset saadaan suojattua jälkipolville.
Ettei menisi liian materialistiseksi, on tietenkin tärkeintä luotsata koko teosofinen liike ja
HPB:n teosofia läpi näiden haastavien aikojen.
Kansainvälisen Teosofisen seuran 140-vuotis juhla Adyarissa

No, kuitenkin saimme kokea vieraanvaraisuutta ja löysimme viisauskoulusta vielä
neljä suomalaista. Tim Boyd huomauttikin, että Adyaria voisi kutsua jo pikku Helsingiksi.

Istuimme Tim Boydin työhuoneessa, joka
on siis sama kuin aikoinaan H.P.B työhuone.
Tim toteaa että istun juuri H.P.B:n tuolilla,
säpsähdän ja hattu putoaa sylistäni lattialle,
Leena ottaa tilanteesta kuvan, Tim hymyilee.
Kerron, että Pekka Ervast oli sanonut olevansa
Blavatskyn ritari.
Kuva vasemmalla Boodhipuusta jonka alla
Buddha valaistui, pistokaslisätty puu Adyarissa.
Kuva alla Leena, Tim ja Rauno

Tutustuimme Adyaria ympäröivään puistoon, joka on Chennain toiseksi suurin viheralue, siis jo fyysisestikin voidaan sanoa,
että se on Chennain keuhkot. Puistoon on
rakennettu eri uskonnoille omat pienet
temppelit, siellä on penkki, jonka luona
Krishnamurti piti puheitaan. Kävelimme
pitkin Blavastky-avenueta, katselimme eri
maitten istuttamia puita ja onhan siellä se
suomalaistenkin istuttama puu.
Vanhoissa rakennuksissa on aavistus menneen ajan loistosta, mutta Intian luonto on
armoton, se ottaa omansa. Se on hyvä kuva
myös siitä mitä tapahtuu, jos emme jatkuvasti ponnistele myös itsemme kanssa.
Toivomme että uusi presidentti Tim Boyd
onnistuu, jos ei nyt löytämään kullan teon
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Tim kehuu P.E:n kirjaa Jeesuksen salakoulu,
jonka hän on lukenut pari vuotta sitten. Hän
kertoo että 17.11 2015 vietetään Adyarissa
Teosofisen seuran 140-vuotisjuhlaa ja toivottaa meidät tervetulleiksi tuohon juhlaan. Kun
yllätyn, että se sattui juuri meidän Intiassa lomailumme aikaan, toteaa hän, että me varmaan
jossain syvemmässä tietoisuudessamme tiesimme sen. Ehkä on näin.
Muutamia sateisia päiviä myöhemmin koittaa
tuo Teosofisen seuran syntymäpäivä ja odottavin mielin suuntaamme kulkumme uudelleen
kohti Adyaria.

UNIVERSAALI

Rukous
Oi Salattu Elämä, joka
väreilet jokaisessa atomissa;
Oi Salattu Valo, joka loistat
jokaisessa oliossa;
Oi Salattu Rakkaus, joka
Syleilet kaikkea ykseydessäsi;
Ken tuntee itsensä yhdeksi
Sinun kanssasi,
tietäköön, että hän sen
tähden on yhtä myös
jokaisen toisen kanssa.

Tim Boyd aloittaa tilaisuuden lausumalla Annie Besantin rukouksen, johon kaikki yhtyvät Tämän jälkeen kaikki istuivat ja Tim piti hienon puheen Teosofisen seuran syntyvaiheista,
seisaaltaan.
kuinka H.P. Blavasky ja H.S. Olcot tapasivat
ja aloittivat yhteisen taipaleen teosofisen viisauden esiintuojina. Jotenkin se kaikki tuntuu
UNIVERSAL PRAYER
kuin sadulta ja tarulta kaikkine ihmeineen. Tuo
O Hidden Life, vibrant in
kaikki ikään kuin konkretisoituu Adyarin hieevery atom;
nossa ilmapiirissä, sen rakennusten historiassa
O Hidden Light, shining in
ja on saanut kuin uuden sysäyksen tälle ajalle
every creature;
uuden presidentin ja sihteerin työn kautta. TeO Hidden Love, embracing
osofisen liikkeen ja sitä myöten myös Adyarin
all in oneness;
henkistä merkitystä ja vaikutusta ei pimeydesMay all who feel themselves
sä vaeltava maailma ymmärrä. Mutta jotain
as one with Thee,
merkkejä ja valon pilkahduksia toi julki Tim
Know they are there fore one
Boyd eläväisessä puheessaan.

with every
other.

46

Terveiset Adyarista

Ruusu-Risti ry Kirjallisuusseura tiedottaa
SUNNUNTAINA 27.3. (Pääsiäispäivä)
Klo 10.00 sääntömääräinen vuosikokous
Paikka Ruusu-Risti temppeli
Merimiehenkatu 31, 00150 Helsinki
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H. P. Blavatsky

Julkisen tiedon hyveet

E

räs tunnettu luennoitsija ja egyptologi on lausunut teosofiaa vastustavalla
luennollaan seuraavat paljonpuhuvat
lauseet:
"On harhakuvitelmaa, että menneisyyden kokemuksiin tai tietoon liittyisi mitään todistettuja tuloksia, joista voidaan puhua ainoastaan
verhon ja salaperäisyyden naamion kätkössä…
Selitys löytyy Sielun Tieteestä. He väittävät
teille, ettemme voi saavuttaa sitä tietoa, jota
heillä on, ellemme ole eläneet samaa elämää
kuin he… Julkinen, kokeellinen tutkimus, lehdistö ja ajatuksenvapauden julkiset periaatteet
ovat tuhonneet salaperäisyyden tarpeen. Turvallisuussyistä tieteen oli menneinä aikoina
kätkeydyttävä verhon taa, mutta niin ei enää
tarvitse tehdä…"
Tämä näkemys osuu eräässä suhteessa pahasti
harhaan. "Puhtaamman ja syvällisemmän elämän salaisuuksia" ei ainoastaan voi, vaan ne
täytyy ilmaista julkisesti kaikkialla maailmassa.
Salatieteen kätköissä on kuitenkin edelleen salaisuuksia, jotka voivat tappaa ja jotka voidaan
uskoa ainoastaan sellaiselle, joka elää oikeaa
elämää.
Edesmenneellä professori Faradaylla oli hyvin
vahvoja epäilyksiä sen suhteen, onko modernin
tieteen löydöksien julkistaminen suurelle yleisölle viisasta ja järkevää. Kemian alalla on tehty
omalla vuosisadallamme keksintö, jota voidaan
käyttää niin kauhistuttavan tuhon välineenä,
ettei sitä voida antaa tavallisen kansan käsiin.
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Tuhovoimien ruumiillistumat, jotka ylpeillen
nimittävät itseään anarkisteiksi ja sosialisteiksi,
ovat valjastaneet dynamiitin ja muut räjähteet
käyttöönsä. Eikö kuka tahansa järkevä ihminen ole tällaista nähdessään samaa mieltä kanssamme, kun sanomme: "Olisi ihmiskunnalle
parempi, ettei se olisi halkaissut yhtäkään kiveä
nykyaikaisilla keinoilla, kuin se, että menetetään edes yksi sadasosa niistä ihmishengistä,
joka ovat tuhoutuneet venäläisten nihilistien,
feeniläisten salaliittolaisten tai anarkistien käsissä"? Että tällaiset keksinnöt ja ennen kaikkea
niiden vaaralliset sovellutukset olisi pitänyt
kätkeä julkisuudelta, sen voi todeta tilastoista
ja selvityksistä, joiden on määrä merkitä muistiin, millaista tuhoa tällainen pahuus saa aikaan. Seuraavat julkisista lähteistä kerätyt tiedot antavat käsityksen siitä, millainen kohtalo
kurjaa ihmiskuntaa kenties odottaa.
Yksin Englannissa, sivistyksen keskuksessa, on
21 268 yritystä, jotka valmistavat ja myyvät räjähtäviä aineita1 Mutta dynamiitin, helvetinkoneiden ja muiden samanlaisten nykyaikaisen sivilisaation tuotteiden kaupan keskuksia
ovat ennen kaikkea Philadelphia ja New York.
Entisessä "veljellisen rakkauden" kaupungissa
kukoistaa nyt kaikkein kuuluisin räjähdevalmistaja. Eräs tunnettu ja arvostettu kansalainen, kaikkein vaarallisimpien "paukkukalujen"
keksijä ja valmistaja, kutsuttiin Yhdysvaltojen
senaatin eteen, joka halusi tukahduttaa tällaisten välineiden liian vapaan kaupan. Hän lausui
perusteen, joka olisi hyvä muistaa ikuisesti kaikessa kyynisessä sofismissaan: "Minun koneeni",

tämän asiantuntijan kerrotaan sanoneen, "ovat
harmittomia katsella, sillä niitä voidaan valmistaa appelsiinien, hattujen, veneiden tai
minkä tahansa muotoisena, kuinka vain halutaan. Rikollinen on se, joka murhaa ihmisiä
tällaisilla välineillä, ei hän, joka valmistaa niitä. Väitetään, että mikäli tällaisista välineistä
ei olisi tarjontaa, ei niille olisi markkinoilla
myöskään kysyntää. Yritykseni kiistää tämän ja
vaatii, että kysyntään tulisi vastata välittömillä
tavarantoimituksilla."
Nitroglyseriini on löytänyt tiensä jopa lääkevalmisteisiin. Lääkärit ja apteekkarit kilpailevat anarkistien kanssa siitä, kumpi ehtii ensin
tuhoamaan ihmiskunnan ylijäämän. Ruuansulatushäiriöihin käytettyjen, kuuluisien suklaatablettien on kerrottu sisältävän nitroglyseriiniä! Ne voivat pelastaa, mutta voivat paljon
helpommin tappaa.
Tuo "tavara" on sivilisaation ja vaarallisille
keksinnöille suodun julkisuuden hedelmä.
Mistä on kyse? Kuten lukee raportissa, jonka
on kirjoittanut näiden niin kutsuttujen "helvetinkoneiden" kirjoa kartoittamaan asetettu
toimikunta, tähän mennessä seuraavat ihmisten välittömän tuhon välineet ovat jo käytettävissä. Herra Holgaten monista keksinnöistä
muodikkaimpia ovat "Tikittäjä", "Kahdeksan
päivän kone", "Pikku Hävittäjä" ja "Pullokone". "Tikittäjä" muistuttaa ulkonäöltään lyijynpalaa. Se on noin jalan mittainen ja neljä
tuumaa paksu. Se koostuu rautaisesta tai teräksisestä putkesta, joka on täynnä tietynlaista
ruutia, jonka herra Holgate itse on kehitellyt.
Tuo erityisruuti, joka näyttää aivan samalta
kuin muutkin ruutilajit, on räjähdysvoimassa
kaksisataa kertaa tehokkaampaa kuin tavallinen ruuti. "Tikittäjä", joka pitää sisällään tätä

ruutia, vastaa siis teholtaan kahtasataa paunaa
tavallista ruutia. Laitteen toiseen päähän on
kiinnitetty näkymätön kellokoneisto, jonka
tehtävänä on ajoittaa räjähdys oikein. Räjähdys
voidaan asettaa tapahtuvaksi milloin tahansa seuraavan minuutin ja kolmenkymmenen
kuuden tunnin välillä. Kipinän luo teräsneula,
joka iskee tulen sankkireiästä ja siirtää sen siten
koko koneeseen.
"Kahdeksan päivän konetta" pidetään kaikkein voimakkaimpana, mutta samalla myös
kaikkein monimutkaisimpana keksintönä.
Jotta voidaan taata, että laite varmasti toimii
juuri niin kuin sen on tarkoitus, on tiedettävä,
kuinka sitä käytetään. Juuri siksi, että laitetta
on niin vaikea käyttää, London Bridge ja sen
ympäristö välttivät kauhean kohtalon, ja sen
sijaan vain kaksi feeniläistä rikollista koki äkkikuoleman. Koneen koko ja ulkonäkö vaihtelevat kuin Proteuksella sen mukaan, täytyykö
konetta salakuljettaa jonnekin ilman, että sen
uhrit havaitsevat mitään. Se voidaan piilottaa
vaikkapa leipään, appelsiinikoriin tai nesteen
sekaan. Asiantuntijoista kootun toimikunnan
kerrotaan ilmoittaneen, että koneen räjähdysvoima on niin suuri, että se voi silmänräpäyksessä hajottaa atomeiksi maailman suurimmankin rakennuksen.
"Pikku hävittäjä" on viattoman ja vaatimattoman näköinen, yksinkertaisen ruukun muotoinen esine. Se ei pidä sisällään dynamiittia
tai ruutia. Sen sijaan se kätkee sisälleen tappavaa kaasua. Sen reunaan on kiinnitetty hädin
tuskin havaittavissa oleva kellokoneisto. Koneiston neula on asetettu osoittamaan ajankohtaa, jolloin kaasun halutaan purkautuvan
ruukusta. Suljetussa tilassa tämä uudenlainen
tappava "vril" tukehduttaa jokaisen alle sadan
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jalan etäisyydellä olevan elävän olennon kuoliaaksi lähes silmänräpäyksessä. Näiden kolmen
"viimeisen uutuustuotteen" myötä kristillisen
sivilisaation juhlakausi on räjäyttäjien osalta
paketissa; kaikki muu kuuluu menneiden vuosien vanhaan "muotiin". Siihen kuuluvat hatut,
savukerasiat, tavalliset pullot ja jopa naisten
hajupullot – kaikki ne on täytetty dynamiitilla,
nitroglyseriinillä jne. jne. Näillä aseilla tapettiin
– tiedostamattoman karman lain myötä – monia dynamiittisankareita viimeisessä Chicagon
vallankumouksessa. Lisää tähän vielä kauan
odotettu Keelyn värähtelyvoima, joka pystyy
kuihduttamaan parissa sekunnissa kuolleen härän tuhkakasaksi, ja kysy sitten itseltäsi, voivatko ne olosuhteet, joita Dante Infernossa kuvaa,
tuottaa yhtä helvetillisiä tuhon koneita kuin
maa!
Siksipä, jos puhtaasti aineelliset välineet voivat
räjäyttää maailman suurimmat kaupungit, mikäli asiantuntevat kädet käsittelevät noita tuhoisia aseita – mitä kauheita vaaroja voisikaan
nousta esiin, mikäli maagisia, salatieteellisiä salaisuuksia paljastettaisiin ja annettaisiin niiden
joutua pahantahtoisten henkilöiden tietoon!
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Ne ovat tuhatkertaisesti vaarallisempia ja tappavampia, koska rikollisen kättä tai aineetonta,
näkymätöntä asetta ei voida koskaan havaita.
Niitä, jotka ovat luonnostaan mustia maagikoita – eli niitä, joissa yhdistyy luontainen taipumus pahaan ja korkealle kehittynyt mediumistinen luonne – on meidän aikanamme liikaa.
On jo melkein koittanut aika, jolloin ainakin
psykologien ja uskovaisten on lakattava puolustamasta julkisen tiedon ihanuuksia ja vaatimasta luonnon salaisuuksien paljastamista kaikille.
Tämä "mieleenjuolahdusten" ja "räjähteiden"
aika ei ole sopiva sille, että salatiede avaisi laboratorioidensa ovet muille kuin niille, jotka todella elävät oikeaa elämää.
Suom. Heini Lindfors
Alkuperäinen artikkeli:
http://www.theosociety.org/pasadena/
hpb-sio/sio-bles.htm
Etusivu
H. P. Blavatsky Teosofia

Yhteistyöryhmän 20. kevätseminaari
Lauantaina 12. maaliskuuta 2016 klo 11–16
”VAPAUS — TASA-ARVOISUUS — VELJEYS”
Merimiehenkatu 31, Ruusu-Risti
OHJELMA
Klo 11 Una donna a quindici anni,
Cosi fan Tutte/ W.A. Mozart
Heini Matilda Ernamo, laulu & Olli Heinola, piano
IHMISKUNNAN TAVOITEET Maria Sannamo
Klo 12 VAPAUS Markku Graae
• keskustelua alustuksen pohjalta pienryhmissä
Klo 13 KAHVI / TEETAUKO
Klo 13.30 Jopa kuu kivestä nousi (KALEVALA)
Eurytmia- ja lausuntaesitys
Janiette Eriksson, Markku Maula ja Jupe Larimo
Klo 13.45 TASA-ARVOISUUS Tero Lahdes
• keskustelua alustuksen pohjalta pienryhmissä
Klo 14.45 VELJEYS Marja Artamaa
• keskustelua alustuksen pohjalta pienryhmissä
Klo 15.45 Vittoria, Vittoria/ Giacomo Carissimi
Heini Matilda Ernamo, laulu
Olli Heinola, piano
TERVETULOA!

Oviraha 5€ (sisältää kahvin / teen, sämpylän ja jotain makeaa)
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Frater Roseae Crucis

Valon ja varjon veljet
I
Kuka hallitsee maailmaa?
Yllä olevaan kysymykseen vastaavat kristityt
uskovaiset epäilemättä: Jumala, ja useimmat
hartaat teosofit rientävät sanomaan: Mestarit
tietysti; mestarithan ohjaavat ihmiskunnan
kohtaloita, pyhässä Shamballahissa sommitellaan ne päätökset, joiden toimeenpaneminen
fyysisessä maailmassa uskotaan valtiomiehille
ja sotapäälliköille.

Tietäjät eivät koskaan erehdy semmoiseen luuloon. Jos Jeesus Kristus olisi uskonut Jumalan
hallitsevan maailmaa, miksi hän silloin olisi
puhunut siitä taivasten valtakunnasta, jonka
kuninkaana Jumala oli, joka oli hänenkin valtakuntansa ja joka ei ollut tästä maailmasta?
Miksi hän olisi opettanut seuraajiaan rukoilemaan, että Jumalan valtakunta tulisi maan päälle ja että Isän tahto tapahtuisi maan päällä, niin
kuin se tapahtui taivaissa? Ja minkä tähden hän
olisi opettanut ihmisiä etsimään ensin Jumalan
valtakuntaa, ennen kuin huolehtivat ruoasta,
juomasta, vaatteista ym. maanpäällisistä asioista, jos nämä semmoisinaan olisivat kuuluneet
taivastenkin valtakuntaan?

Mutta on niitäkin, jotka väittävät, että paha
henki hallitsee maailmaa tai että sokeat voimat
ja sattuma sitä ohjaavat. Kuinka muuten on selitettävissä esim. semmoinen järjettömyys kuin
äskeinen maailmansota? Ei suinkaan kaikkiviisas ja kaikkia rakastava Jumala sitä alkuunpan- Jumala on rakkaus, hyvyys ja totuus, ja Hänen
nut, tai Jeesus ja muut Valkoisen Veljeskunnan henkensä on edustettuna Kristuksessa, Valkoimestarit?
sessa Veljeskunnassa ja ihmisissä siinä määrin
kuin heissä vallitsee rakkaus, hyvyys ja totuus.
Kumpi puoli on oikeassa?
Jumala on vapaus, ja Jumala on henkisen ja aineellisen väkivallan vastakohta. Jumalan kuKatkerimpia kokemuksia totuuden etsijälle on, ninkuus on olemassa ainoastaan sille vapaaehkun hänen pitää oppia huomaamaan ja ymmär- toiselle ja iloiselle tottelevaisuudelle, joka ihmitämään, että Jumala ei hallitse maailmaa, että sen sielussa myöntää yliherruuden rakkaudelle,
valkoiset mestarit eivät määrää kansojen koh- hyvyydelle ja totuudelle. Kukaan ei väitä, että
taloita, että päinvastoin Jumalakin ja Hänen rakkaus, hyvyys ja totuus olisivat olleet tai oliviisaansa ovat voimattomia sen mahdin edes- sivat määräävänä voimana elämän oloissa maan
sä, jota teosofia itämaalaisella sanalla nimittää päällä. Ne vaikuttavat salassa ihmiskunnan
karmaksi, kohtaloksi, sallimukseksi. Sillä jos sydämessä ja niiden vaikutus tulee lopulta näJumala hallitsisi maailmaa, mihin silloin paha kyviin ihmiskunnan historiassa — mutta vasta
joutuisi? Ja jos valkoiset mahtajat käyttäisivät sitten, kun ihmiset itse ovat siihen määrin keihmisiä nukkeinaan, missä olisi silloin ihmisten hittyneet, että antavat niiden voimien viedä itvapaus?
sessään voiton pahuuden, itsekkyyden, valheen
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ja pimeyden voimista. Miksi siis ajattelemattomasti väitettäisiin, että Jumala nyt jo hallitsee
maailmaa, että viisauden mestarit nyt jo pitävät
ohjaksia käsissään?

"ilmavallan hallitsijoiden" palvontaan ja orjuuteen. Sillä nämä henkivallat kietovat mielellään
ihmisten sieluja ja nauttivat siitä, että varjojen
veljien luku lisääntyy.

Jumala on vielä voimaton, voimaton vapaasta Ketkä siis ovat nuo ilmavallan hallitsijat?
tahdostaan, ja samaten on Valkoinen Veljeskunta.
Teosofisista tutkimuksistanne tiedätte, että
maapallo nykyään elää neljännessä luomiskauKen siis hallitsee maailmaa?
dessaan eli manvantarassaan. Tätä ennen on
ollut kolme ja tämän jälkeen tulee niinikään
Lopullisesti ja ehdottomasti kaikkea tasoittava kolme suurta luomiskautta eli manvantaraa.
kohtalo eli karman laki, mutta välillisesti ja nä- [Alaviite: Luomiskausista kertovat esim. seuennäisesti varjon veljet ja "ilmavallan hallitsijat", raavat kirjat: Enkelein lankeemus, Salainen
jotka käyttävät hyväkseen ihmisten itsekkyyttä oppia ynnä muita kirjoituksia, Ihminen, mistä
ja tietämättömyyttä eli "suurta lohikäärmettä", ja miten? sekä ennen kaikkea Salainen Oppi.
kunnes ihmiskunta itse liittymällä Kristuksen — Suom. huom.] Jokaisella kaudella on oma
Valkoiseen Veljeskuntaan voittaa niiden vallan. ohjelmansa, kehityksen päämääränsä ja täydelKohtalo on tuomari, joka mittaa jokaiselle an- lisyyden mittansa, ja kussakin manvantarassa
sion ja oikeuden mukaan, mutta ikuisen onnen on yksi luonnon valtakunta, joka on kutsuttu
antaa yksin jumala.
tavoittelemaan, tuota päämäärää. Nykyisessä
luomiskaudessa on ihmiskunta tässä asemasII
sa, ja ne luonnon valtakunnat, jotka edellisisIlmavallan hallitsijat
sä kausissa elivät "ihmiskuntina" ja saavuttivat
niille asetetun päämäärän, muodostavat nyt
Kun ihmiset eivät ymmärrä, eivätkä jaksa pal- näkymättömässä henkimaailmassa suuria ja
vella jumalaa, joka hallitsee heidän sydämensä, korkeita enkelijärjestöjä, samoin kuin nykyinen
järkensä ja omantuntonsa sisäisessä taivaan val- ihmiskunta on elävä enkelikuntana viidennessä
takunnassa, he muodostavat kirkkoja, järjestä- luomiskaudessa.
vät jumalanpalveluksia ja ryhtyvät palvomaan
ulkonaista jumalaa, joka näkymättömänä, Kehityksen suhteen on nyt otettava huomioon
mutta kaikkivaltiaana luojana ja herrana muka tärkeä tosiseikka. Kaikki olennot eli yksilöt,
hallitsee näkyväisessä maailmankaikkeudessa. jotka kuuluvat eri luomiskausien "ihmiskunTämän "kaikkivaltiaan" puoleen he kääntyvät tiin", eivät syystä tai toisesta kykene suorittarukouksissaan ja pyytävät häntä tyydyttämään maan ohjelmassa asetettua päämäärää, vaan jäämilloin mitäkin heidän ajallisia tarpeitaan.
vät kehityksessä jäljelle ikään kuin koululapset,
jotka jäävät luokalle. Varsinaisen enkelikunnan
Tahtomattaan ja tietämättään he tällä tavalla ohella syntyy täten kunkin manvantaran losulkevat sielunsa oven totiselta Isältä Jumalalta pulla henkiolentojärjestö, joka ei enää ole "ihja syöksyvät "tämän maailman ruhtinaiden" ja miskunta", mutta ei vielä täysi enkelikuntakaan
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ja jonka tehtäväksi jää seuraavan tai seuraavien
manvantaroiden aikana saavuttaa oma täydellisyysasteensa. Mutta koska olosuhteet, elämänehdot ja ihmiskunnille asetetut tehtävät ovat
erilaiset eri luomiskausien aikana, tulee jäljellejääneiden työ ja itsekasvatus seuraavien manvantaroiden aikana vaikeaksi, monimutkaiseksi
ja poikkeukselliseksi. Ainoastaan tilapäisesti he
saattavat ruumistua uuden luomiskauden ihmiskuntaan; heidän varsinaiseksi työkentäkseen jää
henkimaailma ja uuden ihmiskunnan yksilöt sieluina. Näiden ihmissielujen yhteydessä, niiden
välityksellä ja avulla tapahtuu, jäljelle jääneiden
oma kehitys ja itsekasvatus.

ohjelma perustuu kärsimyksen välttämättömyyteen, kurin ja "järjestyksen" välttämättömyyteen,
väkivallan, koston ja sodan välttämättömyyteen,
kylmän järjen ja viisauden herruuteen, ja joka
ohjelma on vastakkainen Jumalan valtakunnan
kehityselämään.

III
Varjon veljet

Heidän valtansa on suuri sillä ihmishengen toiminta-alalla, jota nimitetään politiikaksi.

Mutta mitä ovat varjon veljet?
Ne ovat semmoisia ihmisiä, jotka hyvässä tai
puolihyvässä tai puolipahassa tarkoituksessa
omaksuvat "ilmavallan hallitsijoiden", "tämän
maailman ruhtinaiden" eli "vastustavien voimien" ohjelman ihmiskunnan kehittämiseksi, joka

Katsokoon jokainen aatteellinen yhdistys, ettei
varjon veljien vaikutus tunkeudu himmentämään sen tarkoitusperiä ja hämmentämään sen
työtä.

Ihmiset ovat "kutsutut" taivaan valtakunnan
kansalaisiksi, mutta harvat ovat "valitut", sillä
harvat jaksavat irtautua ilmavallan hallitsijoiden
ja mammonan pauloista. Useimmat kuuntelevat
varjojen veljien neuvoja ja kiusanhenkien kuiskauksia ja heittäytyvät palvomaan ja palvelemaan
"tämän maailman ruhtinasta", sillä vastustavat
voimat ymmärtävät aina kosketella itsekkyyden,
Mutta sen kautta he joutuvat omituiseen ase- turhamaisuuden, kunnianhimon, vallanhimon,
maan. He eivät ole enkeleitä, jotka voisivat suo- voitonpyynnin, ahneuden, kateuden, julmuujella ja vaalia uusia ihmisyksilöitä. He ovat para- den, koston ja "oikeuden" kieliä.
siittejä eli loisia, joiden tulee kehittyä ihmisten
kustannuksella, samalla kun jouduttavat näiden Yksilöt ovat vaarassa, ja melkein vielä enemkehitystä. Ja juuri sen kautta he tulevat näytel- män ovat vaarassa joukot: seurat, puolueet, yhleeksi "kiusaajien" ja "pahojen henkien" osaa ja ai- teiskunnat, kansat, valtiot, hallitukset. Yksin
kaansaavat suunnattomia lankeemuksia ja kärsi- ollessaan heikkokin ihminen saattaa pysähtyä
myksiä. Uskonnot eivät ole väärässä puhuessaan ajattelemaan tekojaan ja aikomuksiaan, mutta
"langenneista enkeleistä" ja "kiusanhengistä," jot- joukossa on väkevänkin vaikea suojella itseään
ka johtavat ihmisiä harhaan. Sillä niitä on, ja ne "yleisen mielipiteen" ja äkkinäisen suggestion
ovat noita "ilmavallan hallitsijoita". Meidän on tartunnasta. Sen tähden varjon veljet, mikäli
vain muistettava, etteivät ne itsessään ole pahoja osaavat käyttää salaisia voimia, mielellään noseivätkä tarkoita pahaa, paha syntyy sen omitui- tattavat ihmisjoukkojen intohimoja ja ohjaavat
sen suhteen kautta, jossa ne ovat ihmiskuntaan. niitä haluamaansa suuntaan.
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{Ruusu-Risti — 1922}

Kehotus minulle
Istuin seitsemän taivaankaaren yllä
katsellen kaikkea olevaa ja olematonta.
Eteeni laskettiin kiikkerä haapio,
vene puusta, keräämään mielen riidat.
Kuulin kehotuksen soutaa syvälle,
läpi taivaiden ja seitsemän synkkyyden.
”Kerää matkallasi kaikki totuuden siemenet
ja kuorruta ne kaikki rakkaudella.
Odotan sinua takaisin ajan yhtyessä ajattomuuteen,
sitten kun tiedät olevasi yhtä”.
Matti Koskinen
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