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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Helteisen kesän henkiset merkkipaalut minulle olivat tietysti Ruusu-Ristin kesäkurssit
Jyväskylässä ja Yhteistyöryhmän seminaari
Kreivilässä. Kesäkurssikirjana oli P.E:n Uudestisyntyvä Suomi. Kirjahan koostuu eri
vuosikymmeniltä kootuista puheista ja kirjoituksista. Siinä on hieman näkökulmia menneisyyteemme ja myös tulevaisuuteen. Kirjan
keskeinen teema on kansallishaltiamme Väinämöisen, joka on Suomen kansan deeva, vaikutus henkisenä voimana kansamme takana.
Tuo vaikutus alkoi näkyä 1500 -luvulla Mikael Agricolan työn myötä. Siitä alkoi Väinämöisen paluu jonka huipennus oli 1900-luvun
alun taiteen kultakausi, teosofian rantautuminen Suomeen ja lopulta itsenäisyys. Teosofinen elämänymmärrys oli monille taiteilijoille
tuttu ja usealle myös varsinainen inspiraation
lähde. Avasihan se aivan
huikeita kuvia ihmisenä olemisen ongelmaan ja elämän
tarkoitukseen. Kesäkurssien
iltaesitelmät avasi Pekka Kivikäs kertomalle meille Kalliomaalausten
Suomesta.
Mitä esi-isämme ajattelivat
ja miksi he maalasivat tietyille paikoille kalliomaala-
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uksia jo tuhansia vuosia sitten? Paikat olivat
oletettavasti pyhiä paikkoja joihin tultiin
uhraamaan ja kokoontumaan. Pekka Kivikäs
on tutkinut niitä vuosikymmenten ajan ja sai
Tieto-Finlandian 1996 kirjallaan Kalliomaalaukset - muinainen kuva-arkisto. Kauno Mannonen jatkoi iltaa kansamme muinaisuuden
esittelyllä. Suomen kansan historia onkin varsin kimurantti aihe ja nykytiede on antanut siihen paljon uutta valoa mm. geenitutkimuksen
kautta. On selvää että 1900-luvun historian
opetus kansamme menneisyydestä on monin
osin ollut virheellistä. Monissa eurooppalaisissakin tutkimuksissa meidät luettiin mongolikansoihin. Olen lukenut vanhan lehtiartikkelin 1920 -luvulta Vaasasta jossa ruotsalaiset
turistit kyselivät paikallisilta asukkailta ihmetyksen vallassa: Missä ovat suomalaiset? He
eivät olleet nähneet yhtään
vinosilmäistä ihmistä. Esitelmät keräsivät varsin runsaan
yleisön ja se oli ilahduttavaa.
Omassa esitelmässäni keskityin osin siihen, kansalliseksi
perisynniksikin mainittuun,
eli mitä muut meistä ajattelevat. H.P.Blavatsky kirjoitti

vuonna 1888 aikakausilehti Lusiferiin, että
viimeinen osoitus muinaisen viisaususkonnon
yleisyydestä kaikkina aikoina ja kaikkialla saapuu eräältä varsin vähän tunnetulta kansalta,
autiosta ja villistä maasta, jonne vierasmaalainen harvoin eksyy. Hän puhui tässä meidän
Kalevalasta sanoen sen olevan vähintäänkin
kolmetuhatta vuotta vanha ja jopa osin vanhempikin. Hän sanoi sen periytyvän ajalta jolloin suomalaiset heimot asuivat Kaspian- ja
Mustanmeren alueilla. Hän kirjoittaa: ”Suomalaisten alkuperä on hyvin salaperäinen,
mutta he ovat ilmeisesti sukua niille kansoille,
jotka nykyään ovat asettuneet asumaan Tiibetin ja keski-Aasian ylätasangoille. Suomalaisten suhde slaavilaisiin kansoihin nähden
- varsinkin Venäjään - on samalla tavalla mystinen kuin Tessalian maagikoiden ja noitien
suhde muihin helleneihin.” Toinen minulle
tärkeä henkinen opettaja on Rudolf Steiner
joka piti Dornachissa 1914 kolme esitelmää
jotka on julkaistu nimellä: Suomi ja Kalevala,
ihmisen yhteys luonnon henkisyyteen. Näissä
esitelmissä hän kuvaa kansamme erityislaatua
ja sen tehtävää Euroopassa. Kalevalan viisauden myötä meillä oli erityinen kyky ymmärtää
hengen kolminaisuutta ja valmistaa siten Euroopan kansoja vastaanottamaan kristinusko.

Tulevaisuuden tehtävänä hän näki että toimisimme siltana idän ja lännen välillä. Meidän
tulisi olla Euroopan omanatuntona. Ulkoisia merkkejähän tästä on kun aikanaan 1975
ETYK kokoontui Helsingissä, Ahtisaaren
rauhan Nobel ja viimeisenä Putinin ja Trumpin tapaaminen täällä.
Pohtiessani kesäkurssien teemaa nousi yhtäkkiä mieleeni Tonttulassa toimivan Päiväkoti Pikku-Marjatan pihalla sattunut tapaus
alkukesällä. Pihalta oli löytynyt maasta ruosteinen lukko. Lapset ihmettelivät sitä. Silloin
tyttäreni tytär (4v.) oli ottanut sen ja sanonut
sen olevan Ervastin lukko. Hän oli kertonut
muille että Ervast on asunut tässä talossa ja
jo kuollut kauan aikaa sitten. Hän voi tosin jo
olla jälleensyntynyt. Lasten hämmästellessä
tätä, hän kertoi heille , että sitä voi syntyä miehenä tai naisena ja vaikka johonkin toiseen
maahan. Tapaus nousi mieleeni kun selailin
Tietäjä aarteistoa ja törmäsin kesäkurssiselostukseen vuodelta 1914, jolloin ne oli pidetty
Tuonenkylän temppelissä. Tuo temppeli sijaitsi viereisellä tontilla, mutta sen kohtalo
oli tuhoutua varsin pian salaman polttamana.
Noilla kesäkursseilla syntyi Marjatan rengas,
mietiskely- ja toimintaliitto. Tuon renkaan
3
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ensimmäinen alaosasto oli Opettajain rengas.
Sen jäsenet lupautuivat lastenkasvatuksessa
pitämään silmällä lasten luonteen kehitystä,
etsimällä heidän sielustaan jumalallista henkeä. Tässä Tonttulan läheisyydessä Haagassa
sijaitsee kehitysvammaisille tarkoitettu Marjatta-koulu ja tämä päiväkoti oli aluksi tarkoitettu kehitysvammaisille lapsille. Nykyään se
on terveille lapsille. Koin vahvasti Marjatan
renkaan jatkumona tämän päiväkodin ja Marjatta-koulun, jotka nimenomaan tekevät työtä
lasten parissa. Sekä päiväkoti että koulu toimivat Rudolf Steinerin antamien pedagogisten
virikkeiden pohjalta. P.E. palasi vielä Marjatan
rengas asiaan 1918, ja totesi että se on syntynyt henkisessä maailmassa jo parisataa vuotta
aiemmin. Siihen kuuluvat ne ihmiset, elävät ja

kuolleet, jotka tekevät työtä Suomen kansan
ja sen tulevaisuuden puolesta.
YTR:n Kreivilän seminaari jatkoi jo keväällä
aloitettua teemaa. Saimme kuulla varsin
ansiokkaita alustuksia teemasta, jotka ovat
tässä lehdessä myös julkaistuina. Itse uskon
tietoisuuden evoluutioon. Yhä suurempi
joukko ihmisiä omaksuu henkisiä arvoja.
Ne ohjaavat ihmiskuntaa valoisampaan
tulevaisuuteen. Olkaamme siis Marjatan
renkaan jäseninä, kukin omalla sarallamme,
jatkamassa työtä kansamme parhaaksi ja
ihmiskunnan täydellistyttämiseksi.

Kreivilän mystinen luonto ja
luonnon henget!

4

OK-SyyskuuSisäsivut-3_18indd-.indd 4-5

5

7.9.2018 10:39:26

Paula Monto

Missä on Väinö? - Ruusu-Ristin kesäkursseilla?
Hapuilevia ajatuskuvia kesäahjostamme
(lainaukset Kalevalasta)
Uudestisyntyvä Suomi, P.E:n kirja, toi meidät
ainakin tiedollisesti lähemmäksi Väinämöistä,
sillä kansallishaltiamme kuva mielissämme
varmasti tarkentui näiden päivien aikana. (Siis
vanha partaukkoko? Vai ikuinen nuorukainen?) Voi kunpa kaikki te olisitte olleet paikalla tätä kokemassa! Kesäkurssien annista
kun ei oikein pääse osalliseksi muuten kuin
kokemalla, olemalla mukana tuossa yhteisessä
aurassa Ilmarisen temppelillä.

katsomahan ahjonsa alaista puolta, mitä tullehe tulesta, selvinnehe valkeasta.”
Kolmen lausujan voimin, siis kolminaisuuden
kautta, kuulimme Kalevalan runoja niin alussa
(otteita Väinämöisen synnystä) kuin lopussakin (otteita Väinämöisen soitannosta). Noiden
säkeiden väliin mahtui monta laulua, runoa ja
taideteosta, jotka seinillä antoivat lisäpontta
elämän vertauskuvien oivaltamiseen. Niin,
se kaikki mitä lopulta syntyy, on vielä osittain
piilossa sisäisinä taipumuksina ja riippuvainen
siitä mitä ja paljonko meistä itsekukin on valmis työstämään. Vasaranlyönnit käyvät kovemmiksi ja ahjo kuumemmaksi elämänhaasteiden
edessä, kunnes Sampo on valmis.

Aivan aluksi Ilmarisen ryhmä toivotti kaikki
tervetulleiksi viemällä meitä musiikin myötä
sopiviin värähtelyihin ja juurruttamalla meidät
oikeaan paikkaan historian muisteluilla. Ahjo
on saatu tulille! Aivan aluksi lauloimme
yhteislaulun johon sain inspiraation viime
vuoden keväällä, jolloin teksti syntyi nopeassa
tempossa, mielessäni soivaan vanhaan
kalevalaiseen nuottiin. Ehkä se noiden
tuttujen sävelien myötä elää vielä edelleen.

”Se on seppo Ilmarinen päivän kolmannen
perästä kallistihe katsomahan ahjonsa
alaista puolta: näki Sammon syntyväksi,
kirjokannen kasvavaksi.”

Väinämöinen näyttäytyi meille paitsi monien
puhujien ja luentojen kautta niin myös monipuolisen, elävän taideinspiraation pohjavirroissa. No, Väinämöinenhän antoi Sammon
takomisen tehtävän Ilmariselle, ja Ilmarinen
taitavana takojana on tietysti melkoinen taiteilija. Jollain lailla siis vanhan ”Väinön” vaikutukset tulevat näkyviin Ilmarisen vasaranlyöntien kautta. ”itse seppo Ilmarinen kallistihe

Miten Kalevan kansan sisäinen viisaus tulee näkyviin? Musiikki, Väinämöisen kanteleen soitto
virittää meitä, vaikka riitasointujakin kuuluu
näillä fyysisillä korvilla, eivätkä kaikki kielet
tahdo millään virittyä yhteiseen sointuun. Osa
soitosta jää myös kuulumatta mutta vaikuttaa
sisäiseen ihmiseen mystisinä virtauksina. Mikä
on lopulta Suomen kansan tehtävä suuressa
suunnitelmassa, entä minun?
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Kesäkurssien laadukas ohjelma ja ilmapiirissä lennähtelevät kauniit ajatukset osoittivat että moni on haasteensa voittanut ja ottanut suuriakin askeleita valon tiellä. Joskus
kauneus syntyy kuin itsestään ilman suurta
ponnistelua, niin että sen esiintuojakin hämmentyy inspiraation helppoutta ja voimaa.
Ollapa luominen ja muutos aina niin valmiiksi pohjustettu että se todella vain syntyy luontoäidin helmoista ilman kovia synnytystuskia. Onko se silloin vain puhdasta
energioiden ilmenemistä joka on tulosta
muiden tekemästä työstä? Olemmehan me
kaikki yhtä, yhteisessä tajuntakentässä. Suomalaisessa mielenmaisemassa on kuitenkin
vankasti näkemys siitä miten elämä on kovaa taistelua. Miten tuo kansallinen tajunta
saadaan uuden liiton myötä antautumaan
tosihyvälle niin että idea raskaasta raadannasta jäisi jo viimein menneisyyteen? Tuonelanjoen (tässä alitajunnan) virta on vahva
eikä sieltä Suuri Hauki helposti nouse, mutta
on hyvä muistaa että tuo kaikki on myös
jo tehty ja siis varsin mahdollista! Jos kaadumme niin nouskaamme, jos kaadumme
uudestaan niin nouskaamme uudestaan!

”Päivät soisin soitettavan, illat tehtävän
iloa näillä mailla, mantereilla,
Suomen suurilla tiloilla, nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.”

Ilmatar oli meille armollinen, emme joutuneet
kuumaan ahjoon, vaan tuulet pitivät ilman
raikkaana ja virkistävänä. Tuoretta energiaakin
saimme kun luennoille ilmaantui reilusti uusia kuulijoita. Alkaako vasaran pauke jo kuulua kaupunkilaisille? Jotain täällä temppelissä
taotaan, vaikka oppia kalloon jos ei muuta.
”Lukekaa Kalevalaa!”

Emme ole syyttä emmekä turhaan syntyneet
Suomeen. ”Hyvä Suomi!” Tämän kansan riveistä löytyy monenlaista tietäjää jotka auliisti
jakavat neuvojaan ja ohjeitaan niitä tarvitseville ja kysyville. Ohjelman lomassa sai poimittua
niin yrttivinkit kuin venytysohjeetkin. Apu ei
ole kaukana, mutta pitää olla korvat kuulla.
”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto”. Tämän vanhan ohjenuoran saimme jokainen mukaamme lähtiessämme takaisin arkeen
Sammon muruja jakamaan.

Kursseilta pois ajaessamme radiosta soi
korviin ”Väinö, Väinö, missä on Väinö”
ja muistutti että Väinämöisen inspiraatio
vaatii toki toteutuakseen aktiivista etsimistä,
totuuden etsimistä. Täytyy ottaa osaa yhteisiin
tapahtumiin, tehdä työtä niiden eteen ja antaa
omien töitten hedelmät muiden saataville.
Olemmehan me täällä kasvamassa paitsi
tosihyviksi suomalaisiksi, niin myös koko
ihmiskunnan palvelijoiksi.
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Sini Koistisen maalaus Myrskynmerkki ja ukkosenjohdatin
sekä riimu

Päivi Sohlsten, Vapautta kohti
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Paula Monto, Aurinkolaiva
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Anne Paalo

Uusien aistien herääminen
Kuudes ja seitsemäs aisti ovat olemassa, mutta
ei tunneta mikä elin vastaa niiden toimintaa.
Todennäköisesti aivolisäke Glandula pituitaria toimii kuudennen aistin elimenä. Se painaa
noin puoli grammaa, sijaitsee isojen aivojen
alla kitaluun syvennyksessä umpirauhasena
erittäen yli kymmentä hormonia. Käpyrauhanen Glandula pinealis on yhteydessä aivolisäkkeen kanssa, sijaitsee väliaivojen yläosassa,
painaa noin gramman ja liittyy seitsemänteen
aistiin. Se sijaitsee silmien korkeudella, vaikuttaa mielialaamme ja
vastaa vuorokausirytmistä. Käpyrauhasta pidetään surkastuneena
kolmantena silmänä tai sielun
istuimena, jonka avulla mieli ja
keho kommunikoivat kuten filosofi Rene Descartes (1596-1650)
sitä kuvasi. Se liitetään otsatsakraan, joka on kulmakarvojen
yläpuolella ja kuvattu jopa Kalevalakoruissa. Se on egyptiläisten
Horuksen silmä. Balsamoidessaan ruumiita he
tunsivat ihmisen fysiologia-anatomiaa. Auringon nousun aikaan ihminen on lähinnä yhtydessä kosmiseen minkä antenni on käpyrauhanen.
Eläimillä on aisteja, jotka eivät
toimi ihmisellä. Linnut suunnistavat maapallon magneettikentässä minkä voi ymmärtää kvanttifysiikan avulla. Linnun silmästä
on löydetty proteiinia mikä on liitetty tähän
kykyyn. Eläimillä on ryhmäsielu. Eräs tieteen marginaalisia visioita, että ihmiskunnan
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ajatukset ja tunteet ovat yhteisessä magneettikentässä mihin olemme yhteydessä aivoissa
olevien pienten kristallien kautta. Tarvitsemme
vielä suojarajoja näihin kenttiin. Kun rajat
avautuvat kvanttiporttien kautta, selvänäkö ja
telepatia avautuu. Yhteiseen magneettikenttään
kuuluu veljeyden ihanne ja tieto kaikkein korkeimmasta. Olemme osa suurta kokonaisuutta,
vaikka elämme omassa kuplassa. Lääketieteessä
sielulla ja hengellä ei ole vielä paikkaa. Rudolf
Steiner kuvaa aivoja tyhjäksi elimeksi tai syntetisaattoriksi, jonka
kautta vaihdetaan tietoa kehon ja
kosmoksen välillä. Tietoisuus ja
ajatukset ovat aivojen ympärillä
toisessa ulottuvuudessa.
Kuudes ja seitsemäs aisti on
suurella osalla latenttina. Näiden aistien alueilla on vaara joutua harhojen maailmaan ja psykoosissa kakkostodellisuus sotkee
fyysisen maailman. Kuoltuamme eivät fyysiset
aistit toimi, silti puhumme kuoleman jälkeisistä tiloista. Todellisuuksien välillä on rajoja ja
kynnyksiä suojina. Eetteritaso on kaiken elävän

ympärillä vahva suoja. Tapio Kaitaharju sanoo eetteritason suojauksen alkaneen
heiketä 1970- luvun alussa saasteiden takia ja
ihminen voi joutua kuudennen aistin alueelle

kehitykseensä nähden liian varhain. Myös alkoholi, huumeet, lääkkeet, rokotukset ja digitalisaatio rikkovat eetteritasoa ja alempien tunteiden astraalimaailma pääsee läpi. Ne voivat
olla rankkoja kokemuksia mikäli ihminen ei
ole harjoittanut eettistä itsekasvatusta. Vuorisaarnan käskyjen noudattaminen voimistaa ja
kirkastaa eetterikehoa ja on mahdollista kokea
Pyhä Ehtoollinen, Golgata ja ylösnousemus
missä astraalimaailma ja kuoleman jälkeinen
kaamalooka on kuljettu jo maan päällä eli kuolema voitettu. Kuudes aisti voi toimia ajoittain
tai se on syntymälahja, mutta ilmenee usein
vasta 40-50 –vuotiaana.
Digitalisaatio vie ihmiskuntaa osittain harhapolulle. Tekoälyn ja etä-älyn kehitys etenee
suurin harppauksin, meitä voi manipuloida
ja valvoa monilla tavoilla.
Biohakkerointi on suuntaus
minkä kehittäjät mittaavat ja
rekisteröivät elintoimintoja.
Toki aatteeseen kuuluu myös
luonnonmukaisuutta ihmisen
terveyden hyväksi. Biohakkereilla on kehossa joskus
digilaitteita, joita he kutsuvat ”kuudenneksi aistiksi”. Siitä on lyhyt matka asennettavaan mikrosiruun. Inspiraatio tulee Ahrimanista tai peräti antikristuksesta. Samaan aikaan kosminen
Kristus lähestyy valona ihmiskuntaa, se on kosminen laki. HPB kirjoitti Salaisen opin vaihtoehdoksi tulevaisuuden tieteelle, jotta maailmankuvastamme ei tule pelkkää kosmista konetta.
James Bridlen kirja New Dark Age Technology
and the End of Future kertoo kehityksestä
missä ymmärryksemme maailmasta vähenee,
kun maailma menee digitalisaatiossa entistä
monimutkaisemmaksi ja ei enää ymmärrä miten maailmaa hallitaan huolimatta valtavasta
tiedosta mikä on jokaisen saatavilla.

Jokaisella on intuitio, sisäinen ääni. Usein fyysisen maailman näennäistotuus ja intuitio ovat
ristiriidassa. Intuitio on jo seitsemättä aistia, joka
perustuu kuuloon, mutta samalla voi saada tilanteesta sisäisen kuvan. Kuudes aisti on usein myös
paikalla näkymättömänä ohjaavana voimana.
Intuitio on uskomaton selviytymiskeino, eräänlainen hälytysjärjestelmä. Kun jokin ei mene
hyvin tai sinun pitää reagoida nopeasti, sisäinen
virtapiiri ja kompassi aktivoituu. 1930-luvulla
kysyttiin Albert Einsteinilta, uskoiko hän suhteellisuusteoriaansa. Hän vastasi: ”ainoa todella
arvokas asia on intuitio.” Hän oli varma, että
hänen tutkimuksensa olivat tosia. Sinun ei tarvitse nähdä tai koskea jotakin uskoaksesi siihen.
Kenenkään ei tarvitse näyttää, onko valitsemasi
polku oikea, jos tunnet sen sisäisesti. Sydämesi
ja intuitiosi kertoo kaiken. Fyysisessä maailmassakin viveka eli erottelukyky
on vaikeaa, kuudennen aistin
alueella monta kertaa vaikeampaa. Siellä on voimakkaat harhaanjohtajat, osa niistä saa sinut
kuvittelemaan itsesi ties miksi.
Samoin kuin fyysisten aistien
maailmassa, myös kuudennen
aistin harhamaailmojen takana on totuus, joka
odottaa päästäkseen näkyville. Totuus on kosminen laki ja Buddha sanoo: kuten aurinko, kuu ja
tähdet ilmestyvät taivaalle, ilmaantuu totuus.
Viiden aistin maailmassa on helpompaa kuin
kuuden aistin millä alueella olet yksin tai suhteissa maailmoihin missä olet vain tarkkailija.
Jeesuksesta tuli ylösnousemuksessa Kristus ja
hän jätti kaksi sakramenttia, leivän ja viinin.
Viinin vertauskuvallinen merkitys oli sulkea ihminen symbolisesti viiden aistin maailmaan eli
katkaista yhteys yliaistiseen missä ihmiset olivat
henkimaailman ohjauksessa. Se katkaistiin yksilöllisen henkisen kehityksen takia, ihminen ei
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ollut itsenäinen, piti katkaista napanuora. Sama
kuin lapsen itsenäistyminen äidistä. Jos tapahtuma estyy, se on haitallista kehitykselle. Henkisen kasvun tilanne muuttui ja Kristus toi meille
uuden liiton, vaikka ihmisessä on yhä kaksi Aatamia, vanha ja uusi viisaus, mutta nyt henkisestä
kasvusta otetaan itse vastuu. Ei tarvita pyramideja vihkimyksiin ja kiusaukset mitkä pitää voittaa, tulevat ulkopuolelta. Vuorisaarna pidettiin
keskellä kirkasta päivää ihmisjoukolle. Symbolisesti se kuvaa kuinka ihminen saavuttaa vihkimyksen kirkkaassa päivätietoisuudessa itsessään.
Ihmiskunta on kulkenut järjen tietä 1700- luvulta, kun syntyi luonnontieteellinen ihminen.
Kärsimysten tie voi viedä henkisesti uuteen tietoisuuteen, kuudennen aistin avautumiseen ja
sydämen tien kulkemiseen. Christian Rosenkreutzin teos Kemialliset häät kehottaa katkaisemaan
pään ja Liisa Ihmemaassa Korttikuningatar julistaa samaa. Symbolistisesti se tarkoittaa tietoisuuden
keskittymistä sydämeen. Kristuksen toinen tuleminen syntyy ihmisten sydämissä missä on monta
kammiota. Yksi on eetteritasolla
ja on sanottu toisen tulemisen tapahtuvan siellä. Kuudennen aistin
ihmiset hengittävät toistensa tunteita ja silloin ei voi salata toiselta
mitään, lähimmäisen kärsimys
tuntuu pahalta. Sydämen tie johtaa esoteeriseen
kristillisyyteen mikä on veljesrakkautta ja sanotaan olevan vallitseva uskonto maailmassa vesimiehen ajalla noin vuonna 3500. Rudolf Steiner
kertoo slaavilaisen eetterikehon olevan hieman
irtonainen, sama on joskus taiteilijoilla, tiedemiehillä tai meedioilla. Slaavilainen eetterikeho mahdollistaa enkeleiden tai demonien pääsyn vaikuttamaan ihmisessä ja seuraava kulttuurikausi on
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slaavilainen sydämen tie vastapainona älylliselle
länsimaiselle kulttuurikaudelle.
Lähimmäisen tunne-elämän hengittämisestä alkaa tunteiden puhdistuminen – muuten ei ihmiskunta kestä uuden tietoisuuden maailmaa. Puhutaan ilmastonmuutoksesta; aurinkokunnassa
on pitkään ollut valtava fotonipilvi, joka saavutti
maapallon auran 21.12 2012. Maya-kalenterin
mukaan loppui 20 000 vuoden sykli. Astronomit
olettavat, että Pluton takana on vielä aurinkokuntaamme kuuluva planeetta ja sen kiertoaika
olisi noin 20 000 vuotta. Fotonit ovat Einsteinin
löytämiä valohiukkasia, joissa on lämpölataus.
Henkisessä mielessä ne ovat rakkautta ja lähteneet Seulasista ja rakkauden pilvi on erään tähden hajotessa syntynyttä energiaa ja tulossa auttamaan Maaäitiä, mutta energia
kohtaa ihmisissä ensin itsekkyyden ja epäpuhtaat tunteet. Siitä
johtuvat kärsimykset maailmassa.
Ulkoiset saastumisen lähteet
heikentävät ihmistä ja luontoa
ja lisääntyneet luonnonkatastrofit saavat aikaan tuhoa. Pekka
Ervast on puhunut seuraavasta
ihmiskunnan vapaudesta mikä
pitäisi valita ja veljesrakkaus toteutuu. Tämä vapaus on taloudellinen ja se on jakamista kuten
Jeesus ruokkimalla suuret ihmisjoukot jakamalla viisi leipää
ja kaksi kalaa. Se tarkoittaa, että jokainen antaa
jotakin repustaan. Silloin riittää kaikille. Ei riistämistä tai vapaamatkustamista.
Steinerin mukaan ihmisellä on 12 aistia: alemmat,
keskimmäiset ja korkeammat. Tunto antaa tietoa
aineellisesta maailmasta ja kertoo missä itse loppuu ja muu alkaa. Se herkistää toistemme tilanteille, omille tarpeille ja tunteen olla erillinen ym-

päristöstä. Tiedämme henkilökohtaiset rajat ja
paikkamme maailmassa. Elämänaisti on tunne
hyvinvoinnista, jonka huomaamme kun jokin
on vialla. Niin pitkään kuin tämä aisti jää tiedostamattomaksi, voimme hyvin. Liikeaisti on
kykyä hahmottaa, sijoittaa kohteet ja itsemme
tilassa. Aisti aktivoituu, kun elämä on sekaisin tai liian hyvässä järjestyksessä. Tasapaino
on kyky seistä suorassa. Liikeaisti näyttää, että
taulu on vinossa, mutta tasapainoaisti kertoo
kohteiden ja värien suhteesta tai kuinka muodostaa luovasti vastakohtia. Keskimmäiset
aistit ovat haju, maku, näkö, lämpö ja kuulo.
Ne antavat iloa ja mitä on tyytyväisyys samoin
kuin mikä aiheuttaa vahinkoa. Korkeimpia
aisteja on vaikeinta kokea tietoisesti, koska ne
ovat aktiivisia henkisesti. Ne ovat sanan, ajatuksen ja minuuden aistit, joille on rakentunut
ajattelun varmuus ja itsenäisyys. Sanan aisti on
inhimillinen kyky ymmärtää puhetta. Voimme
muodostaa lauseita ja kehittää kieltä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sana-aisti auttaa
oivaltamaan kehon kielen tavoitteita ja eleitä
yhtä hyvin kuin puhutussa sanassa. Ajatusaisti ilmenee sana-aistina. Se on ainutlaatuinen
ominaisuus ja lahja ymmärtää muiden ajatuksia. Minuuden aisti on korkein. Se on kyky
tunnistaa toinen ihmiseksi. Kokeaksemme
itsemme tarvitsemme toista, joka heijastuu
meistä. Aisti opettaa kohtelemaan jokaista ainutlaatuisena, kehittää luotettavuutta, vastuuta
ja rakkautta. Kolme viimeistä aistia ovat alituisesti aktiivisia, erityisesti kun arjessa syntyy
vaikeuksia. Ne tekevät meistä kykeneviä ratkaisemaan inhimillisiä erimielisyyksiä ja olemaan hereillä olemassaolon totuuksille. Aistit
toimivat, nukumme tai olemme valveilla, ne
antavat havaintojen virrata ulos ja tulla sisään.
Tosiasiassa vain siirrämme tietoisuutemme
niistä. Ihmiset yhä reagoivat aisteilla, kun he
ovat nukutettuina tai koomassa.

Pekka Ervast puhuu seitsemästä aistista. Tulevaisuudessa 6. ja 7. aisti ovat tietoisessa yhteydessä kuten nyt viisi aistia. Ensimmäisessä
juurirodussa kehittyi kuulo, joka on sielullinen.
Ihminen ei ollut fyysistä ainetta eikä ajatellut.
Maailma oli ääniaaltoja, luovaa sanaa, ihminen
soi. Kehittyi korvaan liittyvä tasapainoaisti,
jotta pysyi pystyssä. Toisessa juurirodussa kehittyi kylmään ja lämpöön reagoiva tuntoaisti ja
liikkumiskyky. Kolmannessa juurirodussa Lemuriassa ihminen eli osittain unenomaisessa tilassa, mutta kyky elää samanaikaisesti kahdessa
maailmassa väheni ja ihminen alkoi olla fyysinen. Kehittyi näköaisti, minuudet ruumistuivat,
saimme kyvyn nähdä ympäristöä. Neljännessä
juurirodussa Atlantiksella kehittyi makuaisti,
ihminen menetti selvänäköisyytensä syntiinlankeemuksessa, jätti paratiisin ja joutui ratkaisemaan hyvän ja pahan tiedon ongelmaa. Viidennessä juurirodussa kehittyy hajuaisti ja ihmisen
hermojärjestelmä. Ennen ihminen oli terve,
mutta nyt ratkaisemme terveyden ja sairauden
ongelmaa. Kuudennessa juurirodussa kehittyy
sympatia-aisti ja opimme tuntemaan empatiaa
toista ihmistä kohtaan. Kehen ihminen rakastuu tai kuka on vihamielinen, ratkaisemme
rakkauden ja vihan salaisuutta. Ihminen oli
alemmalla tasolla selvänäköinen Atlantiksella,
mutta kuudennen juurirodun selvänäköisyys
on korkeampaa kirkkaassa päivätietoisuudessa
tapahtuvaa. Seitsemännessä juurirodussa kehittyy telepatia. Siihen liittyy hyvä ja paha, musta
ja valkoinen magia, hypnotismi ja suggestio.
Voi lisäksi miettiä sisäisten silmien sielullisista
yliaisteista. Kokemus on kuvien muodossa.
Alempien astraalisten aistien heräämiseen liittyy
hallitsematon ennustaminen, mihin sen tason
elementit vaikuttavat. Ylempien kehittymistä
on rajaton näkö ajan ja tietoisuus dualismin yläpuolella, inspiraatiomaailma symbolien kautta.
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Korkea telepaattinen aisti on mentaalista kuulemista ja voi nähdä ihmiskunnan historiaa
mitä on todellisuudessa tapahtunut. Intuitio
on myötätunnon ja rakkauden kykyä. Selvänäköinen ihminen voi nähdä toisen sielun ja
tutkia ytimeen asti, mutta ihmisen henkinen
olemus, hänen minuutensa ja sielunsa ei ole
fyysisillä aisteilla havaittavissa oleva aineellinen
olio. Selvänäkö ei ole sidottu aikaan tai paikkaan.

haistaa ruusun tuoksun. ”Oi jossakin on kauniita ruusuja!” Toiset sanovat: ”Ei täällä ole
ruusuja.” ”On varmasti.” – ”Mistä sen tiedät?”
”Näen ne nenälläni.” Mitä hullua puhetta,
nähdä nenällään?” Kallion takana kaikki huomasivat ruusuja ja ihmettelivät mistä eräs sen
tiesi. Hän ei ollut siellä käynyt. Hajuaisti vaikutti yliluonnolliselta kyvyltä. Kun ajattelemme
ihmiskunnan juurirotuja ja aistien kehitystä,
niin ihmiskunta ensin laskeutui materiaan ja
tuli aineen alimmalle tasolla ja nyt taas ollaan
Viisi aistia on yhdistetty elementteihin: maa, nousemassa henkisyyteen. Kun on seitsemästä
ilma, vesi, tuli ja eetteri, joka on salaperäi- kysymys, on kolme laskevaa, neljäs alin ja
sempi. Maa haju, vesi maku, ilma tunto, tuli kolme nousevaa.
näkö ja kuulo eetteri. Niillä on looginen yhteys. Maku ja vesi. Kuivassa ei ole makua Blavatsky sanoo Salaisessa Opissa: uudet aistit
ennen kosteutta. Tuoksu on maan ja ilman tekevät selväksi, että aine ei ole tiivistä, vaan
kanssa yhteydessä – puhumme kaasuista. sen läpi voi nähdä. Kuudes aisti on tietoa ja
Tunto ja ilma tulee selvimmin esille kosketuk- aistimista asioista, joita ei viidellä aistilla hasessa. Tunnemme kylmän ja lämpimän. Näkö vaita. Ihminen, jonka kuudes aisti toimii, tieon yhteydessä tulen eli valon kanssa. Kuulo on tää ja tuntee, kun vihamielinen tai myönteinen
yhteydessä eetteriin. Musiikki ei ole vain ilma olento on lähellä, vaikka hän ei sitä näe. Hänen
aaltojen vaikutusta kuuloomme, se on usein sisäänsä tulee kuva tästä. Tämä on nyt prosielukasta. Kuinka voi luoda sellaisia ääniä, el- feetallinen kyky. Tässä korostuu paitsi näkö
lei kuulo ole salaperäinen sisäinen aisti ja lä- myös haju, samanlainen kuin koirilla. Niillä on
hellä seitsemättä aistia. Säveltäjä kuulee ensin sympaattinen hajuaistimus eli vainu isännästä.
sävelet. Kun hän säveltää, ei hän ajattele ilmaa Samantapainen aisti tulee ihmisille, mutta se
värähtelynä mihin laittaa tunnetta tai ajatusta ei rajoitu epämääräisiin tuntemuksiin vaan on
niihin, vaan kuulee sisässään musiikkia ja tuo selviä näköhavaintoja. Ihminen saa aistin, joka
sen kuultavaksi. Kaikki soittimet ovat epätäy- ilmenee näkemisen muodossa mikä tapahtuu
dellisiä; ne eivät toista mitä hän kuulee. Kun muualla sillä hetkellä. Ei ole aikaa tai matkaa
on tarkka musiikkikorva, kuulee enemmän ää- siinä merkityksessä kuin nykyisellä näöllä, kuuniä sisässään kuin mitä saa fyysisesti tuotettua. lolla ja tunnolla. Kuudes aisti poistaa silmien
edestä monta esirippua, jotka peittävät tapahOn oikeastaan vain kolme aistia, jotka ilmene- tuvia asioita.
vät seitsemänä, kun ihminen on täydellinen.
Ne ovat näkö, kuulo ja tunto. Seitsemän on Seitsemäs aisti korostaa kuuloa, mutta muutluonnon perusluku, viisaat ovat huomanneet kin aistit ovat sen yhteydessä. Joku ihminen
sen ja ymmärrämme kuudennen ja seitsemän- on hidas päättämään, kun joutuu kohtaamaan
nen olevan muunnoksia pääaisteista. Hajuaisti odottamatonta. Ihminen, joka tietää kaikissa
oli yliaisti Atlantiksella, mutta joku saattoi tilanteissa miten menetellä, on aistit hereillä.
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Seitsemäs aisti on intuitiotietoa siitä miten
tilanteessa pitää menetellä ja tulee kuulon
kautta. Jos ei järjen avulla tiedä mitä tehdä,
tämä aisti sanoo: tee niin ja niin. Intuitio ennakoi tulevat tilanteet. Intuitiota on kuvattu
platonistiseksi ideamaailmaksi. Kuudes on
sympaattinen ja seitsemäs toiminnan aisti,
ne kuuluvat ihmisen kehityskaaren huippuun. Silloin paljastuu maailma näkyvässä ja
näkymättömässä muodossa ja tajuntamme
joutuu kosketuksiin toisten tasojen kanssa
ja ihminen kokee todellisuuksia, jotka ovat
fyysisen maailman näkymättömässä puolessa. Vainajat ovat jonkin aikaa lähellä fyysistä ennen siirtymistä kuolemanjälkeiseen
tilaan. On paljon vainajia nähneitä. Henkilö,
jolle vainaja tahtoo näyttäytyä, on usein yksin. Näyttäytyminen on helpompaa kuin ihmisten keskellä. Jopa tuonelasta voivat vainajat pyrkiä tänne, joskus tarvitaan meedio,
jolla kuudes ja seitsemäs aisti alkavat herätä.
Vainaja pyrkii hänen kauttaan ilmenemään,
saa kuin ainetta meediolta - ektoplasmaa.
Kuudes aisti vie yhteyteen fyysisen näkymättömän puolen kanssa. Ihminen havaitsee
olentoja, joita muut eivät näe kuten tonttuja,
vedenneitoja, salamantereita ja muita luonnonhenkiä. Suomen kansa on ollut niiden
kanssa tekemisissä, tietäjät puhuvat niistä ja
Shakespearen näytelmissä ne olivat tavallisia.
Luonnonhenget ovat eetteriä ja saasteiden
takia kärsimässä.
Itselläni on kokemuksia kuudennen ja seitsemännen aistin toimimisesta, enkä pidä niitä
erikoisina. Merkittävät näyt ovat ennakoineet
uutta elämänjaksoa. Niissä on usein symboliikkaa eli tiivistynyttä tietoa. Myös esoteerisissa kouluissa on opetuksissa keskeistä symbolit, jotka avautuvat ihmisille tietoisuuden
kasvun myötä. Symboleihin ja moniin ihmis-

ten kohtaamisiin kuuluu oleellisesti jälkikuva
mikä vie parhaimmillaan prosessiin ymmärtää mistä on kysymys.
Eräs muutos alkoi ollessani kolme päivää
korkeassa kuumeessa ennen ensimmäistä
Bulgarian matkaani. Kuumeen ajan olin osittain irti eetteristä ja kaukana vuorten ympäröimässä laaksossa. Tiesin meneväni Ruusulaaksoon haistelemaan vanhoja luitani, jotka
tuoksuvat jo ruusuille. Oli tähtikirkas yö ja
taivaalta laskeutui valokuninkaita ratsuineen
ja matkaa suojasivat sivustoilta valo-olennot, joilla oli kuolemannaamiot. Myöhemmin koin valokuninkaita pitkään oppainani.
Eräässä perinnetanssissa oli kuolemannaamiot. Minulle kerrottiin niiden kuvaavan
kukereita, jotka suojelevat kaikelta pahalta.
Ruusulaaksossa on mystinen tunnelma, kuninkaiden hautoja sekä hautatemppeleitä.
Siitä alkoi elämänjakso missä tutustuin muinaiseen Traakiaan ja vietin aikaani myös
Mestari Beinsa Dounon seuraajien, nykybogomiilien kanssa. Ajanjaksolla kohtasin
elämäni synkimmät varjot ja olin jopa kuolemanvaarassa. Senkin näin näkynä. Minulle
järjestettiin mahdollisuus osittain muuttaa
maahan, luvattiin hobittila kukkineen ja perhosineen. Tarinointia kuunnellessani jouduin kuudennen aistin puolelle ja näin kuvanauhana aivan muuta. Jouduin mustan ja
valkoisen velhon taisteluun kuten Gandalf
harmaalle kävi Taru sormusten herrassa,
eikä tietoakaan ihanasta hobittilasta. Kun
Gandalf palasi, hän oli valkoinen. Kuudes
eli sympatia-aisti toimii rakkauden ja vihan
salaisuuden opettajana. Anteeksiantamisessa
on suuri voima. Itse en ole vielä valkoinen.
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Maria Sannamo

Aidon ihmisyyden vahvistaminen
(Kreivilä 11.8.2018)
Kun ajatukseni alkoivat työstää tähän lauantaiiltapäivään Yhteistyöryhmässä sovittua teemaa, huomasin, että minua alkoi kiinnostaa
tuo käsite AITO. Koko kesän ajan tein havaintoja siitä, missä sana aito tuli minua vastaan.
Rannerengas Savitaipaleen rantakirpppiksellä:
Tämä on aitoa hopeaa. Taidenäyttelyssä esillä
ollut taulu: Aito/alkuperäinen vai väärennös?
Harvinaisen kaunis lasiesine: Muranon lasia
vai jäljennös? Ja sosiaalisessa tilanteessa erään
puheenvuoroni
jälkeen:
Oletko tota mieltä aidosti?
Yhdistämmekö me tämän
käsitteen johonkin alkuperäiseen, todelliseen, väärentämättömään, autenttiseen?
Ja kun liitämme sen ihmisyyteen ja aidon ihmisyyden
vahvistamiseen, onko kysymys myös alkuperäisestä ja
väärentämättömästä? Kutsummeko sen esiin vai vahvistammeko me sitä?
Ihmisen salaisuus kutsuu
meitä luomaan mielikuvan
ihmisestä ja pohtimaan sitä mikä meissä ihmisissä on aidointa. Mikä erottaa meidät muusta
luomakunnasta? Mikä on olemuksemme ytimessä juuri tässä mielessä? Geeneihin se ei
perustu. Suurimmalta osaltaan sama geeniperintö löydetään eläinkunnan edustajilta.
Kesän aikana törmäsin arkeologiseen tutkimukseen, jossa tutkijat olivat tehneet löytöjä Neandertahl-ihmisen elinolosuhteista.
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Jo aivan olemassaolonsa alkuaikoina ihminen hautasi vainajansa ja hautoihin asetettiin
eväitä matkalle tuonpuoleiseen. Tiedämme,
että yksikään eläinlaji ei menettele näin. Tieto
kahden todellisuuden kansalaisuudesta oli
olemassa heti alusta lähtien. Ihminen eli yhteydessä henkiseen todellisuuteen.
On mielenkiintoista, että pohdimme ihmisyyteen ja ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä
kysymyksiä juuri nyt. Onko
niin, että se aikakausi ns. viides
kulttuurikausi, johon ihmiskunta astui 1400-luvun alussa,
käynnisti ajanjakson jossa todellinen tieto ihmisen olemuksesta alkaa kadota tai on ehkä jo
menetetty. Onko ihmisen henkisen olemuksen kadottaminen
saanut alkunsa luonnontieteellisen tutkimuksen menestyksestä
ja siitä poikineesta teknologiasta. Puhumattakaan lääketieteestä ja kasvatustieteistä.
Omaelämänkerrassaan ”Elämäni kulku” Rudolf Steiner luonnehtii ihmisyyttä ja ihmisen suhdetta maailmaan hyvin
mielenkiintoisella tavalla kirjoittamalla näin:
”Koko maailma ihmisen ulkopuolella on arvoitus, todellinen maailmanarvoitus; ja ihminen itse on sen ratkaisu.” Kun tätä ajatusta ei
ohita, vaan pysähtyy miettimään mitä ihmettä
Steiner tarkoittaa, joutuu menemään luomiskertomukseen asti: ”Omaksi kuvakseen Hän

loi heidät”. Ja valtava kehityspanoraama on
yhtäkkiä silmiemme edessä: Vanha Saturnus
ja aihe fyysiselle olemuksellemme, Vanha Aurinko ja eetteriruumiimme, Vanha kuu ja astraaliruumiimme ja neljäs suuri kierto: Maa ja
ihmisen minuus. Kertausta, kertausta, kertausta: Hyberborea, Borea, Lemuria, Atlantis ja
Atlantiksen jälkeinen aika: Vanha intialainen
kulttuurikausi, persialainen kulttuurikausi,
egyptiläis-kaldealainen kulttuurikausi, kreikkalais-roomalainen ja nyt viides Atlantiksen
jälkeinen kulttuurikausi. Tämä pohdiskelu
johtaa väistämättä kysymykseen siitä, miten
aito ihmisyys on tavoitettavissa juuri nyt, tällä
kulttuurikaudella, jota juuri nyt elämme. Tietoisuussielun vapautumisen aikana! Itsetietoisuuden vahvistumisen aikana!

ryonin yhdessä tekemästä veistoksesta, jolle
Steiner antoi nimen ”Ihmiskunnan edustaja”.
Minulle se on ollut aina myös ”Kehittyvän ihmisyyden edustaja”. Tämä käsinkosketeltava
jännite lusiferisten ja ahrimanisten voimien
välissä. Sisäinen rauha, täydellinen läsnäolo
ja oikea jalka ikäänkuin juuri tällä hetkellä astumassa askeleen eteenpäin. Liike eteenpäin!
Kehitysaskeleet minuutemme vahvistamiseksi! Läpimeno - keskeltä!
Tiedostan jännitteen, löydän tasapainon ja sisäisen rauhan. Olen valmis ottamaan askeleen
eteenpäin - tulevaisuuteen.

Nyt vielä silmäys todellisuuteen, jossa juuri
nyt elämme. Monissa keskusteluissa ihmisten
kanssa on tullut esille vahvoja tuntemuksia
Me olemme opiskelleet filosofiaa, teosofiaa, niistä asioista, joita ihmiset juuri nyt kohtaavat
antroposofiaa, kristologiaa, psykologiaa jne. ja käyvät läpi - aidosti.
Tämän kautta tiedämme mitkä ovat viidennen kulttuurikauden haasteet, joiden parissa 1. Ulkoisen inhimillisen olemassaolon arvottyöskennellen ihminen kehittyy. Me tiedämme tomuuden tunne. Olen hätkähtänyt itse mm.
myös miten ihmiskehitystä vastustavat voi- sitä miten kulttuuritapahtumissa esim. taidemat yrittävät estää meitä työskentelemästä näyttelyissä, kesäteatteriesityksissä ja konserkehityksemme hyväksi. Onko meillä voimaa teissa joutuu hyvin usein kysymään: Tämäkö
olla hereillä tässä kaikessa mikä meitä ympä- on ihmisyyttä kohottavaa taidetta? Jotenkin se
röi ja puhuttelee juuri nyt, vai saako omaan mitä ihminen tällä hetkellä tekee ja tuo esille
turvalliselta tuntuvaan olohuoneeseen vetäy- tuntuu arvottomalta.
tyminen ja mielenkiintoisten kirjojen parissa
vietetty aika ylivallan. Vai syntyykö epätoivo 2. Tunne materialististen selitysten riittämätja pelko siitä kaikesta miten Ahriman yrittää tömyydestä. Tieteellisten artikkelien lukemitranshumanismin, teknologisten saavutusten, nen ei anna vastauksia niihin kysymyksiin,
biohakkeroinnin ja tekoälyn avulla heittää syr- joita sisäisyydestämme juuri nyt nousee. Kaujään kaiken henkiseen tietoon liittyvän. Tähän nokirjallisuus on kadottamassa kosketuksen
jännitteeseen suostuminen ja asettuminen nyt kauneuteen.
viidennellä kulttuurikaudella on aidon ihmis- 3. Sisäisen hajaannuksen ja sisäisen kahtiajakehityksen perusta.
koisuuden tunne. Tämä tuntemus on hyvin
mielenkiintoinen ja tosi. Antroposofisen tieMuistan ensimmäisen kokemukseni Goethea- dontien kulkijana voin joskus tavoittaa sen
numissa tästä Rudolf Steinerin ja Edith Ma- miten henkinen olemukseni on suuri ja sä17
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teilevä, kun taas täällä maan päällä arkisessa
aherruksessani tunnen olevani täysin mitätön.
Miksi en saa voimaa ihanteitteni toteuttamiseen. Suuria oivalluksia, ideoita ja ihanteita ja
sitten joudun katsomaan todellisuuttani: Näin
vähän minussa on rakkautta!
Tähän rehellisyyteen itsensä kanssa liittyy
myös mahdollisuus. Syvä tyytymättömyys
kaikkea ulkoisessa maailmassa olevaa kohtaan
voi avata tien uuteen moraalisuuteen.
Kun huomasin, että en ole tuntemuksieni
kanssa yksin, koin ensimmäistä kertaa hienon
myötätunnon eleen kaikkea kärsivää kohtaan.
Onko niin, että juuri nyt viidennen kulttuurikauden edustajina meidät on kutsuttu tämänkaltaisen syvälle menevän tuntemisen ja siihen
liittyvän kärsimyksen läpikäymiseen? Onko
niin, että vasta tämänkaltainen myötätunteminen synnyttää meissä inspiratiiviseen tiedostamiseen kantavia voimia?
Kysymys juuri nyt aidon ihmisyyden vahvistamisessa liittyy myötätuntevaan ja myötäkokevaan kohtaamiseen. Minä ja maailma, Minä ja
sinä, Minä ja Maailmanminä!
Ihmisminän olemuksella ja minätietoisuuden
edelleen kehittymisellä on keskeinen merkitys
antroposofisen hengentieteen piirissä. Ihmisminä ei voisi säilyä eikä tulla tunnistetuksi ilman Golgatan mysteeriä. Sen vuoksi Kristuksen olemus ja hänen ainutlaatuinen tekonsa
Golgatalla ovat ihmisviisauden/antroposofian
keskeinen sisältö. Marraskuussa 1924, muutama kuukausi ennen kuolemaansa Rudolf
Steiner sanoi ihmisen suhteesta Kristukseen:
”Kristus antaa minulle minun ihmisolemukseni” ja kun näin on, se virtailee ihmissielun
läpi tietynlaisena perustunnelmana.” (GA 26,
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9.11.1924) Tämä muuntunut sielun tunnelma
voidaan kokea esimerkiksi sisäisenä rauhan
tunteena. Muistan Sergei Prokofjevin sanoneen kerran työryhmässämme Goetheanumissa, että Kristuksen teon kautta ihmisessä
alkaa sisäinen ylösnousemusprosessi jo hengentieteellisten sisältöjen intensiivisen tutkimisen ja ajattelun elävöittämisen kautta. Kulkemalla johdonmukaisesti henkistä koulutustietä
ihmisminä voi vahvistua niin, ettei se sorru
sivilisaation rappioon. Kun koulutustietä on
kulkenut tarpeeksi pitkälle, se johtaa ihmisen
kohtaamaan oman varjonsa (pieni kynnyksenvartija), suuren kynnyksenvartijan ja sen
jälkeen myös kohtaamiseen Kristuksen maailmanminän kanssa. Myös ihmisen minäkehityksen peruslait, karman ja jälleensyntymisen
lait, tulevat ihmiselle kokemuksellisiksi ja tätä
kautta uudella tavalla tunnistettaviksi. Näin ihminen voi tunnistaa näiden edellä mainittujen
sanojen koko syvyyden: ”Kristus antaa minulle
ihmisolemukseni.”
Hengentieteellisen tutkimuksen valossa me tiedämme, että läntinen osa ihmiskuntaa on ottanut tärkeän askeleen kehityksessään astuessaan
tiedottomasti henkisen maailman kynnyksen
yli. Tämän seurauksena elämässämme esiintyy
tuntomerkkejä, jotka liittyvät kolmen sielunvoiman irtautumiseen toisistaan, mikä puolestaan ilmenee sivilisaatiomme sairauksina ja
rappiona. Kylmää, kuollutta ajattelua, tunteettomuutta, agressiivisuutta ja väkivaltaisuutta.
Minätietoisuutensa kadottaneita ihmisiä.
Uusi tuki toisistaan irtaantuville sielunvoimille ja sielullisen elämän jäsentämiselle löytyy
vain sisäisen työskentelyn kautta. Se löytyy
kehitystieltä, joka johtaa ihmisen tavanomaisesta maallisesta minästä korkeamman minän
luokse ja lopulta kohtaamiseen Kristuksen

maailmanminän kanssa. Tästä ajatuksesta
seuraa luonnollisesti se, että jo maan päällä
eläessään ihmisen tulisi luoda vähintäänkin
orastava suhde Kristukseen ja sitä myötä
Kristuksen tekoon Golgatan mysteerissä.
Näin ihminen voi pitää kiinni minätietoisuudestaan myös kynnyksen tuolla puolen.
Kun ihminen kulkee Vapauden filosofian
avaamaa tietä, hän alkaa aavistaa ja tunnistaa ihmisen vapauden liittyvän intuitiivisen
tiedostamisen tavoittamiseen. Steiner kuvaa
Vapauden filosofiassa miten ihminen kehittää intuitiivisen tiedostamisen pohjalta
kyvyn toimia toiminnan kohteena olevasta
objektista käsin, niin että toiminnan ainoa
peruste on ”rakkauden läpäisemä intuitio”.
(GA 4, Vapauden Filosofia)
Voinko avata sieluni niin, että se on ikäänkuin maailmaa ja kanssaihmisiä kuunteleva
korva. Niin, että kaikki se, mikä on juuri nyt
viidennen kulttuurikauden ensimmäisellä
kolmanneksella ilmenevien tapahtumien
takana paljastuu, tulee näkyväksi ja kutsuu
meitä todelliseen työhön itsemme ja toinen
toistemme hyväksi.
Kesälukemiseeni kuului Pekka Ervastin Viidennen kulttuurin tehtävä. Haluan tuoda tähän lyhyen otteen Ervastin puheesta nuorille
teosofisen liikkeen pariin tulleille:
”Te nuoret, tiedättekö, mikä tosi teosofinen
henki on – tosi Kristushenki, totuuden Pyhä
henki? Tiedättekö, mihin se teitä velvoittaa?
Se velvoittaa teitä ajattelemaan omaa elämäänne ja mahdollisesti sitä muuttamaan...
Tahtoisin antaa teille uuden käskyn: Palvelkaa Jumalaa, mutta älkää palvelko Jumalaa
sunnuntaisin! Ja kuulkaa nyt, mikä on tämän

käskyn esoteerinen merkitys. Palvella Jumalaa on tehdä työtä totuuden so. ihanteen
puolesta ihmiskunnan hyväksi. Ihmissielu
elää silloin korkeammassa maailmassa, hänen tajuntansa on Jumalan luona… Tietysti
tämä ei ole leikintekoa. Helppoa on harrastaa jotakin aatetta, kun aineellinen toimeentulo on taattu. Mutta työskennellä ihanteensa puolesta ja siinä samalla raivata tietä
itsellensä aineellisesti, se ei ole leikintekoa.”
Niin, se ei ole leikintekoa, mutta aidosti inhimillistä.
Työskentely ihanteensa puolesta oli Pekka
Ervastin keskeinen sanoma nuorille. Tähän
työskentelyyn ihminen on nyt kutsuttu.
Mikä on ihanteeni omien sielunvoimien
kehittämisessä? Ponnisteluissa ajattelun
elävöittämiseksi? Minulle se on totuuden
tavoittaminen, erheen mahdollisuuden ja
erehtymisen tiedostaminen.
Entä ponnisteluissa tunteiden ja tuntemisen alueella? Erottaa toisistaan emootiot ja
todellinen tunteminen. Tavoittaa kauneus,
harmonia, soivuus! Friedrich Schillerin
kirjeissä Esteettisestä kasvatuksesta soivuuden tavoittaminen liittyy tasapainoon
”muotovietin” ja ”aistimusvietin” välillä.
Tietoinen läsnäolo tämän tasapainon
saavuttamiseksi johtaa meitä tähän
kuuntelevaan tuntemiseen.
Ja ponnisteluissa tahdon vahvistamiseksi?
Ihanne siitä, että olen vapaa valinnoissani
ja päätöksissäni! Moraalinen mielikuva voi
muodostua toimintaani ohjaavaksi voimaksi
ja tämän vahvistuessa voin kokea toteutuvani siinä tekemisessä mitä teen.
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Aidon ihmisyyden vahvistaminen luo tulevaisuuttamme. Se voidaan nähdä myös seuraavan, kuudennen kulttuurikauden valmistamisena. Ihmisen kehitysidea ja ihmiskunnan
tulevaisuus ovat ikäänkuin kätkettyinä ihmissielun sisimpään kammioon. Mitä ihminen
kehittää ja luo minuudestaan käsin, on keskeinen teema nyt viidennellä kulttuurikaudella. Ihmisen minuus muodostaa ikäänkuin
verhon tai kodin Henki-itselle, Manakselle.
Manas toimii Minän ”muokkaajana” ja ”vahvistajana” henkisenä prinsiippinä mahdol-

listaen ihmisyydessämme uusien henkisten
ominaisuuksien ja kykyjen kehittymisen. Uusi
inhimillinen kyky syntyy aina totuuden valossa. Seuraavassa kehitysvaiheessa, kuudennella kulttuurikaudella Henki-itse luo meissä
uutta inhimillistä kulttuuria, jota kantavat totuuden tunto, kauneuden taju ja esteettinen
eettis-moraalinen toiminta. Juuri nyt se kutsuu meitä vahvistamaan arviointi- ja arvostelukykyämme ja puhdistamaan astraaliruumistamme.
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Sauli Siekkinen

Tulevaisuuden ihminen
Tulevaisuus on aina askarruttanut ihmistä ja
saanut niin tiedemiehet, filosofit kuin kirjailijatkin pohtimaan ihmiskunnan tulevaisuuden luonnetta. Toiset ovat maalanneet kauniin, harmonisen kuvan Eedenin Paratiisin
laskeutumisesta maan päälle (Jesaja 11:6-8:
”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri
makaa vohlan vieressä; vasikka
ja nuori leijona ja syöttöhärkä
ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja
karhu käyvät laitumella, niiden
vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua
kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.”), toiset taas
pelotelleet maailmanlopulla ja
maaplaneetan muuttumisella
asuinkelvottomaksi. Teosofia
kuitenkin opettaa, että kehitys
jatkuu maaplaneetasta huolimatta. Samoin
kuin nykyinen ihmiskunta on käynyt evoluutionsa ensiaskeleet ensin Saturnuksella, sitten
auringossa ja kuussa, maaplaneetan jälkeen
se jatkaa kehitystään Jupiterilla, Venuksella ja
Vulkanuksessa, joskin hienojakoisemmassa
muodossa ilman karkeaa fyysistä kehoa. Jälleensyntyvien monadien kehitys ei ole siis
riippuvaista minkään planeetan fyysisistä olosuhteista. Vaikka planeetta itsessään olisi niin
sanotusti elinkelvoton, sitä pystyy asuttamaan
olennot, joiden karkein keho on joko mentaaliainetta, astraaliainetta tai elämäneetteriä.
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Nykyisen maailmankauden alin ja kiintein pallo
on Salaisen Opin D-pallo eli meidän maamme.
Täällä maan päällä ja tässä nykyisessä neljännessä kierroksessa on kiinteän aineen tiiviysaste kaikista suurin, aineellisuuden nadiiri, joka
saavutettiin noin viisi miljoonaa vuotta sitten.
Siitä eteenpäin kehitys tulee pyrkimään kohti
hienompaa ainetta. Seuraavan
kolmen ja puolen kierroksen
aikana, jotka tulevat täydentämään maakauden, tulevat maapallon olosuhteet muuttumaan
yhä eteerisimmäksi kunnes saapuu lyhyt kosminen yö ja kehitys alkaa uudelleen hienojakoisemmalla Jupiterkaudella, jonka
karkein D-pallo tulee olemaan
eetterialueella.
Salainen Oppi opettaa, että on
käytävä läpi 777 ruumiillistumaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että maapallon olisi käytävä 777 vaihdoksen läpi. Se merkitsee että kehittyvä elämä
tekee 7 kierrosta 7 aikakauden ja 7 pallon
kautta. Tuon monadien pyhiinvaellusmatkan
kaudet kuvataan Caduceuksessa eli Merkuriuksen sauvassa. Caduceus kuvaa myös vihkimyksen tietä, joka tehtiin ihmisille yleiseksi
vasta maakauden Merkuriuspuoliskon alkuvaiheilla. Muutamia pienempiä mysteerioita
opetettiin lemurialaisen ja atlantilaisen ajanjakson aikana, mutta neljä suurempaa vihkimystä
annettiin vasta myöhemmin. Caduceuksen
musta käärme kuvaa involutsionin spiraalikier-

rosta käsittäen Saturnus, aurinko- ja kuukauden sekä maakauden Marspuoliskon, joiden
aikana kehittyvä elämä rakensi itselleen verhot
tuntematta kuitenkaan ulkomaailmaa ennen
kuin atlantilaisen ajanjakson loppupuolella.
Valkoinen käärme taas kuvaa sitä tietä, jota ihmiskunta tulee kulkemaan maakauden Merkuriuspuoliskon aikana, Jupiter-, Venus- ja Vulkanuskausien kuluessa, jolloin ihmisen tajunta
tulee muuttumaan kaikkitietäväksi, luovaksi
älyksi.
Ihmiskunnan suuri enemmistö kulkee käärmetietä mutta Merkuriussauva, jonka ympärille käärmeet kiertyvät, osoittaa suoraa ja
kaitaa tietä, vihkimyksen tietä, jota kulkemalla
voidaan muutamien lyhyiden elämien aikana
saavuttaa se, mihin ihmiskunnan enemmistö
tarvitsee miljoonia vuosia. Päämäärä kummallakin on sama eli mentaalisen, astraalisen ja
fyysisen kehon muuttuminen Salaisen Opin tai
buddhalaisuuden terminologian mukaan dharmakayaksi, sambhogakayaksi ja nirmanakayaksi tai antroposofian terminologian mukaan
tuntosieluksi, älysieluksi ja tietoisuussieluksi.
Me voimme päästä tuntemaan nämä laajemman tajunnantilat ja voimat, jotka niihin liittyvät pyrkiessämme peräkkäistä suurista vihkimyksistä osallisiksi, jos nimittäin tiedämme
minkälaisena nämä tajunnantilat ja voimat
tulevat ilmenemään ihmiskunnassa yleisesti.
Kehitys noudattaa kaarenmuotoista kulkua.
Ihmiskunnan tajuttomuudentila Saturnuskaudella oli sellainen kuin fyysisen ruumiin tila
on syvimmän tajuttomuuden aikana. Seuraava
tajunnantila oli unetonta nukkumistilaa muistuttava tajunnanaste aurinkokaudella. Kuukauden aikana näkyivät ensimmäiset ulkoisten
kappaleiden ulkopiirteen sisäisten kuvien hämärässä valaistuksessa, joka vastasi unennäön

tilaa. Vihdoin atlantilaisen ajanjakson loppupuolella väistyi tämä unenomainen kuvatajunta täydellisen valvetajunnan tieltä. Ihmiset
pystyivät havaitsemaan ympäröivät kohteet
selvissä ja täsmällisissä piirteissä. Kun ihminen oli saavuttanut valvetajunnan. Alkoi hän
tehdä ensimmäistä kertaa eron ulkomaailman
ja itsensä välillä. Hän huomasi eristyksensä ja
siitä lähtien pääsi minäkeskeisyys tai itsekkyys
etualalle.
Sisäisen kuvatajunnan muuttuminen objektiiviseksi itsetietoisuudeksi oli hidas ja laajaalainen työ, jota kesti Kuukauden C-pallon
kolmannesta kierroksesta atlantilaisen ajanjakson myöhemmälle puoliskolle. Tämän
ajan kuluessa kehittyi elämä neljän suuren
eläimenkaltaisen tilan kautta kunnes se saavutti ihmisasteen. Nämä neljä menneisyyden
astetta vastaavat neljää tulevaisuudenastetta
ja neljää vihkimystä. Neljä elettyä tajunnantilaa käsittävät yhteensä 13 astetta. Nykyisestä ihmisasteesta viimeiseen suureen vihkimykseen on samat 13 astetta eli pienempien
mysteerioiden 9 ja suurempien mysteerioiden neljä astetta. Ensimmäisen vihkimyksen kautta saavutetaan se tajunnantila, jonka
koko ihmiskunta voittaa maakauden loputtua. Toisessa vihkimyksessä voitetaan se,
minkä ihmiskunta on Jupiterkauden loputtua saavuttanut, ja kolmannessa se, mikä on
Venuskauden tulos. Neljäs ja viimeinen vihkimys antaa vihitylle sen vallan ja kaikkitietoisuuden, minkä enemmistö saavuttaa vasta
Vulkanuskauden loputtua.
Rudolf Steiner kuvasi Golgata-mysteerin ja
siihen liittyvän vihkimyksen, missä ihminen
uudistuu sen kuluessa fyysisellä, eteerisellä
ja astraalisella tasolla. Kristuksen elämä itse
asiassa on vertauskuva vihkimyksestä ja ym23
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märtämällä hänen keskeiset elämänvaiheensa
tulemme ymmärtämään itse vihkimyksen
kulkua. Kristusta vanhempi vihkimyksen vertauskuva on egyptiläisten Osiris ja Osiriskultissa vihkimyksen keskeiset kohdat ovat vieläkin helpommin ymmärrettävissä.
Egyptiläinen myytti Osiriksesta sisältää vihkimyksen keskeiset ainekset. Osiris oli maanpäällinen hallitsija, joskin turhamainen sellainen. Tuo maanpäällinen Osiris symboloi
vihkimätöntä ihmistä. Hänen kateellinen veljensä Seth valmisti muumioarkun, jota jokainen juhlissa oleva halusi kokeilla. Arkku oli
tarkoituksella valmistettu Osirikselle ja sopi
vain hänellä. Kun Osiris meni arkkuun, Seth
löi sen kannen kiinni ja heitti arkun Niilin
kuljetettavaksi. Osiriksen uskollinen puoliso
Isis yhdessä sisarensa Nefthyksen kanssa etsi
miehensä ruumiin ja löysi sen puun juuriin
takertuneena. Kun Seth sai tietää tästä, hän
pilkkoi Osiriksen ruumiin 14 osaan ja kätki ne
eri puolille Egyptiä. Isis kokosi Osiriksen ruumiin, ja Osiris hedelmöitti hänet. Isis synnytti
neitseellisesti pojan Horuksen, joka tunnettiin
myös auringonjumalana. Myöhemmin Horus
löi taistelussa Sethin ja lunasti paikkansa koko
Egyptin kuninkaana.
Myytti Osiriksesta kattaa myös Kristuksen
elämän keskeiset kohdat. Neitsyt Maria samaistetaan usein pakanallisiin jumalattariin
kuten Isikseen ja Astarteen. Nuo molemmat
ovat myös kuun jumalattaria ja useissa katolisissa ja ortodoksissa neitsyt Marian kuvissa
hänet kuvataan seisomassa kuunsirpin päällä
ikään kuin muistuttamassa muinaisesta alkuperästään. Kuu symboloi alempaa kuuluontoa, vihkimättömän mieltä tai alitajuntaa, joka
kuitenkin synnyttää kohdustaan auringon
ruumiillistuman, Horuksen tai Kristuksen.
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Alkemia muistuttaa kuitenkin tuon alemman
luonnon kaksinaisesta puolesta kutsumalla
häntä neitsyeen ohella myös portoksi. Näin
neitsyt Maria ja Maria Magdaleena ovat itse
asiassa sama henkilö, tai pikemminkin saman
vertauskuvan kaksi eri puolta. Varhaiskristillisessä roomalaisessa taiteessa Kristus samaistettiin auringonjumala Heliokseen ja hänet
kuvattiin samanlaisena parrattomana nuorukaisena pää auringon säteiden ympäröimänä
ennen kuin kreikkalaista alkuperää oleva varttunut Kristushahmo syrjäytti hänet taiteessa.
Lapsi, joka samaistetaan aurinkoon, on tavallinen symboli alkemiassa ja kuvaa uudestisyntynyttä astraaliruumista, viisasten kiven
kullaksi muuttamaa rautaa. Osiriskultissa kuitenkin vihkimysriitin ainekset ovat ajallisesti
oikeassa järjestyksessä, neitseellinen syntymä
seuraa ristiinnaulitsemista (Osiriksen naulitsemista puiseen arkkuun) ja kuolemaa.
Kristus ilmestyi ristiinnaulitsemisensa ja kuolemansa jälkeen sureville naisille ja opetuslapsilleen ruumiillisena, jopa epäilevä Tuomas
olisi saanut koskea hänen haavojaan ja varmistua, että kyseessä oli todella fyysinen keho.
Siitä huolimatta tuo keho ei ollut enää alistettu
luonnonlaeille: Kristus ilmestyi opetuslapsilleen suljettujen ovien taakse. Tuota kehoa,
jossa Kristus ilmestyi ja jonka jokainen vihittävä saa onnistuneen vihkimyksen tuloksena,
kutsutaan henkikehoksi tai ylösnousemusruumiiksi. Siinä ei ole enää mitään materiaalista
siinä merkityksessä, kun materia tarkoittaa
tietoisuuden vastakohtaa tai tajuttomuutta.
Se on hengen tietoinen ilmennys ja on siten
yksi. Se, mikä on yksi, on myös muuttumaton
ja kuolematon, koska kuolema on mahdollista
vain syiden ja seurausten moninaisessa maailmassa. Hippokrates on sanonut: "Jos ihminen
olisi yksi, hän ei koskaan sairastuisi" ja: "Ei

ole mahdollista löytää syytä sairauteen siinä,
mikä on yksi". Miten on sitten mahdollista,
että henkikeho tulee näkyväksi ja muistuttaa
muutenkin aineellista kehoa. Tässä tulee pitää
mielessä, että käsitys aineesta ulkopuolisena,
tiedostamattomana "pimeänä" massana syntyy ainoastaan vihkimättömän ihmisen rajatun
havaintokyvyn tuloksena. Tosiasiassa aine ei
ole muuta kuin hengen tapa ilmaista itseään,
tulla itselleen havaittavaksi. Henki on subjekti
ja aine on objekti. Henki tiedostaa ja tuntee
aineen täydellisesti. Syy, miksi vihkimättömän
ihmisen aineellinen keho on hänelle suurelta
osin tuntematon, johtuu siitä, että tämä keho
ei ole hänen vaan se on universaalin hengen
ilmennystä ja tiedostama. Ihmisen oma tietoisuus tiedostaa siitä vain pienen, rajatun osan,
ja kaikki muu on hänelle vierasta, ulkopuolista. Vihityn adeptin henkikeho on yksi siinä
merkityksessä, että sen tiedostaa yksi henki,
jonka ilmennystä se on. Tässä kehossa on toki
osia ja jäseniä, mutta niitä tiedostaa ja hallitsee yksi tietoisuus, joka ilmentää niiden kautta
minkään rajoittamatta itseään.
Henkikeho ja sen ilmaisu muistuttaa tavallisella ihmisellä hypnoositilassa tavattavaa
mielen valtaa materian yli. Jos ihminen suggeroidaan voimakkaasti esimerkiksi tuntemaan
kuuman raudan kosketus ihollaan, hän saattaa
reagoida jopa kevyeen kädellä kosketukseen
kehittämällä palovamman. Mieli hallitsee siis
ruumista ilman tietoista tahtoa ja normaalia
hierarkkista hermoimpulssien välitystä aivoista jäseniin. Vihityn adeptin henkikeho ja
mieli tosin ovat yhtä, hänen ruumiinsa toteuttaa hetkessä ja ilman erityistä keskittymistä
sen, mitä hänen mielensä tahtoo. Tämä ruumis kokonaisuudessaan on ikään kuin kuva
mielessä, aivan kuten hypnotisoidun ihmisen
mieleen luotu kuva kuuman raudan koske-

tuksesta iholla. Kaikki sen elimet ovat yhtä
planetaaristen alkukuviensa kanssa ja toteuttavat täydellisesti, sopusoinnussa tehtäviään.
Vihityn tajunta on saavuttanut täyden tiedon
ja hallinnan noihin elimiin. Mikään ei ole hänelle enää ulkopuolista. Siksi itämaiset vihityt
ovat käyttäneet tästä henkikehosta nimeä manomayakaya, mielen luoma ruumis tai mayavi
rupa, mielen kuvittelema hahmo.
Vihitty voi halutessaan näyttäytyä tässä henkikehossaan tai vastaavasti vetää ilmennyksen
takaisin mieleensä. Tuolloin ulkoinen hahmo
katoaa näkyvistä. Tämä on mahdollista, sillä
henkikeho on voittanut aineen hitauden, se
on itse asiassa enemmän energiaa kuin ainetta materiaalisen tieteen näkökulmasta.
Aine ja sen rakenneosathan ovat kvantteja,
energiahiukkasia. Noiden energiahiukkasten
liike ja suhde toisiinsa riippuvat siitä tahdosta,
joka niitä hallitsee. Harhan vallassa elävät vihkimättömät näkevät aineen hitautena ja esteenä mielen ja tahdon toteutumiselle. Alkemiassa suola on aineellisen ruumiin symboli
ja edustaa materian hitautta ja pysyvyyttä. Se
on syntynyt kahden vastakkaisen voiman vaikutuksesta, jossa nämä voimat sammuttavat
toistensa aktiiviset ominaisuudet, nimittäin
elohopean ja rikin. Elohopea on "elämän
vesi", astraalivalo, joka sisältää asioiden "sielun", sisäisen olemuksen. Rikki on elollisen
olennon yksilöllisen voiman antava prinsiippi,
joka on vanginnut ja organisoinut itseensä
osan kosmoksen energioita. Sama "veden ja
Hengen" symboliikka löytyy myös Uudesta
Testamentista Kristuksen keskustelusta Nikodeemuksen kanssa: "Jeesus vastasi: ’Totisesti,
totisesti, minä sanon sinulle: jos joku ei synny
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle
Jumalan valtakuntaan.’" (Joh. 3:5). Nämä
kaksi, elohopea ja rikki, ja niiden edustamat
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ominaisuudet ovat kahlitut tai pikemminkin
kiinnitetyt aineelliseen ruumiiseen. Alkemistisessa prosessissa ne täytyy ensin puhdistaa
eli erottaa ruumiista ja toisistaan, kirkastaa, ja
seuraavassa vaiheessa sulauttaa ruumiin osien
planetaariset alkeisvoimat niihin. Näin sekä
elohopea ja rikki saavat takaisin "taivaalliset"
ominaisuutensa kosmisten alkukuviensa mukaan. Viimeisessä vaiheessa uusi ruumis kootaan näiden kirkastettujen ja elävöitettyjen alkuaineiden uudesta liitosta. Tämä kirkastettu
henkikeho on viisasten kivi, elämän eliksiiri,
azoth, joka antaa kuolemattomuuden. Siinä
rikki ja elohopea edustavat suolan ja materian
kahleesta vapautettuja aktiivisia energioita.
"Transmuteni de lapidibus mortuis in vivos
lapides philosophicos" (Muuttakaa itsenne
kuolleista kivistä eläväksi viisasten kiveksi),
on eräs alkemistien tunnuslauseista.
Jotta kokelas voisi saavuttaa tämän ikuisen
hengen ja tehdä sen asuinsijakseen, hänen tulee hyljätä väliaikaiset asuinsijansa ruumiissa,
mielessä ja tunteissa ja kuolettaa itsensä niille.
Sen vuoksi vihkimystietä symboloikin kuolema, kuolema maailmalle. Tämä teema toistuu usein Uudessa Testamentissa, varsinkin
Paavalin kirjeissä. Myöhemmin apokalyptiseksi tulkittu, kuolleiden ylösnousemusta ja
viimeistä tuomiota odottava alkukirkko tosiasiassa toimi mysteerikouluna ja toteutti
ensimmäisinä vuosisatoina samaa tehtävää
kuin Egyptin ja Kreikan huomattavasti vanhemmat järjestelmät. Kirjeessään kolossalaisille Paavali sanoo: "Jos te olette Kristuksen
kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista,
miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä" (Kol. 2:20)
Tämä kuolema valmistaa vihityn kuolemattomuuteen. Roomalaiskirjeessä Paavali jatkaa: "Niin olemme siis yhdessä hänen kans-
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saan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että
niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin
uudessa elämässä vaeltaman" (Room. 6:4).
Vihittävä hylkää kaiken katoavaisen ja muuttuvan, ja vastaanottaa uuden elämän muuttumattomassa hengessä. Tämä sanoma uudesta
elämästä ja siihen liittyvästä riemusta on tullut
ilmi jokaisessa mysteeriuskonnossa. Jo ennen
alkukristittyjä gnostilaiset iloitsivat uuden kokelaan liittymisestä vihittyjen seurakuntaan
ja kuvasivat hänen pukeutuvan "loiston viittaan", mistä tuli myöhempi kristillinen perinne käyttää valkoista kastepukua uudestisyntymisen merkkinä.
Uudestisyntyminen ei tarkoita pelkästään
subjektiivista olemassaoloa puhtaassa hengessä vaan tietoisuuden aktiivista ilmennystä
toiminnassa sekä älyn tasolla että ulkoisessa
maailmassa. Tätä ilmennystä varten vihityn
tarvitsee luoda itselleen henkikeho tai ylösnousemusruumis. Vihkimättömän ruumiissa,
joka intialaisten kirjoitusten mukaan koostuu
16 kaalasta (osasta) ja jota hallitsee 33 jumalaa, on jatkuva mahdollisuus epätasapainoon
ja sairauteen. Vihkimystä seuraavassa kuolemassa aivan kuin yksilön elämän päättävässä
kuolemassa nuo 16 kaalaa ja 33 jumalaa sulautuvat takaisin kosmisiin vastineisiinsa. Uudestisyntymässä tai ylösnousemuksessa henki taas
organisoi alemmat käyttövälineensä uudelleen
tai paremminkin heijastaa ne ulos itsestään ja
lunastaa paikkansa noiden 33 jumalan hallitsijana. Egyptiläinen Kuolleiden Kirja kuvaa
vihittävän matkaa erilaisten testien kautta
kuoleman valtakunnan läpi. Erilaiset jumalat,
demonit ja muut manalan asukkaat pelottelevat kokelasta ja kysyvät häneltä erilaisia
kysymyksiä. Kokelas voittaa kuitenkin kaikki
esteet tuntemalla koettelijoidensa "salatut ni-

met". Vihdoin hän saapuu Maatin Halliin,
Osiriksen valtaistuinsaliin. Siellä hän kohtaa
"neljäkymmentäkaksi jumalaa", jotka sanovat hänelle: "Tule sisään ja käy Maatin Hallin
kynnyksen yli, sillä sinä tunnet meidät". Itse
asiassa Kuolleiden Kirja kuvaa vihityn matkaa
oman ruumiinsa ja mielensä syvyyksiin niitä
hallitsevien alkeisvoimien herraksi. Näiden
voimien tunteminen, mitä kuvaa vihittävän
tieto salatuista nimistä, antaa vallan niiden yli.
Vihittävä sulauttaa nuo voimat omaan tietoisuuteensa ja ne tulevat perimmäisen tiedon
kautta osaksi häntä itseään. Eräs alkemistien
tunnuslauseista "Solve et Coagula" – liuota ja
kiinteytä, kuvaa samaa prosessia, jossa ruumiin moninaiset osat eli alkemian metallit ensin liuotetaan universaaliin liuottimeen ja sitten palautetaan uudestisyntyneessä hahmossa.
Philosophica pura vuodelta 1619 sanoo: "Liuottaminen on ruumiin muuttamista puhtaaksi
hengeksi. Kiinteyttäminen on hengen muuttamista jälleen aineeksi, kuten mestarin ohje
sanoo: ’Muuta ruumis hengeksi ja henki ruumiiksi. Hän, joka on ymmärtänyt tämän, on
saanut kaiken; hänellä, joka ei ymmärrä, ei ole
mitään.’ "
Viitatessaan viisasten kiveen alkemistit käyttivät anagrammia "VITRIOL" – Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem – tunkeudu maan ytimeen ja
oikaisemalla se löydät viisasten kiven. Alkemiassa Satunus, muinaisten astrologien tuntema uloin planeetta vastaa ihmisen ruumista,
maaelementtiä ja karkeinta alkuainetta lyijyä.
Kreikkalaisilla Saturnus vastasi Kronosta, aikaa, joka syö omat lapsensa. Mytologian mukaan Kronos söi omat lapsensa sitä mukaan
kuin nämä syntyivät, sillä hän oli kuullut ennustuksen, että hänen lapsensa syrjäyttäisivät
hänet. Viimeinen lapsista, Zeus tai Jupiter

pelastui, kun Cybele pani kapaloihin kiven
lapsen sijaan. Saturnus söi kiven, joka rosencreuzilaisen Michael Maierin mukaan on
juuri alkemistien viisasten kivi. Viittaus "maan
ytimeen" tarkoittaa siis Saturnusta ja maaelementtiä. Maaelementtiä vastaa itämaisessa
järjestelmässä ihmisen alin chakra, muladhara.
"Mula" tarkoittaa "juurta" ja "adhara" "perustaa". Tämä "perusta" vastaa Raamatussa
useassa kohdassa mainittua kulmakiveä: "Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä
lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven,
kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene", (Jesaja 28:16, 1. Pietarin
Kirje 2:6) ja "Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole
koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka
rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi;
Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?" (Matteus 21:42). Vapaamuurariudessa tämä rakentamissymboliikka
on keskeistä. Kardinaali Nicholas Cusanus
sanoo teoksessaan Opera (Basel 1563), että
mestari laskeutuu taivaallisesta Jerusalemista
kivikkoiseen autiomaahan työstämään kiviä
temppeliä varten ja että sielu Jumalan pojan
morsiamena kokee saman muutoksen kuin
kivet, joita työstetään. Maaelementin symboli itämaisessa hermetismissä on neliö. Näin
"kulmakivi" ja temppelin perusta (="adhara")
on työstetty nelikulmainen kivi, joka kuvaa
muladhara chakraa. Sen keskustassa eli aineen tai maan keskustassa lepää itämaisen
järjestelmän kundalini, käärmetuli, joka on
yksilön voimien perusta, materiaan vangittu
osa kosmista energiaa, suurta lohikäärmettä.
Lohikäärme on ollut sekä kiinalaisessa että
länsimaisessa alkemiassa vapaan, kosmisen
energian symboli. Sepher Yetsirah sijoittaa
sen "maailmankaikkeuden ylle, ikään kuin
kuninkaaksi valtaistuimelleen." (6:2). Antiikin aikana vihkimysseremonia tapahtui usein
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temppelin salaisessa, maanalaisessa kryptassa.
Todellisuudessa temppeli on alin muladhara
chakra, ja käärmetulen herättäminen osa vihkimystä. Itse asiassa tämä tuli mahdollistaa
kaikki alkemistiset prosessit, ja sen kautta tapahtuu "elementtien kirkastaminen". Tulella
lämmitettävä hermeettisesti suljettu keittopullo, athanor on ihmisruumiin symboli.
Alkemiassa yleisimmin esiintyvä uudestisyntymisen symboli on feenikslintu, joka sytyttää
pesänsä ja syntyy tulen kautta uudelleen. Tuli
uudestisyntymisen välineenä löytyy myös kristinuskosta, Johannes Kastaja sanoo: "Minä
kastan teidät vedellä parannukseen, mutta
se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä
Hengellä ja tulella" (Matt. 3:11).
Mahayana terminologiassa henkikehon kirkkautta ja pysyvyyttä symboloi vajra, timanttivaltikka: "Mielen salaisuus, kaikkitietoisuus,
kaikkien Buddhien puhdas tietoisuus, sitä kuvaa ikuisen pysyvyyden ja voiman symboli, vajra, tiedon sydän ja tyhjyys kuin taivas. Kuinka
verratonta onkaan nähdä todellisuuden sisin
olemus." (Nyingma). Tämän henkikehon sisin
olemus on dharmakaya, jonka kaikki valaistuneet jakavat. Se on itsessään täydellinen, kaikkien ilmennysten ja maailmankaikkeuden lain
sisin olemus, universaali tietoisuus ja ääretön
avaruus, johon kaikki ilmentyneet ja ilmenevät asiat sisältyvät mahdollisuuksina. Tämä
dharmakaya edustaa vihityn adeptin kaikentuntevaa perimmäistä tajuntaa, henkeä vailla
muotoja eikä voi tulla havaittavaksi ilman ilmenemistään toiminnassa ja muodoissa. Sen
vuoksi henkikeho ilmeneekin kahdella tasolla,
nimittäin perusmuotojen, ideoiden maailmassa eli älymaailmassa sekä toiminnan, yk-
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silöllisyyden ja ulkokohtaisuuden tasolla. Ensin
mainitussa se on sambhogakaya, joka muodostaa vihityn luonteen, ja kaikki luova inspiraatio
ja hyväntahtoinen työskentely elävien olentojen hyväksi on lähtöisin siitä. Kun tämä inspiraatio ja hyväntahtoisuus ilmenee toiminnassa,
se tapahtuu nirmanakayan eli ilmestysruumiin
kautta. Nirmanakaya on vihityn ulkoinen ruumis, joka antaa hänelle fyysisen kuolemattomuuden. Näiden kolmen ruumiin kautta, jotka
ovat samalla yksi, vihitty on itämaisen terminologian mukaan "kolmen maailman herra". Alkemiassa vihityn adeptin symboli on hermeslintu, kuningas, jolla on linnun ruumis. Hän on
vapaa kulkemaan kaikilla maailmankaikkeuden
tasoilla, maapallon muodossa olevalla fyysisellä, vesipisarojen edustamalla astraalisella ja
aurinkona kuvatulla henkisellä. Hän kuitenkin
puree lihaansa siitä tuskasta, että joutuu kieltäytymään lopullisesta vapautuksesta ja jäämään maailmaan auttamaan kärsiviä ja tietämättömiä ihmisiä.

Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, Jyväskylä

Yleisöesitelmät syksyllä 2018 klo 13.00
16.9. Jouko Ikonen:
Rauhan Vartijat
7.10. Jari Jokilehto:
Mitä on henkinen elämä
4.11. Jarmo Ikola:
Aivokummituksia ja hallusinaatioita
2.12. Jarmo Anttila:
Joulun mysteeri
Esitelmiin on vapaa pääsy.
Esitelmän jälkeen on keskustelua kahvikupin ääressä.

LUKUPIIRI
Alkaen 5.9. joka toinen keskiviikko klo 18.00.
Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730
JOOGA
Joka keskiviikkona 12.9. - 5.12. 2018 klo 16.10.
Oma matto mukaan, 3€/kerta.
Joogaopettaja Liilia Siiberg puh. 050 911 1377,
llsbrg8@gmail.com
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Syksyn laulu

Ruusu-Risti-ryhmä Tampere
Vanha kirjastotalo, Laikku,

Tampere

Yleisöluennot syksyllä 2018 klo 13.00
8.9. Albert Ahti, Mikael ja ihminen
23.9. Jorma Saariaho, Fake News
14.10. Seppo Heinola, Mitä Jeesus todella sanoi?
28.10. Esitelmöitsijä ja aihe vielä auki
11.11. Jorma Saariaho, Henkisyyden löytäminen
25.11. Jarmo Anttila, Kansallishaltijanne Väinämöinen
9.12. Raimo Hätönen, Elämäntarkoitusta etsimässä
30.12. Esitelmöitsijä ja aihe vielä auki
TEEMAILLAT

Läpi syksyn lehtien,
valo puiston lyhtyjen
hohtaa himmeten.

Kadun pintaa kiiltävää,
pieksää sade, tuulispää
pois jo kiirehtää.

Myrsky merta moukaroi,
tuuli huokaa, vaikeroi,
syksyn laulu soi.

Sylvi Pöyry

Keskiviikkoisin klo 17.00
Ruusu-Ristin toimitila, Pinninkatu 42 A 23
19.9 • 24.10 • 21.11 • 12.12
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Ruusu-Ristin Temppeli Siilinjärvi
Asematie 12

Yleisöluennot syksyllä 2018 klo 12.00
7.10. Anita Johansson, ”Mielen tyyneys arkielämässä”,
Asematie 12, Siilinjärvi
4.11. klo 13 Pekka Kuhmonen: ”Kirliankuvat – elämänenergiaa etsimässä”,
Steiner-koulu, Kuopio
9.12. klo 12 Pertti Vehreävesa ”Joulun symboliikkaa Uudessa testamentissa”,
Asematie 12, Siilinjärvi

Ruusu-Risti ry:n luennot Lappeenrannassa
Anni Swaninkatu 7 B, 2. kerros (Monari)
16.9. Klo 14.00 Markus Salokas,
Kalevalan antia nykyihmiselle
11.11. Klo 14.00 Liilia Siiberg,
Suomi ja Venäjä historiassa ja metahistorian pyörteissä

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:
Iitti • Pauli Loikala 040 838 1017
Jyväskylä • Kirsi Toivonen 050 3787335
Kuopio • Jouko Ikonen 050 341 8795

Tiedustelut: Antti Savinainen, puh. 050 494 9597

keskusteluillat siilinjärven temppelillä

Oulu • Vesa Raappana 044 279 6393
Rovaniemi • Marketta Mylläri 040 762 6454
Siilinjärvi • Antti Savinainen 050 4949597
Tampere • Alpi Ikäheimonen 0400 238 769

18.9 klo 18 Keskustelutiistai
23.10 klo 18 Keskustelutiistai
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Vihti • Jukka Sarno 040 567 7485

20.11 klo 18 Keskustelutiistai

Porvoo • Jorma Aunela 040 969 2096

Tiedustelut: Jouko Ikonen, puh. 050 341 8795

Lappeenranta / Taipalsaari • Paula Monto 040 590 4918
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Antti Savinainen

Suomen tulevaisuus ja henkinen tehtävä
Kesäkurssialustus 3.7.2018 Uudestisyntyvä Suomi -kirjan pohjalta
ovat toteutuneet. Henkinen onni on kuitenkin saavutettavissa vain totuuden etsimisen kautta, ja siinä
suhteessa en osaa nähdä suurta edistystä. Itse asiassa tutkija Antti Harmainen totesi Perttu Häkkisen teosofisen toukokuun haastatteluohjelmassa
(https://areena.yle.fi/1-4426362), että toisin kuin
nykyisin viime vuosisadan alussa teosofinen liike oli
valtavirtaa, joka tavoitti huomattavan määrän ihmisiä. Toisaalta nykyaikanakin henkisyyttä on laajalti
tarjolla ja sillä on paljon kysyntää, mutta se on difErvastin visiossa Suomen kansa on maata viljelevä fuusimmassa muodossa New Age -liikkeen sateenja luonnon helmassa elävä kansa, joka arvostaa varjon alla.
perhe-elämää ja ystävällistä seurustelua myös kansanjuhlien muodossa. Suomalaiset tosin nykyisin Ervast esittää, että Suomen kansallinen sivistys on
asuvat kaupungeissa, mutta suomalaisilla lienee henkistä kulttuuria, ei rikkauteen ja valtaan tähtääedelleen yhteys luontoon; Suomi on kesämökkien vää. Suomalaisten lukutaito oli jo Ervastin aikana
luvattu maa. Luullakseni vision muissakin kohdissa varsin hyvää ja Suomessa oli mahdollista kehittää
Ervastin sanoille on vastineensa nykyisessä suoma- yleissivistystä huomattavasti ilman muodollista
koulutusta. Tästä paraatiesimerkki lienee Yrjö Kallaisessa elämänmuodossa.
linen, joka oli pitkän linjan teosofi ja toimi myös
Tulevaisuudessa puolueet ja luokat ovat luopuneet politiikassa. Suomen koululaitos on viime vuosiin
etuoikeuksistaan ja rikkauksistaan. Jossain määrin saakka ollut ylpeyden aihe ja se on herättänyt laatässä on tapahtunut suurten kärsimysten kautta jaa kansainvälistä huomiota. Ervastin tarkoittamaa
edistystä, vaikka luultavasti Jeesusta mukaillen henkistä kulttuuria on kyllä viljelty tieteen ja taivoisi sanoa, että ”puolueet ovat aina keskuudes- teen aloilla, mutta sanan syvemmässä merkityksessä
sanne”. Ervastin tulevaisuuden visiossa Suomessa henkisen kulttuurin edistäminen on jäänyt pienien
ei ole sortoa, ei köyhyyttä eikä rikkautta. Kyllä piirien tehtäväksi. Henkisen kulttuurin luomisen
Suomessa on edelleen köyhiä, mutta tuloerot ovat edellytys tulee kauniilla tavalla esille Ervastin nuokansainvälisesti vertaillen pieniä. Sortoa on var- ruuden teoksessa Haaveilija (1902, 207):
masti vähemmän kuin viime vuosisadan alussa.
”Kuolemakin odottaa epäröiden ja lähenee vasta ”Teidän pitää oppia tuntea oman kansanne henkeä.
vanhusta hiljaisin askelin”, ennustaa Ervast. Ja Silloin opitte tuntemaan itsennekin…Tietää…, että
toden totta: eliniän odote on noussut valtavasti minä olen henki ja minä olen Suomen kansan henErvastin päivistä. Suomi on maailman onnellisin gen lapsi – ja tietää, mitä se on! – ja että minun tehmaa YK:n tuoreen onnellisuusraportin mukaan. täväni on tälle minulle ja Suomen kansan hengelle
Objektiivisesti katsoen monet Ervastin visioista ominaisella tavalla kirkastaminen Jumalan totuus
Pekka Ervast esittää Omatunto-lehdessä v. 1906
Suomen tulevaisuuden vision teosofiselta kannalta.
Suomen yksilöllisen hengen ymmärtämisessä Kalevalalla on tärkeä merkitys. Viime vuosisadan alun
taiteilijat hakivat ja saivat inspiraatiota Kalevalasta,
mikä on tuonut kalevalaista henkeä Suomen sisäisestä aurasta näkyvään maailmaan. Tähän voisi lisätä, että tämän hengen syvällinen esitys löytyy Kalevalan avaimesta, jonka Ervast julkaisi v. 1916.
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…Sitten luodaan se uusi kulttuuri…, jota kaikkien loimmassa itsessään jokainen ihminen ja jokainen
maiden kansat odottavat ja ikävöivät, ja jota heidän kansa on pakana. Tähän jaloimpaan itseen jokaisen
täytyy eläytyä, ennen kuin hänestä voi tulla Kriskaikkien tulee luoda kukin omalla tavallaan.”
tuksen seuraaja. Suomen kansan, joka ei ole elänyt
Ervast esittää mielenkiintoisen okkulttisen nä- loppuun pakanuuttaan, vaan jonka sydämessä pakökulman Suomen tulevaisuuden rakentamiseen kanuuden viisaus syrjäytettynä elää, …tulee käydä
Ruusu-Ristin vuosijuhlapuheessaan 28.5.1928. Kristuksen luo pakanuutensa kautta.
Hänen mukaansa vain harvat ihmiset tekevät tietoisesti työtä Suomen tulevaisuuden puolesta. Ar- Tämä tapahtuu siten, että me suomalaiset omakvelen, että tällainen työ on harvinaista, koska se summe sen kalevalaisen maailmankatsomuksen,
edellyttää yhteyttä kansallishaltiaan, tulemista syväl- sen teosofisen elämänymmärryksen, joka hiljaa hiilisessä mielessä suomalaiseksi. Ervast huomauttaa, pii sydämiimme. Silloin valmistumme vapaaehtoiettä suurin osa suomalaisista on näkymättömässä sesti omaksumaan kristinuskon, …joka on ainoasmaailmassa kuolemanjälkeisissä tiloissa. Puhdistus- taan elävää elämää…kulkemista Jeesus Kristuksen
vaiheen jälkeen he pääsevät kouluun, jonka jälkeen jäljillä. Riemumielin Väinämöinen meissä tervehtii
he voivat aloittaa työn Suomen hyväksi. Tämän Kristusta siinä, missä Kristus on suurempi. Ja Suotyön luonne riippuu maisen elämän pyrkimyksistä. men kansamme luo sivistyksen, jossa väinämöisviiTyö on yhteistyötä, ja sitä tehdään henkisten opet- saus vaikuttaa, samalla kun sen kansan yksilöt yrittajien neuvojen mukaan. Monet suuret suomalaiset tävät kulkea Jeesuksen Kristuksen jäljissä.”
ovat ymmärtäneet kuoleman jälkeen selvemmin
kuin eläessään, että ”meidän suomalaisina aito ka- Kalevala ja Ervastin Kalevalan avain selvästi osoitlevalaiseen tapaan tulee antaa korkein arvo tiedolle, tavat, että vanhoilla suomalaisilla oli yhteys salaisen
valolle, hyvyydelle, oikeudelle, jaloudelle, kaikelle maailman kanssa, omat mysteerionsa. Ervast totesi
mikä on henkisesti ylevää”. Ervast myös toteaa, v. 1912, että yhteys on taas mahdollinen ja kun se
että enkelit ja heidän johtamansa haltiat pystyvät on saatu aikaan, Suomen kansalle alkaa okkulttityöskentelemään Suomen tulevaisuuden puolesta nen tehtävä. Uskoakseni Ervastin työ oli ratkaisemäärätietoisemmin kuin kuolemanjälkeisten tilojen van tärkeä Suomen okkulttiselle ja henkiselle tehtävälle. Kenties juuri tähän liittyen Ervast kirjoitti
puhdistuneet sielut.
1920-luvulla esoteeriselle ryhmälle suomalaisesta
Kirkoista Ervast sanoo, että viisaat ja tietäjät ko- näkymättömän maailman Ruusu-Risti -temppelistä
rotetaan papeiksi ja että Väinön kansa rukoilee seuraavasti:
takaisin vanhat tietäjänsä. Ervast esittää mielenkiintoisen okkulttisen näkökulman vanhoihin suo- ”Ruusu-Ristin veljeskunnan temppeli on ihmisten
malaisiin tietäjiin. Suomalaiset vanhat adeptit ovat veljeyden temppeli sanan syvimmässä merkitykmyöhemmissä inkarnaatioissaan käyneet muualla sessä. Ei yksikään valkoisen mestariuden saavuttaoppimassa. He ovat silti säilyttäneet yhteyden Suo- nut ihminen ole siinä temppelissä vieras. Siellä he
men kansallishaltian kanssa odottaen aikaa, jolloin kaikki ovat kotonaan…vuoremme, jolle temppeSuomen kansa aloittaa uutta kulttuurityötä. Tästä limme pystytämme ei ole korkea…, se on pieni ja
Ervast kertoo tarkemmin esitelmässään Kalevala, nöyrä suomalainen kumpu.”
kristinusko ja Suomen kansa (25.11.1917):
”Tie kristinuskoon kulkee pakanuuden kautta, ja-
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Tähtiyössä
Kulmakoulusäätiön vuoden 2019
apurahat ilmoitetaan haettaviksi
Kulmakoulusäätiö on perustettu 27.4.1931 ja sen tarkoituksena on säädekirjan mukaisesti kannattaa ja tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja
kasvatustyötä, joka perustuu totuuden etsimiseen ja vuorisaarnan mukaiseen elämänymmärrykseen.
Erityishuomio on lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla työllä.
Apurahan hakijan tulee esittää vapaamuotoisessa hakemuksessaan mihin apurahaa haetaan ja perustelut sekä haettavan apurahan suuruus.
Hakijan tilinumero ja henkilö- tai yhteisötiedot on ilmoitettava täydellisinä.
Apurahan myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Ilmoitukset myönteisistä päätöksistä annetaan hakijoille tiedoksi 15.11.2018 mennessä.
Aiemmin apurahaa saaneiden on, viimeistään hakemuksen yhteydessä,
esitettävä selvitys aiemmasta apurahan käytöstään.
Hakemisohjeet ja hakemuksen yhteenvetokaavake löytyy
www.kulmakoulusaatio.fi sivuilta.Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.9.2018 mennessä osoitteella:
Kulmakoulusäätiö, c/o Kauppila,
Länsilinnake 6 A, 02160 ESPOO

Seison syksy-yössä
vaiti, kuunnellen.
Tähdet ratojansa
kiertää jylisten.
Miten pienen pieni,
onkaan ihminen,
miten kipeästi,
siitä tietoinen.
Seison liikkumatta,
hiljaa rukoillen.
Siunausta sataa...
saatan kuulla sen.
Sylvi Pöyry
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Porvoon Ruusu-Ristiryhmän syksyn 2018 ohjelma
Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus
Sibeliuksenbulevardi 15 Porvoo

FORUM HUMANUM SYKSY 2018

Valon Tiellä yleisöesitelmät, Ajatusjooga, Lukupiiri sekä

TERVE SIELU TERVEESSÄ RUUMIISSA

Aapispeittopiiri järjestetään yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.

Keskiviikkoisin klo 18.00 Porthanian salissa III

Pvä - Kello - Tapahtuma - Esitelmöitsijä - Aihe

19.9. KONTEMPLATIIVINEN PSYKOLOGIA JA
KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI

10.10. PRANIC HEALING
- HENKISYYS JA ENERGIAT ARKIPÄIVÄSSÄ

Heimo Langinvainio

Fanny Johansson

Kontemplatiivinen psykologia
tarkastelee suurten uskontojen
opetuksen pohjalta, miten ajattelu, oivaltaminen ja sisäistäminen luovat suotuisaa kehitystä
yksilön ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta.

02.10.2018 kello 18:00 - Via Akatemia ryhmä - Terttu Seppänen, Ajatusjoogaa I
03.10.2018 kello 18:00 - Valon Tiellä yleisöesitelmä - Jari Jokilehto, Mitä on henkinen elämä?
04.10.2018 kello 16:30 - Porvoon Loosi Lukupiiri
Keskusteluryhmä - Teema: Keitä me todella olemme. Sisäisen rakkauden työ 1/5

LKT Heimo Langinvainio on toiminut lääkärintoimen ohella mm.
laaja-alaisesti kouluttajana ja henkisenä valmentajana. Hän on opiskellut eksistentiaalianalyysiä/ logoterapiaa Viktor Franklin johdolla
Wienin yliopistossa.

16.10.2018 kello 18:00 - Via Akatemia ryhmä - Terttu Seppänen, Ajatusjoogaa II
17.10.2018 kello 18:00 - Valon Tiellä yleisöesitelmä - Liisa Kaukoniemi, Transfiguraatio
18.10.2018 kello 16:30 - Porvoon Loosi Lukupiiri
Keskusteluryhmä - Teema: Keitä me todella olemme. Sisäisen rakkauden työ 2/5

17.10. JOOGA JA
KOKONAISVALTAINEN TERVEYS

Mikael Ikivesi

Taavi Kassila

tehtävä
01.11.2018 kello 16:30 - Porvoon Loosi Lukupiiri
Mikael Ikivesi on kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja kouluttaja.

Keskusteluryhmä - Teema: Keitä me todella olemme. Sisäisen rakkauden työ 3/5

3.10. AYURVEDAN KOKONAISVALTAINEN
TERVEYSKÄSITYS

13.11.2018 kello 18:00 - Via Akatemia ryhmä - Terttu Seppänen, Ajatusjoogaa III

Ossi Viljakainen

14.11.2018 kello 18:00 - Valon Tiellä yleisöesitelmä - Mauri Lehtovirta, Rakkauden vaikea koulu

Ayurvedisessa lääketieteessä
ihmistä käsitellään psyko -fyysis
-henkisenä kokonaisuutena. Ayurveda pyrkii havaitsemaan kehon
epätasapainot mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa jo ennen
varsinaisen sairauden puhkeamista. Luennolla syvennytään
tarkastelemaan terveyttä pintaa
syvemmältä, ja kuinka alkava
epätasapaino on havaittavissa.

15.11.2018 kello 16:30 - Porvoon Loosi Lukupiiri
Keskusteluryhmä - Teema: Keitä me todella olemme. Sisäisen rakkauden työ 4/5
28.11.2018 kello 18:00 - Valon Tiellä yleisöesitelmä - Pekka Asikainen, Pyhimys viisautta
29.11.2018 kello 16:30 - Porvoon Loosi Lukupiiri

Lopuksi katsotaan, kuinka sairauksia voidaan ennaltaehkäistä yksinkertaisin keinoin.

Keskusteluryhmä - Teema: Keitä me todella olemme. Sisäisen rakkauden työ 5/5

Ayurvedisen lääketieteen harjoittaja Ossi Viljakainen on opiskellut
Ayurvedaa v. 2003 alkaen Intian johtavien Ayurveda-lääkäreiden
johdolla (Dr. Partap Chauhanin ja Dr. Rajesh Kotechan). Lisäksi hän
on opiskellut tunnetun Dr. Akhilesh Sharman henkilökohtaisena oppilaana perinteisen Ayurvedisen mestari - oppilas -tradition mukaisesti.

11.12.2018 kello 18:00 - Via Akatemia ryhmä - Terttu Seppänen, Ajatusjoogaa IV
12.12.2018 kello 18:00 - Valon Tiellä esitelmä - Ritva Lappi, HPB:n näkemyksiä kristilliseen ja
buddhalaiseen traditioon
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Jooga on ihmiskunnan vanhin
menetelmä ja samalla elämäntapa terveyden ja onnellisuuden
saavuttamiseksi. Joogit havaitsivat
jo varhain, että keho vaikuttaa
mieleen ja mieli kehoon, niinpä
he loivat sellaisen harjoitusmenetelmän ja elämäntavan, joka
vaikuttaa näihin molempiin olemuspuoliin.
Jooga lahjoittaa meille sekä kehon, että mielen terveyden kulminoituen lopulta pysyvään onnellisuuteen ja
mielenrauhaan.
Taavi Kassila on elokuvaohjaaja, kirjailija ja joogaopettaja.

24.10. TERVEYS JA ROKOTTEET
Elina Hytönen
Modernin biomedisiinisen lääketieteen silmissä ihminen on heikko
ja tarvitsee syntymästä lähtien
rokotteita ja lääkkeitä selviytyäkseen mikrobien uhkaavassa
maailmassa. Se luo lääkitsemällä,
oireita hillitsemällä ja rokottamalla
kroonikoita, joita se ei pysty parantamaan. Tässä sitä tukee mahtava
lääketeollisuus.
Elina Hytönen FM on tietokirjailija ja kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, akupunktuurikko ja opettaja. Länsimaisen lääketieteen ongelmiin
hän on perehtynyt rokotekysymysten kautta (tuore kirja Rokotteet ja
vaiettu tieto).

Lisätietoja luennoista ja Forum Humanumista: www.facebook.com/forumHumanumFinland, www. forumhumanum.fi
Järjestää Forum Humanum ry. Pj. Taavi Kassila, sihteeri Mauri Lehtovirta, Luutnantintie 3 A 1, 00410 HELSINKI, puh. 045 1207131
Forum Humanumin tili kannatusmaksuja varten: FI97 1572 3000 3570 53. Tilaisuuksien kirjamyynnistä vastaa AATMA kirjakauppa, www.aatma.fi

FH_syksy_2018.indd 1
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Fanny Johansson, taidehistorian maisteri, on harjoittanut Pranic
Healingiä jo yli 15 vuotta ja kouluttautuu nyt Pranic Healing opettajaksi.

26.9. KIINALAINEN LÄÄKETIEDE
– PERINNE JA NYKYAIKA
Mitä on kiinalainen lääketiede?
Miten sen ihmiskuva ja käsitys
terveydestä on syntynyt ja mitä
annettavaa kiinalaisella lääketieteellä on nykyaikana?

31.10.2018 kello 18:00 - Valon Tiellä yleisöesitelmä - Martti Stenman, Ihmisen rakenne ja

Pranic Healing on yksi uusimmista
maailmalle levinneistä energiahoitomuodoista. Haluatko kuulla
mihin kaikkeen pranic healeri
käyttää energiatietojaan tavallisena arkipäivänä? Luennolla saat
osallistua tekemällä muutamia
pranic healereiden päivittäisiä
harjoituksia energioiden tunnustelusta Kaksoissydän meditaatioon.

KÄÄNNÄ

02/07/2018 13.53
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EURYTMIAKURSSI

Kalevala-symposiumi 29-30.9.2018

Mitä eurytmia on?

Ihmisyyden tunnistajat • Väinölän yhteisö

Kysymykseen ei ole aivan helppoa vastata.

Kyse on liikuntataiteesta, jota tehdään kielen laadullisuuksien pohjalta tai sitten musiikin sävelien ja intervallien sekä sävelkorkeuden ja dynamiikan mukaan.
Tämä kurssi paneutuu kuitenkin lähinnä puheen ja runokielen vokaalis-konsonanttisiin voimiin ja laatuihin. Koreografia toteutetaan, joko geometrisina muotoina tai sitten runon sisällöllisin perustein.
Eutymiassa pyrimme löytämään soivan yhteyden olemuksemme sisimpään ja tuottamaan sen laatu virtaavana liikkeenä näkyväksi. Tämä virtaus rakentaa meidän
eteeris-astraalisia olemuspuoliamme ja harmonisoi kokonaisvaltaisesti meitä. Lisäksi
tunne-, ajattelu- ja tahtolaatumme saavat uutta virikettä. Runojen kaunis sisältö ja
sanojen soinnukkuus vaikuttavat tunteeseemme tasapainottavasti. Koreografioiden
geometriat, kaaret, suorat sekä kulmamuodot virittävät ja herättävät tahtoamme. Näiden laatujen työstäminen tietoisuudellamme vaikuttaa terävöittävästi ajatteluumme.
Voimme eurytmian keinoin vaikuttaa rakentavasti ja muotoavasti herkimpiin olemuksemme osiin niin, että hyvät vaikutukset ulottuvat myös fyysiselle tasollemme.
Kielen vokaalit ovat yhteydessä planeettoihin. Planeetttavoimat tasapainottavat tunne-elämäämme. Konsonantit ovat yhteydessä eläinrataan ja sen eri kahteentoista laatuun. Nämä
laadut ja voimat muotoavat fyysistä olemuspuoltamme. Minuus johtaa tietoisesti ja tiedostaen
tätä liikkumisen laatuamme harmonisoiden koko olemustamme ja rakentaen sitä tasapainoisempaan suuntaan.
Kurssilla työstämme vokaali- sekä konsonanttilaatuja ja pyrimme ryhmän yhteisessä liikkeessä
luomaan ja rakentamaan sitä tilaa, joka on olemustemme välillä. Tätä näkymätöntä aluetta
työstämme oman tietoisuutemme avulla. Eurytmia puhuu ihmisen ja maailman välisestä suhteesta yhdessä liikkumisen kautta. Eurytmia on lahja meille ihmisille.
Ohjaajana toimii dipl. eurytmisti Leahannele Haakanen puh 0415486499 tai sähköpostilla leahannele.haakanen@icloud.com.
Kurssi alkaa torstaina 20.9.18 klo 17-18.15
Harjoittelemme 10 kertaa kauniissa Ruusu-Ristin temppelisalissa Merimiehenkatu 31 Helsinki.
Kurssin hinta on 100 euroa. Mukaan tarvitset avoimen ja iloisen mielen. Kevyet liukumattomat tossut on hyvä olla myös mukana.
Olet sydämellisesti tervetullut.
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Luennot Sampolassa, Vuohijoentie 200, 35800 Mänttä

LAUANTAI
9.00
9.30
11.00
11.45
13.00
13.30
15.00
16.00
17.00

Aamukahvi
Rauno-Rinkinen, (R-R): Pellervoinen pellon poika - keskustelua aiheesta.
Keittolounas
Jorma Monto, (R-R): Avaimia Kullervo- tragediaan - keskustelua aiheesta.
Ihmisyyden tunnistajien musiikkia kahvitauon kera
Tapio Rätt- Seule, (Teosofit): Kalevalan sankarien vihkimysjärjestelmästä keskustelua aiheesta.
Jari Ronkainen, (Ihmisyyden tunnistajat): Veneen veisto.
Keskustelua illalla.
Päivällinen
Keskustelua esim. veneen veistosta ja suomalaisten henkisestä tehtävästä.
Lopetamme noin klo 18.00
Loppuilta vapaata.

SUNNUNTAI
9.00
9.30
11.00
11.45
13.00
13.30
15.00
16.00

Aamukahvi
Jarmo Anttila, (R-R): Rauta ja tuli - keskustelua aiheesta.
Keittolounas
Henry Murto, (Antroposofit): Kalevala avattuna alkemistisella avaimella keskustelua aiheesta.
Ihmisyyden tunnistajien musiikkia kahvitauon kera
Jouni Marjanen, (Ihmisyyden tunnistajat): Väinämöisen kyyneleet keskustelua aiheesta.
Viikonlopun anti, keskustelua ja ehkäpä suunnitelmia tulevaan.
Kotia kohti

Tiedustelut: tapretse(at)gmail.com
Lisätietoa löydät: Ruusu-Ristin,
antroposofien ja teosofien
netti- tai Facebook-sivustoilta
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Mauri Lehtovirta · Henryk Skolimowski

Pyhän maailmankaikkeuden ja Valon filosofi
Toukokuun alussa 87-vuotiaana edesmennyt
puolalais-amerikkalainen ekofilosofi Henryk
Skolimowski oli aikamme merkittävimpiä filosofeja, jolla oli merkittäviä kontakteja myös
Suomeen. Seuraavassa muutamia keskeisiä
piirteitä Henryk Skolimowskin ajattelusta.
Kirjoittaja osallistui useisiin seminaareihin,
joissa Skolimowski avasi käsityksiään maailmasta ja meistä.
Ekofilosofisen ajattelun lähtökohdat Henryk
Skolimowskilla juontavat juurensa tilanteeseen, joka syntyi uuden ajan taitteessa. Kopernikus ja Galilei lähtivät tuolloin murentamaan
katolisen kirkon maailmankatsomuksellista
hegemoniaa. Kirkon maailmankuva, jumalkuva ja koko kosmologia oli täydellisen pysähtynyt.
Aurinko kiersi maata ja kirkko saneli, mihin
oli uskominen. Tähtitieteilijät panivat silloin
liikkeelle tieteellisen maailmankuvan perushahmotuksen, jossa luotiin antiteesi maapallokeskeiselle ja vanhatestamentilliselle jumalakuvalle.

Universum –kone?

nyt enää mihinkään suuntaan, mutta kehittyi
siitä myöhemmin johdonmukaiseksi, tekniseksi ja viime vuosisadalla jo teknologiseksi
maailmankuvaksi. Tästä katolisen kirkon ja
tieteen maailmankatsomuksellisesta vastakkainasettelusta alkaa syntyä 1970- 1980-luvulla Henryk Skolimowskin ekofilosofisen
ajattelun ja kritiikin keskeinen maali ja kohde.
Mekanistinen maailmankuva oli kärjistyneimmillään 1700-luvun vaihteessa, jolloin esitettiin käsitys siitä, että universumi on kone ja
ihminen ja koko elävä luonto ovat ikään kuin
tämän ”universumikoneen” rattaita tai osasia.
Kun katsomme omaa aikaamme, voidaan
sanoa, että tiede – lähtökohdilleen ja kehityskululleen uskollisena ei ole edelleenkään
pystynyt henkisessä mielessä antamaan viisasta ja ihmistä ravitsevaa vastapainoa kirkkojen opillisesti jäykistyneelle hengellisyydelle.
Tieteellis-tekninen maailmankäsitys on ollut
osaltaan mukana synnyttämässä materialististeknologista ihmiskuvaa. Tämä nykyään vallalla oleva hengetön ihmiskäsitys on tehnyt
meistä viime vuosikymmeninä näköalattomia
kuluttajia, jotka ahneudessaan ja itsekkyydessään uhkaavat ajaa olemassaolomme tuhoon
milloin ydinsodan ja tällä hetkellä kiihtyvällä
vauhdilla luonnon tuhoamisen kautta. *Julien
de La Mettrie: ”L'homme machine

Paradoksaalista oli, että alkuaskeliaan ottava
tiede päätyi pian aivan vastakkaisiin näkemyksiin. Kehittymään lähtenyt tieteen maailma Teollistuneiden maiden ihminen etsii tätarjosi niinkin pian kuin 1700-luvun taitteessa nään yhä paikkaansa toisaalta vapaan, mutta
eurooppalaiselle ihmiselle maailmankuvaa, hengettömän tieteen ja toisaalta joko autorijoka oli mekanistinen kellonkoneen kaltainen taarisen ja fundamentalistisen tai maailmanuniversumi*. Tämä ”kosmologia” ei hengittä- katsomuksellisesti ravintoköyhän, tai pelk-
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kiä muotorituaaleja vaalivan kirkon välisessä
maastossa. Kun tämän lisäksi viisauden rakkaus eli filosofia viime vuosisadalla lähes tyystin hukkasi ihmisenä olemisen peruskysymykset ja sortui rasittavaan älylliseen kikkailuun,
elimme 1900-luvun tieteen ja hengen valtavirrassa sangen pimeää aikakautta. 2000-luvulle
siirryttyämme meno tuntuu vain kiihtyvän.

Maailmankaikkeus pyhäkkönä
Skolimowskin teesi on yksinkertaistettuna
seuraava: Jos me mielessämme esitämme perusolettamuksen, että maailmankaikkeus ei
olekaan koneen kaltainen (kuten 1700-luvun
vaihteen filosofiassa vielä ajateltiin), vaan
temppelin kaltainen ja lähdemme omassa
elämässämme työstämään tätä olettamusta,
alkaa suhteemme elämiseemme, koko olemiseemme kaikkineen vähitellen muuttua.
Meille alkaa rakentua toisenlainen maailmankuva jossa avaruus, planeetat, luonto ja temppelin muut keskeiset yksityiskohdat alkavat
saada pyhää luonnetta ja sen jälkeen kaikki
muu - ihmiset, eläimet, kasvit jopa kivetkin
ovat pyhiä - koko elollinen luonto vähitellen
pyhittyy. Henryk Skolimowski käyttää englanninkielistä termiä resacralizing, joka merkitsee
uudelleenpyhittämistä tai sen pyhän palauttamista joka on ollut hukassa. Kun me alamme
uudelleen löytää ja nähdä luonnossa pyhyyttä,
alamme myös käyttäytyä niin kuin eläisimme
pyhäkössä. ”Sinun mielesi muokkaa sinua”,
siteeraa Henryk intialaista viisauskirjallisuutta: Upanishadeja.
Luonnon temppelissä emme käyttäydy samalla lailla kuin sellaisessa luonnossa, jonka
näemme aineellisen hyödyn tavoittelun, riiston ja nautinnan kohteena. Sellaiseen luontoon voi suhtautua yliolkaisesti ja välinpitä-

mättömästi. Siitä voi imeä kaiken voiman. Sen
voi aavikoittaa tai avohakata. On korkea aika
havahtua siihen, että me emme voi asustaa
temppelissä, joka on jatkuvasti ja yhä laajemmassa mitassa meidän itsemme aiheuttaman
tuhoutumisen ja saastumisen armoilla. Näin
kuitenkin tällä hetkellä meillä maailmassa eletään, eikä sellainen elämäntapa voi olla tuomatta meidän olemiseemme ja elämiseemme
aimo annosta skitsofreenista ahdistusta, hätää ja voimattomuutta. Toivottomuus kasvaa
myös sen tähden, että niin pieni osa tervehdyttävistä ratkaisuista näyttäisi olevan meidän käsissämme, kirjoittaa Skolimowski jo
1980-luvulla.
Yksi ajallemme ominainen luonteenpiirre,
sanoo Skolimowski, on merkityksen katoaminen. Sekä uskonnolliset että materialistisesti ajattelevat ihmiset ovat tietoisia siitä, että
nyky-yhteiskunnassa on käynnissä epätoivoinen merkitysten etsintä. Emme me löydä
merkitystä kuluttamisesta, emme viihteestä
emmekä normaalista työnteosta. Me etsimme
suurempaa tarkoitusta, mutta emme löydä
sitä. Me emme löydä sitä siksi, että suurempi
merkitys edellyttää elämältämme kehittyvää
transsendenttista, henkisen kehityksen ulottuvuutta. Kysymys on tietoisuuden kohottamisesta.

Kaikkivoipa tiede?
Tiede oli tehnyt valtavasti fyysisen elämämme
helpottamiseksi. Mutta tiede ei, kaikkivoipaisuudestaan huolimatta, ole kyennytkään ratkaisemaan - vaikka niin luuli ja väitti - ihmiskunnan olemisen ja kehityksen pohjimmaisia
ongelmia. Mutta tieteessä on ollut myös vastakkaista virtausta. 1900-luvun kuluessa biologien ja ydinfyysikoiden joukosta on alkanut
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myös löytyä tarpeellista nöyryyttä maailmankaikkeuden valtavuuden ja monimutkaisuuden kuin myös sen mysteerioluonteen edessä.
Skolimowski siteeraa Albert Einsteinia, joka
sanoo että upeinta ja kauneinta mitä tiedemiehelle voi tapahtua, on joutua vastakkain maailmankaikkeuden mysteerioluonteen kanssa.
On ollut kohtalokasta, että tiede ja henkisen
todellisuuden ja kehityksen tutkiminen toimivat niin vastakkaisissa asetelmissa. Kylmän
tieteen ja aneemisen uskonnon väliin jää henkisesti valtava joukko kehityskelpoista ihmisen
henkistä potentiaalia, jolle ei tahdo löytää kasvunsa paikkaa ei tieteen eikä uskontojen piiristä. Kuvaavaa on, että esimerkiksi sellainen
olemassaolon ydinkäsite kuin pyhyys ei edelleenkään voi kuulua tieteen tutkimusalueeseen
niin kuin ei kuulu rakkauskaan eivätkä monet
muut ihmisen onnellisuuden kannalta välttämättömät käsitteet ja elämänilmiöt.
Tieteen kosmologia, sen lähtökohdat, ovat
tekniset, mekanistiset ja materialistiset, mutta
samaan aikaan se on halunnut asettua kaikkien
kosmologioiden ja kaikkien niiden käsitysten
mestariksi ja tuomariksi, joilla ihminen luo
yhteyksiään maailmankaikkeuteen ja kaikkein
hienovaraisimpiin todellisuuden muotoihin.
Sananmukaisesti tiede on asettunut korskeasti
kaikkien kosmologioiden asiantuntijaksi eikä
pysyttele omalla tontillaan.
Se, että me haluamme nähdä maailmankaikkeuden pyhänä, on lähtökohta, josta seuraa
tiettyjä valintoja elämämme suhteen. Näistä
valinnoista, ajattelu- ja toimintatavoista Skolimowski kehittelee ekofilosofiansa eettisiä perusväittämiä. Ekofilosofia transsendoi tieteen
peruskäsitteitä ja tieteellisen ajattelun menetelmiä: Yksinkertaistettu, mutta kuvaava on
oheinen sylinterikaavio: ” Tietoisuuden malli”.
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Tässä mallissa tietoisuus kohoaa tai
kohotetaan sylinterin pohjalta sen yläosaan:

1) Staattinen - kehittyvä. Sekä tieteellistekninen, että uskonnollinen maailmankuva
ovat staattisia. Tieteellis-tekninen kehitys
näkee ihmisen evoluution vain tietyissä rajoissa, jos vertaa esimerkiksi teosofiaan,
joka näkee manvantaarisen evoluution. Aikamme Tietäjät, sellaiset kuin Steiner, Blavatsky tai Ervast pystyvät selvänäköisesti
avaamaan ihmiskunnan kehitystä aivan toisiin aikakausiin sekä historiassa eteenpäin
että taaksepäin kuin nykyinen tiede, jonka
kehitysajattelu on jämähtänyttä darvinistista näpertelyä. Henryk Skolimowski kehittelee, lainaa ja tukee Henry Bergsonin ja
Teilhard de Chradinin kehittelemää luovan
evoluution ajatusta, joka selkeästi ratkaisee
evoluutioteorian ja kirkollisen maailmanselitysopin välisen ristiriidan.
2) Osallistuva - vieraannuttava. Ekologinen ajattelu, ekofilosofia on osallistavaa.
Se perustuu kaikkien yhtäläiseen mahdollisuuteen ja oikeuteen osallistua. Maailmankaikkeus tai maapallo pyhäkkönä on myös
kaikkien vastuulla. Skolimowski on vienyt
osallistumisen filosofiansa mielen tasolle.
Hän on kirjoittanut kirjan The Participatory Mind (eli suom.”Osallistuva mieli”).
Teknologinen ajattelu – maailmankatsomus johtaa meidät jatkuvasti erilleen toisistamme – ei yhteistyöhön, vaan kilpailuun, ei
yhteisvastuuseen, vaan ”heikot sortuu elon
tiellä -politiikkaan ja ahneuden pyhittämään
riistoon. Skolimowskin Pyhän maailmankaikkeuden ajatus liittää meidät yhteen. Se
perustuu kunnioitukselle, elämän luonnon,
ihmisen kunnioittamiselle, yhteiselle vastuulle ja toivolle.

Ekologinen tuotanto tuotetaan lähellä, pie”Toivo on happea sielullemme”,
nissä yksiköissä, lähellä ihmistä, laadusta tinkimättä, saastuttamatta, tarvitsematta kuljeton yksi Henrynkin lempilauseita.
taa. Kysymys on elämän laadusta syvemmässä
merkityksessä kuin mitä rahalla voi mitata ja
3) Holistinen –atomistinen. Tiede pilkkoo, ostaa. Kysymys on myös henkisestä kvaliteeerittelee ja jakaa kokonaisuudet osiin. Yrittää tista.
sitten hahmottaa osien kautta kokonaisuutta
ja kadottaa sen. Se atomisoi. Ekologia pyrkii 5) Materialistinen- henkinen. Teknologinen
aina tarkastelemaan olemassaoloa, ihmistä ja maailmankuva ei näe eikä tunnusta ihmisen
luontoa kokonaisuutena. Kehityskululla on mahdollisuutta henkiseen kehitykseen, transyhteinen päämäärä. Se saavutetaan yhdessä. sendenssiin, ihmisen sisäiseen kohoamiseen
Ihmiskunta on samalla, yhteisellä matkalla. korkeammille hengen asteille. Se ei tunnusta
Koko universumin kehitys palvelee sitä. John henkisen tai näkymättömän todellisuuden
Archibald Wheelerin ajatus, jota hän kutsuu olemassaoloa lainkaan. Se ei pysty eikä näin
nimellä Antrooppinen periaate, puhuu maail- ollen haluakaan, lähteä omilla keinoillaan
mankaikkeuden koostumisesta alkuräjähdyk- sitä tutkimaan ja on nyt jo osittain alistunut
sen jälkeen, jolloin pienet muutokset suuntaan siihen, että sen keinovarastot ovat rajallitai toiseen olisivat tehneet maailmankaikkeu- set. Kuitenkin samanaikaisesti teknologinen
desta vain kosmista pölyä. Lyhyesti sanottuna todellisuudentutkimus kiistää, että mitään
Antrooppinen periaate voidaan kiteyttää aja- muuta todellisuuden tutkimusta voisi olla oletukseen: Maailmankaikkeus on syntynyt, jotta massakaan ja tukehtuu näin omaan umpikuihminen voisi ilmentyä.
jaansa. Yksinkertaistaen: kun kirkko sanoo:
vain henki, vain Jumala, niin teknologinen
4) Laadullinen-määrällinen. Teknologinen tiede sanoo: Vain Materia. Ekologinen filomaailmankuva on kaikessa luonteeltaan aina sofia tunnustaa sekä henkisen että materiaamitattava, määrällinen. Aletaan tehdä paljon lisen. Näkyvä maailmankaikkeus on sekä että
samanlaista. Kaikki ihmiset syövät saman- henkinen ja aineellinen. Näkyvä materiaalinen
laista ruokaa, juovat samanlaista juomaa, seu- on pyhää, tai se voidaan pyhittää. Ihmisen
raavat samaa viihdettä, suorittavat samanlaista kehittyvä tietoisuus sen pyhittää. Kehittyvä
määrällistä hallittavaa ja hallittua elämää. Tek- yhteytemme kehittyvään henkiseen ja pyhään
nologia laskee hyötyjä ja etuja määrissä (voit- universumissa ja toisaalta yhteys henkiseen ja
toina), kun ekologinen ajattelu ja tietoisuus pyhään itsessämme sen pyhittää. Meidän tieon perusluonteeltaan laadullista. Laatu ja taso toisuutemme kulku on käännettävä kohti pyratkaisevat, ei määrä. Tämä liittyy tuotantoon, hää – kohti valoa.
diversiteettiin, luonnon moninaisuuteen. On
monia laatuja, ei vain yhtä suurta määrää. Mo- 6) Kunnioittava – Riistävä. Ekologinen maaninaisuuden kunnioittaminen ei tahdo asettua ilmankatsomus – maailma on pyhäkkö – on
määrällisten luokitusten puitteisiin.
kunnioittava suhteessa luontoon, suhteessa

kaikkeen elolliseen. Sen keskeisiä eettisiä periaatteita on yksinkertainen elämä.
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Frugality (engl. yksinkertainen elämä) on
”sisäisen kauneuden ennakkoehto”, sanoo Skolimowski. Teknologinen ajattelu
on exploitatiivinen – kaikesta hyödyn irti
repivä, riistävä. Materiassa tai muuten aineellisesti mitattava mielihyvä on siinä
kaiken mitta.

vuosien kirjoituksissaan hän on lähtenyt
tutkimaan valon olemusta. Skolimowski
on koulutukseltaan kuitenkin tekniikan
tohtori. Hän tutkii valon kehitystä koko
evoluution, myös ihmisen henkisen evoluutiokehityksen keskeisenä tekijänä.

On mahdollista tutustua HS:n kirjallisen
tuotannon kautta hänen moniaalle suuntautuvaan ajatteluunsa. Tärkeimmät suoEkofilosofia ei häpeile tarttua käytännön mennetut teokset ovat Ekofilosofia, Mielen
ongelmiin, politiikkaankin. Se ottaa osaa näyttämö ja Ekojooga sekä hänen runokirkeskusteluun taloudesta perustellen kestä- jansa. Internetistä löytyy myös paljon ekofilosofiaa käsittelevää materiaalia.
vää kehitystä, jonka on oltava:
-----------------------------

ekologisesti vastuullista
•
taloudellisesti elinkelpoista
•
Elämää kunnioittavaa ja
ylläpitävää –syleilevää
•
kulttuurisesti sensitiivistä,
herkkävireistä.

Meidän on samanaikaisesti pidettävä ulkoinen temppelimme ja sisäinen temppelimme puhtaina. Me emme voi paeta sisäisen puutarhamme väräjävään rauhaan,
kun maailma samanaikaisesti myrkyttyy
kuoliaaksi.

Ohjelma syyskaudelle 2018
FHN, Siilinjärven Ruusu-Ristillä, Asematie 12:
Su 9.9.2018 klo 10–14, Matinea: ”Näkökulmia jälleensyntymiseen ja karman lakiin
 Avaussanat, Antti Savinainen: ”Jälleensyntyminen: tiede kohtaa Aikain viisauden”.
 Markku Maula: ” Rudolf Steiner karma-opettajana”
 Jouni Marjanen: ”Varhaisen teosofian opetuksia karmasta ja jälleensyntymisestä”
 Jouko Sorvali: ”Pekka Ervastin opetuksia karmasta ja jälleensyntymisestä”
 Päätössanat, Antti Savinainen
Ti 18.9. klo 18 Tiistai-keskusteluilta
Su 7.10. klo 12 Anita Johansson ”Mielen tyyneys arkielämässä”
Ti 23.10. klo 18 Tiistai-keskusteluilta
Su 4.11. klo 13 Esko Paakkola: ”Itsekasvatuksen haaste”, Steinerkoulu, Kuopio (Huom. aika ja paikka!)
Ti 20.11. klo 18 Tiistai-keskusteluilta
Su 9.12. klo 12 Pertti Vehreävesa ”Joulun symboliikkaa Uudessa testamentissa

FHN, Kuopion steinerkoululla, Asemakatu 3 / ElämänOpisto ry:
Pe-su 10.-12.2018, Yhteistyöryhmän (YTR) Kreivilä-viikonloppuseminaari, Forssassa: ”Ihmisyyden
tulevaisuus – Tulevaisuuden ihminen”
Su 23.9. klo 12
Ti 2.10. klo 18
Su 21.10. klo 10
Ti 6.11. klo 18
Su 18.11. klo 12
Ti 4.12. klo 18

Juha Pakarinen: ”Kivistä”
Tiistai-keskusteluilta
Vierailu Kuopion Mormonikirkkoon
Tiistai-keskusteluilta
Mikko Kokkonen / Arto Montonen
Tiistai-keskusteluilta

Yhteystiedot:
ElämänOpisto ry, Kuopio:

Pj. Pertti Vehreävesa, puh. 040 594 6544
Siht. Kari Korhonen, puh. 040 700 4262
FHN -tiedottaja Siku Kosonen, puh. 040 534 4624

Ruusu-Risti, Siilinjärvi:

Pj. Antti Savinainen, puh. 050 494 9597

Henryk Skolimowski kulkeutuu ajattelussaan lähelle buddhalaisuutta. Viime
FORUM HUMANUM NORDICUM on kohtaamispaikka ihmisille, jotka haluavat erottaa
ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka ovat valmiit käyttämään voimiaan ihmiskunnan
ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.
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Tarinoita kirjasta: Florence Wagner McClain

Mitä ovat entiset elämät
Lähde: Valonpolku stilisoinut Yrjö Härkänen
Entiset elämät

Eiliset tekomme vaikuttavat tähän päivään ja
se mitä teemme tänään, luo huomista päivää.
Kun kehität itseäsi ja valjastat entisten elämien
tiedot taas käyttöösi, saat entisten elämien
muistoista voimaa, tietämystä ja kokemusta,
jota olet muiden elämien aikana hankkinut.
Sinun on myös mahdollista vapauttaa itsesi
aikaisemmin kehittämistäsi negatiivisista toimintatavoista ja saavuttaa tätä kautta laajempi
näkemys, jonka avulla nykyisestä elämästäsi
voi tulla entistä valoisampaa ja helpompaa.
Tutkimalla entisiä elämiä saat paljon ymmärrystä ja tietoa nykyisestä elämästäsi ja samalla
voit päästä eroon esimerkiksi kuolemanpelosta. Jälleensyntymiseen uskovien ihmisten
onkin helppo mieltää kuolema vain siirtymäksi toisesta kodista toiseen kotiin. Entisten
elämien muistoihin palaaminen on helppoa ja
turvallista, eikä se vaadi mitään erityistaitoja
joten jokaisen on mahdollista palauttaa nämä
muistot käyttöönsä.

semme, joten uudet olosuhteet valitaan aina
sen mukaisesti, mitä halutaan oppia ja missä
halutaan kehittyä. Henki, joka on ikuinen valitsee vanhemmat, joiden luokse uusi vauva
syntyy ja valinta tehdään sen perusteella
minkälaiset olosuhteet koetaan tarpeelliseksi
tässä elämässä oppimisen kannalta. Hankalat
olosuhteet kasvattavat meitä erityisesti, joten
hyvin usein tällaiset tilanteet on valittu osaksi
”Hengensopimusta”.

Uskonto ja entiset elämät
Monissa uskonnoissa puhutaan entisistä elämistä, myös esimerkiksi Raamatussa. Kristinusko opetti ja kannatti jälleensyntymisoppia, kunnes keisari Justinianus kutsui kokoon
viidennen ekumeenisen kirkolliskokouksen
Konstantinopolissa vuonna 553 jKr. Tämän
kokouksen oli tarkoitus sensuroida uskonnollisista teksteistä ja kirkon opetuksista kaikki
jälleensyntymiseen viittaava. Ortodoksinen
kirkko vastusti tätä aietta. Jälleensyntymisen
oppi ei ollut kovin suosittu yläluokan piireissä,
sillä sen ytimenä on ihmisten tasa-arvoisuus.
Yläluokan oli vaikeaa hyväksyä että rahvaat
ovat samanarvoisia ja heidän mielestään oli
ahdistavaa ajatella että seuraavassa elämässä
hekin voisivat olla vaikkapa kerjäläisiä.

Mitä ovat entiset elämät
Jälleensyntymisellä tarkoitetaan sitä, että ihmisen henki tai tietoisuus säilyy kuoleman
jälkeen palatakseen tietyn ajan jälkeen uuteen
fyysiseen kehoon. Kuoleman jälkeen henki
tarkastelee entistä elämäänsä ja jos haluaa palata jälleen maan päälle fyysiseen kehoon, niin
tätä elämää aletaan suunnitella ja valmistella
kun koetaan että siihen on hyvä aika. Olemme Suurin osa jälleensyntymiskiertoon liittyvästä
täällä maan päällä kehittyäksemme ja kasvaak- tekstistä poistettiin lopulta Raamatusta.
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Siinä on kuitenkin vieläkin jäljellä lukuisia
viittauksia jälleensyntymiseen, vaikka niitä
on sieltä yritettykin poistaa. Tässä muutama
kohta: Matteuksen evankeliumin kohdassa
16:13 Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kenenä
ihmiset häntä pitivät. Opetuslapset sanoivat,
että jotkut ajattelivat hänen olevan uudelleensyntynyt Johannes Kastaja. Toiset taas pitivät häntä Eliaksena tai Jeremiaana, tai jonain
muuna ikiaikaisena profeettana. Tuohon aikaan ihmiset ilmiselvästi uskoivat jälleensyntymiseen.

ja olemme täällä oppiaksemme pois itsekeskeisestä ajattelutavasta.
Jos elät ensimmäistä elämääsi maan päällä,
niin sinun voikin olla hieman vaikeaa sopeutua joukkoon ja maanpäällisiin rajoitteisiin
sekä kaikenlaisiin sääntöihin. Tämä on kuitenkin täysin normaalia ja tutkimalla asiaa
hieman enemmän voimme saada selvyyttä
ajatusmaailmaamme ja tätä kautta meidän on
mahdollista vapautua näistä.

Kun Jeesus myöhemmin ilmoitti olevansa
Kristus, jonka saapumisen profeetat olivat
ennustaneet, opetuslapset esittivät hänelle
vastakysymyksen (Matteus 17:10-13). Jos Jeesus todella oli Messias, opetuslapset halusivat
tietää miksi profeetat olivat ennustaneet Eliaksen tulevan ennen häntä. Jeesus vastasi, että
Elias oli syntynyt uudelleen, mutta opetuslapset eivät olleet tunnistaneet häntä. Silloin opetuslapset ymmärsivät Jeesuksen tarkoittavan
Johannes Kastajaa. Jeesus sanoi, että Johannes Kastaja oli uudelleensyntynyt Elias.

Nykyinen elämäsi voi heijastaa paljon asioita entisistä elämistäsi. Jos olet esimerkiksi
erityisen lahjakas jollain alueella, kuten esimerkiksi taiteessa, musiikissa tai tieteessä, on
hyvinkin mahdollista että olet ollut näiden
asioiden kanssa tekemisissä entisissä elämissäsi ja pääset nyt nauttimaan aikaisempien
ponnistelujesi tuloksista. Lahjakkaat ”ihmelapset” ovat hyvä esimerkki tästä. Voit lisäksi
tuntea erityistä vetoa tiettyä kulttuuria tai
maata kohtaan ja tämä saattaa hyvinkin johtua siitä että olet aikaisemmin asunut tuossa
tietyssä maassa.

Entisten elämien vaikutus nykyhetkeen

Tekojen merkitys

Meillä voi olla tuhansia entisiä elämiä tai
vaihtoehtoisesti ei yhtään. Ihmisistä joilla
on ollut monia entisiä elämiä sanotaan usein
”vanhoiksi sieluiksi”; heillä on ollut monia
reinkarnaatioita ja he ovat tätä kautta keränneet paljon tietoa ja kokemusta. Me olemme
kuitenkin kaikki saman arvoisia ja lähtöisin
samasta alkulähteestä, Jumalasta, joten ei ole
syytä ajatella tätä kautta että jotkut olisivat jollain tavalla ”parempia”. Meillä on kuitenkin
jokaisella omat oppiläksymme tässä elämässä

Yksi tärkeä asia jälleensyntymisessä on vastuun kantaminen. Jotkut saattavat ajatella
että ”voin tehdä mitä vaan, sillä saan kuitenkin uuden mahdollisuuden seuraavassa
elämässä”. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä me kaikki saamme kantaa tekojemme seuraukset. Kuoleman jälkeen henkemme käy oman elämänsä läpi oppaiden ja
enkelien kanssa. Henkemme ymmärtää tässä
vaiheessa omien ajatusten, tekojen ja sanojen merkitykset ja oppaiden kanssa valitaan
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tämän jälkeen tulevan elämän lähtökohdat Pienillä lapsilla on usein muistoja entisistä
sellaisiksi, että voisit kohdata entisen elämäsi elämistä. He saattavat muistaa joitakin asioita
oppiläksyt ja korjata mahdolliset vääryydet.
entisistä elämistään hyvinkin tarkasti. On tärkeää että emme lannista näitä lapsia vaan anOnkin hyvä ymmärtää että aineellisen omai- namme heidän tehdä havaintojaan itsenäisesti
suuden kerääminen ei ole tärkeää, sillä nämä ilman että puutumme heidän näkyihin negakaikki häviävät kun kuolemme, emmekä saa tiivisella tavalla. Lapsilla saattaa olla myös pelmaallisia asioita seuraavaan elämäämme. Tär- koja, jotka johtuvat juurikin entisistä elämistä,
keää on sen sijaan oma henkilökohtainen esimerkiksi vesipelko voi johtua edellisen eläkasvu, sillä tämä kehitystaso säilyy seuraa- män hukkumiskuolemasta.
vassakin elämässä. Myös läheiset ihmissuhteemme säilyvät. Tällaiset tärkeät ihmissuhteet
tulevat rikastuttamaan meidän elämäämme Todisteita jälleensyntymästä
myös tulevissakin elämissä, joten voimme olla Nykyisen Dalai Laman tarina on eräs kiehtoonnellisia siitä että emme oikeastaan ikinä me- vimmista jälleensyntymiseen saaduista todisnetä läheisiämme ja tulemme tapaamaan hei- teista. Tämä kotimaastaan Tiibetistä karkodät vielä tulevissakin elämissä.
tettu buddhalainen johtaja tunnetaan Dalai
Laman neljäntenätoista reinkarnaationa.
Miten voin saada tietoa entisistä elämistäni
Voit palauttaa tietoosi monia asioita menneisyydestäsi. Tämä onnistuu esimerkiksi unien Hieman ennen kuolemaansa kolmastoista
kautta; voit pyytää unia, jotka liittyvät entisiin Dalai Lama kertoi muutamalle luotetulle asiaelämiisi. Voit myös vaikka meditoida ja tätä miehelleen, millaisissa olosuhteissa hän tulisi
kautta palata entisten elämien muistoihin. syntymään uudelleen. Noin kolme vuotta häMonet näkijät voivat myös kertoa sinulle asi- nen kuolemansa jälkeen silloinen hallitsija sai
näyn, jossa tiettyyn taloon syntynyt lapsi oli
oita entisistä elämistäsi.
Dalai Laman reinkarnaatio. Kun oikea hetki
Jos sinun on vaikeaa päästä käsiksi entisten paljon myöhemmin koitti, hallitsija lähti kaielämien muistoihin niin yksi hyvä vaihtoehto kessa hiljaisuudessa apujoukkoineen etsimään
on regressioterapia. Siinä sinut ohjataan tur- taloa ja lasta. Salainen etsintäpartio päätyi
vallisesti hypnoosin avulla entisten elämien lopulta Tiibetin rajan yli Kiinaan, josta halmuistoihin. Tällöin kohtaat juuri ne asiat litsijan ennalta näkemä talo ja lapsi löytyivät.
jotka ovat sinulla tärkeitä tämän elämän kan- Lamat vaihtoivat vaatteita talon palvelijoiden
nalta. Regressioterapia onkin hyvin tehokas kanssa, jolloin he pääsivät käymään keittiössä
väline entisten elämien muistamiseksi, sillä ja sellaisissa tiloissa, joissa lapset voisivat olessiinä pääset itse käsiksi alitajuntaasi ja pääset kella.
katsomaan entisten elämien tapahtumia. Tätä
kautta saat paljon oivalluksia ja pääset vapau- Eräs nelivuotias poika näki valepukuiset latumaan monista asioista jotka juontavat juu- mat, tunnisti heidät ja kysyi, mistä he olivat
tulleet. Hän pyysi myös saada kaulakorun,
rensa menneisyyteen.
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jota hallitsija piti kaulassaan. Poika sanoi
sen kuuluneen itselleen silloin, kun hän eli
Dalai Laman kolmantenatoista reinkarnaationa. Tämä olikin totta. Lapsi syntyi juuri
ennustuksen mukaisissa olosuhteissa. Hänen kehossaan oli tiettyjä tunnusmerkkejä,
joista oli kerrottu ennakolta. Myöhemmin
hän tunnisti omakseen esineitä monien samankaltaisten tavaroiden joukosta ja läpäisi
useita tiukkoja hengellisiä ja fyysisiä kokeita, joiden perusteella hänen vahvistettiin
olevan Dalai Laman neljästoista reinkarnaatio.

Selitys ahdistukselle
Joskus ihminen voi tuntea pelkoa, jolle ei
löydy mitään selitystä hänen nykyisestä elämästään. Ihmissuhteisiin voi selittämättömistä syistä syntyä säröjä. Ehkä tietyt paikat tai asiat saavat sinut tuntemaan itsesi
onnettomaksi tai ahdistuneeksi ilman, että
kykenisit ymmärtämään syytä siihen. Eräs
mies ystävystyi kerran naisen kanssa. Mies
ei juurikaan juonut lukuun ottamatta joitakin harvoja juhlatilaisuuksia. Nainen tunsi
voimakasta ahdistusta näiden tilaisuuksien
aikana, vaikka hän ei edes itse ollut niissä
läsnä. Pelkkä tieto siitä, että mies osallistui
juhliin, riitti aiheuttamaan naiselle ahdistuskohtauksen – vaikka hän olisi kuullut asiasta vasta jälkikäteen.

Kävi ilmi, että eräässä naisen viimeisimmistä elämistä sama mies oli ollut hänen liikekumppaninsa ja erittäin läheinen ystävä.
Mies oli ollut alkoholisti ja aiheuttanut juopumustilansa vuoksi auto-onnettomuuden,
jossa kumpikin oli kuollut. Naisen ahdistuskohtaukset helpottuivat hänen ymmärtäessään niiden aiheuttajan.

Odottamatonta hyötyä
Judith tunsi itsensä yhä turhautuneemmaksi. Hän halusi tehdä jotain luovaa,
mutta hän ei ollut tunnistanut itsessään
mitään erityistä lahjakkuutta. Hän harkitsi
kursseille menemistä (”ehkä jotain taiteeseen liittyvää”), mutta ajatus ei kuitenkaan ollut tarpeeksi innostava. Menneisiin
elämiinsä palatessaan hän huomasi niiden
joukossa yhden, jonka aikana hän oli ollut
koruntekijä. Tuolloin hän oli myös taitava
neulankäyttäjä ja valmisti kirjailtuja seinävaatteita.

Judith ilahtui. Hän tutki tuon elämän muistoja perusteellisesti, jotta saisi palautettua silloiset taidot mieleensä. Pian hän jo
suunnitteli ja valmisti muutamia koruja
osoittaen sellaisia taitoja, että hänen perheensä ja ystävänsä olivat ällikällä lyötyjä.
Mikä vielä hämmästyttävämpää, tämä nuori
nainen, joka ei ollut koskaan edes ommellut nappia vaatteeseen, huomasi osaavansa
Kun naiselta kysyttiin miltä hänestä tuntui, monimutkaisia ja epätavanomaisia kirjonhän sanoi että ajatus miehestä juomassa tatekniikoita. Hänen käsistään alkoi syntyä
alkoholia sai hänet tuntemaan itsensä uha- kauniita ja taitoa vaativia sisustustekstiilejä.
tuksi ja hyvin pelokkaaksi. Hän saattoi
puhjeta itkuun ja ruveta vapisemaan. Joka
kerta hän tunsi itsensä yhtä typeräksi reaktionsa vuoksi.
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TIETÄJÄ 1918, Lokakuu

Pekka Ervast • Toimittajalta
On kuin kuulisin mahtavien urkujen soivan ajatellessani, että Suomeni maa on nyt itsenäinen
valtakunta, joka kohta saa pääkaupunkiinsa
oman hallitsijan, oman kuninkaan. Sanottakoon mitä tahansa monarkista hallitusmuotoa
vastaan, sillä on yksi etu tasavallan rinnalla: se
on muodollisesti lähempänä maailman okkultista järjestystä. Muodollisesti katsoen luonto
näkymättömine ja näkyväisine alueineen on
suuri elävä hierarkia. Atomista logokseen on
kaikki järjestetty asteettain, ja jumalan tahtoa
totellaan kaikkialla. Tosin hierarkian henki on
kaukana pakosta ja väkivallasta. Jumalan tahto
toimii elävänä voimana jokaisen henkiolennon
tajunnassa, joten totteleminen on täysin vapaata.
"Jumala on minun kuninkaani ja minä tiedän
omassa sielussani, mitä hän minulta odottaa ja
tahtoo", - niin ajattelee jokainen hierarkian jäsen, ja kun korkeammalla asteella oleva käskee
jotakin alemmilleen, tuntevat nämä heti sieluissaan, että jumala sitä tahtoo, ja heidän ilonsa on
välittömässä vapaassa tottelemisessa. Henki on
siis "tasavaltainen", jos tämä sana alkuperäisesti
tarkottaa sitä, että valtaa ei harjoteta väkipakolla.
Ihmisetkin voivat maan päällä muodostaa tasavaltoja, mutta nämä ovat todellisia tasavaltoja
ainoastaan sillä edellytyksellä, että ihmiset itse
tuntevat jumalan tahdon hengessään ja tahtovat
joka hetki sitä totella. Muussa tapauksessa tasavalta on vain irvikuva, jossa lahjomaton järjestys
on vaikeampi ylläpitää kuin monarkiassa. Kuningaskunta sitä vastoin on muodollisesti pyhän
kosmillisen järjestyksen mukainen, ja siitä johtuu
sen salaperäinen arvovalta, jota kaikenlaisten
juhlamenojen ikimuinainen magia aina tukee ja
ylläpitää.
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Haaveilinhan minäkin ennen tasavallasta, mutta
edellytys - ehdoton ehto - oli minulla aina päivänselvä. Ken lukee esim. viimevuotisen mietelmäni "Mitä opimme sodasta ja vallankumouksesta?", hän huomaa oitis, että tasavalta
‑unelmani ensimmäinen perusta oli - aseettomuus. Kun tässä toiveessani Suomen kansan
suhteen julmasti petyin ja ymmärsin aseettomuuden ainakin toistaiseksi saavuttamattomaksi
ihanteeksi, en näe syytä pitää kiinni tasavalta‑aatteestani, kun se minun silmissäni nyt on muuttunut paljaaksi muodolliseksi kysymykseksi. Mieluummin annan kannatukseni kuningaskunnalle,
joka tällä hetkellä tuntuu lupaavan eheämpää
kokonaisuutta ja sopusointua onnettomalle kansalleni.
Eikö muuten kuningasajatuksessa piile samaa
vanhaa lumoavaa tenhoa kuin lapsuuden uskossa? Poikasena näin kerran teatterissa Topeliuksen pienen näytelmän "Seikkailu saaristossa". Itkin silloin katkerasti merkillisen
tunteen valtaamana. Se oli esteettinen, mutta
samalla moraalinen. Venäjän hallitsijaa jo epäiltiin Suomen tyranniksi ja minäkin olin tottunut
ajattelemaan, että kuninkaat ja keisarit olivat
kaikkea muuta kuin "jumalan armosta". Mutta
nyt tuossa vanhassa Arkadiassa Topeliuksen
viehättävä mielikuvitus taikavoimallaan avasi
silmäni näkemään syvemmän todellisuuden - ja
minä itkin, itkin niin, että sydämeni oli pakahtua.
Jokin kuiskasi näet sisässäni, että "noin piti olla.
Noin piti kansalla olla oma, armas kuninkaansa
(ja hänen prinssinsä ja prinsessansa), sillä ainoastaan kuninkaan isällisen käden suojassa saattoi
kansa elää rauhassa ja onnessa".

Koittaako nyt Suomen vanhalle, lainkuuliaiseksi
tunnetulle kansalle onnen ja rauhan aika. Onko
meidän kuninkaamme osottautuva viisaaksi,
lujaksi ja lempeäksi hallitsijaksi, joka koettaa
ymmärtää Suomen kansaa ja Suomen kansan
omituisuuksia. Onko hän rakastava tätä juroa ja
kovaa, mutta siitä huolimatta hyväntahtoista ja
ihanteellista, tätä syvällä synnin ja tuskan suossa
kahlaavaa, mutta silti korkealle tähtäävää Suomen kansaa sillä ymmärtämyksellä, sillä tulikuumalla antaumuksella, jolla tämä kansa loppujen
lopuksi ansaitsee tulla rakastetuksi?
Toivokaamme niin. Toivokaamme, että se mahtava urkujen soitto, joka korvissani kaikuu, onkin Voglerin Hosiannan sävelet, jotka siunaten
ylistävät kuninkaamme tuloa ... Kun luen ja kuulen kerrottavan, että sotilaita karkaa kasarmeista
ja leiripaikoista, että asevelvollisia kieltäytyy
saapumasta kutsuntatilaisuuksiin, en tunne sitä
häpeätä, jota monet sanomalehtiin kirjottajat vakuuttavat tuntevansa. En näet luule, että noiden
lainrikkojien vaikutin on alhaista laatua; ei se ole
suorastaan pelkoa tai uppiniskaisuutta tai semmoista. He kukaties eivät kaikki itse ole selvillä
motiiveistaan, he vain tuntevat niin tahtovansa
ja niin täytyvänsä tehdä. Mutta jotkut heistä ymmärtävät varmaankin asiain tilan ja oman tilanteensa tavalla, jota koetan tässä lyhyesti esittää.
Kuten kirjassani "Suomen kansallishaltia" ja
muualla olen esiintuonut, ei Suomen kansa
ole sotilaskansa. Suomen kansan tehtävä ei ole
saavuttaa ulkonaista mahtavuutta vallottamalla
toisia valtakuntia ja sortamalla vieraita kansallisuuksia. Suomen kansan historiallinen tehtävä
on henkistä laatua. Tämä ei silti merkitse, ettei
Suomen kansa olisi sotakuntoinen kansa. Päinvastoin. Suomen kansa kykenee sotimaan yhtä
hyvin kuin toinenkin kansa - ehkä todistettavasti
paremminkin kuin moni muu kansa. Sen histo-

ria meille näyttää, ja tuorein esimerkki historiasta
on äskeinen kansallissota. Jos vihollinen hyökkää
rajoillemme tai jos murhamiehiä esiintyy omassa
keskuudessamme, silloin nousee kansamme yksimielisesti vaaraa torjumaan. Ulkonaiset asianhaarat herättävät silloin sen taistelukunnon ja sen
oikeutetun vihan. Ja kansamme tuntee, että sotiminen on silloin pyhä velvollisuus. Olemmehan
äsken liikutettuina nähneet, kuinka nuoret alaikäiset pojat lähtevät sankareina kuolemaan sen
puolesta, minkä he tuntevat oikeaksi. Kysymys
ei ole tästä kun väitän, että Suomen kansa ei ole
sotilaskansa.
Tämä väitteeni merkitsee muuta. Se merkitsee
sanasta sanaan sitä, mitä olen lausunut kirjassa
"Suomen kansallishaltia": "kansamme ei ymmärrä järjestettyä sotalaitosta . . . Jos suomalainen
tutkii itseään, ihaileeko hän uudenaikaista sotilaskenraalia enemmän kun vanhaa Väinämöistä,
joka kanteloa soitti, niin uskon, että yksimielisesti
kaikki suomalaiset tutkiessaan itseään vastaisivat:
me ihailemme enemmän Väinämöistä." (Siv. 4446.) Suomen kansa on maata viljelevä ja henkistä
sivistystä harrastava kansa. Sen vallotukset ovat
kulttuurivallotuksia. Auralla ja kuokalla se vallottaa maata, Väinämöistaidoilla ihmisten sydämiä.
Se ei etsi miekalla ja tulella saavutettavaa mahtia.
Se ei ymmärrä sotalaitosta. Se ei rakasta seisovia
armeijoja eikä pakollista asevelvollisuutta.
Epäilemättä meidän valtiomiehemme tulevat
tämän huomaamaan. Kun olomme saadaan järjestetyiksi, kun sotatila lakkaa ja rauha palautuu,
silloin uskon ja toivon, että lainlaatijamme kuninkaan suosiollisella avulla ottavat tämän tärkeän
seikan huomioonsa. Uskon ja toivon, että he laativat uuden "asevelvollisuuslain" kansamme onni
silmämääränään. Jos silloin vielä on tarpeen seisova armeija ja siis sotalaitos, uskon ja toivon, että
se asetetaan laillisesti vapaaehtoisuuden kannalle.
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Älköön sotilaan ura olko kenellekään pakollinen,
vaan jokaiselle vapaaehtoinen. Olkoon armeija
kokoonpantu niistä aineksista, jotka omasta halustaan tulevat sotamiehiksi. Noudatettakoon
miehistön suhteen samoja periaatteita, joita aina
on noudatettu päällystöön nähden: ei kadetti‑ ja
upseerikouluihin ketään pakoteta. Miksikä siis
syviin riveihin pakotettaisiin? Upseerin elämä
on kuitenkin miellyttävämpi kuin tavallisen sotamiehen kasarmi‑ ja leirielämä. Olkoon siis sotilaan ammatti läpeensä vapaaehtoinen.

Maailmansota on opettanut ihmisiä inhoomaan
laiskuutta ja keinottelua, ja samassa määrin on
heidän kunnioituksensa tosi työtä kohtaan kasvanut. Maailmansota on myös opettanut ihmisiä
inhoomaan järjetöntä tappamista ja hävitystä, ja
sentähden he eivät tulevaisuudessa tahdo ylläpitää niitä sotalaitoksia, jotka semmoisen tappamisen ja hävityksen tekevät mahdolliseksi.
En malta olla uudestaan painattamatta vuonna
1907 kirjottamaani artikkelia "Onko veljeysaate
toteutettavissa?" En itse muistanut koko kirjotusta, ennenkuin eräs ystävä huomautti siitä. Luin
sen mitä suurimmalla mielenkiinnolla ja rohkenen uskoa, että Tietäjän lukijat tekevät samoin.
Kaikki teosofit, jotka ovat harrastaneet yhteiskunnallisia kysymyksiä, saavat siinä aatteellisesti
ratkaisevan selityksen koko punaiseen kapinaan.

Muuten tekisi mieli kysyä, onko järjestyneissä
oloissa varsinainen sotalaitos ollenkaan tarpeellinen. Eikö riittäisi se suojeluskuntalaitos,
mikä nyt on alulle pantu? Kun joka pitäjässä
ja joka kylässä olisi vapaaehtoisuuden pohjalle
perustettu suojeluskunta, luulisi sekä sisäisen
että ulkonaisen rauhan ja järjestyksen olevan
turvattuna. Ovathan suojeluskunnat nytkin jo Viime kuluneena seitsemänä vuotena olen silloin
valtion palveluksessa sen virkavalan kautta, tällöin luentojeni johdosta saanut kuulla seuraavan arvostelun: "P.E. on antanut Steinerin ja häminkä he ovat hallitukselle tehneet.
nen oppinsa vaikuttaa itseensä." Alussa tunsin
Jos taas katsotaan, että valtiossa valtion oman aina halua väittää vastaan: "enhän minä tunne
arvokkuudenkin takia pitää olla laitos, joka Steinerin oppia niin paljon, että olisin voinut otopettaa kansalaisia ymmärtämään ja muista- taa siltä vastaan vaikutuksia. Kyllä se mitä puhun,
maan, että heillä on kouraantuntuvia velvol- on omaa ajatustani ja näkemystäni." Vasta viime
lisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, olisi varmaan aikoina olen koettanut lähemmin tutustua tohtori
työvelvollisuus onnistuneempi muoto kuin Steinerin kirjotuksiin ja tunnustan nyt auliisti,
asevelvollisuus. Että maata on viljeltävä, että että olen niistä löytänyt vastakaikua oman sieluni
käsillä on työtä tehtävä, sen ymmärtää jokai- kokemuksille.
nen järkevä ihminen; mutta että on opittava
äkseeraamaan ja kulutettava aikaa kasar- Tämä ei ole mikään sentimentaalinen tunnustus.
meissa, se ei mahdu kaikkien päähän. Jos to- En tällä tahdo sanoa olevani "steineriläinen".
della tahdotaan nuorista ihmisistä kasvattaa Päinvastoin. Jos "steineriläisyys" tarkottaa jotain
kunnon kansalaisia, on opetettava heitä työ- personallista suhdetta Steineriin, silloin en ole
hön, vakavaan, hedelmiä kantavaan työhön. steineriläinen. Silloin olen pikemmin "besanTämmöinen aate ja ajatus on ollut ilmassa jo tilainen", sillä rakkaudestani Mrs. Besantiin en
vuosikymmeniä - ja tulevaisuus sen kyllä to- tunne pienintäkään halua luopua. Häneen - Mrs.
Besantiin - minulla pikemmin on personallinen
teuttaa näkyväisessä maailmassa.
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suhde. Häntä tunnen personallisesti, häntä ihailen ja rakastan. Tohtori Steineriä taas tunnen personallisesti sangen vähän, mutta toivon tietysti,
että oppisin häntäkin paremmin tuntemaan. En
siis tarkota mitään personallista sanoessani, että
sieluni iloitsee Steinerin kirjotuksista. En liioin
tarkota, että Steinerin kirjotuksiin olisin samassa
suhteessa kuin Steinerin oppilaat eli "steineriläiset". En tunne lähemmältä "steineriläisiä". En
tiedä millä kannalla he esim. ovat kysymyksissä,
jotka minun Kristusnäkemyksessäni saavat määrätyn, ehdottoman ratkaisunsa.
Tarkotan tunnustuksellani, että olen huomannut
Steinerin kirjotusten sisältävän totuutta niin paljon kuin niiden perille tähän saakka olen päässyt.
Minun täytyy näet tässäkin tunnustuksessani olla
totuudenmukainen. Minun ei ole käynyt niin kuin
Steinerin oppilaitten, jotka hänen suustaan ensi
kerran ovat kuulleet totuuden. Minä olen omalla
tielläni löytänyt totuuden. Minun on käynyt niinkuin Paavalin Damaskon tiellä - vaikken ole ollutkaan Saul. En ole koskaan tietääkseni taistellut
Kristusta vastaan, sillä Kristus näkyi minulle jo v.
1893, ja v. 1896 sain sen käsityksen kristinuskosta
mikä minulla yhä vielä on; mutta kuitenkin olen
vasta viime kuluneena seitsemänä vuotena päässyt tarkempaan selvyyteen Kristuksen monipuolisesta mysteriosta, ja jos teosofisessa elämänymmärryksessäni ennen vältin Kristuskysymyksen
tietopuolista pohtimista, olen nyt siinä suhteessa
muuttunut Saulista Paavaliksi. Uskon, että varsinkin meille kristityille teosofeille on suuriarvoista
löytää totuudenmukainen ratkaisu sille merkilliselle dogmikysymykselle, joka kristikunnan alkuaikoina sai niin paljon mielten kuohua aikaan.

että oikea tieto Kristuksen mysteriosta mullistaa meidän suhteemme jokapäiväiseen elämään.
Itse olin saavuttanut tämän uuden suhteen käytännölliseen elämään vuonna 1896 ja uskoin
sittemmin, että teosofit yleensä olivat samalla
tavalla käsittäneet elämän. Viimevuotiset kokemukseni ovat kuitenkin näyttäneet minulle, että
teosofit eivät yleensä - antroposofeista en tiedä
varmuudella mitään sanoa - ole sillä tavalla ymmärtäneet elämää. Ja kun tiedustelin itseltäni
syytä tähän, huomasin syyn olevan juuri siinä,
että Kristuksen missionia ei tässä tajuttu. Tämä
huomio sai minut sieluni koko voimalla syventymään Kristuksen mysterioon - ja "ken kolkuttaa,
hänelle avataan". Monet seikat selvenivät, moniin
pimeihin paikkoihin tuli valoa. Joitakuita piirteitä
siitä, mitä olen löytänyt, esitän kirjotuksessani
"Mitä on usko?", mikäli löytöni koskee Kristusta.
Mutta paljosta muustakin olen selvyyteen päässyt, kuten viimevuotisista luentosarjoistani on
näkynyt.

Aihe on niin monipuolinen ja niin rikas, ettei sitä
koskaan voi tyhjentävästi käsitellä. Kaikki oikeauskoiset, kirkolliset yritykset, kaikkien lahkojen
yritykset käsittää Kristuskysymystä ovat tosiaan
vain hapuilevia yrityksiä. Ne ovat kaikki oikeassa,
sillä Kristustodellisuus on niitä kaikkia korkeampi ja laajempi. Samoin teosofiset ja antroposofiset opit vain osaksi paljastavat suurta taivaallista
salaisuutta. Ei kukaan ole väärässä, vaan kaikki
ovat oikeassa. Madame Blavatsky on oikeassa,
Mrs. Besant on oikeassa, Steiner on oikeassa.
Riemuiten olen lukenut "Teosofian avainta", riemuiten "Kristinuskon salaista puolta", riemuiten
Steinerin kirjoja. Sillä minullekin on näytetty ja
minullekin on annettu tietää. Ja siis minäkin olen
Tämä on suuriarvoista ja tärkeätä ei vain sentäh- oikeassa, sillä minunkin tietoni on vain osittaista
den, että totuus ja totuuden tieto aina on oma ja hapuilevaa ja niinkuin pienen lapsen ikävä äipalkkansa, vaan paljon enemmän sentähden, tinsä syliin.
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