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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Tänä vuonna täyttää Ruusu-Risti 100 vuot-

ta. Pääjuhla tulee olemaan varsinaisena syntymäpäivänä eli 14. marraskuuta 2020, johon
ovat kaikki jäsenet ja ystävät kutsuttuja. Juhlavuoteen liittyy muitakin tapahtumia joista
lehdessä tuonnempana.
Mitä kaikkea tuohon sataan vuoteen sisältyykään? Historiamme tärkein aika on ollut
1920-1934, jolloin perustajajohtajamme Pekka Ervast loi sen teosofis-ruusuristiläisen
maailmankatsomuksen ja järjestömme rakenteen. Pekka Ervast (1875-1934) oli teosofisen liikkeen uranuurtaja ja alullepanija jo
1900-luvun alussa. Hän tahtoikin, että häntä pidettäisiin Helena Petrovna Blavatskyn
ritarina, joka kantoi viirissään tämän värejä.
Kun sitten Suomen Teosofinen Seura perustettiin 1907, tuli P.E:stä sen ylisihteeri aina vuoteen 1917. Kansainvälisen Teosofisen
Seuran hajaannus oli alkanut heti H.P.B:n
kuoleman jälkeen ja jatkui 1913 kun Rudolf
Steiner erotettiin kannattajineen. Syynä oli
Idän Tähti -liikkeen aiheuttamat erimielisyydet, jotka heijastuivat myös Suomeen. P.E.
oli alusta lähtien keskittynyt teosofian ohella opetuksessaan esoteeriseen kristinuskoon.
Hänen mukaansa todellinen kristinusko on
Jeesuksen opetusten seuraamista. Jeesuksen opetukset ovat kiteytettynä Matteuksen
evankeliumin Vuorisaarnassa ja sen viidessä
käskyssä. Tässä hän yhtyi Leo Tolstoin ope-
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tuksiin. Hänen omat henkiset kokemukset
ja tutkimukset tekivät hänestä kuitenkin
omaperäisen salatieteilijän jolla oli oma sanoma sanottavana. Hän oli tavannut useat
1900-luvun merkittävät teosofit. Kun häneltä kysyttiin, onko hän besantilainen vai
steinerilainen, niin hän sanoi olevansa ervastilainen. Jo 1914 häneltä ilmestyi Jeesuksen
salakoulu, kirja, jossa hän liittää teosofisen
gnosiksen kristinuskoon. Tällä linjalla hän
jatkoi loppuun saakka ja keskittyi kristinuskon mysteereihin. Siitä on todistuksena
hänen lukuisat kirjat aiheesta. Toinen merkittävä P.E:n alullepanema työ oli Kalevalan
vanhan viisauden esille tuominen. Hänen
Kalevalan avain on edelleenkin se perusteos
joka osoittaa, että Kalevalan runojen takana on todellista tietäjien tietoa. Olivathan jo
H.P.B. ja R.S. kiinnittäneet tähän huomiota.
P.E. totesi, että jospa hänkin sanoisi jotain.
Tämä on innoittanut ruusuristiläisiä jo sata
vuotta jatkamaan ja tekemään löytöjä Kalevalan runoista. H.P.B. sanoi aikanaan, että
ihmisten tulisi tutkia sitä uskontoa, jonka
pariin on syntynyt ja myös paneutua kansansa muinaiseen viisauteen. Tätä ohjetta P.E.
noudatti. Teosofia inspiroi monia kansamme kultakauden taiteilijoita ja vaikutti myös
silloisen työväenliikkeen moniin idealisteihin. Onneksi tämä vaiettu asia on nyt alkanut saada julkista tunnustusta tutkijoiden
myötä.

Kolmas asia jossa P.E. jatkoi H.P.B:n työtä,
oli vapaamuurarius. Hunnuttomassa Isiksessä H.P.B. tuo esiin vapaamuurariuden olevan ilman teosofista tietoa helisevän vasken
ja kilisevän kulkusen kaltainen. Syvempi tieto
eli Sana oli kadonnut. P.E. oli perustamassa
kansainvälistä Le Droit Humain yhteisvapaamuurariutta Suomeen 1920. Tässäkin työssä
hän näki oman linjan varsin pian ja se johti
sitten Ruusu-Ristin Vapaamuurariveljeskunnan itsenäistymiseen tuosta kansainvälisestä
vapaamuurariudesta 1927. Työn suuntaviivat
hän antoi julki kirjassaan Vapaamuurariuden
Kadonnut sana (1925). Se on antanut meille
sen sisäisen koulun perustan, jossa kuljetaan
Kristuksen luo muiden uskontojen kautta.
Hän näki, että uskontojen kautta on aina yritetty kasvattaa ihmiskuntaa. Hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa onkin säilynyt opetus
jälleensyntymästä ja karmasta. Toki teosofia
on täsmentänyt ja jalostanut nuo opetukset
paljon selvemmiksi, kuin alkeellinen sielunvaellusoppi, jota edelleenkin itämailla opetetaan. Tunsin syvää myötähäpeää, kun eräs
buddhalainen korkeasti oppinut munkki puhui ihmisen mahdollisuudesta syntyä eläimenä. Ajattelin silloin, että täällä on puhuttu jo
yli sata vuotta teosofiaa, eikä tuollaista alkeellista opetusta kannattaisi enää täällä puhua.
Itse asiassa se on loukkaus eläimiä kohtaan,
jotka toteuttavat puhtaasti vain omaa luontoaan. Me voimme toki olla eläimellisiä himoinemme. Ihmiskunnan vapahtajaolennot
ja suuret profeetat ovat kuitenkin aina alkuperäisten kirjoitusten mukaan pyrkineet ohjaamaan ihmiskuntaa hyvyyteen, puhtauteen
ja totuudellisuuteen. Organisoidut uskonnot
papistoineen ovat sitten aikain saatossa saat-

taneet himmentää tuon alkuperäisen opetuksen. Tämä on teosofinen kanta tähän asiaan
ja siksi H.P.B. sanoi, että totuus on uskontoja korkeampi. Ruusuristiläinen näkemys taas
perustuu siihen, että Jeesus Nasaretin kautta
tuli Kristus, Sana, Poika, mitä nimeä nyt käytämme, julki ja täten syntyi Uusi Liitto Jumalan ja ihmiskunnan välillä. Meissä kaikissa on
tuo ainutsyntyinen Jumalan Poika, Kristus, joka meidän on lopulta kirkastettava itsessämme. Ruusuristiläisyyden takana on Viisauden
Mestareita, jotka edustavat Valkoisen Veljeskunnan länsimaista looshia, kuten Mooria ja
Koot Hoomi edustavat sen itämaista looshia.
Tämä oppi Mestareista ja heidän muodostamastaan Veljeskunnasta oli yksi teosofian tärkeistä opetuksista. Olihan rosenkreutsilaisissa
manifesteissa Fama ja Confessio viitattu niiden takana olevaan Veljeskuntaan, mutta länsimailla tuo oli aika autuaasti unohdettu. On
siis olemassa ihmisiä, jotka ovat tulleet totuuden tiedossa niin pitkälle, että heidän sanotaan saavuttaneen inhimillisen täydellisyyden.
He valvovat ihmiskunnan henkistä kehitystä ja yhä uudestaan pyrkivät ohjaamaan sitä,
mutta he eivät pakota eivätkä käytä väkivaltaa.
Meillä on täysi vapaus olla niin julmia ja itsekkäitä kuin tahdomme. Karma on se jumalainen oppimestari, joka huolehtii siitä sadosta,
joka meille kuuluu. Jumalan myllyt jauhavat
hitaasti, mutta oikeudenmukaisuus lopulta
toteutuu. Joku voi sanoa, että tuo on uskoa.
Niin, minä todella vain uskon, että se on niin,
koska minun järkeni ja omatuntoni sen hyväksyy. Kun teosofian antamilla avaimilla ja
ruusuristiläisillä silmälaseilla olen pyhiä kirjoituksia tutkinut jo viisikymmentä vuotta, niin
tämä on uskoni ja toivoni.
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Pekka Ervast

Toimittajalta
Ruusu-Ristin synnyn taustaa
Kohtalo on nähtävästi odottanut minulta suurta
henkistä uhrausta.
Olin runsaasti puolentoista vuotta harrastanut
teosofiaa ja tuntenut olevani teosofinen totuudenetsijä sydänjuuriani myöten, kun lokakuussa
1895 liityin Teosofiseen Seuraan (sen skandinavilaiseen osastoon). Seuraavana vuonna (1896)
tulin esoteerisen osaston jäseneksi ja sain tutustua Madame Blavatskyn aikuiseen ja häneltä perittyyn esoteeriseen itsekasvatusjärjestelmään.
Lokakuussa tänä vuonna oli kulunut umpeen 25
vuotta jäseneksi liittymisestäni, ja olen siis niin
sanoakseni viettänyt hopeahäitäni Teosofisen
Seuran kanssa.
Tämä pitkä ja vaiherikas yhdessäolo oli luonnollisesti kasvattanut minussa vaistomaista
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Olin miltei
identifioinut oman itseni - en ainoastaan teosofian, vaan myös Teosofisen Seuran kanssa. Ja
koska tärkeänä tekijänä olin mukana luomassa
Suomen Teosofista Seuraa, oli tämäkin toimenpide omiansa kasvattamaan minussa identiteettitunnetta T. S:n kanssa. Ehken liioin niin
suuresti erehdy, jos otaksun, että yleinen mielipide oli jokseenkin samalla kannalla. Yleisö oli
havainnut, että uskollisesti ja itsepintaisesti olin
läpi elämäni palvellut teosofista asiaa, ja sekin
oli tottunut erottamattomasti liittämään minun
nimeeni enemmän tai vähemmän hämäräperäisen käsityksensä teosofiasta.
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Oliko siis ihmeteltävää, että olin puolestani tottunut esiintymään niin sanoakseni Teosofisen
Seuran nimessä ja teosofisen maailmankatsomuksen tunnustettuna tulkitsijana? Olinhan
vilpittömästi etsinyt totuutta ja uskonut jotakin
löytäneeni, olinhan mielestäni omilla okkultisilla
havainnoilla ja kokemuksilla päässyt varmuuteen
teosofian perusopeista, ja olinhan tietääkseni
Mestarin omasta suusta saanut tehtäväkseni teosofisen elämänymmärryksen levittämisen.
Oliko ihmeteltävää, että tämä kaikki oli käynyt
minulle rakkaaksi ja että nuoruudesta saakka
kuvittelin kerran kuolevani Teosofisen Seuran
uskollisena palvelijana? Ja nyt Karma pyysi minulta odottamatonta uhria, pyysi, että luopuisin
Teosofisesta Seurasta ja alottaisin teosofisen elämäntyöni uudelleen alusta.
Miksi niin? Siitä yksinkertaisesta syystä, että sillä käsityksellä teosofiasta ja Teosofisen Seuran
tehtävästä, joka minulla on ja jota monet, monet
muutkin sekä Suomessa että ulkomailla kannattavat, ei sittenkään näkynyt olevan sijaa Suomen
Teosofisessa Seurassa.
Olen useita kertoja Tietäjässäkin kosketellut tätä
käsitystäni teosofiasta, eikä ole tarvis sitä tässä
toistaa. Lyhyesti sanoen se tähtää siihen, että teosofinen liike on puhtaasti henkinen liike ja että
Teosofisella Seurallakin on puhtaasti henkinen,
kasvattava ja valistava tarkoitus.

Lähemmä kolmesataa T. S:n jäsentä Suomessa liittyi viime kesänä yhteen n. s. okkultiseksi
osastoksi kannattamaan yllämainittua käsitystä
teosofiasta. Kysymys on sittemmin vain ollut
heidän asemansa virallistuttamisesta Suomen
Teosofisessa Seurassa. Mrs. Besant T. S:n presidenttinä lausui kesällä tunnetussa kirjeessään
minulle hyväksyvänsä aatteen kahden autonomisen osaston muodostamisesta, kunhan niillä
vain oli yhteinen ylisihteeri. Mitä muuta puuttui siis, kuin että Suomen T. S. olisi jakautunut
kahtia!
Sillä tavalla molemmat käsityskannat, sekä
"maailmaa parantava" että "okkultinen", olisivat päässeet oikeuksiinsa; kumpikin olisi omalla
tavallaan, mutta täysin pätevästi ja auktoritatiivisesti edustanut teosofiaa ja Teosofista Seuraa.
Olisiko sen puolueettomampaa ja oikeudenmukaisempaa ratkaisua ollut ajateltavissa?
Ystäväni ymmärsivät heti paremmin kuin minä,
että tämä oli välttämätöntä minunkin työlleni.
Jos vain toinen kanta oli edustettuna virallisesti
Teosofisessa Seurassa, jäi meikäläinen jonkinlaiseksi yksityisharrastukseksi. Itse en tätä kohtaa heti älynnyt. Mielestäni ei mikään saattanut
estää personallista teosofista työtäni, - olinhan
vapaa kirjoittamaan ja puhumaan omassa nimessäni mitä katsoin oikeaksi ja todeksi! Vasta
tänä syksynä selvisi minulle, että yhteisen työmme arvokkuudelle oli todellakin välttämätöntä,
ettei minunkaan työlläni ollut nurkkaharrastuksen leimaa Teosofisessa Seurassa. Ja kun nyt
olen tutkinut itseäni, olen huomannut - kuten
äsken mainitsin - teosofian kasvaneen vereeni
niin, että aina vaistomaisesti olen puhunut ja aina suunnitellut vastedes puhuvani, jos en suorastaan teosofian eli ikuisen viisauden nimessä,
niin ainakin Teosofisen Seuran täysin pätevänä
edustajana.

Osastojakoajatus ei kuitenkaan saanut kannatusta toisella taholla. "Emme tahdo muodostaa
mitään osastoa, pysymme vain yksinkertaisesti
Teosofisena Seurana kuten tähänkin saakka",
selitettiin siltä taholta. Ja koska he olivat enemmistössä, olivat he tietysti nykyisen käsityskannan mukaan - oikeassa. Enemmistöllä on valta,
ja onhan valta sittenkin käytännössä sama kuin
oikeus: sen tähden enemmistöllä on oikein. Me,
jotka olimme vähemmistössä, olimme väärässä.
Meillä ei siis ollut oikeutta esiintyä Suomen Teosofisen Seuran nimessä! Minä, joka olin palvellut teosofista asiaa neljännesvuosisadan, en ollut
enää oikeutettu edustamaan Teosofista Seuraa!
Näin ollen ei ollut muuta kuin yksi mahdollisuus jäljellä: lakata Teosofisen Seuran välityksellä palvelemasta teosofiaa ja etsiä teosofialle uusi
väline, synnyttää teosofinen työ uudestaan uudessa muodossa. Kun vanha ruumis hylkää, on
luotava uusi. Ehkä se sanoma, joka meikäläisten kautta pyrkii esille, onkin täynnä niin uutta
henkistä viiniä, ettei sitä enää käynyt kaataminen
vanhoihin leileihin!
Senpä tähden kutsuin, noudattaen siinä monen
T. S:n jäsenen kehoitusta, kaikkia niitä totuudenetsijöitä, Okkultisen Osaston teosofeja, jotka
minun kanssani tahtoivat jatkaa henkistä valistus ja kasvatustyötä uusissa uomissa, liittymään
kanssani seuraksi, jonka nimeksi ehdotin:
RUUSU RISTI, Suomen Salatieteellinen Tutkimus Seura (ruotsiksi: ROSEN KORSET, Samfundet för ockult forskning i Finland), ja jonka
perustava kokous pidettiin Helsingissä marraskuun 14 p:nä.
Tietäjä 1920, loka-joulukuu, s.340-343
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Syntymäpäivän kunniaksi
Nyt noussut on paistamaan OMA PÄIVÄSI SUN ketjussa vuoden.
Joka hetkesi päällä maan, elät uutta päivääsi luoden.
Sä tahdoit tulla maailmaan, yhäti uutta oppimaan,
me siinä sua auttaa tahdomme, sulle kaikkea hyvää toivomme.
Eteenpäin kulje rohkeasti, Enkeli suojaa kulkuas.
Vaik’ matkasi kerran johtais yli merten aavojen,
ja vaikka sua vaarat kohtais, ota tieto lohdullinen.
Mitä tiellesi sitten tuleekin, olet suojassa Jumalan enkelin.
Kun kuljet silmin avoimin, ja tutkivaisin mielin,
niin löydät viisauden ja itsellesi totuuden.
Mut ei riitä yksin viisaus, viel suurempaa on Rakkaus.
Kirkkaasta lähteestä täytä maljasi, heikommalle anna voimasi.

RUUSU-RISTI TIEDOTTAA
VUOSIJUHLA ON PERUTTU
koronaviruksen takia.
Ilmoitetaan uudesta ajankohdasta myöhemmin.

Ei mikään paha sinua kohtaa, jos omatunto elämääsi johtaa.
Sä kaikkea tutkit missä vain, takana elämän puutarhain,
ihmeenä parhaana kangastaa henkesi korkea syntymämaa.
Maailma otti sun rakkaasti vastaan, lempeesti hoivaa sun kohtaloas,
palkitsee, nuhtelee hellästi lastaan, tukee sun askeltas matkallas,
viisaaksi, hyväksi näin se sun muovaa, kiitä sen mahtia suurta ja luovaa.
Kun olet ystävä kaikkien, saat kaikilta sä siunauksen,
vahvana kulje ja kätesi suo, aina kun tiesi vie heikkojen luo.
Sinikka Mannonen
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100 vuoden takaa
Piste ympyrän keskessä.

Varhaisimmista ajoista asti ovat papit, ast-

ronomit ja astrologit käyttäneet pistettä ympyrän keskessä kuvaamaan aurinkoa ja sitä
käytetään siinä merkityksessä vielä tänäkin
päivänä. Mutta tämän yksinkertaisen kuvan
ja sen tavaksi tulleen käytön takana piilee
toisiaan yhä salatumpia mysterioita, ijäisiä
totuuksia, joita on mahdoton sanoin selittää, mutta joita kuitenkin tuo piste ympyrän
keskessä etsijälle avaa. Kaikkien okkultisten
vertauskuvien joukosta ehkä tämä sisältää
syvimmät salaisuudet, vaikkakin se on joka
päivä käytännössä oleva kuva ja vaikka jokainen ihminen ilman suurtakaan sivistystä
ymmärtää sen auringon merkiksi. Hänelle
se ei merkitsekään enempää, eikä ilmaise
mitään muuta. Mutta kuitenkin juuri tämän
merkin yksinkertaisuus kylläksi takaa sen
mahdottoman suuren merkityksen, sillä on
tunnustettu tosiasia, että vain kaikkein korkein voi vaatimattomasti tulla alimmaksi jumalallista tarkoitusperää toteuttaakseen.
Tämä vertauskuvien vertauskuva, joksi sitä vanhojen uskontojen tutkijat nimittivät, on alkuperältään maailmaa vanhempi,
– ijältään vanhempi ja juhlallisempaa kunnioitusta kuin ristinmerkki, sillä hindulaisen filosofian mukaan on risti saanut
alkunsa kosmillisesta toiminnasta, joka tapahtui alkuperäisen ympyrän sisällä. Täydellinen ympyrä itsessään, ennen pisteen
ilmenemistä, on riittämätön ja epätäydellinen ilmenemättömän jumaluuden vertauskuva, absoluuttisen jumaluuden, jolla ei ole
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rajoja, salatun ykseyden, ennen ja yläpuolella ajan ja paikan olevan, vertauskuva. Se
on luonnollisesti epätäydellinen sen tähden,
että ympyrä kuvattu pintana, yhden ulottuvaisuuden kuvana ja ilmenee kehän rajoittamana. Kuitenkin oli se paras geometrinen
kuva, jota voitiin käyttää ja sen sanottiin
esittävän elämää, Logoksen elämää yhtenä,
ennen toisen ja kolmannen Logoksen ilmenemistä.
Tiedämme, että geometrian mukaan pisteellä ei ole pituutta, leveyttä eikä syvyyttä,
toisin sanoen, se on ilman ulottuvaisuutta.
Ympyrä ja piste sen keskessä esittää ilmennyttä jumalaa, korkeinta jumaluutta, aurinko-logosta ja ilmennyttä kolmea yhdessä
sekä sitä mitä hienoimman eetteriaineen piiriä, jota se ajassa ja paikassa on vetänyt ympärilleen luodakseen maailmankaikkeuden
itsensä katkelmaksi. ”Tästä keskipisteestä”,
kirjoittaa Böhme ”on kaikki syntynyt ja tästä, mikä on syntynyt, ovat kaikki oliot luodut, jotka ovat olemassa.” Ympyrä on siis
verrattavissa näkyvän valon piiriin, vaikkakin läpikuultavaan ja rajattomaan, koska
piste pimittää sen alkuperäisen valon, joka
loistaa pimeydessä, sillä näkymätön valo on
rajapiste, jota edustaa musta piste. Ja koska
jo ikuisuuksien aikana kaikki oliot säteilivät
tuosta pisteestä, niin emme me, ennen kun
ijäisyyksien jälkeen palaamme tuohon keskukseen, omista todellista käsitystä siitä mitä tämän piirin ääriviiva on sisältänyt ja siitä
minnekkä ovat kulkeneet kaikki ne myriaa-

dit viivat, jotka keskipisteestä leviävät yhtä
kauas jokaisessa kehän kohdassa. Mutta sen
me nyt tiedämme, että keskipiste on kaikkialla ja ääriviiva ei missään, joka vain on
rohkea yritys sanoilla kuvaamaan sellaista,
joka on mahdotonta selittää.

mukaisuutta ja että kaikki asiat säteilevät
kiinteästä rajapisteestä rajattomaan ääriviivaan. Pistettä voidaan myöskin mietiskellä
salattuna sisäisenä jumalana ja rajatonta kehää Hänen emanatsiooninaan omasta itsestään maailmankaikkeuden kautta.

Tiedämme, että muuraritemppeleissämme löydämme tämän pyhän vertauskuvan
rakennuksen keskipaikassa ja että se geometrisesti viittaa jumalaan ja F.˙. C.˙. F.˙.
oppii, että hän kärsivällisyydellä voi päästä tämän to-tuuden käsittämään, koska
ympyrän neljäs osa on hänelle annettu. Ja
myöhemmin aivan M.˙. M.˙. asteen alussa, kun hän lähtee hakemaan sitä mikä on
kadotettua, opetetaan häntä pitämään tätä
vertauskuvaa johtotähtenään ja oppaanaan
ja varmimpana kosketuksenaan totuuden
kanssa. Sittemmin toivoo hän löytävänsä
kadotetut salaisuudet tässä keskuksessa, jota kohtaan askeleemme painuvat ja johonka
päin käännämme kasvomme ja sydämemme palvelusmenojemme juhlallisimpina
ja innoittavimpina hetkinä. Tämä pyhistä
pyhin, johonka veljeskuntamme pyhimmät mysteriot, merkit ja sanat ovat kätketyt, vetää meidät yhä lähemmäksi korkeinta
ja on se muurarielämämme muodostaman
ympyrän sisässä oleva piste, joka selvimmin
esittää jumalallisen alkuperämme ja perusyhteytemme, – jossa kaikki uskonnot ovat
yhtä, – jossa kaikki persoonallisuudet haihtuvat, koska yhtyneitten yksilöllisyyksiemme ylisielu yhtyy Kaikkiallisen Isän kanssa
jumalallisen yhteyden vakavaan yhdenkaltaisuuteen.

”Koska ympyrä on ilman alkua ja loppua”,
niin sanotaan palvelusmenoissa, ”niin sitä
oikein voidaan pitää vertauskuvana Jumalasta, joka on ilman päivien alkua tai vuosien loppua.”

Siten opettaa tämä vertauskuva muitten totuuksien mukana kaikkien sielujen yhden-

Ympyrän geometrinen määritelmä on kuvio, jonka määrää pisteen ura, joka liikkuu
niin, että sen etäisyys määrätystä pisteestä
aina on sama. Kiinteää pistettä sanotaan
keskipisteeksi ja rajoittavaa viivaa kehäksi.
Tästä määritelmästä voimme tarkasti puhuen saada sen käsityksen, että sana ympyrä
määrää kuvion, jonka kehä sisältää. Mutta
meidän tarkoittamamme ympyrä on liikkuva ja sillä kuvataan, ei ainoastaan koko aurinkojärjestelmän kiertämistä taivaan navan
tai Pohjantähden ympärillä, mutta myöskin
tämän keskuksen kiertämistä. Sillä pitkien
ajanjaksojen aikana on taivaan napa muuttunut toisesta tähdestä toiseen tarkkojen
tähtitieteellisten laskelmien mukaisesti. Siksi meidän tulee käsittää asia niin, että Jumalan vaikutuksen piiri tai ympyrä liikkuu
koko kosmoksen läpi, mutta että Hän aina
on kiinteä keskipiste. Siten tulemme ymmärtämään, että keskus ja kehä ovat yhtä, että Jumala on kaikkialla ja ettei Hänen
kaikkialla oloaan rajoita mikään kehä. Tässä taas tulee eteemme asia, jota ei äärellinen
ymmärrys voi käsittää, sillä todistuksitta on
oletettava, että voidaksemme piirtää ympyrän, pitää meidän ensiksi tuntea keskipis9

te ja toiseksi säteen pituus. Tämän suuren
työn toteuttamiseksi on siis harppi ehdottomasti välttämätön työkalu, jonka toisten
työkalujen mukana saimme entisajan Mestarilta. Ja sitten meidät jätettiin oman onnemme varaan koettaaksemme täyttää tämä
suuri tehtävä intuitsioonimme, kykyjemme
ja rukouksiemme avulla.
Lohdutukseksi ja rohkaisuksi tällä pitkällä
etsimis- ja paluumatkalla osoitetaan meille luonnon ja tieteen salaisia mysterioita
tarkkaamalla analogian oppi, se totuus, että kaikki mikä tapahtuu makrokosmoksessa, heijastuu pikkuseikkojaan myöten
mikrokosmoksessa, ihmisessä. Täten huomaamme, että kuten Hän on maailmakaikkeutensa keskus, niin on Hänen oma
heijastuksensa keskuksena meissä, sisäinen
kuolematon hallitsija ja sen elämän mukaan,
jota hän elää, on meidän sovitettava koko
luontomme.
Esoterisessa astrologiassa puhutaan aurinkojärjestelmästä kokonaisuutena näkyväisine ja näkymättömine maailmoineen
korkeimman jumaluuden ruumiina tai ilmennyksenä. Aurinko on siinä kaiken liikunnon, valon ja elinvoiman lähde, sen
sydän, niin sanoaksemme. Mutta planeetat
edustavat erilaisia luovan voiman ja makrokosmillisen toiminnan elimiä. Vanhoina
aikoina kuvattiin planeettahenkiäkin ympyrällä. Nämä ympyrät kuvasivat nimittäin
niitä henkisiä olentoja, joiden fyysillisiä
verhoja planeetat itse olivat. Planeettojen
vertauskuvat olivat silloin, samoin kuin nytkin, ympyrän muunnoksia, sekä ympyrän
ja ristin, tai hengen ja aineen yhdistelmiä.
Auringolle itselleen jäi tuo täydellinen ja in-
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noittava merkki, vanhimmasta muinaisuudesta asti on käytetty merkitsemään sitä,
josta aurinkokin vain on heikko heijastus.
Siis on ihmisessä, samoin kuin ilmenneessä
maailmankaikkeudessa, hänen olemuksensa
ympyrän keskipiste sydämessä ja siitä ei hän
voi eksyä, sillä Jumala, sisäinen, kuolematon
hallitsija on sydämeen kätketty. Ja tämä ei
enää ole vertauspuhetta, vaan kirjaimellisesti totta, kuten näemme ”Salaisessa Opissa”.
Se viittaa pysyväiseen atoomiin ja henkiseen
kolmioon.
Toinen tämän mysterion selitys kulkee yhdensuuntaisena tajunnanselityksen kanssa.
Sekin voidaan filosofisesti kuvata ympyrän
sisässä olevana pisteenä. Valvetajuntaamme
voimme pitää kenttänä tai ympyränä, jossa
on keskus- tai polttopiste. Siihen pisteeseen
keskittymiskykymme hetkeksi ovat suunnatut muun kentän ollessa sillä aikaa vain epämääräisen huomion alaisena. Tämä pitää
paikkansa niin hyvin jokapäiväisen elämämme ajatuksen ja toiminnan pikkuseikoissa,
kuin koko ajallisen elämämme tarkoitusperien ja päämäärien kokonaissummaan nähden. Sillä missä aarteemme on, siellä on
sydämemmekin ja piste on mystillisen elämän pyhä aarre. Mutta ennen kun olemme
todella löytäneet keskipisteemme, ei meillä
ole pysyvää paikkaa kosmillisen tajunnan
suuressa piirissä. Vasta kun tämä keskus
on löytynyt, silloin olemme päässeet kaiken
olevaisen sydämeen ja ajallinen on pukeutunut kuolemattomuuteen.

SUUNNITELTU YHTEINEN
RUUSU-RISTIN JA TEOSOFISEN SEURAN
VALKOISEN LOOTUSKUKAN JUHLA
ON PERUTTU

F.M.Head 18˚.
The Co-Mason´ista suomentanut K.I.
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Tapio Joensuu

Karman laki teosofiassa ja ruusuristiläisyydessä
”Me, jotka kutsumme itseämme teosofeiksi ja
uskomme, että ihminen on jälleensyntyvä olento
ja että karman laki ohjaa kaikkea maailmassa, me
ymmärrämme, että ei ole mitään ulkokohtaista
pahaa.” (Pekka Ervast: Jeesuksen salakoulu ja
kaikki kirjat-tiedosto s. 1433).
Ihminen on kyltymättömän tiedonnälkäinen
(1) ja etsii säännönmukaisuuksia kaikesta käytettävissään olevasta informaatiosta yllätysten
suuruuden vähentämiseksi (2). Elämän kovuuden keskellä etsitään elämän hallinnan keinoja
ja selityksiä onnekkaille tai onnettomille kokemuksille. Yksi ihmiselämää kokonaisuudessaan
jäsentävä käsitejärjestelmä on jälleensyntyminen ja eettiselle pohjalle rakentuva tekojen seuraamusvaikutus, karman laki. Esittelen lyhyesti
opin kehitystä, levinneisyyttä ja peruspilareita.
Käsittelen karman lain päämäärää, elämän avautumista korkeammassa minässä. Siirryn karman
lain oikeellisuuden arviointiin ja lopuksi painotan omakohtaisen tutkimuksen ja informoinnin
tärkeyttä.

Karman lain käsitteiden synnystä ja päämäärästä
Ensimmäiset kirjalliset tiedot Karman laista
löytyvät Upanishadeista. Brihadaranyaka Upanishadissa kerrotaan, että ihminen tulee hyväksi hyvistä teoista ja pahaksi pahoista teoista (3).
Karmaoppiin erottamattomasti liitetty jälleensyntyminen on esitetty Katha Upanishadissa
(4,5). Edellinen on peräisin noin 700-luvulta
eKr. ja jälkimmäinen viimeistään ensimmäisten
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buddhalaisten kirjoitusten ajoilta. Karman lain
käsitteet ovat kehittyneet hindulaisuuden, jainismin ja buddhalaisuuden piirissä. Nykyään karman lakia opettavat hinduismi, buddhalaisuus,
jainismi, sikhismi, sintolaisuus, taoismi ja Falung
Kong. Myös ISIS:n vainoamat jisidit uskovat jälleensyntymiseen ja asteittaiseen puhdistumiseen
(6). Platon esittää karman lain mukaisia käsityksiä myyteissään. Ruusuristiläisyyden ja teosofian
mukaan koko ilmennyt maailma on syysuhteen
(karman lain) alainen (7). Tämä tarkoittaa, että
karman laki on muodostunut viimeistään ilmenneen maailman kanssa ja on erottamattomasti
yhtyneenä ilmenneeseen maailmaan. Persoonallinen ihminen on elämänsä ja elämiensä välisen
ajan karman lain sitoma. Hänen päämääränsä on
kehittyä yksilönä korkeamman minän ilmentäjäksi ja samalla haihduttaa itsekeskeinen persoonallisuus. Kun ihminen ilmentää vain korkeampaa
itseä (atma, buddhi ja ylempi manas) ei enää
synny uutta negatiivista karmaa; vain positiivista karmaa, joka toteutuu tulevaisuudessa uusissa,
ilmeisen hämärästi kuvattavissa olevissa olosuhteissa. Näiden uusien, ”ylempien” olomuotojen
selvittely ja pohdinta eivät kuulu tämän artikkelin
piiriin. Kuitenkin ilmeisesti nämäkin maailmat
ovat syy-seuraus-suhteellisesti sidottuja karman
lakiin.

Mikä on korkeampi minä?
Korkeampi minä käsittää ylemmät älytasot,
buddhisen tason ja aatmisen tason. Ylemmät
älytasot ilmenevät abstraktissa ajattelussa ja korkeaan etiikkaan liittyvässä logiikassa. Buddhi-

nen olemassaolo on myönteistä, hyvätahtoista
myötäelämistä, onnellista ja autuaallista tunnetta sekä rakkauden ja auttamisen hyvää tekevää
tuntemusta ja ensisijaisuuden oivaltamista ja painottamista. Aatminen taso koskee tahtoa. Oikea
tahto tarkoittaa jumalallisen rakkauden eli antamisen hyväksymistä. Tahdon vapaus on siis vain
sen välillä hyväksyykö jumalallisen antamisen
(rakkauden) vai eikö. Korkeamman minän tarkka ja yksityiskohtainen kuvaaminen ei ole aivan
yksinkertaista siten, että myös tulisi ilmi miten
se eroaa olemassaolon ja ihmisen muista ilmentymistä eri tasoilla. Tästä kuvaamisen vaikeaselkoisuudesta käy esimerkkinä I. K. Taimnin kirja
”Itsen löytäminen” (8). Meditaatiossa voidaan
käsitteellisesti ja kokemuksellisesti irtautua alemmasta persoonallisesta minästä ja antaa korkeamman minän käsitteellisen ja kokemuksellisen
tiedostamisen ilmetä tajunnassa. Mietiskelyn tuloksena voimme sitten toteuttaa oivallustamme
käytännön elämässä.

Karman lain perusperiaatteita
Karman lain kolme peruspylvästä ovat etiikka,
jälleensyntyminen ja syysuhteisuus. Karman laki voidaan tulkita juridisena automaationa; ei
tarvita ulkopuolista juristia määräämään rangaistusta vaan oman toiminnan intentio ja tulos määräävät palkinnon tai rangaistuksen. Jos
aiheutat toiselle kärsimystä, tulet itse kärsimään
ja vastaavasti jos tuotat toiselle iloa, tulet itse
saamaan iloa. Teosofian tulkitsemana karman
laki ei toimi yksinomaan seurausetiikan mukaisesti vaan myös toiminnan tarkoitus on seurausta aiheuttava syy. Hyvää tarkoittava teko ei aina
tekijästä riippumattomista syistä saa aikaan kohdehenkilölle hyvää. Perustana karman laille on
perusihmisen, ”jumalallisen kipinän”, monadin,
pysyvyys ja monadin inkarnoituminen yhä uudelleen monadiin yhtyneen persoonallisuuden

luoman karman mukaisesti. Karman seuraus
voidaan kokea joko tässä elämässä tai seuraavissa. Teosofian mukaan ihminen syntyy ihmiseksi eikä voi uudelleensyntyä vaikkapa eläimeksi.
Vapautuminen uudelleensyntymien pyörästä tapahtuu polttamalla huono karma loppuun ja luomalla hyvää karmaa. Täten elämän päämäärä on
opetella elämään eettisesti korkeatasoista elämää.
Vaikka karma liittyy yksilön eettiseen elämään, se
voidaan katsoa myös olemassaolon perusominaisuuden ja päämäärän toteuttamisen mekanismiksi. Nimittäin jumalallisuuden perusolemus on
rakkaus antamisen muodossa ja karman laki on
mekanismi, joka lopputuloksena johtaa tähän jumalalliseen päämäärään ja olotilaan.

Onko karman laki totta?
Yksittäisen ihmisen näkökulmasta periaate ”paha
saa palkkansa” vastaa intuitiivisesti yleisesti hyväksyttyä oikeuden tajua. Karman opin oletukset
etiikan olemuksesta, toimimisesta ja jälleensyntymästä voidaan perustellusti asettaa kyseenalaisiksi. Myös teleologinen maailman- ja ihmiskäsitys
ovat ristiriidassa nykyisen tieteellisen paradigman
kanssa. Jotta ilmiön selitys, tässä tapauksessa karman laki tai sen osatekijä, olisi tieteellinen teoria, tulisi se voida todistaa tieteellisin menetelmin
toistetuissa kokeissa. Selittävyyden lisäksi teorian tulisi olla ennustava. Testattavuus ja testien
kontrolloitu toistettavuus ovat äärimmäisen vaikeasti toteutettavissa tai mahdottomia toteuttaa
karman lain suhteen eikä allekirjoittaneella ole
tiedossa yhtään tutkimusta, joka täyttäisi nämä
vaatimukset. Ihmiselämä on ainutkertainen ja
täten yksittäistä tekoa ei voida toistaa täysin samanlaisissa olosuhteissa. Toki yksilö ja eri yksilöt voivat toistuvasti tehdä eettisesti samanlaisen
teon. Jotta teoria olisi yleistettävissä, tarvitaan
vähintään muutaman ihmisen otos. Teosofisen
käsityksen mukaan kukin monadi säilyttää kaiken
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tiedon kaikista jälleensyntymisistään ja on olemassa datakeskus nimeltä akaasiset aikakirjat,
johon kaikki maailman tieto on tallennettu ja
jonka tiedostoihin monadilla on pääsy. Ongelmana on löytää seuraus ja löytää oikea yksilö
jossakin seuraavassa elämässä. Täytyy myös
määritellä millainen eettisesti hyvä tai paha teko on ja mitä ominaisuuksia seurauksen tulee
täyttää.
Yllä olevan mukaan karman lain tai jonkin sen
osatekijän osoittaminen tieteelliseksi teoriaksi
kohtaa ylitsepääsemättömiä ongelmia. Reinkarnaation puolesta puhuvat yksityiskohdin
oikeiksi varmennetut lasten kertomukset edellisen elämän tapahtumista. Näiden tutkimusten analysointi ei kuulu tämän artikkelin piiriin.
Karman lakia käsittelevä kirjallisuus on monen
kirjava. Osa kirjallisuudesta on puhtaasti mielikuvituksellisia tarinoita ja romaaneja, osassa
pohdiskellaan mahdollisia tai ilmeisiä mekanismeja karman toiminnasta. Jotkut kirjoittajat
väittävät selostuksiaan ehdottoman tosiksi, kun
taas toiset pienentävät varmuusastetta. Toiset
väittävät tiedon lähteeksi ylifyysisiä olentoja tai
akaasisia aikakirjoja, toiset huomauttavat väittämiensä olevan oletuksia, omia luomuksiaan
tai kirjallisiin lähteisiin nojautuvia.

Omakohtaisen tutkimisen ja informoinnin tähdentäminen
Teosofian ja ruusuristiläisyyden oleellinen osa
on oman, eettisen, henkilökohtaisen tiedon
tien kulkemisen opastaminen. Käytännöllisen
ja meditatiivisen työn tuloksena luvataan tiedon avautuminen henkisistä tasoista, mukaan
lukien karman laki. Nykyisessä informaatioyhteiskunnassa, julkisen esittämisen ja esittäytymisen maailmassa, toivoisi näkevän tien
kulkijoiden kertomuksia ja analyyseja omakohtaisista kokemuksista. Valitettavasti mm.
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Rudolf Steiner ja Pekka Ervast käskevät pitämään omat meditaation tulokset omina tietoinaan. He ovat toivottavasti tarkoittaneet epäasiallista sensaatiohakuista ja omilla saavutuksillaan
ylvästelevää tai rehvastelevaa esittämistä. Omien
tulosten esittely ja analyysi lisää asiallisen tiedon
määrää ja antaa mahdollisuuden laajempaan ja
tarkempaan analyysiin. Ei tule kaihtaa opin kannalta ristiriitaisia tuloksia. Opillisten erehdysten
mahdollisuus tulee tunnustaa; maailma muuttuu
ja sen mukana opillinen ymmärrys voi muuttua.
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Jyvällisiä ajatuksia
ATR
17.11.2019

Meiltä on jo vuosien ajan toivottu esitelmää

Jyväskylän Ruusu-Ristiin, mutta vastauksemme on aina ollut jyrkkä ja ehdoton ehkä. Tämä
siksi, että vaikka olemmekin aina pysytelleet
poissa julkisuudesta ja toimineet vain kulissien takana, esitelmän pito olisi tilaisuus antaa
muille jotakin sellaista, jollaista olisimme itse halunneet joskus kuulla. Toisaalta olemme
myös vakuuttuneita siitä, että Jeesus tarkoitti
juuri meidän kaltaisiamme sanoessaan, ettei se
saastuta mikä menee suusta sisään vaan mikä
käy siitä ulos. Eli suutari pysyköön lestissään
ja hiljainen vaietkoon seurakunnassa.
Näiden mietteiden johdosta kävimme ankaraa
sisäistä kamppailua, joka johti lopulta karvaaseen tappioon ja sitä kautta kompromissiin:
tämä on käsikirjoitus esitelmästä, jonka haluaisimme kuulla mutta jota emme tule koskaan
pitämään.
Aloitan tämän tästä eteenpäin selvyyden
vuoksi yksikössä pidettävän esityksen tervehdyksellä "Hyvä kuulija ja te kaikenlaiset muut
ihmiset", koska Isä yksin on hyvä. Meitä muita
pitää vielä koko ajan muistuttaa miten tässä
hyvän ja pahan koulussa on elettävä. Eli ei pahalla, mutta olkaapa hyvät.
Toivon, ettei tämän esityksen kanssa käy niin
kuin joskus käy, että yleisö tulee paikalle vain
todetakseen, että kyllä tuo puhuja on näköjään lukenut ne samat kirjat mitkä minäkin.
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Koska ihmisten ajatukset, ideat ja aatteet ovat
kaikille yhteisiä, en voi niiden suhteen tarjota teille mitään sellaista, jota ette jo ennestään
tietäisi tai josta ette voisi jostain muualta saada parempaa käsitystä. Tämän vuoksi lähestyn
asioita omiin kokemuksiini ja pohdintoihini
tukeutuen, eikä kaikkea sanottua tarvitse siksi
ottaa ihan kirjaimellisesti. Totta ehkä toinen
puoli, kuten sananlasku sanoo, mutta pitäkää
silti mielessä, että tämä on tulostettu yksipuoleisena.
Kaikki totuudenetsijät tuntevat varmasti tuon
vanhan totuuden "Opettaja saapuu kun oppilas on valmis". Sen voi helposti käsittää väärin
ja ajatella, että kyllä se opettaja kai pian tulee
kun olen niin innokas alkamaan opiskelun.
Mutta ei se tule. Opettaja ei tule kun oppilas
on valmis aloittamaan opintonsa. Opettaja tulee vasta kun oppilas on saattanut opintonsa
päätökseen ja on valmis. Professori ei opeta
peruskoulussa eikä mestari valmistumatonta.
Mestari on aina valmis mutta opetuslapsi valmistaa itsensä.
Vaikka tämä voi kuulostaa omituiselta, on
muistettava, että esimerkiksi Ruusu-Ristin
perustaja-johtaja Pekka Ervast pääsi mestareiden yhteyteen vasta oman uudestisyntymiskokemuksensa jälkeen, eli kun hän oli tietyssä
mielessä valmis. Ennen varsinaisen Opettajan
tuloa hän oli jo suorittanut sekä karman että
korkeamman minänsä läksyt.

Pekka Ervast on muuten H.P. Blavatskyn
ohella yksi niistä harvoista kirjailijoista ja teosofisista auktoriteeteista, joiden teoksista
tai näkemyksistä en vuosien yrityksenkään
jälkeen ole löytänyt aiheellista kritisoitavaa.
Onhan niissä toki joitakin kirjoitusvirheitä ja
epätäsmällisyyksiä, aikaansa sidottuja näkemyksiä ja jälkipolvien tekemiä paranteluita,
mutta aikojen saatossa olen joutunut tunnustamaan hänet oppi-isäkseni. Jos olen ollut jostakin henkiseen elämään liittyvästä asiasta eri
mieltä, olen myöhemmin ymmärtänyt olleeni
väärässä.
Tämän sanottuani voin vain naurahtaa eräälle etsikkoaikani sattumukselle. Teosofiksi tultuani luin nimittäin kaikkea alaa vähänkään
sivuavaa kirjallisuutta suorastaan ahmimalla,
olihan eteeni auennut juuri kokonainen uusi
maailma täynnä ennenkuulumattomia asioita.
Jälleensyntyminen ja karma, salaiset seurat ja
vihkimykset sekä kaikenlaiset mahdolliset ja
mahdottomat ilmiöt aina maasäteilystä transsubstantiaatioon eli ehtoollisleivän muuttumiseen todelliseksi Kristuksen ruumiiksi
antoivat jatkuvasti uutta pohdittavaa - ja "tietoa".
Laitan tuon "tiedon" lainausmerkkeihin, koska myöhemmin ymmärsin, ettei se sitä ollut.
Aloittelevana totuudenetsijänä olin vain niin
ihastunut kaikenlaisiin auktoriteetteihin ja heidän kirjoituksiinsa, että annoin heidän suorastaan ajatella puolestani. Ajelehdin silloin
miltei sokean uskon merellä, jossa kurssin
asetti aina se kirjailija, jonka teos oli kulloinkin yöpöydälläni.
Kerran sain sitten luettavakseni yhden Esko
Mustosen teoksista, jossa oli mielestäni eräs

todella ärsyttävä piirre. Siinä vedottiin koko
ajan Pekka Ervastiin. Pekka Ervast sanoi sitä
ja Ervastin mukaan asia on näin, lähes kaikessa viitattiin aina Ervastin näkemyksiin. Tuota
lukiessani ajattelin koko ajan, kuka tuo Ervast
oikein luuli olevansa ja miksi hänen kantansa on muka parempi kuin jonkun toisen. Tämä ihmettely laittoi minut tutustumaan Pekka
Ervastiin, ja tällä tiellä olen vieläkin. Hänen
tuotannostaan löysin viimeinkin tukevaa maata jalkojeni alle.
Näihin aikoihin tutustuin myös erääseen suurimmista tuntemistani ruusuristiläisistä, J.R.
Hannulankin oppilaana aikoinaan olleeseen
rouvaan, joka ei tehnyt itsestään numeroa vaan
nimitti itseään vaatimattomasti vain yhdeksi meidän Herramme muurahaisista. Eräässä yhteydessä hän mainitsi itsellään olevan
lemmikkeinä kissoja, joista heti tunnettuun
teosofiseen auktoriteettiin nojaten mukamas
"tiesin", että niillä on negatiivinen bioenergia,
mitä se sitten tarkoittikaan. En tiedä, mikä
laittoi minut nostamaan esille tuon kerrassaan
epäoleellisen seikan, ehkä se oli vain jonkinlainen halu päteä ja osoittaa oma oppineisuuteni. Tältä rouvalta saamani vastaus kuitenkin
kaatoi silmissäni kaikki entiset ja tulevat auktoriteetit sekä hävitti minusta kerralla uskon
kirjaviisauteen:

"Ovat ne silti ihania."
Nuo sanat olivat totta, ja mikä parasta, ne eivät perustuneet mihinkään yliaistisiin mittauksiin, saati muihin psyykkisiin menetelmiin,
vaan niissä puhui kokemus. Vanha totuus "viisaus asuu vanhoissa naisissa" eli "muorissa on
tulevaisuus" päti siis tähänkin keon kuningattareen.
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Jatkossa olinkin sitten hyvin kriittinen kaikkea lukemaani ja näkemääni kohtaan, koska
en tahtonut enää omaksua kenenkään valmiita näkemyksiä vaan ajatella ja punnita kaiken
itse. Monet aiemmin arvokkaina pitämäni
teokset muuttuivatkin silmissäni tuhkaksi niitä uudelleen lukiessani ja vain harvalla niistä
oli Feeniks-linnun luonne. Kuten jo aiemmin
totesin, Pekka Ervastin tuotanto ja sen kanssa
yhtäpitävä kirjallisuus ei tuossa järjen tulessa
kuitenkaan palanut.
Tätä ei pidä käsittää nyt niin, että olisin jotenkin yksipuolisesti "ervastilainen" tai etten
tahtoisi pysyä kehityksen mukana. Olen vain
huomannut, että suurin osa "henkisen" alan
kirjallisuudesta on joko täyttä humpuukia tai
pelkkien itsestäänselvyyksien latelua ajassa,
jossa asiantuntijaksi pääsee suurin piirtein
kertomalla väsyneille nukkumisen olevan hyväksi.
Voisi sanoa, että olen kyllästynyt joukahaistietoon, jota haalitaan vähän sieltä sun täältä
lukemalla aina kulloinkin suosiossa olevien
tekijöiden ehkä kanavoinnin tuloksena saatuja kotkotuksia, joita pitää aina sulatella ennen
kuin ne saa jotenkin sopimaan omaan maailmankuvaan. Siis kyllästynyt merkityksessä
tullut niin täyteen, ettei mikään tunnu enää
uudelta Auringon alla. Kaikki tärkeä kun on
tullut jo sanotuksi, luetuksi ja toivottavasti jopa jossain määrin ymmärretyksi.
Lempiteoksiani en kuitenkaan aio hylätä, sillä Siunatusta hulluudesta tuttua mietettä mukaillen "jyvänenkin tietoa omasta rakkaasta
kirjastamme on enemmän kuin kokonainen
kultamurikka turhuuden markkinoilta hankittua tyhjänpäiväistä viisautta". Joskus sitä vain
pitää etsiä rivien välistä ja moneen kertaan.
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Näistä tiedonjyvistä ei sinänsä ole siltikään mitään hyötyä, elleivät niiden kätkemät siemenet
pääse hyvään maahan. Tien oheen kylvettyinä
ne päätyvät lintujen suihin, kalliolla niistä tulee juurettomia ja ohdakkeissa ne tukahtuvat,
kuten Jeesuksen tunnettu kylväjävertaus asian
esittää. Satoa antavat vain ne jyvät, jotka johtavat tekoihin.
Yksi hyvä esimerkki tällaisesta sadosta on
Martta Horjanderin perustama Ihmisyyden
tunnustajien yhteisö, jossa pyritään elämään
jokapäiväistä elämää Pekka Ervastin opetusten hengessä. Heidän Aseeton Suomi -näyttelynsä ja sen taustalla olevat ajatukset Suomen
henkisestä tehtävästä olivat myös minun
aseettomuusratkaisuni taustalla, samoin kuin
J.R. Hannulan käytännössä koeteltu esimerkki. Tietenkin olin imenyt, kaseiinin ja muiden
proteiinien ynnä entsyymien ohessa, aseettomuuden jo äidinmaidossa, mutta aatteiden
todeksi eläminen on helpompaa, kun tietää,
että jotkut muutkin ovat siihen aikoinaan pystyneet.
Vaikka en allekirjoitakaan kristosofisia näkemyksiä Pekka Ervastin asemasta, täytyy tunnustaa, että sen suuntaisesti ajattelevat vaalivat
hänen tuotantoaan esimerkillisesti joskus jopa
kirjoitusvirheet säilyttäen, ja monet lempikirjoistani olisivatkin jääneet hankkimatta, ellei
niitä olisi löytynyt Väinölästä.
Oma näkemykseni Pekka Ervastista kiteytyy
ainakin tällä hetkellä Albert Einsteinin lausahdukseen "Kaikkien pitäisi olla kunnioitettuja
henkilöinä, mutta kenenkään ei pitäisi olla palvottu". Henkilönpalvonta johtaakin tavallisesti siihen, että uskotaan enemmän ihmistä kuin
aatetta, josta ovat hyvänä esimerkkinä vaikkapa Blavatskyn jälkeisten johtavien teosofien

sotaa puolustaneet lausunnot, joiden nojalla
marssittiin kunnian kentille alkuperäinen teosofinen inspiraatio unohtaen. On helpompi
uskoa elävien vihittyjen sanaa kuin ikuisia totuuksia.
Minä pidän PE:tä opetuslapsena, ja vaikka
hän perimätiedon mukaan onkin ollut kristikunnan ensimmäinen marttyyri Stefanus,
en sen nojalla vielä korottaisi häntä Mestarin
asemaan. Damaskos-kokemus toki jättää aina
jälkensä, joten ei liene ihme, että jotkut Pekka
Ervastin tavanneet ovat kertoneet nähneensä
"Logoksen loiston ihmisen aurassa" ja sitten
tulkinneet tämän joksikin yli-inhimilliseksi
saavutukseksi. Kokenut kuitenkin tietää ja
lukenutkin voi ymmärtää, että tuo kirkkaus
on Pyhän Hengen valoa, joka tulee ihmiseen
pikemminkin armosta kuin persoonallisesta
ansiosta, vaikka se toki vaatiikin myös henkilökohtaista ponnistusta.
Mielestäni Pekka Ervastin suurin ansio on se,
että hän toi Jeesuksen käskyt - nuo hyvyyden,
puhtauden, totuuden, rauhan ja rakkauden
jalokivet – kaikkien tietoon ja osoitti omalla
esimerkillään, ettei niitä ole temmattu tuulesta vaan ikuisuudesta. Olen pitänyt niitä aina
merkittävinä mutta ymmärtänyt niiden valtavuuden vasta vuosien saatossa.
Kun aikoinaan teosofisia opuksia päntätessä
huomasin, että liki kaikissa niissä tähdennettiin ajatuksen hallinnan ja mietiskelyn tärkeyttä, päätin minäkin sitten kokeilla sellaista.
Alkuinnostuksesta huolimatta jouduin pian
kuitenkin tunnustamaan, ettei siitä tullut mitään. Pekka Ervastin sanoin huomasin olevani
kerrassaan naurettavassa asemassa, enkä osannut pitää tahtomaani ajatuskuvaa edes kahtakymmentä sekuntia sisäisten silmieni edessä.

Vielä jonkin aikaa yritettyäni jouduin myöntämään olevani näiden asioiden suhteen toivoton tapaus, mutta lohdutin itseäni sillä, ettei
oikeasti toimivia mietiskelyohjeita kuitenkaan
edes annettaisi julkisuuteen. Sen jälkeen minulla ei ollut vähäistäkään mielenkiintoa mihinkään mystisiin harjoituksiin.
Etsintää en kuitenkaan lopettanut, koska tosiasiahan oli, että niin HPB kuin PE:kin olivat
pitäneet mietiskelyä tärkeänä. Vuosien varrella tutustuinkin monenlaisiin järjestelmiin ja
metodeihin, mutta mikään niistä ei vaan vaikuttanut sopivalta ja ne kaikki tuntuivat olevan vieläpä ristiriidoissa keskenään. Lopulta
kuitenkin tärppäsi.
Olin lukenut Elisabeth Haichin kirjan Vihkimys ja sivuuttanut siinä aiemmin turhia ajattelematta kohdan, jossa päähenkilö joutuu
pakottamaan silmiään pysymään auki, kun
niitä pistetään neulalla. Nyt maininta "joogaharjoituksesta, joka ajan myötä antaa vallan kaikkien ruumiintoimintojen yli" kiinnitti
huomioni. Olin nimittäin juuri saanut käsiini taas yhden meditaatio-oppaan, joka tällä
kerralla kuitenkin poikkesi kaikista aiemmin
lukemistani. Se alkoi harjoituksella, jossa seurataan kellon sekuntiviisaria silmiä räpäyttämättä, eikä muihin harjoituksiin ollut asiaa,
ellei siihen pystynyt viittä minuuttia.
Jonkun ajan päästä minä pystyin. En kuitenkaan jatkanut enää seuraaviin harjoituksiin
koska se, että olin viimeinkin oikeasti yrittänyt seurata jotakin järjestelmää, oli tuottanut
tulosta. Vain liikkuvaa laivaa voi ohjata, joten
nyt kun olin päässyt vauhtiin, purteni ohjattiin oitis turvallisemmille vesille, jossa se sitten Nooan arkin esimerkkiä seuraten karahti,
kuinka ollakaan, suomalaiselle kummulle
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Pekka Ervastin ja Jeesuksen jalokivien luo. Ja
siellä se on vielä tänäkin päivänä.

Kannattaa siis pitää silmänsä auki.
Tietenkään en ole koskaan kyennyt täysin
täyttämään kaikkia Vuorisaarnan käskyjä,
mutta kun aiemmin olin sitä mieltä, että niitä
pitäisi noudattaa, niin nyt niitä mielestäni pitää noudattaa. Jos ennen olisin selvinnyt rikkomuksistani ehdollisella tuomiolla niin nyt
vaadin laiminlyönneistäni jo elinkautista - ja
sellainenhan minua ensi elämässä jo odottaakin.
Mutta palataan vielä lyhyesti tuohon aseettomuuteen tai oikeastaan sen kääntöpuoleen
asevelvollisuuteen. Sanotaan, että asevelvollisuus on olemassa, jotta maata voidaan puolustaa tarvittaessa aseellisesti, ja että on jaloa
kuolla maansa puolesta. Minä en ole koskaan
ymmärtänyt tätä. Jos oikeasti haluaa antaa sodassa henkensä, niin miksi siitä ei sitten voi
luopua yksinkertaisesti ilman taistelua vaan
sinne hornaan pitää kuitenkin yrittää kiskoa
perässä vielä muitakin? Eiväthän sellaiset ole
marttyyreita vaan murhamiehiä!
Mutta olkoon, jokainen tehköön, niin kuin oikeaksi näkee, eikä minulla ole mitään yleistä
asevelvollisuutta vastaan. Jos nimittäin olisi,
olisin jo käyttänyt sitä ja hävittänyt sillä tuon
järjettömyyden viimeisetkin rippeet. Sotilaskastiin kuuluvat hoitakoon vapaaehtoiset velvollisuutensa miten tahtovat mutta muita ei niihin
hommiin pidä sotkea. Kun enemmistö ei tätä vielä ymmärrä, en voi omalta osaltani kuin
hiljaisesti kylvää tähänkin esitykseen sisältyviä "jyvällisiä ajatuksia" ja toivoa, että niiden
itäessä toisetkin alkaisivat kuulla enemmän
omantuntonsa hiljaisia kuiskauksia, kuin lakikirjan ankaraa jylinää.
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Tämä toive tuskin toteutuu vielä ihan lähitulevaisuudessa, mikäli on uskomista joitakin
vuosia sitten uutisoituun tutkimukseen, jonka
mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä,
ettei lakia saa rikkoa edes silloin, kun se on ristiriidassa oman moraalin kanssa. Ajatella, että
joka toinen meistä on valmis vaikka surmaamaan kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset heti
kun eduskunta sellaisesta päättää! Ja minä kun
aikoinani ihmettelin, miten yksi Herodes muka
voisi saada tuollaista aikaan kenenkään puuttumatta asiaan. No, nyt sekin selvisi.
Muun muassa tämän vuoksi en usko demokratiaan enkä ole koskaan äänestänyt vaaleissa.
Demokratiassahan on pyrkimys ajaa enemmistön etua ja tehdä päätökset enemmistön
antamalla valtakirjalla eli ns. käyttää väkivaltaa
vähemmistön tahtoa vastaan. Joku voi ehkä pitää sitä parhaana tai ainakin vähiten huonona
hallintomallina, mutta sitä se ei tosiaankaan ole
ennen kuin enemmistö on oikeassa.
Nykyaikainen poliittista eliittiä suosiva edustuksellinen demokratia on myöskin kaukana
siitä periaatteesta, jonka mukaan päättäjät syövät viimeisiksi, jos heille vielä jotakin jää. Nyt
kun poliittiset broilerit eivät joudu kypsymään
omissa liemissään, heidän on helppo tehdä
muita koskevia ikäviä päätöksiä, joista "sattumalta" itse jopa hyötyvätkin.
Sohaisen nyt ampiaispesää esittämällä epäsuositun mielipiteen meille kaikille niin rakkaista
pakolaisista: Minun mielestäni heitä pitää auttaa siksi, että he tarvitsevat apua, eikä siksi, että
heistä on meille hyötyä.
Olen huomannut, että nykyään jopa monet
totuudenetsijät ovat innoissaan kasvavista
pakolaisvirroista, koska uskovat sen olevan

alkua jollekin luonnon pakosta tapahtuvalle rotujen sekoittumiselle, joka johtaa lopulta
ihmisten veljeyden toteutumiseen. Poliittisten
päättäjien tavoin heilläkin on siis unelma.
Mutta pyhittääkö tarkoitus todellakin keinot niin, että veljeyden edistämiseksi ihmiset
on ajettava väkivallan uhalla pois kodeistaan,
hengenvaarallisille matkoille joko hukkumaan
mereen tai jäätymään kuljetuskontteihin? Entä herättävätkö todellisten pakolaisten hädästä hyötyvien vilpillisten osapuolten valheiden
hiljainen hyväksyntä taikka pakolaisbisneksellä rikastuvien hyväntekeväisyydeksi naamioidut liiketoimet todella uskoa veljeyteen? Eivät,
muualla kuin harmaiden veljien inspiraatiossa,
enkä nyt tarkoita fransiskaaneja.
Totuus on korkeampi kuin mikään uskonto.
Siis myös korkeampi kuin nykyinen pinnallinen
käsitys veljeydestä, joka jättää varjoonsa niin
tosiasiat kuin totuudetkin, mikäli ne häiritsevät
veljeyttä. On helpompi kieltää kolmesti kuin
tulla vainotuksi totuuden tähden. Vähät väliä
siitä, mikä on oikein tai väärin, kunhan kaikkien
kesken vallitsee veljellinen sopusointu. Kaikkea
pitää suvaita paitsi suvaitsemattomuutta.
Huomaatteko, missä on menty harhaan? Veljeys, tuo luonnon julma tosiasia, on syrjäyttänyt
totuuden.
Mutta tämä tästä. Nyt kun tämä HPB:n esoteerisen osastonsa oppilaille antama velvollisuus
"kaikenlaisten yhteiskunnallisten epäkohtien
ja järjestelmien tuomitsemiseen teoriassa" on
täytetty, voimme jättää arvostelut ja palata katsomaan asioita inhimillisemmältä näkökannalta. Asiathan voivat olla huonoja ja tuomittavia
mutta ihmiset eivät.

Koska kirjoitan tätä syntymäpäivänäni, haluaisin seuraavaksi sanoa jotakin ikääntymisestä.
Mielestäni on sääli, että niin harvat ikäihmiset
osaavat enää olla vanhoja. Vanhuus ja viisaus
ovat aina kuuluneet yhteen, samoin kuin nuoruus ja hulluus. Nykyään on kuitenkin tavallista vähätellä ikää ja sanoa, että se on pelkkä
numero. No, olkoon. Kertoo se silti miten
vanha ihminen on.
Ikä ei suinkaan ole mikään ikävä asia. Kun
vaka vanha Väinämöinen lauloi nuoren Joukahaisen suohon, ei hän tehnyt sitä siksi, että
tämä oli mennyt kutsumaan häntä vanhaksi,
vaikka niin voisi tänä päivänä luullakin. "Siitä suuttui Väinämöinen, siitä suuttui ja häpesi." Ei hävennyt ikäänsä eikä suuttunut koska
vanhaksi mainittiin, antoipahan vaan nuoren
kuulla kunniansa.
Olihan tuo tietäjä toki itsekin "lainannut
emonsa lapsen oman päänsä päästimeksi" ja
"menetellyt neiet nuoret alle aaltojen syvien",
kuten "poika puolikuinen, kaksiviikkoinen kajahui" eli lausua kajautti, mutta ne olivatkin
nuoruuden aikaisia tyhmyyksiä, jollaisiin eivät
lapset eivätkä vanhukset syyllisty. Nuorten ja
aikuisten omistautuessa vielä yö- ja työelämälle nämä kaksi ääripäätä elävätkin jo täyttä elämää.
Jos ihmisen elinkaari ja vuodenajat rinnastetaan, on selvää, että kevät, tuo monien mielestä vain kypsymätön kesä, vastaa lapsuutta
ja keskeneräiseksi talveksi nimitetty syksy
vanhuutta. Kun sitten lasten edellytetään kesään mennessä kasvavan aikuisiksi, vanhusten
odotetaan nykymaailmassa lähinnä valmistautuvan kestitsemään viikatemiestä, joka tulee
vielä ennen talvea korjaamaan satoaan. Niitä
pitoja voi kyllä joutua vartomaan pitkäänkin,
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mikäli Hectorin Nostalgia-kappaletta on uskominen; "talvet syksyiksi muuttuneet on" lieneekin
vertauskuvallinen syy sille, miksi eläkeikää nostetaan koko ajan.
Joskus kaikki kuitenkin päättyy. Venäläisen sananlaskun mukaan ainoa lääke vanhuuteen on
hauta, mutta olen siitä kyllä vähän eri mieltä olen kuullut hyvää myös tuhkauksesta. Mutta ei
niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli.
Vanhana on aikaa sairastaa. Sairaudet ovat salapukuisia siunauksia, sanotaan, eikä arvokkaita tauteja tuhlata arvottomiin. Vanhuus tuokin
näiden armopalojen lisäksi mukanaan myös arvokkuutta, mutta se pitää myös ansaita. Kaikki
osaavat olla lapsia mutta harmaahapsia on harvassa – useimmat jäävät ikääntyviksi aikuisiksi,
joille ikä on pelkkä numero.
Kuten Juha Vainio toteaa, "Nuoruus on lahja
mutta vanheneminen on taidetta". Kaikista ei ole
taiteilijoiksi, mutta ainakin tänne esitelmään teitä
on saapunut yllättävän paljon. Kai siinä sitten on
jotain perää, että Ruusu-Risti vetää puoleensa taiteilijasieluja.
Itse asiassa me kaikki olemme taiteilijoita, vaikka emme sitä ehkä olisi tulleet ajatelleiksi. Oikeastaan koko olemassaolo on taidetta. Kaikki saa
alkunsa Sanasta, joka muuttaa kaaoksen kosmokseksi eli "sanajärjestykseksi", mikä lienee
sanataiteen äärimmäinen saavutus. Sitten maailmankaikkeuden Suuri Arkkitehti laatii rakennustaiteen huippua edustavat suunnitelmansa, joiden
mukaan kaikenlaiset jumalolennot käyvät lopuksi
"Otavaa ojentamassa, Kuuta kulettamassa ja taivaat tähittämässä - ja tekevät sen vieläpä kaikkien taiteen sääntöjen mukaan! Kun puitteet on sitten
saatu kuntoon, niin Jumalainen näytelmä voi alkaa.
Siinä meillä kaikilla on omat roolimme.
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Näiden näyttelijäntöiden lisäksi meillä kaikilla lienee myös muita taiteellisia taipumuksia.
Kukapa ei haluaisi joskus uppoutua hyvän
kirjan pariin, kuunnella lempimusiikkiaan tai
vaikkapa katsoa ikkunasta ulos ja ihmetellä
laulun sanoin kuinka kaunista on? Sanotaan,
että kauneus on se harso, johon Jumala verhoutuu, mutta se ei ole vain nähtävissä vaan
myös luettavissa, kuultavissa ja koettavissa.

jonka yhteyteen päästään erilaisilla salaperäisillä harjoituksilla. Uudessa liitossa
Kristus on lähempänä persoonallisuuttamme kuin
oma Korkeampi Minämme, joten miksi lähteä
merta edemmäs kalaan? Ei meidän tarvitse
tavoitella taivaita eikä pyrkiä jumaliksi, mutta
meidän tulee elää niin, että jumalat pääsevät
meidän kauttamme toimimaan eli "olemaan
ihmisiksi". Jos etsii, on etsittävä elämällään.

Vaikka en olekaan mikään tunnettu kynäniekka, olen aina pitänyt sanataiteesta, esiintyköön se sitten epiikan, draaman taikka
lyriikan muodossa - kunhan se on suomeksi.
Ellemme me suomalaiset käytä omaa kieltämme, niin kuka sitten? Kun helmikuussa
2002 löysin ensimmäisen kerran Wikipedian,
siellä ei ollut edes linkkiä suomenkieliseen
osuuteen. Niinpä sitten lisäsin sen, ja kun
päädyin sen kautta tyhjälle sivulle, kirjoitin
sinne melko mitättömät alkusanat "Tämä on
suomenkielinen Wikipedia-sivusto". Tuosta
pienestä alusta on kuitenkin aikojen saatossa
kasvanut varsin vakuuttava sähköisen tiedon
tyyssija.

Näiden kätkettyjen viisauksien myötä "sanan mahti Suomen voima" on totta myös
silloin, kun tuo suomi kirjoitetaan pienellä,
ja omasta puolestani tämä äidinkielemme
onkin suomalaisuuden ehkä tärkein tunnusmerkki. Tästä näkemyksestäni sain kerran
kyhättyä pienen runonkin:

Minulle suomi on mysteerikieli, jonka omalaatuisuuksia tulee vaalia, koska niihin kätkeytyy salattua viisautta. Ajatelkaapa vaikka
niinkin arkista lausahdusta kuin "kivi vierähti sydämeltä". Sehän paljastaa vaikka kuinka
korkean mysteerin! Kun Raamatussa enkeli vierittää kiven Jeesuksen haudalta, tämän
vertauskuvan mukaisesti meidän on vieritettävä se pois oman sydämemme ovelta; ei
siksi, että siihen kolkuttava Kristus pääsisi
sisään vaan sieltä ulos!
Taivasten valtakuntahan on jo meissä ja Kristus
sydämemme sopukoissa. Hän ei ole enää mikään korkeilla tasoilla piileskelevä ihmeolento,

Suomea suojelen kyllä,
kieltä kynän käyttelyllä.
Mutta väkivalloin maata,
siihen en ryhtyä saata.
Isänmaa on vain maallista mutta äidinkieli jotain taivaallista, siksi pyrin itsekin olemaan sen kanssa hyvissä väleissä. Koska
suurimmat suomalaiset tietäjät olivat runoilijoita tai ainakin runonlaulajia, on vain
luonnollista, että yritän seurata heidän esimerkkiään. Sen verran vanhanaikainen kuitenkin olen, että mielestäni hyvässä runossa
on oltava jokin sanoma, eikä se nykyrunouden tapaan saa olla vain kasa toistensa perään laitettuja ajatuksia vailla alku- ja
loppusointuja tai muita tyylikeinoja. Runo
ei saa olla pelkkää tajunnanvirtaa vaan sen
pitää olla luomisen tulos.

Runot ruusuina kielen,
syntyvät rytmein, riimein,
lapsina tunteen ja mielen,
luomisen tuskasta viimein.
Siksikö multaan maan,
sieluumme, Kylväjä, pistit,
siemenesi kasvamaan,
versomaan elämän ristit?
Vuosien varrella runoja laatiessani olen huomannut oikeaksi Platonin toteamuksen, jonka mukaan runoilijat lausuvat suuria ja viisaita
asioita, joita eivät itse ymmärrä. Joistakin tuotoksistani olenkin joutunut toteamaan, että ne
ovat parempia kuin mihin itse pystyisin. Tämä
ei kuitenkaan ole omaa vaan tämän verrattoman kielemme ansiota.
Muutaman kerran on käynyt niinkin, että päähän on pälkähtänyt joku sanavalinta, jota on
ollut suorastaan pakko käyttää, ja taiteellisten
vapauksien ottaminen sopivan loppusoinnun
saamiseksi onkin muuttanut runon ennustukseksi, joka on sitten toteutunut. "Oli hauki liian nopea, se onkeen ensin ehti; palkinto siian
hopea, pois kulta ajelehti" ei ole yksi niistä.
Minä olen nimittäin kasvissyöjä.
En ongi enkä metsästä mutta en kyllä lypsäkään, vaikka maitoa juonkin. Metsästäjä-keräilijän sijaan hyllystä keräilijä kuvaakin minua
ehkä parhaiten.
En ole mikään äärimmäinen vegaani vaan
ihan sellainen tavallinen kasvissyöjä, jonka periaatteena on, ettei eläinten pidä kärsiä minun
valinnoistani. En silti tuomitse toisin ajattelevia, koska sehän on jokaisen oma asia mi-
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tä suuhunsa pistävät. Ei kasvissyönti mikään
autuaaksi tekevä asia ole, eikä HPB:kään sellaista oppilailtaan vaatinut, vaikka kalaa ja
kasviksia liharuoan tilalle suosittelikin. Leo
Tolstoin mukaan se on kuitenkin ensimmäinen ehto pyrittäessä hyväksi ihmiseksi.
Niin, hyväksi ihmiseksi. Kun suomalainen
antaa toiselle lahjan, hän odottaa vastineeksi
yleensä vain yhtä asiaa: "Ole hyvä!" Tämä on
taas hyvä esimerkki kieleemme kätkeytyvästä
viisaudesta, jonka avautumisesta saan ainakin
omalla kohdallani kiittää Väinämöisen juoksupojaksi itseään kutsuvaa Kauno Mannosta
ja hänen inspiroivia kirjoitelmiaan. Kaunohan muuten aina korostaa, ettei meidän pidä
pyrkiä hyviksi vaan tosihyviksi.
Haluaisitteko kuulla erään tähän liittyvän
unikokemuksen? Eipä mitään, kerron sen
silti.
Eräänä yönä menin unessa jollekin Kauno
Mannosen suomen kieltä käsittelevälle luennolle. En muista siitä paljoakaan, mutta jossakin kohdassa Kauno kysyi, tiesikö kukaan
mitä sanaa pimeästä käytettiin muinaisuudessa. Kun kukaan muu ei näyttänyt tietävän,
nostin käteni ja puheenvuoron saatuani kerroin, että se oli hämy, josta on sitten erilaisten
johdosten kautta päädytty pimeydessä liikkuvia kummajaisia kuvaavaan sanaan haamu.
Vaikka tämä kokemus ei sinänsä ollut mitenkään merkittävä eikä edes ainutlaatuinen,
siihen liittyy eräitä mielenkiintoisia näkökohtia. Jo se, että edes pyysin puheenvuoroa,
tuntuu uskomattomalta, koska päivätajunnassani vaikuttavan lumouksen vuoksi minun on mahdotonta esittää näkemyksiäni
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ja muutenkaan tuoda itseäni esille julkisissa
tilaisuuksissa. Tästä leikillisesti okkulttiseksi
vankeudeksi kutsumastani tilasta, sosiaalisten
tilanteiden peloksikin nimitetystä, olin tuolloin unessa vapaa.
Toinen huomiota herättänyt kohta on se, että vaikka en ollut koskaan aiemmin miettinyt
mainittujen sanojen johdoksia, ne vaikuttavat mielestäni vieläkin suhteellisen järkeviltä.
Varsinkin ei-suomalaisen lausumana hämystä voi tosiaankin helposti tulla haamu, ja pimeässähän niiden sanotaan liikkuvankin.
Kolmas ja viimeinen kohta tuossa unikokemuksessa lienee silti merkillisin. Koska
emme tavallisesti näe tai ainakaan muista
uniamme, kysyin herättyäni veljeltäni, oliko
hän sattumoisin nähnyt yöllä mitään unta.
Hän vastasi lyhyesti, että ei mitään erikoista, olipahan vaan yöllä ollut menossa Kauno Mannosen luentoa kuuntelemaan, mutta
ovella oli ollut lappu, jonka mukaan tilaisuus
oli peruttu. Oli sitten mennyt tekemään jotain muuta.
En tiedä, mitä tuo muu tuossa yhteydessä merkitsi, mutta arvelisin, ettei mitään turhaa nyt ainakaan. Vaikka emme unessa aina
olekaan yhdessä vaan omilla teillämme, monissa unimaailman kokemuksissamme on
silti paljon yhteistä. Esimerkiksi kerran veljeni oli jostain syystä päätynyt johonkin vapaamuurariloosiin, jonka sanottiin olevan
auki punaisessa asteessa, mitä se sitten tarkoittaakaan. Omiin muistoihini kyseisestä tai vastaavanlaisesta tilanteesta ovat jääneet paikalle
kutsutut lapset, joita puheenjohtaja nimitti
kyyhkysiksi, mutta en voi palauttaa mieleeni,
mitä tapahtui sen jälkeen, kun olin anta-

nut yhden sellaisen ottaa kädestäni kiinni.
Ehkä sitä ei vaan ole tarkoitus kertoa ulkopuolisille.
En ole vapaamuurari enkä tiedä, mitä heidän
menoissaan oikeasti tapahtuu. Haluan silti
päättää tämän esityksen heiltä lainattuun vertauskuvaan, joka mielestäni kiteyttää kaiken
tarpeellisen.
Kuten varmaankin tiedätte, eräässä rituaalissa pyrkijältä otetaan aluksi pois kaikki metalliesineet, mutta myöhemmin häneltä kysytään
kolikkoa, jota hän ei tietenkään voi antaa.
Kuinka tilanteesta selvitään, se on toinen juttu. Joka tapauksessa lienee selvää, että koska
tämänkaltaisiin tilanteisiin on jouduttu myös
ikivanhoissa vihkimyskouluissa, niissä on
pyritty kuvaamaan jotakin ikuista mysteeriä.
Moni nykyaikainen totuudenetsijä saa kokea
näitä asioita omassa elämässään.
Kuten muistatte, Vuorisaarnan käskyt on tarkoitettu Jeesuksen opetuslapsille ja sellaisiksi aikoville. Niiden noudattaminen jokapäiväisessä
elämässä ei kuitenkaan useimmilta pidemmän
päälle onnistu vaan saa aikaan paljon ongelmia
ja vaikeuksia, joista pääsee vain kieltämällä noiden käskyjen merkityksen ja luopumalla yrityksestä elää niiden mukaisesti. Kirkas valo kun tuo
mukanaan tummat varjot, joita kaikki eivät ole
vielä valmiita kohtaamaan. Ellei totuudenetsijä
vielä näiden ensimmäisten vaikeuksien kohdatessa jätä pyrkimyksiään, hän varsin todennäköisesti ajelehtii myrskystä myrskyyn joutuen
lopulta sellaiseen sielulliseen haaksirikkoon,
josta kukaan ihminen ei voi häntä enää pelastaa. Häneltä vaaditaan kolikkoa, jota hän ei voi
antaa.

Mutta silloin hän saa kokea, että mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista.
Kun pyrkijä on uskollisesti ponnistellut pitääkseen mestarinsa käskyt, kompuroinut ja
langennut, mutta noussut ylös uudella innolla
vain epäonnistuakseen jälleen, hän tulee lopulta siihen kohtaan, mistä todellinen opetuslapsius alkaa.
Hän on hengessään köyhä ihminen, joka ei usko mitään tietävänsä. Samalla hän on kuitenkin
lempeä muita kohtaan, koska tietää kokemuksesta, kuinka mahdotonta ihmisen on itsensä
hyväksi tehdä. Maailmassa esiintyvää vääryyttä hän katselee murheellisena, koska pyrkii itse olemaan suora ja oikeamielinen ja tahtoisi
muidenkin niitä olevan. Itsekin syntisenä ihmisenä hän ei kuitenkaan ketään tuomitse
vaan antaa armon käydä aina oikeudesta. Kaikissa hän näkee piilossa olevan jumalankuvan
ja tahtoisi siksi elää sovussa kaikkien kanssa.
Tällainen pyrkijä, joka ei enää hae itselleen
oikeutta vaan jättää huomiotta itseensä kohdistuvat vääryydet, joka ei välitä omasta tai
seuralaistensa yhteiskunnallisesta asemasta
pätkääkään, joka kysyttäessä sanoo totuuden,
vaikka joutuisi siitä vaikeuksiin, joka on kaikin
puolin alistunut kohtaloonsa ja näkee kaikissa
ihmisissä kaltaisiaan omissa iloissaan ja murheissaan, on sanalla sanoen autuas.
Sillä se, joka ei kiellä Vuorisaarnan käskyjä,
kieltää itsensä.
Ja se vie mystiseen kuolemaan.
Silloin oppilas on valmis.
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Rauno Rinkinen

Kosminen tajunta

Kosmisen

tietoisuuden voidaan ajatella
olevan jokin korkea henkisen tietoisuuden
tila, johon tai jonka yhteyteen meidän ihmiskuntamme yksilöiden olisi tarkoitus päästä, tämän maapallomme koulun, eli suuren
suunnitelman mukaan, niin kuin sitä myös
sanotaan. Puhutaankin maailman sielusta,
aalajasta tai Kristus-prinsiipistä.

kologisesti kolmiyhteinen, kuten jokainen
ihminenkin: hän on tietoa, tuntoa ja tahtoa.
Logoksen tahtoa kutsutaan kristillisessä jumaluusopissa isäksi, hänen tuntoaan pojaksi ja
hänen tietoaan eli järkeään pyhäksi hengeksi.
Jumalan poika on täten ”toinen persoona kolmiyhteydessä”, ja tätä jumalan poikaa, tuntoa
eli rakkautta, kutsutaan myös Kristukseksi.”

Teosofisen liikkeen perustajan Helena Petrovna Blavatskyn, eli H.P.B:n mukaan Kristus-prinsiippi on persoonaton eikä kuulu
ainoastaan Jeesukselle, vaan se on kaikkialla,
joka ihmisessä. ”Se on ihmisessä hänen korkein, sisin itsensä, aatmaa eli aatmaa-buddhi
tai aatmaa-buddhi-manas. Mutta se ei ole ihmisen prinsiippinä voima vailla kosmillista
taustaa, vaan niin kuin H.P.B. sanoi – se on
samalla ”maailman sielu” eli aalaja, siis kosmillinen kokonaistajunta.”

Tuota Kristusta, tuntoa tai rakkautta sanotaan
myös ihmisen täydellisyyskuvaksi, ja sen mukaiseksi myös jokaisen ihmisen tulisi kasvaa.
Se on eräänlainen kehitysvoima, joka ohjaa
kehityksen tiellä. Ei mitenkään mekaanisesti
vaan elävänä tajuntana.

P.E. kirjoittaa, että ” kun Kristus kerran oli
kosmillinen eikä ainoastaan psykologinen
voima, oli oikeastaan vain uusilla nimillä toistettu vanha käsitys Kristuksen jumaluudesta.” Eli, että Kristus oli Jumala, ei Jeesus.
P.E. esittääkin, että Kristus-prinsiipin mysteerio tulee meille ymmärretyksi maailman
sieluna, että se on Logos henkinen tajunta,
se jumalallinen olento, joka on meidän aurinkokuntamme isä, luoja ja hallitsija.
”Kristus on tämän kolmiyhteisen Logoksen
yksi olemus eli tajuntapuoli. Logos on psy-
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Teosofienkin piirissä on joskus puhuttu Kristuksen toisesta tulemisesta, mutta P.E. on esittänyt, ettei Kristus ole mikään persoonallinen
olento vaan jonkinlainen Jumalainen rakkaus
jokaisen ihmisen salatajunnassa. Se herää kosmillisena tajuntana ihmisen hengessä.
P.E. ”Mutta silloin tällöin sattuu ihmiskunnan historiassa ajankohta, jolloin kosmillinen
Kristus aivan kuin painautuu ja laskeutuu ihmiskuntaan – ja itse tahtoo päästä ihmisten
ilmoille. Semmoisessa ajankohdassa elämme
nyt. Kristus etsii ihmissieluja. Nyt Jumalan
rakkaus pyrkii ilmentämään pyhää majesteettiaan. Näkymättömässä maailmassa tuntuu
kuin suuri mahtava jumalolento lähestyisi
maanpiiriä. Sen tähden saatamme odottaa –
ehkä läheisessä tulevaisuudessa Kristuksen
heräävän monen ihmisen sielussa ja monen

semmoisen ihmisen syntyvän, jossa Kristus
jo on elävä.”. Näin P.E.. Hän myös selvittää,
miten Kosmillinen Kristus vaikuttaa meissä
Mystillisenä Kristuksena. Sitä kokeneet puhuvat myös kosmisesta tajunnasta tai kaikkiyhteydestä.
P.E:n mukaan aikaamme liittyy myös suuri
psykologinen vaara, nimittäin, että unohdamme tuon Kristuksen tai kosmisen tajunnan.
Elämän sielukkuus, kauneus, runous ja
juhlatunnelma katoaa, pinnallistuu ja jokapäiväistyy, näivettyy ja kuihtuu tyhjään aineellisuuteen. Enää ei myöskään samassa
määrin kunnioiteta eikä vietetä pyhä päiviä
kuin aiemmin, jolloin pyhänä pukeuduttiin
juhlallisemmin, käytiin kävelyllä ja ruokailtiin juhlallisesti perheen tai ystävien kesken.
Muistan erään suomalaisen tutkimusmatkailijan kertoneen, kuinka hän oli englantilaisen
ryhmän kanssa matkalla viidakossa, heillä oli
tietysti palkatut kantajat, jotka yleensä olivat
sikäläisiä paikallisia ja tunsivat vaikeat olosuhteet. Kun tuli lounaan aika niin retkikunta pysähtyi, kantajat, oppaat ja tietysti kokki
valmistivat lounaan ja asettivat pöydän tuoleineen, kattoivat aterian pöytäliinalla peitetyn pöydän päälle ja britit olivat pukeutuneet
kuin konsanaan seurapiireissä ja aloittivat
ruokailun grammarista kuuluvan klassisen
musiikin säestäessä. Suomalainen oli vähän
ihmetellen kysynyt, että eikö tämä ole jo liioiteltua näin viidakon keskellä. Johon englantilaiset olivat todenneet, että vaikka he
ovat viidakossa, ei se tee heistä alkuasukkaita, vaan sivistys säilyy heissä olosuhteista
huolimatta. Ehkäpä heissäkin oli jotain sielukkuutta ja kauneuden tajua.

Monet ovat kuin sieluttomia, ”kylmä järki, terävä äly, sukkela käytännöllisyys karkottavat
tunteen ja mielikuvituksen sielusta ja kuitenkin juuri nämä tekevät sielun sielukkaaksi.”
Monilla ei ole muuta kuin omat himot, persoonalliset tunteet ja mieliteot, jotka eivät tee
ihmistä sielukkaaksi. Järki arvostelee ja tuomitsee emmekä me oikeastaan niitä toisissamme ihaile.
Siksi kaipaamme uusia tunteita ja näköaloja
myös kauneustajunnallemme. Kaipaamme
sitä kosketusta kosmiseen tajuntaan, joka
herättää uudet voimakkaat tunteet ja uudet
näköalat, joista herää uusi eettinen into ja
voima.
Uudenlaisen tietoisuuden syntymisestä kirjoitti Ruusu-Ristin pitkäaikainen johtaja Uuno Pore. Hän tutki Pierre Teilhard de Chardin
teosta ”Ihminen ilmiönä”, joka ilmestyi 1958.
Teos herätti aikanaan suurta huomiota ja verrattiinpa sitä Charles Darwinin ”Lajien syntyyn”. Tuossa teoksessaan Chardin käsittelee
maailman syntyä ja lähestyy H.P.Blavaskyn
näkemystä mm. siitä, että ”Tämä monipuolistumispyrkimys on kaiken ilmenevän
aineellisuuden sisäinen puoli, joka heti maailmankaikkeuden alussa alkaen johtaa ja ohjaa
aineen kehittämistä yhä täydellisempiä muotoja kohti. Koko luomistapahtuma – evoluutio – on orthogenistä, järjen ohjaamaa. Tämä
alkuvoima kaikessa on Alfa. On tärkeä nähdä tuo tietoinen pyrkimys täydellisyyttä kohti
kaikkialla luonnossa, kohti järkeä, tajuntaa, ihmistä. Muuten emme (tiedemiehinä) ymmärrä
elämää”, sanoo Chardin ja jatkaa. ”Tämä linja on se Ariadnen lanka, se sisäinen säteilevä
voima, (- vastakohtana pelkälle ulkonaiselle
voimalle-) joka vie kehitystä eteenpäin muo27

tojenkin maailmassa. Ja yhä kehittyneemmät
muodot ovat edellytyksenä yhä laajenevalle
älylle. Hermojen, aivojen ja siten pääkallon kehittyminen on se sisäinen pääjuonne, jota luomisprosessi näyttää seuraavan. Pienaivoiset,
esim. dinosaurukset, siten hävisivät elämän
kamppailussa. (Placentallisten), istukallisten,
imettäväisten ja eläinten aivot ovat yhä enemmän laajentuneet ja tulleet monipuolisemmiksi aikakausien kuluessa. Tämän mukaan
voimme elämänpuussa seurata elämän pyrkimystä yhä suurempiin aivoihin – yhä suurempaan tietoisuuteen, järkeen itsetietoisuuteen
ihmisessä.”. Muistan kuinka aikoinaan koulussa opettaja selitti tätä kehityksen kulkua niin, että tulevaisuuden ihminen on kuin iso pää tuon
aivojen ja tietoisuuden kehityksen myötä.

Tuon edellä esitetyn teorian mukaan ihminen ei ole kuitenkaan maailmankaikkeuden
keskipiste vaan suuren biologisen synteesin
korkein huippu, ihminen on tietoisuuden, itsetietoisuuden kehityksen huippu. Teosofia
puhuu ihmisen kohdalla neitseellisistä hengistä, jotka tämän nykyisen kehityskauden
kautta kulkevat korkeiden enkelihierarkioiden toiseksi korkeimmalle tasolle. Matkalla
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on kriittisiä kohtia vaikka kuinka paljon. Mutta pysähtyminen tai paluu ei ole mahdollista,
koska jokainen lisääntynyt sisäinen näkemys
on jo itsessään siemen uuteen näkyyn, joka
sisältää kaiken menneen ja joka ulottuu vielä
eteenpäinkin.
Nykyinen inhimillinen itsetietoisuus on taas
laajenemassa aivan ihmeellisessä määrin.
Tähän vaikuttaa lisääntynyt fyysinen ulottuvuus, joka ennen oli rajoittunut muutamiin
kilometreihin, on kaiken tekniikan ihmeiden
kautta laajentunut käsittämään koko maapallon. Noin 60 vuotta sitten koettiin fyysisen
ulottuvuuden laajentuminen rautateiden, lentokoneiden ja autojen lisäännyttyä. Sitten olivat
myös radio, televisio ja

nykyään koko tietoyhteiskunta nettiyhteyksineen. Mitä selvemmin pitää paikkansa sanonta,
että maapallo on kuin rumpu: koputettiinpa siihen mistä tahansa paikasta, niin sen ääni kuuluu kaikkialla.

kasvava tietoisuus, minä olen -tietoisuus. Tämä minä olen -tietoisuus on myös merkillisellä tavalla meidän veressämme. Muistan tästä
erään kokemuksen lapsuudestani. Olin tuolloin 3 vuotias, moni ei varmaan muista tuolta ajalta elämästään, mutta kaikki me olemme
kokeneet saman tapahtuman. Olin ihmetellyt,
kun minua vanhemmat sisareni joskus ystäviensä kanssa kiusoittelivat toisiaan punastumisesta. Ihmettelin tuota ilmiötä, jota en itse
kokenut, mutta eräänä päivänä seisoin kotiini vievällä hiekkatiellä ja tunsin kummallisen
tunteen ja tajusin olevani minä. Aikaisemmin
olin vain Rauno. Rauno menee tänne ja Rauno tekee näin, mutta siitä asti ajattelin ja sanoin, minä menen tai minä teen. Minussa siis
heräsi minätietoisuus, joka johti myös siihen,
että ensimmäistä kertaa koin, mitä on punastuminen. Tuo minä olen -tietoisuus vaikutti veressäni. Se tietoisuus ei tietenkään ollut
mikään itsetietoinen, vaan alkoi kehittyä kohti
sitä ja mahdollisesti kohti korkeampaa tietoisuutta.
Aikoinaan minätietoisuus alkoi ilmetä ja kehittyä ihmiskunnassa ensin joissakin kehittyneimmissä yksilöissä, ehkäpä jossain miehuuden tai
täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Mutta olemme
ihmiskuntana tulleet siihen asti, että se ilmenee
jo lapsena. Samoin korkeampi tietoisuus herää
joissain kehittyneimmissä yksilöissä tänä päivänä jossain ns. miehuusiässä. Mutta tulevaisuudessa se tulee heräämään yhä useammalle
yhä aikaisemmin, kunnes koko ihmiskunta on
herännyt tuohon uuteen kosmiseen tajuntaan,
kehittyen sitten vähitellen kosmiseen tietoisuuteen, kaiken yhteyteen.

Minätietoisuus
Nykyisin meidän minätietoisuutemme herää n.
3-7v. vaiheilla. Se ei ole vielä itsetietoinen, vaan

Ihmiskunnan viisaat, uskontojen perustajat ja
filosofit, jotka ovat saavuttaneet korkeamman

tietoisuuden, ovat kertoneet siitä, turvautuen
monesti vertauskuvallisiin esityksiin. Koska
henkisten asioiden ilmaiseminen sanoilla kaikkien ulottuville on haasteellista. Pääsääntöisesti he
kertovat siitä tiestä tai tavasta, miten siihen tietoisuuteen edetään, miten se saavutetaan. Kuten
myös tiedämme, on näiden opetusten ympärille
syntynyt erilaisia uskontoja ja laajaa hartauskirjallisuutta.
Mestari ratsasti aasilla, jonka jälkeen aasit ratsastivat mestarilla, pitää harmillisen usein paikkansa.
Eräs ns. länsimainen mestari, joka oli eräässä
inkarnaatiossaan tunnettu Paavalina, on kertonut omasta heräämisestään kosmilliseen tajuntaan Damaskoksen tiellä. Se onkin ollut käytetty
kuvaus uuden ajan ja uudenlaisen tietoisuuden
heräämisestä nykyaikana, joka siis poikkeaa vanhasta itämaalaisesta tavasta.
Esteitä totuuden löytämiseen uuden tajunnan
tilan saavuttamiseen on monenlaisia. On niitä
ns. pienempiä jumalia kuten raha, kunnia, vaikutusvalta, jopa taiteet ja tieteet, uudet keksinnöt,
elintaso omine vaatimuksineen. Näitä kaikkia ja
varmasti vielä runsaammin on aina ollut tarjolla.
Näin myös Paavalin aikana kreikkalaiset ja roomalaiset olivat suvaitsevaisia monien jumalien
suhteen ja Paavalikin oli vain eräs uuden jumalan
palvelija ja hänet kutsuttiin kertomaan omasta
jumalastaan. Tästä on kuvaus Apostolien tekojen 17 luvussa jakeissa:
22. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: ”Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että
te suuresti kunnioitatte jumalia.
23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani
teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös
alttarin, johon oli kirjoitettu: ”Tuntematto-
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malle jumalalle”. Mitä te siis tuntemattanne
palvelette, sen minä teille ilmoitan.
24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän joka on taivaan ja maan
Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella,
ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse
antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on
säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat
hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
28. sillä hänessä me elämme ja liikumme ja
olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: ”Sillä me olemme myös hänen sukuansa”.
29. Koska me siis olemme Jumalan sukua,
emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen
kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
Tämä Paavalin esitys pitää paikkansa myös tänään, jolloin tuo alempien jumalien kirjo on
vielä eksyttävämpi, houkuttelevampi ja laajempi.
H.P.Blavatskyn, Pekka Ervastin, Paavalin tai
jonkun muun henkeä kokeneen kohdalla ei
tietenkään ole tärkeintä todistella hänen kokemuksestaan tai henkisestä asemastaan, vaan
tietenkin tärkeintä on hänen tai heidän ope-
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tukset siitä hengestä ja kuinka se saavutetaan. On kuitenkin olemassa kuvauksia ns.
uudestisyntymiskokemuksista
nykyaikana. Uskon sen myös olevan meille opiksi
ja kannustukseksi omalla taipaleellamme.
Mutta on myös paljon erilaisia opettajia
ja guruja, jotka ovat kuin susia lammasten vaatteissa ja omiansa eksyttämään kokemattoman pyrkijän. Näistä Jeesuskin
varoitti mm. Matt. 24: 23 Jos silloin joku
sanoo teille: ”Katso, täällä Kristus on”, tahi: ”Tuolla”, niin älkää uskoko.
24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos
mahdollista, valitutkin.
27.”Sillä niinkuin salama leimahtaa Idästä
ja näkyy aina hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.” sanoo Jeesus
opetuslapsilleen kertoessaan ajasta, jolloin
häntä ei enää ole heidän keskuudessaan.

Kosminen tajunta
”Kristus-tajunta laskeutuu ihmisiin suurissa henkisissä kokemuksissa, heissä itsessään
tapahtuvissa psykologisissa kokemuksissa.”
kirjoitti Ruusu-Ristin pitkäaikainen johtaja
Uuno Pore kirjassaan Kaikkiyhteys. Tuossa
kirjassaan, joka on koottu hänen pääasiassa
Ruusu-Ristin juhlamatineaesitelmistä, hän
on puhunut tutkimuksistaan kaikkiyhteyskokemuksista. Eräänä tutkimuskohteena
hän on käyttänyt kanadalaisen mielisairaalan ylilääkäri ja lääketieteen tohtori Richard
Maurice Bucken teosta: ”Kosminen tajunta, tutkimus ihmistajunnan kehityksestä”
ensimmäinen painos siitä ilmestyi 1901 ja
XVI painos 1951 kirjaa ei tiettävästi ole
suomennettu.

U.P.: ”Bucken oma kokemus oli seuraavanlainen. Oli varhaiskevät. Hän oli hiljattain täyttänyt 35 vuotta. Hän ja hänen kaksi ystäväänsä
olivat viettäneet illan lukien Wordsworthia,
Shelly`ä, Keatsá, Browingia ja erikoisesti
Whitman´ia. Ystävykset olivat eronneet toisistaan puolen yön tienoissa, ja Buckella oli
pitkä ajomatka. Hänen mielensä oli tyyni ja
rauhallinen, voimakkaasti illan mielikuvien ja
tunnelman vallassa, minkä illan lukeminen ja
keskustelu oli aiheuttanut. Hän oli hiljaisen,
melkeinpä passiivisen iloisuuden tilassa. Aivan yhtäkkiä, ilman minkäänlaista varoitusta,
hän huomasi olevansa kiedottuna tulenliekinväriseen pilveen. Hetkisen hän ajatteli tulipalon syttyneen suuressa kaupungissa; mutta
pian hän tiesi valon olevan sisällään. Välittömästi sen jälkeen hän tunsi suurta riemua,
suunnatonta iloa ja sen yhteydessä tai heti
sen jälkeen järjen valaistumista, mitä on aivan mahdoton kuvailla. Hänen aivoihinsa iski
”Brahman Loiston salamanisku”, joka aina
siitä lähtien valaisi hänen elämäänsä; hänen
sydämeensä tipahti pisara Brahmaan autuutta, ja jätti häneen siitä hetkestä alkaen ikuisiksi ajoiksi taivaan jälkimaun, kuten hän sitä
kuvaili. Hän näki ja tiesi, että Kosmos ei ole
kuollutta ainetta vaan elävä Läsnäolo, että ihmisen sielu on kuolematon, että maailmankaikkeus on niin rakennettu ja järjestetty, että
kaikki asiat työskentelevät yhdessä kaikkien ja
jokaisen hyväksi, että maailman perusperiaate
on se, mitä me sanomme rakkaudeksi, ja että jokaisen ihmisen onni ajan mittaan on ehdottoman varma. Hän väittää, että hän oppi
enemmän noiden muutamien sekuntien aikana, minkä tuo valaistuminen kesti, kuin aikaisemmin kuukausia vieläpä vuosia kestäneissä
opinnoissa, ja että hän oppi paljon sellaista,
mitä mikään tutkimustyö ei koskaan olisi voinut opettaa.

Itse valaistuminen ei kestänyt kauemmin kuin
jonkin pienen hetken, mutta sen vaikutukset
osoittautuivat häviämättömiksi; hänen oli
mahdotonta koskaan unohtaa, mitä hän tuona aikana näki ja tiesi; hän ei koskaan voinut
epäillä sitä totuutta, joka silloin syntyi hänen
sielussaan. Tuo kokemus ei uusiutunut sinä
yönä eikä myöhemminkään.”
Tämä kokemus on hyvin yhteneväinen siihen,
mitä Paavali kuvaa ns. Damaskos-kokemuksessaan tai mitä tapahtui Helluntai-kokemuksessa Jeesuksen opetuslapsille. Tällaiset
kokemukset voivat tulla henkisinä vuodatuksina ryhmiin meidän ajallamme, mutta poiketen hurmoshenkisistä tapahtumista, näissä
kokemuksissa on läsnä järjen valaistuminen.
Otan tähän Mika Waltarin kuvauksen tapahtumasta, jonka hän koki Roomassa: ”tätä
voi sanoa eräänlaiseksi tietoisuuden laajentumiseksi, että siis jonkunlaisena selittämättömänä, käsittämättömänä tuokiona tajusin
jotakin, jotakin Jumalan olemuksesta. Siihen liittyi hyvin voimakas kirkkauden ja
valon aistimus, joka ei johtunut ainoastaan
säteilevästä auringon paisteesta syksyisessä Roomassa. Juuri tämä kaikkien ongelmien selviäminen sillä tavoin, ettei ylipäänsä
ollut mitään ongelmia, vaan tajusin jotakin
siitä, että kaikki, mitä tapahtui oli niin käsittämätöntä, niin yliluonnollisen järjen – ehkä
järki on väärä sana – jonkin voittamattoman… saavuttamattoman… ainoan, mitä
voi sanoa täydelliseksi… tulosta, jossa yksi
ainoa mitättöminkin asia saattaa johtaa syyketjunsa suorastaan vuosituhansien takaa.
Ehkä jotain tällaista Jeesus tarkoitti sanoessaan, ettei varpunenkaan putoa oksalta meidän taivaallisen isämme tietämättä…”
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Tämän tajunnantilan kokeneiden sanotaan
olevan koko nykyisen sivistyksemme takana.
Niin että vaikutus on ollut vallitsevana viimeiset 2500 vuotta ja varsinkin viimeiset 500
vuotta. Vaikkakaan nämä henkilöt eivät ole
lukumäärältään suuri, ovat he luoneet kaikki suuret uskonnot. He kuuluva kuin samaan
perheeseen, joita yhdistää uudestisyntymisen
kokemus.
Tuolla kokemuksella on myös eräänlaiset tunnusmerkit
1. Tajunnan kohoutuminen ylöspäin ja sen
laajentuminen
2. Autuuden, ilon, täydellisyyden tuntemus
3. Suuresti valaistunut järki
4. Kuolemattomuuden varmuus
5. Sen äkillisyys, mutta samalla sen muiston
pysyvyys
6. Ihmisen luonteen ja pyrkimyksen vakavuus
7. Kokemuksen sattuminen yleensä täysi-ikäisenä
8. Sen antama viehätys persoonallisuudelle ja
melkein silmin-nähtävä loiste ulkonäössä –
ainakin kokemuksen aikana
9. Se tapahtuu päivätajunnassa.
Ihmiset jotka ovat kokeneet kyseisen kokemuksen, tunnistavat tuon saman kokemuksen
muissa ihmisissä, esim. heidän kirjoituksissaan. He ikään kuin muodostavat uuden henkisemmän ihmisyhteisön. Tuon yhteisön
jäsenet pyrkivät omalta osaltaan herättelemään muita. Kuten esim. Mika Waltari, joka
Ihmisen ääni -kirjan mukaan piti tavoitteenaan kirjoittaa siten, että ”lukijat ymmärtäisivät paremmin veljiään ja sisariaan. Ihminen,
joka on oppinut rakastamaan, kuulee Jumalan
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äänen itsessään. Waltarille Jumala on hyvä ja
viisas tuomari, joka löytää ihmisen, kun on
tarkoitus.” (Erkki Niinivaara)

Lopuksi Pyhä ehtoollinen
Ihminen, joka on tuollaisen henkisen kokemuksen jälkeen kulkenut pitkän tien, toiminut henkensä ohjaamana, muita auttaen ja
herätellen, voi jossain vaiheessa kokea pyhän
ehtoollisen ihmeellisen kokemuksen. Niin
kuin minulle kertoi eräs jo edesmennyt Ruusu-Risti veli. Hän oli eräässä Ruusu-Ristin
looshi-kokouksessa päivätietoisuudessaan
kokenut ehtoollisen kokemuksen samanaikaisesti, kun kokous oli edennyt normaalin
käytännön mukaan.
Ehtoollisen sakramentissa annetaan Kristuksen veri ja ruumis. Mitä ne teosofisesti
ymmärrettynä tarkoittavat, onkin jo oma aiheensa.

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain
Iitti • Pauli Loikala 040 838 1017
Jyväskylä • Kirsi Toivonen 050 378 7335
Kuopio • Jouko Ikonen 050 341 8795
Lappeenranta/Taipalsaari • Paula Monto 040 590 4918
Oulu • Vesa Raappana 044 279 6393
Porvoo • Jorma Aunela 040 969 2096
Rovaniemi • Marketta Mylläri 040 762 6454
Siilinjärvi • Antti Savinainen 050 494 9597
Tampere • Alpi Ikäheimonen 0400 238 769
Turku • Saara Lintera 041 451 0591
Vihti • Jukka Sarno 040 567 7485

Mika Waltarin runo

Kristus-pää
Minä tiedän, että vielä monta kertaa
tulevat tuskalliset yöt.
Minä tiedän, että vielä monta kertaa
tulen luoksesi haavaisin jaloin.
Mutta enää en pelkää.
Sinä iltana sain tuntea,
että sinä olet rakkaus, se rakkaus,
jota ei voi ymmärtää, eikä sanoin lausua,
jonka voi vain aavistaa.
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H. P. Blavatsky

Teosofiset Mahatmat
Julkaistu ensimmäisen kerran The Path -lehdessä New Yorkissa v. 1886.

Vilpittömällä ja syvällä surulla – kuitenkaan

yllättymättä, koska jo vuosia sitten valmistuin kuulemaan tällaisia mielenilmaisuja –
olen lukenut Rochesterissa julkaistun Occult
Word -lehden johtavan artikkelin, jonka olivat
kirjoittaneet rva J. Cables ja hra W. T. Brown.
Siinä mm. sanotaan: ”Toivottuamme hartaasti, että pääsisimme kosketukseen teosofisten
Mahatmojen kanssa, me... olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että on turhaa rasittaa
silmiään ja yrittää nähdä Himalajalle...”
Ovatko Mahatmat taikka itse
teosofit syypäät tähän, on kysymys, joka vielä on ratkaisematta.
Se on pysynyt ratkaisemattomana monta vuotta, ja nyt se täytyy ratkaista, kun kaksi henkilöä
nimikirjoituksillaan vahvistaen
valittavat, että ”emme juokse itämaisten mystikkojen perässä, jotka kieltäytyvät auttamasta
meitä”. Lauseen viimeiset sanat velvoittavat
tutkimaan asiaa. Pyydän saada tehdä muutamia huomautuksia niiden johdosta.
Aluksi on sanottava, että koko artikkeli on kuin
juhlallinen julistus. Se on keskitetty ja vapautettu raamatullisen ilmauksen liiallisuudesta ja
päätyy seuraavaan selittävään toteamukseen:
”Olemme kolkuttaneet heidän ovelleen, ja he
eivät ole vastanneet meille. Olemme rukoilleet
leipää, ja he ovat evänneet meiltä jopa kiven.”
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Syytös on todella vakava, kuitenkaan se ei ole
totuudellinen eikä vilpitön.
Koska ensimmäisenä Yhdysvalloissa saatoin
yleisön tietoon Mestarien olemassaolon ja
paljastin Euroopassa ja Amerikassa kahden
tähän saakka tuntemattoman Veljeskunnan
jäsenen nimet, jotka muutamat mystikot ja vihityt kaikkina aikoina ovat tunteneet ja joita
itämailla, erikoisesti Intiassa aina on kunnioitettu, uskon, että velvollisuuteni
on selittää koko tilanne. Tunnen
itseni pääsyylliseksi, ja selitykseni tekee ehkä hyvää muutamille ja
kiinnostaa toisia.
Älköön kukaan ajatelko, että haluan puolustaa noita, jotka eivät
kaipaa minkäänlaista puolustajaa.
Aikomukseni on esittää yksinkertaiset tosiasiat, arvosteltakoon sitten tilannetta sen mukaan, minkä se ansaitsee. Veljiemme
ja sisariemme selvään toteamukseen, että he
jyvien asemesta ovat saaneet vain «akanoita»
ja «ajaneet takaa vieraita jumalia» tulematta
hyväksytyiksi, minä puolestani kysyn suoraan:
«Oletteko varmoja siitä, että olette kolkuttaneet oikealle ovelle? Oletteko vakuuttuneita
siitä, ettette ole kadottaneet oikeaa suuntaanne pysähtyessänne niin usein matkanne varrella vieraille oville, joiden takana odottivat
etsimienne olentojen pahimmat viholliset?”

Meidän MESTARIMME eivät ole ”kateellisia
jumalia”, he ovat yksinkertaisesti pyhiä kuolevaisia, kuitenkin moraalisesti, älyllisesti ja henkisesti korkeammalla kuin tavalliset maalliset
olennot. Olivatpa he miten pyhiä ja mysteeritieteessä edistyneitä tahansa, he ovat yhä ihmisiä, Veljeskunnan jäseniä, jotka ensimmäisinä
alistuvat vanhoihin ja kunnioitettuihin lakeihin
sekä määräyksiin. Eräs ensimmäisistä määräyksistä on, että itää kohti matkalle lähtevien
kokelaiden tulee mysteereiden vartijain työn
helpottamiseksi edetä tietään suoraan eteenpäin pysähtymättä jokaiselle sivutielle tai polulle ja yrittää yhteyttä toisiin «Mestareihin» ja
toisten oppien tunnustajiin, useinkin vasemman käden tieteiden harjoittajien, edelleen
että heillä on luottamusta, uskoa ja kärsivällisyyttä monien muiden vaadittavien ehtojen lisäksi. Jos he erehtyvät
kaikessa tässä alusta loppuun saakka, niin mitä oikeutta heillä on velvoittaa Mestareita auttamaan heitä?
Kun kerran teosofista on tullut opetuslapsi tai hän on saavuttanut erikoisen suhteen Mestariin,
hänen tulee olla tietoinen molemminpuolisesta lupauksesta, joka sanattomasti
– jollei sanallisesti – on annettu ja hyväksytty näiden kahden välillä, sekä siitä, että tällainen lupaus on pyhä. Se koskee seitsemän
vuoden koeaikaa. Jos kokelas tänä aikana kaikista inhimillisistä vajavaisuuksista ja erehdyksistä huolimatta jokaisen kiusauksen tullen
pysyy uskollisena valitulle Mestarilleen sekä
uskollisena sille seuralle, joka on perustettu
Mestareiden toivomuksesta ja toimii heidän
valvonnassaan, niin hänet vihitään... ja hänellä
on lupa siitä lähtien varauksettomasti olla yhteydessä guruunsa. Mestari yksin pystyy arvioi-

maan, onko chelan näiden seitsemän vuoden
aikana erehdyksistään ja synneistään huolimatta mahdollista saada tiedotuksia gurultaan.
Siten tärkeä ja ainoa vaadittu ehto on, että kokelas eli chela koeaikana on uskollinen Mestarilleen sekä hänen tarkoitusperilleen. Tämä
ehto on välttämätön ei siksi, että Mestari pitää
kiinni oikeuksistaan, vaan siksi, että, jos magneettinen yhteys kerran katkeaa, sitä on kaksin kerroin vaikeampi solmia uudelleen, eikä
meillä ole oikeutta vaatia, että Mestarit jännittävät voimiaan niiden hyväksi, joiden tulevan
suunnan ja lopullisen luopumisen he usein
selvästi voivat ennakolta nähdä. Kuinka monia onkaan sellaisia, jotka odottavat – haluaisin
väittää – suosionosoituksia etukäteen, ja kun
he pettyvät, niin sen sijaan, että
he nöyrästi tunnustaisivat omat
heikkoutensa, he syyttävät Mestareita itsekkyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta. He ovat
valmiit tieten tahtoen katkaisemaan yhdistävän langan kymmenen kertaa vuodessa ja odottavat
joka kerta, että heidät otetaan takaisin entisillä ehdoilla. Tunnen
erään teosofin – nimeä mainitsematta, vaikka
toivottavasti hän tässä tuntee itsensä – hiljainen, älykäs nuori mies, luonteeltaan mystikko,
joka harkitsemattomassa innossaan ja kärsimättömyydessään vaihtoi sekä Mestareita
että mielipiteitä noin puolen tusinaa kertaa
vähemmässä kuin kolmessa vuodessa. Ensin
hän tarjoutui kokelaaksi, hyväksyttiin ja antoi
chela-lupauksensa. Hänellä oli useita todistuksia oman Mestarinsa fyysisestä läsnäolosta.
Sitten hän meni naimisiin, etsi toisia Mestareita, tuli innokkaaksi ruusuristiläiseksi, palasi teosofiaan ja pyrki ”hyväksytyksi chelaksi”,

35

mutta Mestari pysyi vaiti, jolloin hän luopui
kokonaan Mestaristaan etsiäkseen omien sanojensa mukaan vanhaa ”essealaista Mestariaan tutkiakseen henkiä hänen nimessään».
Occult Word -lehden toimittaja ja hänen sihteerinsä ehdottavat «vertavuotavin jaloin heittäytyen hengessä hänen eteensä», että «Hän
(Jeesus) vielä kerran ottaisi heidät siipiensä
suojaan» jne. Tietenkin «nasarealainen Mestari» ottaa heidät suojelukseensa, mutta kuitenkin he joutuvat elämään «akanoista” ja
”sokeasta uskosta”. Tämän he itse voivat parhaiten arvioida, eikä kenelläkään seurassamme ole oikeutta sekaantua heidän yksityisiin
käsityksiinsä.
Niille teosofeille, jotka yleensä ovat tyytymättömiä seurassamme, ei kukaan ole antanut
mitään harkitsemattomia lupauksia, kaikkein
vähimmin tämä seura tai sen perustajat ovat
tarjonneet Mestareita jonkinlaisina kiiltokuvapalkintoina parhaiten käyttäytyneille. Vuosien
varrella on jokaiselle uudelle jäsenelle kerrottu, että hänelle ei luvata mitään vaan hän saa
kaiken oman henkilökohtaisen ansionsa mukaan. Teosofi on kaikessa toiminnassaan vapaa ja esteetön. Jos syntyy tyytymättömyyttä,
se ei aiheuta vahinkoa muualla, ellei henkilö
ole tarjoutunut Mestareiden palvelukseen.
Teosofisen Seuran olemassaolon yhdentoista
vuoden aikana olen tuntenut seitsemästäkymmenestäkahdesta sääntöjen mukaisesti hyväksytystä koetukselle asetetusta chelasta sekä
sadoista maallikkokokelaista ainoastaan kolme, jotka tähän mennessä eivät ole epäonnistuneet, ja vain yhden, joka on täydellisesti
onnistunut. Ketään ei pakoteta opetuslapseuteen, mitään lupauksia ei lausuta, tehdään vain
molemminpuolinen sopimus Mestarin ja op-
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pilaaksi pyrkijän välillä. Totisesti monet ovat
valitut – tai vain harvoilla on kärsivällisyyttä
katkeraan loppuun saakka, jos nyt voimme sanoa katkeraksi hellittämättömyyttä ja määrätietoisuutta.
Ja miten on Teosofisen Seuran laita yleensä ulkopuolella Intian? Kuka monesta tuhannesta
jäsenestä elää tällaista elämää? Voiko kukaan
sen perusteella, että hän on ehdoton kasvissyöjä – elefantit ja lehmätkin ovat sellaisia – tai
sattuu viettämään pidättyväistä elämää myrskyisen nuoruuden jälkeen tai tutkii Bhagavad
Gitaa ja «joogafilosofiaa» sieltä täältä, väittää,
että hän on teosofi Mestareiden mielen mukaan? Kuten munkin kaapuun pukeutuminen
ei riitä munkiksi tulemiseen, ei myöskään ulkonäöstä voi tuntea jumalallisen viisauden uskollista seuraajaa.
Katsokaamme ympärillemme ja nähkäämme
nk. YLEINEN veljeytemme. Mitä siitä on
tullut näiden yhdentoista vuoden kuluessa
Euroopassa ja Amerikassa, ja mitä seurasta,
joka perustettiin oikaisemaan kristinuskon
räikeitä erehdyksiä, karttamaan kiihkoilua ja suvaitsemattomuutta, tekopyhyyttä ja
taikauskoa sekä edistämään universaalista
rakkautta, joka ulottuu aina mykkiin luontokappaleisiin saakka? Ehkä yhdessä asiassa
olemme onnistuneet paremmin kuin kristityt veljemme: olemme hävittäneet jokaisen
dogmin ja nyt oikein ja viisaasti hävitämme
viimeiset jäännökset muodollisesta auktoriteetista. Mutta kaikissa muissa suhteissa
olemme yhtä huonoja kuin he: panettelemme, arvostelemme ja moitimme toisiamme.
Onko kaikki tämä Mestareiden vika? HEIDÄNKÖ olisi autettava niitä, jotka potkuilla
ja häväistysjutuilla auttavat toisia pelastuakseen ja itsekkyydestä vapautumisen tielle?

Olemmeko todella esimerkkinä maailmalle
ja sopivia seuraajia Himalajan askeeteille?
Vielä muutama sana ennen kuin lopetan. Minulta varmaan kysytään: ”Ja kuka te olette
huomaamaan virheitä meissä? Oletteko te,
joka väitätte olevanne yhteydessä Mestareihin
ja vastaanottavanne päivittäin heidän apuaan,
niin pyhä, virheetön ja sen arvoinen?”
Tähän minä vastaan: EN OLE. Luonteeni on
epätäydellinen ja virheitä täynnä, vajavaisuuteni ovat monet ja silmiinpistävät, ja sen johdosta karmani on raskaampi kuin kenenkään
toisen teosofin. Se on – ja sen täytyykin olla – niin kauan kuin olen tässä. Olen sidottu
häpeäpaaluun vihollisteni ja myös muutamien
ystävieni maalitauluna. Mutta olen ilolla hyväksynyt tämän koettelemuksen. Miksi? Koska tiedän, että kaikista virheistäni huolimatta
ylläni lepää Mestarin siunaus. Ja syy siihen
yksinkertaisesti on tämä: kolmenkymmenen
viiden vuoden ajan ja kauemminkin, aina
vuodesta 1851 lähtien, jolloin näin Mestarini fyysisesti ja henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran, en ole koskaan kieltänyt, en edes
ajatuksissani epäillyt hänen olemassaoloaan.
Huuliltani ei koskaan ole päässyt moitteen
sanaa eikä vaikeimpienkaan koettelemusten
hetkinä silmänräpäykseksikään aivoissani ole
välähtänyt kapinahenkeä.
Alusta alkaen olen tietänyt, mitä minulla oli
odotettavissa, sillä minulle oli kerrottu, mitä
en koskaan ole lakannut toistamasta toisille: Niin pian kuin henkilö astuu sille polulle, joka johtaa pyhien Mestareiden, noiden
alkuperäisen viisauden ja totuuden vartijoiden ashramiin, hänen karmansa – sen sijaan,
että se jakautuisi koko pitkän elämän osalle –
käy hänen kimppuunsa äkkiä ja puristaa ko-

ko voimallaan. Hän, joka vakaasti luottaa ja
uskoo Mestariinsa, kestää paineen ja läpäisee
koettelemukset voitokkaasti. Se raukka, joka
epäilee ja pelkää vastaanottaa asiaan kuuluvia
velvollisuuksia, joka yrittää väistää, kun hänelle tehdään oikeutta, EPÄONNISTUU. Hän ei
voi paeta karmaansa, mutta hän kadottaa sen,
mitä varten hän on vaarantanut sen ennenaikaiset purkautumiset.
Tämän vuoksi karmani käyttäen vihollisiani
tiedottomina aseina niin säälimättömästi on
lyönyt minua, ja kaiken tuon olen kestänyt.
Olin varma, että Mestari ei salli minun menehtyä, että hän aina ilmestyisi yhdennellätoista hetkellä, kuten ilmestyikin.
Kolme kertaa hän pelasti henkeni, viimeisellä
kerralla vastoin tahtoani, jolloin palasin tähän
kylmään ja pahaan maailmaan rakkaudesta
häneen, joka on kertonut minulle sen, mitä
tiedän ja tehnyt minusta sen, mitä olen. Sen
vuoksi teen hänen työtään ja seuraan hänen
käskyjään, ja tämä on antanut minulle leijonan
voimat kestämään sellaisia niin fyysisiä kuin
mentaalisiakin iskuja, joista yksi ainoa olisi
tappanut kenen tahansa teosofin, joka olisi
epäillyt tätä voimakasta suojelusta.
The Theosophist, syyskuu 1964
Lyhentäen suom. H. O.
Teosofi — marraskuu, 1965
Alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan:
https://www.filosofiaesoterica.com/
the-theosophical-mahatmas/
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Luonnosta lautaselle herkuttelua -villivihanneksia,
rohtokasveja, syötäviä kukkia, luontaiskosmetiikkaa
ja aromaterapiaa
Tietoisuuden Tila Kemiönsaari 15 – 17
toukokuu 2020, perjantai - sunnuntai

Villivihannekset

ovat voimaruokaa, jota ihmiskunta on käyttänyt koko olemassaolonsa.
Niiden ravintoarvot ovat moninkertaisia verrattuna viljeltyihin ja jalostettuihin kasveihin.
Rohtokasveja on käytetty aina ja ne parantavat
meitä myös tulevaisuudessa. Tiibetissä on tunnettu kukkapaasto ja silloin syödään pelkästään
kukkia pitämään yllä terveyttä ja nuoruutta.
Villivihannesten kausi alkaa jo huhtikuussa ja
kestää myöhäiseen syksyyn.
Leirillä on luovaa kokkaamista hyvissä keittiötiloissa.
Yhdessä kokaten oppii –
saa mukaansa myös ihania
reseptejä.
Tutustumme villivihanneksiin mitä löytyy lähiluonnosta. Opiskelemme myös
fytonomiaa eli kasvilääkintää. Piharatamo laastariksi,
nokkonen mistä saa raudan
lisäksi kalsiumia tai kamomillan kukat rauhoittavaksi
teeksi! Syötävissä kukissa on
paljon ravinteita. Mikäli luonto jo suo teemme
yrttivihdat ja jalkahaudevedet saunaa varten.
Käytämme tuttuja kasveja, jätämme rauhoitetut, myrkylliset ja harvinaiset luonnonrauhaan.
Luonnossa on paljon myrkkykasveja – jopa
tappavia, ne on syytä oppia.
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Villivihanneksia voi käyttää kaikessa ruuanlaitossa kuten salaateissa, lämpimissä ruuissa,
juomissa, leivonnaisissa ja jälkiruuissa. Käymme läpi muita kasvukauden hyötykasveja ja
siemeniä ja juuria. Voikukan juurista saa japanilaista tempuraa tai kahvinkorviketta. Takiaisen juuri on myös ruokaa. Emme väheksyä
edes juolavehnän juuria, niitä myytiin aikoinaan apteekissa. Entäpä nokkosensiemenet,
tammenterhot tai pihlajanmarjat! Luontaiskosmetiikka on trendikästä. Sitä voi valmistaa
itse lähiluonnon raaka-aineista. Käymme läpi jonkin verran kotikonstein toteutettavaan
kosmetiikkaan
sopivia
kasveja. Samoin puhumme aromaterapian eteerisistä öljyistä. Niitäkin on
käytetty aina.
Villivihannekset ovat kuuluneet aina elämääni.
Työskentelin legendaarisessa Kasviksessa minne
tultiin kysymään lähtisikö
joku perustamaan Hyötykasviyhdistystä professori Toivo Rautavaaran
kanssa. Sen jälkeen olin
perustamassa Maatiainen
yhdistystä. Kiinnostus villivihanneksiin ja
luonnonlääkekasveihin on vienyt maailmalle
kuten venäläisiin syrjäkyliin, Eestiin, ValkoVenäjälle, Japaniin, Ruotsiin, Latviaan ja Bulgariaan. Myös intiaanien parissa opin paljon
villivihanneksista. Olen opiskellut fytonomiaa

ja tehnyt töitä sen parissa. EU- projekteissa olin
laatimassa luontaiskosmetiikan sääntöjä.
Suomi on monen kasvuvyöhykkeen maa. Kemiönsaari edustaa etelän saaristoluontoa ja siellä kasvava kevätesikko on harvinainen muualla.
Lapissa tuntureilla kasvaa voimakasvi ruusujuuri ja väinönputki.
Villisleirille on tultu eri paikkakunnilta ja
kernaasti saa tuoda mukanaan villivihanneksia omasta lähiympäristöstä. Kasvimailla ja
puutarhoissa on jo toukokuussa
kaikenlaisia
rikkaruohoja villivihannesruokien raaka-aineeksi. Kemiönsaarella ei
kasva kaikkea luontomme rikkaasta villivihannesfloorasta.
Kurssi toteutuu kuningas Arthurin pyöreän
pöydän ritarien hengessä missä saa kertoa
kasvitarinoita. Tietysti tarinoimme Tietoisuuden tilan hengessä ihmisen tietoisuuden kasvusta. Eikä muuten ole kauan siitä,
kun luonnonhenget kuuluivat maailmankuvaamme – sitäkin voimme laajentaa. Niistä
on paljon suomalaisissa saduissa tai Shakespearen näytelmissä. Luontoretkien ja keittiötyöskentelyn lisäksi teoreettista opetusta
ja kuvien katselua kasvien tunnistamiseksi.
Sanotaan inspiraation tuodun kuningas Arthurin pyöreän pöydän ritareille syömisen
yhteydessä, koska syöminen on muodonmuutosta maallisesta henkisiksi voimiksi
varsinkin sen tapahtuessa agapeerakkauden
yhteishengessä.

Aloitamme perjantaina 15. toukokuuta klo
18. Teetä ja kahvia on tarjolla klo 16 alkaen.
Päätämme sunnuntaina 17. kesäkuuta ruokailuun, ajankohdan sovimme paikan päällä. Leirin hinta on ainoastaan 130 € sisältäen
opetuksen, majoituksen, rantasaunan, kahvit/
virvokkeet ja ruokailut (liinavaatteet 10€ - ota
omat). Kurssikeskus on meren rannalla keskellä luonnonrauhaa. Majoitus päärakennuksessa 1 tai 2 hengen huoneissa.
Kurssin vetäjä Anne Paalo, anne.paalo@
gmail.com 050 5706105.
Toimittaja, tietokirjailija,
kasvien ja luontaistuotteiden erityisasiantuntija, kasviskokki, joka
on järjestänyt paljon
kasvi- ja luontomatkoja. Toinen vetäjä on
kokki Esko Savelius. Ilmoittautumiset myös
kurssikeskuksen isäntä Keijo Remes, info@
tietoisuudentila.fi, 040 416 7878. Kysy kimppakyytejä. Osallistujia voidaan hakea Kemiön
keskustan linja-autoasemalta. Samoin perille
pääsee veneellä. Sydämellisesti tervetuloa!
Kartta ja kuvagalleria www.tietoisuudentila.fi,
Facebook/ Tietoisuudentila. Osoite Villa Näset, Merikodintie 20, Västanfjärd. Kemiönsaari (hyvä tieyhteys perille). Osallistuminen
vahvistetaan suorittamalla maksu tilille FI42
4730 0010 3612 43 / Tietoisuuden Tilan tuki
ry. Toivomme sitoutuneita ilmoittautumisia.
Tervetuloa!
Anne Paalo
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Notre Dame - Neitsyt Maria
Anne Paalo
NOTRE DAME – Meidän Rouva tai Valtiatar.
Katedraali sijaitsee keskellä Pariisia Seinejoen
lie de la Cites saarella. Se edustaa goottilaista
arkkitehtuuria, jonka juuret ovat 1140-luvun
Ranskassa. Kirkot tavoittelevat korkeutta ja
pyörökaarien tilalla ovat suippokaaret koristeineen ja tornin huippuun asetettuine ristikukkineen. Ikkunoina on lasimaalauksia,
joiden läpi siivilöityi värillistä valoa. Sen mahdollisti maaleissa olevat metallihiukkaset, elettiin alkemian aikoja. Rakentaminen alkoi 1163
ja valmistui 1345. Pituus 130 m, leveys 48 m,
korkeus 35 m. 15.4.2019 syttyi tulipalo ja oli
vaarassa romahduttaa katedraalin. 1200-luvun
kolme suurta pyöreää ruusuikkunaa säästyivät palossa.
Tulipalossa keskitorni ja katto romahtivat. Katon reunoilla olevat mehiläisyhteisöt
pelastuivat, mehiläisiä savu
vain rauhoitti ja ne nukkuivat tulipalon ajan. Tulipalossa
1200- luvulta olleet tammihirret – 1300 runkoa – paloivat. Monet rikkaat lahjoittivat
suuria summia korjaustöihin
ja lyhyessä ajassa korjaukseen
kertyi melkein miljardi euroa. Kun elämme
varjojen maailmassa, sekin synnytti vihakampanjan, kun maailmassa on nälänhätää, sotia
ja ilmastokatastrofi uhkaamassa ja rahaa pitäisi antaa ympäristöjärjestöille ja vastaaville,
jotta voidaan palkata lisää tutkijoita tutkimaan
ympäristökatastrofien etenemistä. (Muistan,
kun Tapio Kaitaharju kertoi, että tulevaa ympäristökatastrofia seurataan tutkimuksilla ja ei
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oikein tehdä mitään konkreettisia ratkaisuja.)
Lahjoittajat tuomittiin, koska se oli kuulemma taas todistus, kuinka rahaa on maailmassa,
vaikka kuinka, mutta rikkaat pihistelevät sen
kanssa ja kohde rahoille oli väärä. Meillä on
jonkinlainen ”ristiinnaulitse” huutokulttuuri.
Digitaalinen tiedonsiirto saa lyhyessä ajassa
miljoonat ihmiset kaikkialla mukaan melko
alhaisiin astraalisiin kampanjoihin. Ihmiset
eivät yleisellä tasolla ymmärrä näitä mustia
astraaliharsoja joita näin muodostuu, mutta
Notre Damen palo toi tietoisuuteen tärkeän
kulttuurikohteen, jolla on useita kulttuurikerrostumia.
Notre Dame rakennettiin alun
perin kahden vanhan kirkon
raunioille, toinen oli Rooman
valtakunnan aikainen Jupiter
-temppeli. Viktor Hugon romaani Pariisin Notre Dame ja
sen kellonsoittaja sai aikaan,
että huonokuntoinen katedraali entisöitiin 1845 - 1864.
Tarina sijoittui 1400-luvulle. Päähenkilö on raajarikko
kellonsoittaja Quasimodon.
Notre Damen arkkidiakoni ihastuu kauniiseen
romanityttö Esmeraldaan. Kirkon säännöt estävät maallisen rakastumisen. Vastarakkautta
hän ei saa, vie tytön kidutettavaksi ja määrää
hirtettäväksi. Kellonsoittaja kaappaa tytön
turvaan katedraaliin, mutta arkkidiakoni ei anna periksi ja sotilaat tuovat tytön taas hirtettäväksi. Draamaan kuuluu, että rampa ja tyttöön
myös rakastunut kellonsoittaja, syöksee arkki-

diakonin korkealta kirkosta alas kuolemaan.
En tiedä onko antifiktiivinen tarina eli totta
ja tarua.
Temppeliritarien veljeskunta oli keskiajalla
mahtava sotilaallinen, poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen yhteisö, johon on liitetty paljon huhuja, salaliittoteorioita, legendoja
Graalin maljasta, liiton arkista, kymmenestä
käskystä ja niiden löytöpaikoista. Heillä oli
hallussa myös Jeesuksen ristinpuu, viisasten
kivi ja muuttivat rautaa kullaksi eli olivat alkemisteja. Kun rikkaan temppeliritariston vainot
ja kidutukset alkoivat, heitä paneteltiin paholaisen palvelijoina ja irstailijoina. Temppeliritarit liittyivät aikansa islamilaisuus-invaasion
vastustamiseen. Aikoinaan saivat Jerusalemissa kristityt ja juutalaiset suorittaa riittejään
yhdessä muslimien kanssa, mutta 100-luvulla
islamiin kääntyneet turkkilaiset seldzukit valtasivat suuren osan Lähi-Itää ja Jerusalemia ja
alkoi juutalaisten ja kristittyjen sorto. Jerusalem ja sitä ympäröivä pyhä maa oli vapautettava vääräuskoisista ja alkoi ristiretkien aika.
Kirkko lupasi antaa kaikki synnit anteeksi ja
sen takia ristiretkeläisissä oli paljon katuvia rikollisia. Myös kuningas Salomonin temppelin
uskottiin sijainneen Jerusalemissa. Temppeliritarikunnan synnylle oli sosiaalinen tilaus.
Henkisessä mielessä kuningas Salomonin
temppeli ei ole fyysisellä tasolla. Sen rakentaminen on vertauskuvaa henkisestä kasvusta
täydelliseksi ihmiseksi. Vaikka siinä maskuliininen voima rakentaa, niin feminiininen puoli
eli Saaban kuningatar tulee tarkistamaan, onko työ tehty oikein. Salomonin temppeli liittyy
myös vapaamuurariuteen ja sanotaan temppeliritarien antaneen mallin nykyaikaiselle vapaamuurariudelle. Järjestö oli myös henkinen
ja kristillinen.

Temppeliritarit antoivat lupauksen elää siveästi tai sanon mieluummin eettisesti, ilman
omaisuutta almujen varassa. Järjestössä on
jotakin yhtymäkohtia alkukristillisiin yhteisöihin kuten Bulgariassa eläneisiin bogomiileihin
ja Ranskan kataareihin. Pelkkien almujen varassa ei mitään rakenneta ja aatteelle tarvittiin
rikkaita suojelijoita sekä varain- ja jäsenhankintakampanjoita. Konsulttina Bernhard
Clairvauxlainen, ranskalainen munkki ja myöhemmin pyhimys oli laatimassa sääntöjä ja
vaatetusta – valkoinen kaapu, jossa punainen
risti. Uskonnollinen missio ja ritarihyveet sai
tukea paaveilta, kuninkailta ja papeilta. Temppeliritarit suojelivat pyhiinvaeltajia, kehittivät
kuljetus- ja pankkipalveluita luomalla pankkisiirron ja shekin, joilla voi nostaa rahaa järjestön rahalaitoksissa Euroopassa ja Lähi-Idässä
eli loivat nykyisen pankkijärjestelmän. Siinä
syntyi yhteisöllinen verkosto laajoine maaaloineen mikä oli aikainen malli EU:lle. Temppeliritarien unelma oli panEurooppa mistä
myös Pekka Ervast on kirjoittanut. Rikkaiden
ritarien linnojen ympärille syntyi laajoilla maaalueilla työyhteisöjä ja maataloutta. Järjestö sai
verovapauden ja oikeuden kerätä veroja alueillaan. Temppeliritareista tuli upporikkaita yrittäjiä, joilla oli oma laivasto, linnoja, suurtiloja
ja kirkkoja. Temppeliritarit näkivät pan-Euroopan kolmena kulttuurialueena. Pohjolassa
keskus oli Tukholmassa, keskisessä Euroopassa Strasbourgissa ja Itä-Eurooppa, joka oli
vuorovaikutuksessa islamilaisuuden kanssa.
Päätösvalta oli suurmestarilla. Välillä muslimit
valloittivat Damaskoksen Syyriassa tai Kairon
Egyptissä eli nykyisiä kriisialueita. Näillä konfliktialueilla on suurien ristiriitojen ja jatkuvan ihmisten tappamisen seurauksena ilmeisiä
voimakkaita alemman astraalin kenttiä mitkä
yhä purkautuvat sotina. Kuoliniskun jo hie-
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man heikentyneelle ritarikunnalle antoi Ranskan kuningas Filip Kaunis, joka oli lainannut
paljon rahaa ritareilta ja himoitsi veljeskunnan
koko omaisuutta. Kuningas ruokki huhuja
temppeliritarien paheellisesta elämästä kuten
irstaista salamenoista, saatananpalvonnasta
ja homoudesta ja sai vainoihin mukaan paavi
Klemensin. Siitä lähti Filipin käskykirje: vangitkaa alueenne temppeliritarit perjantaina 13.
lokakuuta 1307. Tiettävästi pe 13. pv on perua tästä, sitä en tiedä liittyivätkö mustat kissat temppeliritareihin. Oikeudenkäynnit olivat
tuomioistuimissa laajoilla alueilla Englannista Kyprokseen. Toki todistettiin myös temppeliritarit syyttömiksi, mutta kuten näemme
tänä päivänä, ihmisiä on tavattoman helppoa manipuloida ja saada mukaan ikäviin
hankkeisiin. Filipin polttoroviotuomion joukossa oli järjestön viimeinen suurmestari
Jacques de Molay. Hänet käristettiin hitaasti kuoliaaksi
Pariisin Notre Damen edustalla 18.3.1314; sitä ennen oli
vaadittu kiduttamalla tunnustuksia ja salaisuuksien paljastamisia. Temppeliritarit olivat
rakentaneet Notre Damen
katedraalia, mutta suurmestari vei hautaan erään tärkeimmän salaisuuksista eli arkkitehtuurikoodin.
Eivät kaikki temppeliritarit kuolleet vainoissa, vaan osa liittyi johanniittoihin ja monien
vaiheiden kautta järjestö on tavallaan yhä olemassa Maltan ritarikuntana. Mielenkiintoista millainen yhtenäiskulttuuri oli jo silloin ja
vastavoimien manipulointi onnistui kuten nykyään – toki hitaammin. Isolla rahalla valtaapitävien taholta ihmiskuntaa manipuloidaan
yhä tekemään ja suostumaan ties minkälaisiin
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muutoksiin uhkien edessä ja itse asiassa maksamaan nämä ison rahan ajamat muutokset.
Notre Damen arkkitehtejä ei tunneta. Kun rakentaminen aloitettiin, katedraalin ympärillä oli
työyhteisö, kasvimaita ja ritarit asuivat alueella
keskellä Pariisia. Ranskan vallankumous 1789
kuului myös Notre Dame kirkon ja monarkian
symboleihin ja esimerkiksi kattojen lyijy muuttui luodeiksi ja pronssikellot sulatettiin tykeiksi.
Patsailtakin katkaistiin päitä, vaikka ne kuvasivat Juudean ja Israelin muinaisia kuninkaita.
Huhu kertoo Notre Damen toimineen myös
vankilana mistä kuningas Louis XVI ja kuningatar Maria Antoinette vietiin giljotiinille.
Toinen suuri ristiretki oli
temppeliritarien hanke ja kokoukseen osallistui 130 ritaria
valkoisissa kaavuissaan. Notre
Dame oli turvapaikka vainotuille ja siellä säilytettiin temppeliritarien tärkeitä papereita.
Huhu jopa kertoo Filip Kauniin viettäneen yön paikassa
13.10.1307, jotta hänellä olisi
etuasema ryöstää temppeliritarien rahat. Hän vaati ritarien
pidätyksen yhteydessä heidän
omaisuutensa takavarikoimista. Kidutettu Molay tunnusti
ties mitä tai sitten takana oli valemedia, koska paavin ja kardinaalien edessä hän vetäytyi tunnustuksista. Jonkinlainen muisto tästä
suurmestarin polttamisesta on Pariisin metron pysäkki nimeltä Temple. Väitettiin Molayn kironneen Filipin jälkeläisineen, mutta
todistajan mukaan Molay sanoi vain Jumalan
kostavan ritarien kuolemat. Filip ja paavi Klemens kuolivatkin vuoden sisällä ja Filipin kolme poikaa ja pojanpoika hyvin pian.

400 vuotta Molayn kuolemasta ja temppeliritarien hajoamisesta syntyi nykyinen vapaamuurarius Euroopassa. Yhteys temppeliritareihin
oli temppelimystiikka ja kuningas Salomonin
temppelin rakentaminen. Joillakin vapaamuurarikoulukunnilla on jopa DeMolay tutkinto.
Nyt kun puhutaan ilmastomuutoksesta, tulee mieleen myös vapaamuuraririitus rakentaa
Nooan Arkki. Legenda kertoo Nooan arkin
rakentamisen liittyneen vedenpaisumukseen
ja arkkiin pelastettiin ihmisten lisäksi erilaisia eläimiä. Mitä oli vedenpaisumus, siitä on
paljon raamatussa. Joskus muinoin maapalloa
kiersi vesirengas. Se oli aikaa, kun ihmiset elivät satoja vuosia – tästä on raamatussa. Siis
ilmastonmuutos, kun ilmeisesti vesirengas romahti alas maahan. Saturnuksen ympäri kiertää myös renkaita. Astronomia on olettanut
niiden romahtavan tulevaisuudessa. Aurinkokunnassamme tapahtuu nyt suuria muutoksia.
Näin NASAn tiedotteen, että Saturnuksen
renkaat ovat hajoamassa huomattavasti nopeammin kuin on oletettu. No sielläkin tapahtuu
ilmastonmuutos. Bulgarialainen Mestari Beinsa Douno on ennustanut ilmastonmuutoksen
ennen kuolemaansa 1944. Valtava fotonipilvi kulkee läpi aurinkokuntamme, kaikki muu
muuttuu, paitsi aurinko säilyy ennallaan.
Mestari Beinsa Douno kertoi muutosten
johtuvan aurinkokuntamme läpi kulkevasta
valtavasta fotonipilvestä. Fotonit ovat valohiukkasia, joissa on melkoinen lämpövaraus.
Pilvi lähti aikoinaan Seulasista ja on siellä tuhoutuneen tähden energiaa. Fotonien valo
on rakkautta mikä nyt puhdistaa aurinkokuntaamme. Hän ennusti fotonipilven tulevan ilmakehään vuoden 2012 lopulla. Siitä seuraa
kaikenlaisia katastrofeja ja kärsimystä, koska kyseessä on puhdistautumisprosessi, jotta
kaikkein korkein voi asettua maapallollem-

me. Mestari Beinsa Douno ilmeisesti tarkoitti
kaikkein korkeimmalla Kristuksen toista tulemista. Se ei ole enää fyysistä, vaan eetteritasolla minne Kristus syntyy ihmisten sydämissä.
Magdalan Maria ja Jeanne af Arc olivat uskonnollisia naisjohtajia. Notre Damessa on
Jeanne af Arcin patsas, temppelisoturi ja papitar, jolla oli myös yhteys kuningas Salomonin
temppelin rakentamiseen. Hänen banderollissaan oli temppelimerkki hengellisestä alkemiasta ja ”filosofin kivi” sekä kirjoitus IHS
Maria, Jeesus ja Magdalan Maria. Jeanne johti
17-vuotiaana Ranskan armeijaa ja lopetti lyhyessä ajassa pitkään kestäneen sodan. Siitä hän
joutui oikeudenkäyntiin ja poltettiin 19-vuotiaana vääräoppisena. 25 vuoden kuluttua paavin tuomioistuin julisti hänet viattomaksi ja
marttyyriksi. Myöhemmin hänet kanonisoitiin
pyhimykseksi. Jeanne oli näkijä, joka ilmoitti
kommunikoivansa Jumalan ja arkkienkeli Mikaelin ohjauksessa.
Elämme suurten muutosten aikoja. Ilmastonmuutos saa muutoksia aika paljon, lähinnä talouteen. En usko hiilidioksidilla olevan
niin paljon merkitystä kuin yritetään todistaa.
Ilmastomuutokseen vaikuttaa myös ihmiskunnan ajattelu ja tunteet. Steinerin mukaan
ihmisten alitajunnan kautta syntyvät myrskyt
sekä luonnonmullistukset on maaäidin tapa
puhdistaa ihmiskunnan ajatus- ja tunnemaailmaa eli ihmiskunta on puhdistuksen tiellä.
Uhoaminen ja muiden syyttely ei tässä auta.
Siinä tapauksessa ei ole oikeastaan ymmärtänyt mitään, vaan antauduttu vastavoimille. Jokaisessa ihmisessä on henkilökohtainen
varjoihminen, joka johtaa meitä monenlaisiin
harhoihin. Meillä on monilla joku tai jopa
useita ihmisiä, joita vihaamme. Tai rakastamme. Kun rakastumme, huomaamme meillä
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olevan paljon yhteistä rakkauden kohteemme
kanssa. Tosiasiassa meillä on samalla lailla yhteistä pahimman vihollisen kanssa, valitettava
ja vaikeasti hyväksyttävä tosiasia.

Neitsyt Maria
Keväällä 2010 olin ensimmäistä kertaa Bulgariassa. Kävin naisluostarissa, siellä on niitä
useita. Kiinnitin heti huomiota vanhaan nunnaan, mutta ensin menimme luostarin kirkkoon katsomaan ikoneita. Tultuamme ulos
pystyin tulkkien avulla keskustelemaan nunnan kanssa, sillä tuntui, että hänen viestinsä
oli nimenomaan minulle. Muu seurue ei ollut
kiinnostunut henkisistä asioista. Nunna kysyi, miksi olin tullut Bulgariaan. Sanoin minua kiinnostavan ekologiset elämisen mallit
mitä yhä on jäljellä Bulgariassa. Sanoin myös
uskovani elämisen menevän aika uusiksi lähivuosina. Nunna sanoi helvetin porttien olevan avautumassa maailmassa ja ihmiskunnalle
tulevan hyvin vaikeat ajat. Samalla kuitenkin
taivaan portit avautuvat. Ihmiskunta on tekemässä suuria valintoja tulevaisuutensa rakentamiseksi.
Neitsyt Mariasta en tee mitään elämänkertaa
tai teoriaa. Hän ei kuulu niihin sfääreihin missä ihminen lähinnä tyydyttää omaa uteliaisuuttaan kuten vaikka missä tapasi Joosefin, miten
sisusti kotinsa, miten kasvatti lapsensa ja mitä
mieltä oli mistäkin. Se on maallista. Kun maallinen taso jää pois, ymmärtää ja antaa luvan
myös omassa tajunnassaan, että Neitsyt Marian kautta esimerkiksi ikoneissa virtaa pyhää
energiaa mikä tekee ihmeitä. Maria on Jeesuksen äiti, Jumalan äiti ja kirkon äiti ja kaikkien
äiti, jotka seuraavat Kristusta nimenomaan sydämen tiellä.
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Elämme arkkienkeli Mikaelin aikaa. Sanotaan arkkienkelien ottavan vuorotellen vetovastuun ihmiskunnan ohjaamisesta. Mikaelin
päivä 29. syyskuuta suurelle osalle ihmisistä ei
merkitse mitään. Se on kuitenkin kosmisesti
merkittävä ajanjakso ja henkisellä tiellä kulkevat tietävät Mikaelista alkavan ajan, jolloin
valo kannetaan sisälle. Päivä lyhenee ja yö pitenee, valon ja varjon välillä on aina tietty suhde ja valon pitää olla koko ajan mukana. Aika
Mikaelista adventtiin tarkoittaakin, että meidän on etsittävä valoa sisältämme. Voin vakuuttaa sen löytyvän sieltä, koska okkulttisen
anatomian mukaan jokainen ihminen on valopylväs. Se on sama kuin kundaliinituli meissä.

Sanotaan Mikaelin ja adventin välillä lentelevän lohikäärmeitä varjostamassa tätä valoamme. Tämä on tiedetty ikiajat ja sitä on kuvattu
ikoneissa missä Mikael tappaa lohikäärmeitä.
Oikeastaan ei niitä pitäisi tappaa, vaan kesyttää. Kun lohikäärmeen pään katkaisee, siitä
syntyy yhdeksän uutta lohikäärmettä.
Mikael ei anna ihmiskunnalle suoria ohjeita,
hän kunnioittaa ihmisen erityislaatuista lahjaa. Ihmisellä on valinnanvapaus, sitä ei ole
edes enkeleillä. Jos ihmistä pakottaa, siitä on
seuraamuksia. Kerrotaan Rudolf Steineria

inspiroineen Mikaelin hänen kirjoittaessaan
teoksensa Vapauden filosofia. Siinä ei tapahtunut sanelua tai kanavointia, Mikael ainoastaan
hienovaraisella ilmeellä hyväksyy tekomme.
Ihmiskunnalla on täysi vapaus rakentaa tulevaisuutensa ja mihin suuntaan olemme menossa Kosmoksessa. Olette kuulleet puhuttavan
magneettikentistä ja tiedämme lintujen elävän
yhteisessä magneettikentässä, minkä takia niillä on kyky suunnistaa. Muuttolinnuilla se on
tärkeää ja lintuauraa vetää aina yksi lintu – toki
linnut vaihtavat vetovastuuta. Luin tieteellisen
teorian, että samoin koko ihmiskunta olisi yhteisessä magneettikentässä. Siellä olisi kaikkien ajatukset ja tunteet. Samoin jollakulla on
vetovastuu ja ihmisten kohdalla se tarkoittaa
valaistunutta, tietoista ihmistä. Eräs oli Jeesus
Nasaretilainen, joka ristiinnaulittiin ja josta
tuli ihmiskunnan uhri. Uhrin osa on tärkeä,
koska tosiasiassa hän nostaa muita. Näitä ristiinnaulittuja on ollut aina. Ihmiskunnan magneettikenttä on sama kuin kaiken takana oleva
veljeys.
Jatkan hieman Bulgarian kokemuksia. Siellä on
idänortodoksikirkko ja kävin aina, kun mahdollista, kirkoissa varsinkin henkisesti ahdistavina aikoina. Seremonioissa menen johonkin
tuhatvuotiseen virtaan ja saan lohdutusta mitä
ei voi sanoilla kuvata. Eräs läheinen asian avasi, kun kertoi vaikeuksissa olevasta slaaviystävästään. Tämä meni läheiseni luo, koska koki
siellä asuvan pyhän hengen. Oivalsin, näinhän
se on, näissä seremonioissa on pyhä henki.
Yleensä parantava ja ihmeitä tekevä ikoni kuvaa Neitsyt Mariaa ja Jeesus-lasta. Ehkä hienoin tarina on Kazanin kaupungissa Venäjällä
Kazanin Pietarin ja Paavalin tuomiokirkon
ikoni. Alkuperäinen saapui Venäjälle Konstantinopolista 1400-luvun alussa. Kun tataa-

rit polttivat kaupungin 1438, se katosi. 1579
10-vuotiaalle tytölle ilmestyi unessa Neitsyt
Maria ilmoittamaan missä kadonnut ikoni oli.
Löytöpaikalle rakennettiin luostari missä sitä
säilytettiin, kunnes se varastettiin 1904. Se oli
niin ihmeellinen ikoni, että siitä tehtiin useita
kopioita. Ikonissa on erikoista, että siinä Kristus-lapsi seisoo äitinsä sylissä. Kazan sijaitsee
Volga- ja Kazankajokien mutkassa ja se oli
eräs Venäjälle järjestämieni matkojen kohde.
Paikka oli hyvin voimakas, koska tämän kirkon vieressä on Euroopan suurin moskeija
missä myös vierailin. Kazanissa on paljon tataareja ja Volgan toisella rannalla häämöttää
Marin maa missä harjoitetaan yhä suomalaisugrilaista pakanauskontoa. Koin olevani suurten uskontojen kohtauspaikassa. Moskeijasta
menimme viereiseen ortodoksikirkkoon missä oli pitkä jono erään Neitsyt Maria kopioikonin edessä. Jonossa oli paljon miehiä kuten
rekkakuskeja ja minä tietenkin jonon perään.
Suutelin ikonia kuten on tapana ja matkaseurueeni ihmetteli, miksi menit, ethän ole edes
ortodoksi. Kerroin, Neitsyt Maria ei kysy keneltäkään mitä uskontoa edustat, hän ottaa
vastaan jokaisen häntä lähestyvän.
Tein viimeisimmän matkan Bulgariaan 2018.
Lähdin pitkäperjantaina ja palasin pääsiäiseen
eli vietin sinä vuonna kaksi pitkää perjantaita,
koska idän ortodoksikirkon pääsiäinen on eri
aikaan. Matka oli vaikea ja hain paljon tukea
Neitsyt Marialta. Kävin, aina kun mahdollisuus,
kirkoissa ja luostareissa sytyttämässä tuohukseni
Neitsyt Marialle ja kumartumassa ikonien edessä. Eräs syy vaikeuksiin oli matkaseurani – ystävä nuoruudesta. Hän oli mennyt pimeyteen, en
voi häntä tuomita, kun näin paksun mustan usvan hänen ympärillään. Olen mustan usvan nähnyt aikaisemmin joidenkin ympärillä ja yleensä
ystävyys on loppunut.
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Minun tieni on kohti totuutta ja valoa. Rukoilin apua Neitsyt Marialta myös hänelle. Me
tarvitsemme näitä pimeitä tunneleita ja toivottavasti jossain vaiheessa haluamme päästä
niistä pois valoon.
Neitsyt Maria -kulttiin tutustuin myös kuoroissani missä kuoronjohtajani olivat KeskiEuroopasta. Meillä oli Neitsyt Maria lauluja,
kun on tärkeä myös roomalaiskatolisessa kirkossa. Roomalaiskatolinen kirkko oli tärkeä
asuessani kesät koulutyttönä Lontoossa ja
serkkujeni kanssa kävimme sunnuntaisin messussa. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa
kyllä puhutaan Neitsyt Mariasta, mutta siitä ei
ole tullut meillä mitään kulttia tai ihmeiden tekijää.
Mitä Neitsyt Maria edustaa?
Hän edustaa naista sydämineen
– lapsi on sydän, jota hän on
ruokkimassa. Ihmisen on tultava maailmaan ruokkimaan,
uudistamaan sydämensä ja kasvattamaan sitä kuten lasta, sanoo
Mestari Beinsa Douno, slaavilaisen kulttuurikauden lähettiläs,
joka eli vuosina 1864 – 1944.
Slaavilainen kulttuurikausi seuraa nykyistä
länsimaista kulttuurikautta ja ilmentää Vesimiehen ajan arvoja.
Pekka Ervast kertoo, kuinka Aino oli syntynyt atlanttilaiseen perheeseen, mutta hänen sielunsa kuului arjalaiseen aikaan ja on
jo ajatteleva yksilö. Marjatta on kuin Ainon
jälleensyntymä ja hänellä on selkeä pyrkimys
itsenäisyyteen ja itsetietoisuuteen. Marjatta
oli paimenessa ja unessa näki kauniin näyn
houkuttelevasta puolukasta ja tuli raskaaksi.
Kaikki perhettä myöten hylkäsivät hänet ja
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hän pakeni metsään missä synnytti poikansa.
Ervastin mukaan Marjatta taru kuvaa uuden
juurirodun syntyä ja kuinka uusi yksilöllisyys
sielunelämineen poikkeaa vanhasta rodusta. Väinämöinen edustaa vanhaa rotua ja käy
jättämässä hyvästit uudelle rodulle, mutta lupaa palata milloin häntä taas tarvitaan. Tarina muistuttaa kuningas Arthurin tarua, joka
myös edusti atlanttilaista viisautta. Sitten pyöreän pöydän ritareille ilmestyi Graal ja he lähtivät etsimään Graalia eli todellista Kristusta.
Kuningas Arthur lupasi palata, kun on aika.
Väinämöinen tuli antamaan Marjatan pojalle
nimen. Marjatan poika oli Kullervo mikä on
uusi tarina kertoen uuden ajan ihmisen tiestä.
Kalevalan Marjatassa on samoja sielunlaatuja kuin Neitsyt Mariassa. Puolukkapuu
tuo mieleen Vanhan testamentin paratiisin hedelmäpuun. Käärme ei houkuttele
Marjattaa poimimaan ja syömään marjaa, vaan kasvi itse.
Uuden syntyminen on luomistyötä. Luonnossa kätkettynä oleva Isä hedelmöittää
Marjatta-sielun. Steiner kuvaa
näin esikristillisissä mysteereissä kannettua,
tulevaa sieluntapahtumaa. Kätketty Jumala
on uhrannut itsensä luontoon, joiden olioissa Hän lepää lumottuna. Lumottu jumalallinen voi herätä eloon ihmissielussa. Sielu on
äiti, jonka luonnossa oleva jumalallinen voi
hedelmöittää. Ihmiselle syntyy Poika hänen
omasta sielustaan. Se on jumallapsen syntymä. Kreikan Eleusiin mysteereissä oppilaassa
herätettiin kyky tuntea kosmista tietä sisäinen
sydämen tieto mitä luonnontapahtumat ovat
todella. Opetettiin elävää luonnontietoa. Valmistettu oppilas johdettiin kaikkein pyhim-

pään missä edessä oli kuva naishahmosta,
joka imetti lasta. Opiskeltiin jo Kristus mysteeriä. Marjatan syntynyt poika katoaa, kun
äiti harjaa hiuksiaan. Poika löytyy suolta vasta
äidin kysyessä missä on lapsi taivaan tähdeltä,
Kuulta ja Auringolta. Katoamista voi verrata
Jeesuksen katoamiseen 12-vuotiaana Jerusalemissa. Katoaminen kuvasi tapahtumaa Jeesuksen löytäessä henkisen Isänsä Taivaassa.
Väinämöinen yrittää saada tietoa pojan isästä ja kahden viikon vanha poika alkaa puhua.
Tämä kohtaus voi vertauskuvallisesti kertoa
kuinka Väinämöinen väistyy läheltä kansaansa
ja antaa Kristuksen inkarnoitua.
Sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung kehitti arkkityypit. Ne ovat piilotajuntaa, joka
ilmenee psyykessä; yleismaailmallisia ajatuksia missä ihmiskunnan kokemusperintö on
jonkinlaisina tiivistyminä. Ihmisen psyyke on
hengellinen, jota voi tutkia unien, taiteen, mytologian, uskonnon ja filosofian kautta, myös
alkemia, okkultismi, sadut ovat välineinä. Eräs
arkkityyppi on Suuri Äiti. Jung oli ystävä Sigmund Freudin kanssa, mutta ystävyyden kariuduttua, hänellä oli vuosina 1912 - 1917
jonkinlainen luovan sairauden kausi minkä
oireet muistuttivat psykoosia. Hän vetäytyi julkisuudesta ja yhteys ulkomaailmaan oli
kirjoitustyössä. Hän opiskeli gnosista ja piirsi
mandaloita, tutki alkemiaa, ufoja, parapsykologiaa ja hänellä oli merkittäviä yliluonnollisia
kokemuksia. Syntyi kollektiivinen arkkityyppi.
Et tule valaistumaan kuvittelemalla valon hahmoja, vaan tulemalla tietoiseksi pimeydestä.
Jälkimmäinen menettely on kuitenkin epämiellyttävää eikä siksi suosittua. Korostaa varjoa on tietoisuuden polttopisteen ulkopuolelle
jäävä osa minuutta. Jos ei ole tietoista valaistusta varjon alueeseen, se toimii itsenäisesti.

Kun ei ole tietoista keskustelua egon ja varjon välillä, sen voima siirtyy egosta ulospäin ja
omaa varjoa edustaakin joku toinen henkilö.
Varjoa on vaikea hyväksyä kuuluvaksi osaksi itseä, se torjutaan, demonisoidaan. Inhon
kohteissa on oman varjon aineksia, se jää ymmärryksemme ulkopuolelle ja varjoa jää edustamaan vain toinen ihminen tai ihmisryhmä.
Varjot heräävät henkiin silloin ihmissuhteissa,
jopa suuren rakkauden kautta. Eli varjo mitä
vihaamme ja haluamme pitää loitolla on todellisuudessa osa itseämme. Vastakkainasettelu varjon ja egon välillä vaatii yhdentymistä,
egon laajentumista kohti varjon hyväksymistä
eli on tärkein askel kohti kokonaisuutta, ykseyttä.
Kollektiivinen alitajunta eli arkkityypit löytyvät maailman kulttuurien ja uskontojen
mytologioista. Myös Platon ja filosofi Kant
puhuivat arkkityypeistä. Suuri Äiti, biologisen
äidin vastine henkisessä mielessä, synnyttäjä,
elämänantaja, kärsivä, uhrautuva naiseus kuten Neitsyt Maria. Jung halusi kristinuskon
pyhän kolminaisuuden isä, poika, pyhä henki neljänneksi jumaluudeksi Neitsyt Marian.
Myös Graalin maljan mysteeri kuuluu arkkityyppeihin.
Kosminen viisaus on universaalinen naispuolinen periaate. Siunattu Maria oli taivaallisen
Eevan ensimmäinen ja ainoa fyysinen inkarnaatio, henkisessä mielessä samaa edusti
egyptiläinen Jumalatar Isis, mistä Blavatsky
on kirjoittanut kirjan Hunnuton Isis. Rudolf
Steiner selittää astraalikehossa vaadittavista
muutoksista, jotta on mahdollista ottaa vastaan ja ymmärtää korkeampia maailmoja.
Puhdistunut astraliteetti vaikuttaa myös eetteriin. Tätä kutsuttiin ennen Katharis-puhdistus. Astraalissa on korkeampien elinten alkio.
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Aikoinaan katharis tehtiin ulkopuolisten avulla ja kesti 3,5 vuorokautta, sitten hierofantti
taas yhdisti astraalin, egon, fyysisen ja eetterisen. Toimenpide mikä tehtiin pyramideissa,
oli äärimmäisen vaarallinen ja moni kuoli sen
aikana.
Katharis oli myös valaistus. Opetuslapsi oli
uudessa liitossa eri tilanteessa ja esimerkiksi meditoi Johanneksen evankeliumin eräitä
kohtia. Ihminen liittyy vähitellen fyysisen sijaan henkisiin asioihin. Sen jälkeen voi avata
sisäisen olemuksensa vapaasti henkiselle maailmalle. Tätä puhdistettua astraalikehää mikä
ei sisällä sen valaistushetkellä mitään fyysisen
maailman epäpuhtaista vaikutelmista, henkisen maailman havaintoelimiä kutsutaan
esoteerisessa
kristinuskossa
puhdas, siveä ja viisas Neitsyt
Sofia. Astraalikehon puhdistuttua Neitsyt Sofia tilassa voi kohdata kosmisen tai universaalisen
minuuden, johtaen valaistumiseen ja samaistumalla oppilasta ympäröivään hengelliseen
valoon. Toista voimaa, joka lähestyy Neitsyt Sofiaa, kutsutaan
pyhäksi hengeksi. Astraalinen
keho Neitsyt Sofialle on valaistu ylhäältä. Neitsyt Maria sai esoteeriseksi
nimeksi Neitsyt Sofia. Vähän sama kuin Nasaretilainen Jeesus ja Kristus Jeesus.
Ihminen koostuu: fyysinen, eetteri, astraali,
minuus. Jeesus Nasaretilainen oli 30 v. kun
Kristus otti käyttöönsä hänen käyttövälineensä. Kristus ei voinut inkarnoitua lapsen kehoon. Aurinko-logos, henkinen keskus pystyi
tulemaan ihmiseen kolmeksi vuodeksi valaistumisen kautta minkä ajan Kristus puhui Jeesuksen kautta symbolina kyyhkynen, pyhän
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hengen vertauskuva. Sitten tapahtui Golgatan
mysteeri. Kun veri virtasi Vapahtajan haavoista, se ei ollut vain fyysinen prosessi. Kasteessa
vastaanotettu pyhä henki yhdisti itsensä maan
kanssa. Siitä hetkestä maailma muuttui, aurinko-logoksesta tuli osa maasta ja sen hengestä. Neitsyt Sofia seisoo ristin juurella. Kristus
sanoo Johannekselle: Tästä lähtien tämä on
sinun äitisi eli annan nyt sinulle sen astraalikehosi voiman, jolla tulit Pyhän Hengen kantajaksi. Eli Neitsyt Sofia oli messiaan aito tulkki.
Johanneksen evankeliumin viimeisessä luvussa Kristuksen lähimmät seuraajat ovat
saavuttaneet Neitsyt Sofia vaiheen, koska he
olivat läsnä Golgatalla. He tosiasiassa näkivät
henkisen tapahtuman, mutta he sokaistuivat
ja heidän piti löytää itse tiensä.
He eivät tienneet kyseessä olleen sama, joka aikaisemmin oli
ollut heidän joukossaan, vaikka
hän sanoi: Katso minä pysyn
kanssanne aina, kosmisen aikakauden loppuun. Johanneksen
evankeliumi ei ole oppikirja,
vaan voima, joka on aktiivinen
sisällämme.
Kristuksen uusi tuleminen tapahtuu kuudennessa kulttuurikaudessa, mikä on
slaavilainen ja alkaa noin vuonna 2375. Silloin
monet nykyiset henkiset ihanteet toteutuvat ja
aikakautta kutsutaan Vesimiehen ajaksi. Hengellinen tiede on jotain mikä on ristiriidassa todellisen kristinuskon kanssa. Ne ovat mielipiteitä,
joista tulee dogmeja. Suvaitsemattomuudesta tulee tulevaisuudessa yhä suurempaa ja ne ihmiset,
jotka pitävät itseään kunnon kristittyinä, saattavat olla todelliselle kristinuskolle suuri vaara.
Monien käsitteiden on muututtava, mikäli halutaan aikaan hengellinen käsitys kristinuskosta.

Kuningas Salomon on maininnut Sofian sananlaskuissa. Hän on osa maailman luomisen
seitsemästä päivästä. Viisaus on talonsa rakentanut seitsemästä pylväästä. Ne ovat aikakausia Saturnus, Aurinko, Kuu, Maa, Jupiter,
Venus ja Vulkanus. Jokaisesta aikakaudesta ihminen on saanut jonkin olemuspuolen.
Kreikan Eleusin mysteerit oli omistettu äiti Demeterille ja tytär Persefonelle. Ihmiskunnan ja maaäidin yhteys häiriintyi syntiin
lankeamisessa. Ihmisen lisäksi luonto häädettiin Paratiisista. Helluntaina 12 apostolia
ja Maria olivat ehtoollisella ja tapahtui Pyhän
Hengen laskeutuminen. Sofia yhdistyi Mariaan. Mystikko ja näkijä Bingenin Hildegard
toi maalauksissaan ja puheissaan esille Sofian maailman äitinä. Antroposofia sana myös
viittaa Sofiaan.
Tässä on hieman Robert A. Powellin ajatuksia, joka oli antroposofi ja astrologi. Edellinen
Mikael aika oli 601-247 eKr. Siitä alkoi filosofia: Pythagoras, Platon ja Aristoteles. Uusi Mikael aika alkoi 1879. Kristuksen toinen
tuleminen alkoi 1933 ja vastavoimaksi tuli
Hitlerin valtaannousu, lohikäärmeen hyökkäys Jumalan pojan syntymää ja Sofiaa vastaan.
Seuraava impulssi oli 1966 ja mitä niihin aikoihin tapahtui? Opiskelijaliike aktivoitui ja
hippiaate rakkausinspiraatioineen, jonka vastavoimana huumeiden käyttö. Kolmas aalto
alkoi 1989 missä Sofia- ja Kristusvirtojen pitäisi yhdistyä. Noihin aikoihin alkoi Suomessa henkisten liikkeiden yhteistyö mikä ilmeni
yhteisinä seminaareina. Ensimmäisiä oli Lieksan metsäseminaari Ruusu-Ristin tiluksilla.
Nyt toimintaa jatkaa esimerkiksi YTR -ryhmä missä on henkisiä järjestöjä, jotka järjestävät seminaareja. Vastavoimina Ahrimanin
valtaannousu kuten tekoälyn kehittäminen,
sekä kaikessa ilmenevät vastakkainasettelut.

Samoin miehen ja naisen tasa-arvo mikä alkaa toteutua kunnolla 2300 vesimiehen ajan
virikkeenä ja ihanteena toteutuu noin 3500.
Myös luonnonsuojeluliike mikä on globaalia
ja tällä hetkellä myös kovin aggressiivista ja
vastavoimat ovat aiheuttaneet vallankumouksia ja murhaamista. Luumukylän zen- munkki
Thich Nhat Hanh sanoo: Kun puhumme ympäristökatastrofista, se saa ihmiset kokemaan
itsensä ja maapallon kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Muutos on mahdollinen, kun oivallamme ihmisen ja planeetan olevan yksi ja
sama. Kannat Äitimaata itsessäsi. Hän ei ole
sinusta erillinen. Äitimaa ei ole vain sinun ympäristösi.
Näiden kahden virtauksen johtohahmoja ovat
ristin juurella seisseet opetuslapsi Johannes –
logos virtaus ja Maria - Sofia virtaus. Sen eräs
meditaatiosymboli on ruusuristi missä mustalla ristillä on seitsemän punaista ruusua. Kuten
huomaatte, neljä kuuluu alempaan nelinäisyyteen ja kolme ylempään kolmioon.

Kuvat Anne Paalo
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Jarmo Anttila

Tietäjien tieto

Tietäjä on suomalaisessa kansanperintees-

sä taikavoimainen, yliluonnollisia kykyjä
käyttävä henkilö, jonka taikavoimat perustuvat suureen tietoon. Tietäjiksi kutsuttuja
henkilöitä oli sekä myyttisissä kertomuksissa että oikeasti. Oikeiden tietäjien tärkein
tehtävä oli usein parantaa sairaita. Monet
tietäjät osasivat kalevalaisia runoja, taruja ja
loitsuja. He tiesivät syntysanat eli luotteet
ja saattoivat niiden avulla parantaa ja saada
ilmiöitä aikaan.
Poiketen lappalaisista ja siperialaisista shamaaneista ja noidista, suomalaiset tietäjät
eivät käyttäneet yleisesti ns. loveen lankeamista, transsitekniikkaa rummutuksen
avulla. Shamaanien menot olivat yleisiä tapahtumia yleisön ollessa usein läsnä. Tietäjät toimivat yksityisesti. Kansanrunoudessa
ei löydy mainintoja huumeista yms. shamaanien käyttämistä keinoista, joiden avulla he olisivat menneet ylisiin tai alisiin eli
henkimaailmaan. Itämeren suomalaisten
kansojen kulttuuri oli tietäjäkulttuuria. Tätä
todistaa myös oma Kalevalammekin, vaikka nykyajan ”tietäjät” yrittävätkin sen arvoa
laskea ja vähätellä.
Kalevalan sankareista yli muiden on tietysti tietäjä Väinämöinen. Mutta monissa runotoisinnoissa, jotka eivät ole Kalevalassa,
tietäjän arvon saa myös Ilmarinen, Lemminkäinen ja monet muut. Kalevalassa he
ovat oikeastaan Väinämöisen kaksi oppilasta, joista vain toinen, eli Ilmarinen, onnistuu lopullisissa koetuksissa eli ansiotöissä.
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Heitä voi pitää myös kolmena erilaisena tietäjätyyppinä joiden edustajat toimivat maailmassa tänäkin päivänä.
1. Ilmarinen edustaa ervastilaisessa tulkinnassa älyä, rationaalista ajattelua ja siksi on
vähän hidas, jäyhä ja epäileväinen.
Eihän Ilmarinen tahtonut oikeasti edes lähteä Pohjolaan ja sen neitoa tavoittelemaan.
Väinämöisen piti häntä hieman innostaa ja
huijata kuusi kukkalatvalla, kosmisilla visioilla, joiden innostamana hän humahtaa
Pohjolaan, salatajunnan maailmaan.
2. Lemminkäinen edustaa tunnetta ja hän
edusti tietäjänä sitä tietä jossa oppilaiden
piti rakastua häneen.
Tämä on ikivanha, jo Atlantiksen aikoihin
käytetty metodi. Yhä edelleen se on laajalti käytössä gurujen keskuudessa. Mutta niin
kuin Kalevalakin sanoo, oli hän mies mitä
parahin, mutta pikkaisen vialla. Ain oli öisin
öitsilöissä, nuorten neitojen, kassapäiden
karkeloissa. Hänessä oli vähän Casanovan
ja Don Juanin vikaa.
”Ei ollut sitä tytärtä,
piikoa pyhintäkänä,
kuta hän ei kosketellut,
jonk’ ei vieressä venynyt.”
(Kalevala 9: 153–56)
Tähän hän myös Tuonelan joella kompastuu
yrittäessään ampua Tuonelan joutsenta. Märkähattu karjapaimen, Ulappalan umpisilmä ehtii
ensin. Lemminkäis-taruhan on oikeasti parhaiten säilynyt Osiris-myytti. Jopa nimi on sama,
sillä osiris merkitsee ”lemmitty” egyptin kielellä.
Lemminkäisen äiti haravoi poikansa ruumiin

Tuonelan joesta kuten myös Osiriksen äiti.
Ruumis herää henkiin. Se on ylösnousemus
eli uusi inkarnaatio.
3. Väinämöinen edustaa tahtoa. Hänellä on
tietoa, taitoa ja selkeä johtajuus.
Kaikkia heitä lopulta tarvitaan, jotta Sampo
saadaan Pohjolasta, Louhen hallinnasta. Pimeä Pohjola ja Louhi ovat mustien voimien
hallitsijoita ja nekin täytyy valkoisen tietäjän
voittaa lopulta. Pohjolan kivimäki on tämä
meidän fyysinen ruumiimme johon on syvimmät salaisuudet kätketty. Samalla se on
alitajunnan ja salatajunnan, astraali- ja eetterimaailman tietoinen haltuunotto. Vasta silloin
tietäjä, kuten Väinämöinen, kykeni matkaan
henkimaailman eri tasoilla, kuten Kalevala
kuvaa. Väinämöinen oli nöyrä eikä pyrkinyt
tiedoillaan rehvastelemaan, kuten Joukahainen. Väinämöisen asenne oli

Mitäpä minusta onpi,
Laulajaksi, taitajaksi.
Olisi Luoja laulamassa
Hänpä laulun lauleleisi.
Mutta kun hän lauloi niin:
Lauloi syntyjä syviä
Asioita ainoisia
Joit’ ei laula kaikki lapset
Ymmärrä yhet urohot
Tällä inhalla iällä
Katoavalla kannikalla.

Tietäjän taidoilla hän etsii tietoa, puuttuvia sanoja Tuonelasta, jota vartioi Tuonen Tytti. Hän teki
kuten Orfeus tai Gilgames. Väinämöinen teki sen
Ilman tauin tappamatta
Ottamatta oivan surman.
Kun hän sieltä palasi, opetti hän kansaa:
”Elkätte, imeisen lapset,
sinä ilmoisna ikänä
tehkö syytä syyttömälle,
vikoa viattomalle!
Pahoin palkka maksetahan
tuolla Tuonelan ko’issa:
sija on siellä syyllisillä,
vuotehet viallisilla,
alus kuumista kivistä,
palavoista paateroista,
peitto kyistä, käärmehistä,
Tuonen toukista ku’ottu.”
(Kalevala 16: 401–412)
Tarvittava tieto ei löydy Tuonelan eikä Manalan
majoilta. Kaamalooka eli kiirastuli, kuolemanjälkeisen elämän alatasot eivät tuon suurempaa
viisautta tiedä kuin että puhdistustilat voivat olla
tuskaisia, mutta puhdistamatta ei mennä taivasmaailmaan. Ei ole olemassa mitään ikuista helvettiä, mutta ilmeisesti ne, joiden kyvyt eivät sen
pidemmälle ole riittäneet, ovat tuon opin kehitelleet. Sanotaankin, että se on keskiaikaisten munkkien keksintö.
Löytyykö tieto sitten taivasmaailmasta eli devakhanista. Siellä on kaikki kaunista ja hyvää kuten Lemminkäinen kertoo:
”Hyvä oli siellä ollakseni,
lempi liehaellakseni.
Puut siellä punalle paistoi,
puut punalle, maat sinelle,
hopealle hongan oksat,
kullalle kukat kanervan.”
(Kalevala 29: 577–82)
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Olen joistain muistakin kuolemanjälkeistä elämää käsittelevistä kirjoista lukenut tästä erityisestä valosta joka siellä vallitsee.
Mutta ei taivasmaailmakaan anna lopullista
puuttuvaa sanaa ja tietoa Väinämöiselle. On
mentävä mahtavan virsikkään Antero Vipusen pakeille. Vasta akashisista kronikoista
löytyy lopullinen tieto eli Vipusen vatsasta.
Virsikäs Vipunen laulaa:
”Lauloi synnyt syitä myöten,
luottehet lomia myöten,
kuinka Luojansa luvalla,
kaikkivallan vaatimalla
itsestänsä ilma syntyi,
ilmasta vesi erosi,
veestä manner maatelihe,
manterelle kasvut kaikki.
Lauloi kuun kuvoannasta,
auringon asetannasta,
ilman pielten pistännästä,
taivosen tähytännästä.”
(Kalevala 17: 541–552)
Vipunen siis kertoi sekä maapallon että kosmoksen ja aurinkokunnan salaisuuksista.
Miten sitten tullaan Tietäjäksi jotta voisi edellä
mainittuja tutkimuksia suorittaa eikä vain kirjoista lukea? Se on pitkä itsekasvatuksen, puhdistuksen tie eli kilpakosinta ja ansiotyöt päästäkseen
Pohjan Neidon tai Taivaallisen Ylkän puolisoksi. Kun tämä on tehty, Kalevala usein toteaa, että oppilas on tullut nyt uuteen vaiheeseen.
Hänen tietonsa ei ole enää mitä hyvänsä.
”Lapsen tieto, naisen muisti,
ei ole partasuun urohon,
eikä miehen naisekkahan!”
(Kalevala 3: 184–186)
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Naisekas mies tai miehekäs nainen, näin kai
tuon voisi myös kääntää. Laotse ilmaisee saman asian todeten: ”Joka ollen mies, pysyy naisena, hän tulee kaikkeuden kanavaksi. Kun hän
on kaikkeuden kanava, ei ikuinen hyve häntä
koskaan jätä. Hän tulee uudestaan pieneksi lapseksi.” (Tao-te-king: 28) Mestarimme Jeesus
taas totesi, että lasten kaltaisten on taivasten
valtakunta.
Tietäjäksi haluavan on voitettava uni- ja alitajuntansa mahtavat voimat. Teosofia puhuu
kynnyksenvartijasta. Kalevala kuvaa tuon tiedon vartijaa joka Pohjolan portilla odottaa,
seuraavasti:
”Käärme tiellä käänteleikse
eessä portin poikkipuolin,
pitelämpi pirtin hirttä,
paksumpi patsasta portin.
Sata silmeä maolla,
tuhat kieltä käärmehellä.”
(Kalevala 26: 617–622)
Käärme on ihmisen sukupuolivoima. Se on
ensin voitettava. Kalevalan Avaimessa P.E. kuitenkin toteaa, että vain noidan mustalla tiellä
alistetaan se tahdolla. Valkoisella Tietäjän tiellä
se täytyy voittaa rakkaudella.
Viime vuonna ilmestyi pitkään loppuunmyyty Martti Haavion ”Suomalainen mytologia”.
Siinä on paljon hyödyllistä tietoa jokaiselle Kalevalatutkijalle. Siellä on esimerkiksi luku jossa
käsitellään tietäjän varusteita. Siellä todetaan,
että tietäjän olisi pukeuduttava seuraavasti:
”viititsemma, vuatitsemma
Rautapaitoh on panemma
Rautapaioiss’ on mies parempi
teräsvöiss’ on tahtosampi
Lustehissa on mies lujempi.”

Tässä siis luetellaan sotisopaa. Rautapaita on
rengaspanssaripaita, teräsvyöt on itämailla
käytetty panssarointitapa ja luste eli liuskepanssari on länsimainen tapa. Pohjan Neito
taas neuvoo Ilmarisen pukeutumaan rautapaitaan ja haarniskoimaan itsensä, jotta voisi
kyntää kyisen pellon. Kuulostaa oudolta, että Tietäjät olisivat esiintyneet haarniskoituina. Epäilemättä kysymyksessä on vertauskuva
henkisestä valmiudesta. Siihen löytyy vastaus
Uudesta Testamentista. Apostoli Paavali kehottaa Efesolaiskirjeen 6. luvussa seuraavasti:
”11. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen
juonia vastaan.
14. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan.
15. Sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia.
16. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi,
jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.
17. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa
Hengen miekka, Jumalan sana.”
Paavali toteaa, ettei meidän taistelu ole lihaa
ja verta vastaan, kuten niin monet vielä täällä
maan päällä uskovat. Todellinen taistelu käydään henkimaailmassa. Se on himojen, halujen, itsekkyyden ja valheen voittamista.
Kun on näin osattu valmistautua, voidaan astua varsinaiselle Tiedon tielle, Samporetkelle,
kuten P.E. Kalevalan Avaimessa toteaa. Mutta
se on jo toinen esitelmäaihe.

Mutta onko meillä enää tietäjiä, onko luottehet menneet lovehen ja maan poveen entisten
tietäjien myötä? Keitä pidetään tämän päivän
tietäjinä? Suuren yleisön, kansan mielestä tämän päivän tietäjä nro 1 on Esko Valtaoja.

Hän onkin varsin monipuolisesti sivistynyt ja
hauskakin popularisoidessaan tiedettä. Mitä
hän tuumaa tällaisista aatteista kuin täällä puhutaan? Kirjassaan ”Kotona maailmankaikkeudessa” hän pohtii ufoja ja on niiden suhteen
varsin skeptinen, todeten, ettei päteviä todisteita ole. Siinä yhteydessä hän toteaa myös
seuraavasti: ”Suomalaisille tuttuja luonteeltaan ainakin osin kosmisia uskontoja ovat
esimerkiksi erilaiset teosofiset suuntaukset
ja Rudolf Steinerin antroposofia. Teosofian
perustajalla Helena Blavatskylla oli salattua
tietoa muun muassa Marsista ja Venuksesta;
oma ruusuristiläisemme Pekka Ervast kävi
muistaakseni kuussa.” Näin siis tieteen korkein edustaja ja tietäjä.
Entä sitten toinen tiedemies. Kari Enqvistin
kirja ”Olemisen porteilla” pyrkii esittämään
tämän päivän ydinfyysikon näkökulmasta aineen ja olemassaolon arvoitusta. Hän
pyrkii esittämään teoriat mahdollisimman
kansanomaisesti, että tällainen maallikkokin voi niitä ymmärtää. Hän toteaa, että H.
P. Blavatsky keksi Dzyanin runot Salaisen
Opin alkuun. No, niitä ei tosiaan ole löydetty. H.P.B. pilkkasi aikansa tiedemiehiä kyvyttömyydestä määritellä täsmällisesti aine,
energia ja eetteri. Hän uskoi, että tulevaisuudessa Salaisen Opin esitykset ko. aiheista todistetaan oikeiksi. Näin ei kuitenkaan
Enqvistin mukaan ole käynyt. Siksi hän toteaakin: ”Blavatskya seurannut sata vuotta
ovat nähneet fysiikassa tiedon räjähdysmäisen kasvun ja mullistuksen toisensa jälkeen,
mutta hänen toiveitaan ei ole lunastettu ja tämä
onkin teosofian varsinainen opetus.”
Minulle teosofian varsinainen opetus on kyllä ollut ihan muuta, kuin H.P.B:n ehkä pieleen
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menneet opetukset aineen salaisuudesta, tämän
päivän tieteen silmissä. Hänkin oli aikansa lapsi
eikä mikään kaikkitietävä. Joko hän oli väärässä
tai tiede ei vielä tiedä kaikkea. Mutta H.P.B:n
varsinainen opetus oli siinä, että totuus on kaikkia uskontoja korkeampi ja että olemme kaikki
veljiä tällä planeetalla. Ihmiset ovat jälleensyntyviä minuuksia, monadeja; elämä on koulu jota
he käyvät ja karma on heidän suuri oppimestarinsa. Meidän tulisi kasvaa myötätunnossa ja
lähimmäisen rakkaudessa. Minulle hän on todellinen Tietäjä suurella T:llä. Hän oli edelläkävijä joka avasi aivan uuden tavan tulkita esim.
maailman pyhiä kirjoja. Uudessa Testamentissa
todetaan, että Jeesus avasi opetuslastensa silmät
ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Minulle teosofia on tehnyt siten. H.P.B:n alulle panemaa
työtä ovat jatkaneet minulle kaksi merkittävintä
tietäjää. He ovat Rudolf Steiner ja Pekka Ervast. He ovat kirjoissaan ja esitelmissään avanneet kosmoksen hierarkioiden, enkelikuntien
salaisuuksia ja olemassaolon tarkoitusta. Se
mikä oli ennen mysteereiden salattua viisautta
josta piti vaieta kuoleman uhalla, on nyt meille avoimesti kerrottu. Ongelmana on vain, että
kellä on korvat kuulla ja silmät nähdä.
Teosofian, antroposofian ja ruusuristiläisyyden sanoma on humanismin, vapauden,

tasa-arvon ja myötätunnon sanoma, joka
vääjäämättä vähitellen voittaa ihmiskunnassa. H.P.B:n Hiljaisuuden Äänessä todetaan, että meidän tulisi auttaa luontoa
ja työskennellä yhdessä sen kanssa niin se
on avaava meille porttinsa. Alamme vähitellen ymmärtää, että luonto ei ole vain
hyödyn ja riiston kohde vaan kokonaisuus
josta me olemme osa. Me opettelemme
nyt globaalia tietoisuutta ihmiskunnasta
ja tästä planeetasta. Kuten Paavali jo parituhatta vuotta sitten totesi: Koko luomakunta huokaa ja odottaa Ihmisen Pojan
paluuta.
Sinä ja minä olemme Ihmisen Poikia. Me
kaikki olemme lähtöisin samasta Jumalasta, kipinöitä samasta taivaallisesta tulesta. Jonakin päivänä tuo kipinä meissäkin
voi roihahtaa suureksi tuleksi joka polttaa
pois kaiken synnin ja epätäydellisyyden.
Me uudestisynnymme tuosta tulesta, Pyhästä Hengestä. Silloin meistä tulee Ihmisen Poikia, Jumalan lapsia.
Tämä on Tietäjien tietoa ja suurinta viisautta joka parantaa kaikki sairaudet. Se
kasvaa nöyryydessä ja viisaudessa rakkauteen.

KUOLEMAN KUNNIAKSI
Jos olisin runoilija, tahtoisin laulaa ylistysvirren sinulle, kuolema. Sinua eivät laulajat ole
kiittäneet.
Sinua on sanottu ihmisen viimeiseksi viholliseksi, synnin palkaksi ja ilon hävittäjäksi. Ihmiset pelkäävät
sinua, kammoavat sinua ja koettavat sinua välttää. Mutta minä tahtoisin virittää kanteleni sinun kunniaksesi, oi tuoni.
Sillä minä uskon, että sinä olet minun ja kaikkien ihmisveljien paras ja uskollisin ystävä. Sinä olet tosi,
suora ja rehellinen. Sinä olet ylevämielinen ja viisas ystävä. Aivan kuin isä sinä tiedät, mikä meille ihmislapsille on hyväksi ja hyödyksi. Sinä et meitä imartele, vaan tahdot meitä auttaa ja sanot suoraan, missä
olemme erehtyneet. Ja voimakkaalla kädellä sinä viittaat meille tien ja sanot: ”kas tästä teidän pitää
kulkeman”.
Minä tahtoisin laulaa sinun ylistystäsi, kuolema, sillä sinä olet meidän ihmislasten hellä ja lempeäsilmä
ystävä. Sinä kerrot meille kauniita satuja ja kuljetat meitä ympäri unelmoiden eedenissä.
Sinä olet kuin äiti, joka riemulla ja ylpeydellä suljet meidät syliisi, kun olemme isän opetuksia huolella
seuranneet. Sinä olet sydämemme ilo ja hymy kaiken surun jälkeen. Sinussa kaikki sävelet sulautuvat
yhteen mahtavaksi sopusoinnuksi.
Sinun kunniaksesi tahtoisin kieltäni virittää, tuoni, sillä kun sinä tulet, et sinä tule kuin luurankoinen viikatemies, vaan sinä tulet kuin Jumalan ylevä sanansaattaja, kuin ”yksi näistä pienimmistä”, jotka pyytävät meitä, ettemme unohtaisi kaikkia armahtavan rakkauden ikuista elämän lakia.
Sillä suurempi sinua, kuolema, on ikuisen elämän salaisuus.
Syvempi helvettiä, korkeampi taivasta on Jumalan valtakunta, joka on sydämen puhtaus, anteeksiantamus ja rakkaus. Tämä on Jumalan valtakunta. Ja Jumalan valtakunta on ikuinen rauha ja ilo, joka asuu
niiden sydämissä, jotka tunnustavat sen armahtavaa sääliä. Ylevämpi ja avarampi se on kuin nerokasten
ja maailman viisasten taivaat, ja niiden pienten luokse se tulee, jotka ikävöivät sen lähestymistä.
Sen tähden kiitän ja ylistän minä sinua, tuoni, että tästä kaikesta meitä muistutat ja tulemisellasi kerta
kerralta opetat meitä sinua voittamaan. Sillä lopulta saamme mekin periä sen valtakunnan, josta kirjoitettu on: ”Mitä ei silmä ole nähnyt eikä korva ole kuullut eikä ihmisen sydämeen ole astunut, on Jumala
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”.
Pekka Ervast
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Tuominen Pentti: Gnosis
Löytöretkiä sisimpään itseen

Somppi Jani, Somppi Taija:
Parantavat hormonit

Rijckenborgh Jan van, Petri den Catharose: Kiinalainen Gnosis
Dao De Jingin kommentaari

Sefer jetsira eli Luomisen kirja

Kirja kertoo mystisen alkutiedon (gnosiksen) matkasta
muinaisen Egyptin mysteerikouluista Mesopotamian, Intian ja Lähi-idän uskontoihin
ja antiikin filosofien ajatteluun sekä esoteeristen veljeskuntien rituaaleihin aina
meidän päiviimme saakka.
Saamme vastauksen kysymykseen, miksi Jeesuksen
opettama gnosis on karsittu
Uudesta testamentista.
Basam Books 2019. 180 s. Sid. 30,-

Tämän kaltaista Dao De
Jingin kommentaaria ei ole
ollut tarjolla aiemmin. Tässä kirjassa esitetty Dao De
Jingin tulkinta perustuu
gnostiseen oivallukseen.
Kirjoittajien mukaan Gnosis, alkuperäinen jumalallinen Tieto, löytyy kaikkien
aikojen ja kansojen viisaudenkielestä. Gnosis on universaalia ja tarkoitettu koko ihmiskunnalle, ja se paljastetaan yhä uudelleen
Valon sanansaattajien saapuessa maailmaan.
Lectorium Rosicrucianum 2019. 430 s. Sid. 50,-

Järvilehto Satu, Rikala Katja:
Homeopatia

Kirja käsittelee homeopatian perusteet selkeästi ja
kattavasti. Se sisältää
runsaasti käytännön neuvoja akuutteihin terveyspulmiin, satoja lääkeainekuvauksia, sekä
ohjeet homeopaattisten
lääkevalmisteiden käyttöön ja annosteluun. Kirja
on tarkoitettu kaikenikäisille, vauvasta vaariin.

readme.fi 2019. 480 s. Sid. 29,90
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Tasapainoinen hormonitoiminta on yksi terveyden merkittävistä kivijaloista ja määrittää pitkälti
jaksamisen. Kansantajuisesti ja uusimman tutkimustiedon pohjalta kirjassa käydään läpi, miten
ruokavalio, uni, lepo, liikunta ja stressi vaikuttavat hormonitoimintaan ja
mikä merkitys on muuan
muassa kolesterolilla ja
yleisimmin käytetyillä
lääkkeillä.
Gummerus 2019. 344 s. Sid. 29,90

Sefer jetsira (suom. ”Luomisen kirja”) on juutalaisen
mystisen kirjallisuuden varhaisin ja merkittävin kokonaisena säilynyt teos. Se on runokokoelma ja maagisten
lausumien häkellyttävä labyrintti, joka tarjoaa lukemattomia tulkintamahdollisuuksia. Keskiaikaiset kabbalistit
kommentaareissaan pitivät
teosta olennaisena osana mystistä juutalaista perimätietoa.
AATMA 2019. 109 s. Nid. 24,-

Saure Heikki: Tonttu
Tarua ja totta

Tontuista tunnetaan nykyisin lähinnä Korvatunturilla
asuva joulutonttu, mutta
joulupukin innokkaat apulaiset ovat tonttuperinteen
nuorimpia tulokkaita. Vanhan kansan suhde niin kotitonttuihin kuin saunatonttuihin oli vastavuoroinen tontusta oli paljon hyötyä,
mutta loukattuna se saattoi
yltyä pahanilkiseksi ja vaaralliseksi räyhääjäksi. Entisaikoina näihin kodin ja
pihapiirin pieniin haltijoihin oli siis syytä suhtautua
pelokkaalla kunnioituksella.
SKS 2019. 315 s. Nid. TARJOUS 24,90
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Ruusu-Risti perustettiin Helsingissä marraskuun14 p:nä 1920.
Järjestön tarkoitus selviää seuraavasta ohjelmasta:
1) Ruusu-Risti on totuudenetsijäin järjestö, jonka jäsenet tunnustaen
kaikkien ihmisten veljeyden katsomatta rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen,
uskontunnustukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, sukupuoleen tai muihin
ulkonaisiin rajoituksiin, osoittavat toisilleen mitä suurinta suvaitsevaisuutta
ja ymmärrystä sekä pitävät toisilleen totuutta korkeampana kaikkia uskontoja.
2) Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät
totuuden ydintä, salaista jumalviisautta, mikä piilee kaikkien aikojen
uskonnoissa, mytologioissa sekä filosofioissa ja tieteellisissä järjestelmissä.
3) Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja sen
jäsenet etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa
ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä.
Ruusu-Risti on itsenäinen järjestö, ohjelmansa nojalla se kuuluu
H.P. Blavatskyn vuonna 1875 alkuunpanemaan teosofiseen liikkeeseen.
Ruusuristiläiset ovat joko jäseniä tai looshijäseniä. Ruusu-Ristin jäseneksi
pyrkijä kääntyy tuntemansa järjestön jäsenten välityksellä (kaksi suosittelijaa)
Ruusu-Ristin johtajan puoleen. Ruusu-Ristin sisäinen työ (looshityö) toimii
henkisen kasvun kouluna Pekka Ervastin ohjeiden mukaisesti.
Looshityö on järjestetty seremonialliselle pohjalle, ja looshijäseneksi saattaa
Ruusu-Ristin installoitu jäsen pyrkiä kääntymällä suoraan johtajan puoleen.
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