
1

  

SISÄLLYSLUETTELO

 2 - 3    Jarmo Anttila, pääkirjoitus

 4     Pekka Ervast, Toimittajalta

 5   Yrjö Härkänen, Henkilökohtainen totuus, viisaus

 6 - 9   Mestari Echartshousen, Pilvi Pyhätön yllä

10-19   Antti Savinainen, Ihmiskunnan tulevaisuus – tieteen ja 

   hengentieteen näkökulma

20-21   Marleena Lehtimaa, Runo, Rakkaudella kaitseva aika

22-31   Uuno Pore, Jeesus Kristuksen erikoisasema

32   Isä Meidän laulu, sävel Erkki Melartin, sanat Jussi Snellman

33   Ruusu-Ristin kesäkurssin ohjelma 26.6. - 1.7.2020

34-37   Anne Paalo, Vuorisaarna  - toinen käsky

38-47   Tapio Joensuu, Aivot sielun istuimena

48-49   Marleena Lehtimaa, Musta mestari

50-51   Pauli Loikala, Eetteriruumis/Autuudenjulistus

52-53   Marko Manninen, 06/2020, Näkökulmia Mesokosmoksesta - 

   Uusi mediakokonaisuus Suomen henkiseen kenttään

54-55   Marko Manninen, Mesokosmos - ihmisen mittaisten 

   meemien temmellyskenttä

56   Aatman kirjaesittely

 



2 3

Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Olemme koko kevään eläneet Korona-pan-
demian rajoittamaa elämää. Ruusu-Ristin toi-
minta on ollut lähes täysin peruttu. Edellisen 
kerran on vain sota saanut meidät peruutta-
maan tilaisuutemme. Kiinasta lähtenyt virus le-
visi varsin nopeasti koko maailmaan ja ihmisiä 
on kuollut paljon. Suomi on välttynyt pahim-
malta tiukkojen rajoitusten takia ja myös siksi, 
että olemme kuuliaista kansaa. Olemme nou-
dattaneet viranomaisten ohjeita, pesseet käsiä 
ja pitäneet turvavälejä. Mitä tämä virus tahtoo 
meille opettaa? Monet ehkä toivovat, että kaik-
ki palaisi ennalleen. Ainakin saimme oppia, et-
tei kaikki mene niin kuin olimme suunnitelleet. 
Varsinkin täällä Suomessa esiintyy harvoin 
mitään luonnon katastrofeja, kuten monissa 
muissa maissa. Niissä ihmiset tietävät, että on 
olemassa suurempia voimia ja ne eivät ole mei-
dän hallittavissa. Ruusuristiläinen elämänym-
märrys sisältää käsityksen kohtalon ja karman 
voimista, joita emme voi välttää. Tämä Koro-
na on sellainen ja toivottavasti se on herättänyt 
meidät pohtimaan elämän syvempiä arvoja. 
Vanha sanontahan on, että ihminen päättää, 
mutta Jumala säätää. Meillä tulee olla luotta-

mus elämän lopulliseen oikeudenmukaisuuteen 
ja hyvyyteen. Kaiken takana on meitä suurempi 
viisaus ja johdatus.

Bhagavad Gitassa Krishna sanoo: Kun adhar-
ma on suuri teidän keskellänne, silloin minä 
tulen. Adharma on laittomuus, epäpyhyys, us-
konnottomuus ja paheellisuus. Kun se saa yli-
vallan ihmiskunnassa niin silloin Krishna lupaa 
tulla opettamaan meille dharmaa. Buddha kutsui 
omaa opetustaan dharmaksi. Karma on men-
neitten tekojemme seuraus, mutta dharma on 
henkinen tehtävämme ja velvollisuutemme. Se 
on tietysti ihmiskunnalle yleensä annettu opetus 
henkisistä arvoista ja pyrkimyksestä hyvään. Tätä 
ovat kaikki uskonnot tehneet. Se, että uskontojen 
nimissä tehdään paljon pahaa yhä tänä päivänä, 
on juuri tuota adharmaa joka on päässyt vallal-
le. Siksi tarvittaisiin uskonpuhdistusta kaikkien 
uskontojen parissa. Tämä oli teosofisen liikkeen 
yksi keskeinen tarkoitus. Olemme Ruusu-Ristissä 
puhuneet yleensä vain kristinuskon uudesta us-
konpuhdistuksesta. Pekka Ervast tahtoi ja opetti 
uutta uskonpuhdistusta, koska Lutherin työ jäi 
hänen mielestään kesken. 

Uusi virike alkoi jo 1600-luvulla rosenkreut-
silaisuuden kautta, mutta vasta 1800-luvun 
teosofinen opetus loi perustan todelliselle us-
konpuhdistukselle. P.E:n mukaan teosofisen 
liikkeen, johon mekin Ruusu-Ristinä kuulum-
me, tehtävänä on opettaa dharmaa. Satjaan 
naasti paroo dharmah, totuus on korkein us-
konto, kuuluu tuo ylevä lause, jonka H. P. Bla-
vatsky asetti kaikkien teosofien johtotähdeksi. 
Mikä on sitten ihmisenä olemisen totuus ja 
pyrkimys? Teosofian mukaan se on täydelli-
syys. Ihmisen tulee kasvattaa itsensä Viisauden 
Mestareiden täydellisyyteen ja jäseneksi heidän 
muodostamaan Valkoiseen Veljeskuntaan. Se 
on vihittyjen ja valaistuneiden Mestareiden vel-
jeskunta, joka työskentelee lakkaamatta Juma-
laisen suuren suunnitelman toteutumiseksi tällä 
planeetalla. Heidän opetuksensa on ihmiskun-
nan veljeys, uskontojen ykseys ja lopulta se kai-
ta tie joka vie Taivasten valtakuntaan eli heidän 
oppilaaksi. Tämä on se meidän jokaisen henki-
lökohtainen dharma. Se on yleisesti ottaen sa-
ma kaikilla, mutta jokaisella yksilöllinen. Siksi 
Ruusu-Ristin ensimmäisessä ohjelmakohdassa 
sanotaan, että meidän tulee osoittaa toisillem-

me mitä suurinta suvaitsevaisuutta ja ymmärrys-
tä. Me emme voi tietää mikä on toisen ihmisen 
henkilökohtainen dharma, se taivaallinen työ-
sopimus, jota hän on tullut tässä inkarnaatiossa 
täyttämään. Toisen dharmaan ei saisi sekaantua 
ja puuttua. Buddhan dharma opetus oli myötä-
tunto joka kasvaa veljeydeksi. Se on alkuopetus 
ja lopulta myös kaiken kattava päämäärä tulla 
ihmiskunnan palvelijaksi.

Koronasta huolimatta olemme päättäneet pitää 
Ruusu-Ristin kesäkurssit Jyväskylässä. Näillä 
näkymin joukko on niin pieni, että turvavälejä 
on helppo pitää. Aikoinaan moni osallistui kurs-
seille kirjeitse ja nyt tätä tapaa voivat erityisesti 
käyttää ne jotka eivät syystä tai toisesta voi osal-
listua kesäkursseille.

Syksyn ohjelmasta ja aloituksesta tiedotetaan 
myöhemmin.

 Virkistävää kesää kaikille.
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Pekka Ervast 

100 vuoden takaa

Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?

Onnellinen yhteiskunta on se, jossa ihmiset 
ovat onnellisia. Toiset sanovat, että ihmisten 
onni kokonaan riippuu niistä olosuhteista, jois-
sa he elävät: muuttakaamme ihmisten ympä-
ristö sopusuhtaiseksi ja iloiseksi, ja ihmiset itse 
muuttuvat iloisiksi ja onnellisiksi. Toiset sano-
vat, että ihmisten onni on kokonaan riippuma-
ton ulkonaisista olosuhteista: ihminen voi olla 
yhtä onneton uhkeassa linnassa kuin halvassa 
mökissä, yhtä onnellinen ja tyytyväinen syrjäi-
sessä maakylässä kuin 
suurkaupungin sivistys-
keskuksessa; turha on 
onnen kannalta suunni-
tella muutoksia yhteis-
kuntaoloissa.

Totuus käy nähtävästi 
kultaista keskitietä. Ih-
misen korkein, henkinen, uskonnollinen onni 
on epäilemättä ulkonaisista riippumaton, mutta 
tämä onni on harvoille suotu; suuri enemmistö 
kulkee kehityksessään kaukana pyhimysten kai-
dalta tieltä. Mutta onnea ajateltaessa on otetta-
va lukuun niiden onni ja kehitys, jotka kuuluvat 
enemmistöön. Ja heidän kannaltaan on epäile-
mättä totta sekin, että vaikeat ja luonnottomat 
olosuhteet masentavat ihmisten mieliä ja teke-
vät heidän elämänsä raskaaksi.

Näin ollen on paikallaan sanoa, että ympäröi-
vät olosuhteet ja ihmiset ovat onnen luomises-
sa vuorovaikutuksessa keskenään. Ympäristö ei 
ole ainoa tekijä, tekijänä on ihminenkin.

Millä tavalla sitten ihmiset ovat tekijöinä on-
nellisen yhteiskunnan luomisessa? Mikäli ih-
miset ovat tietämättömiä, valistumattomia, 
raakoja, sikäli ovat onnettomia, olivatpa ulko-
naiset olosuhteet kuinka sopusuhtaiset tahansa. 
Ihmisten täytyy muuttua, sivistyä, valistua, luo-
pua materialistisesta maailmankatsomuksesta 
ja tavotella aatteellista elämänymmärrystä, jotta 
voisivat viihtyä, menestyä ja olla onnellisia pa-
remmissa olosuhteissa.

Käsi kädessä kulkevat nämä molemmat 
kehityslinjat: ihmiset itse sielukkaammiksi, 
ympäröivät olosuhteet sopusuhtaisemmik-
si!

Kolme taikasanaa on, joiden kätkemät 
aatteet ovat elähyttäneet ihmissieluja tois-
ta sataa vuotta, vaikka niitä vielä on vain 
puolinaisesti ja pintapuolisesti ymmärretty. 

Nuo taikasanat ovat: vapaus, veljeys, tasa-arvoi-
suus.

Veljeys on ihmisen ruumiillisen olemuksen 
ydin, tasa-arvoisuus hänen sielullisen minänsä 
salaisuus ja vapaus hänen henkensä synnynnäi-
nen jumalallinen oikeus.

  Mikäli nämä aatevoimat elävät ihmisten mie-
lissä, sikäli ne vaikuttavat historiassa. Hedel-
möittämällä ihmisten sieluelämää ne saavat 
aikaan muutoksia yhteiskunnissa. Ja muutokset 
ovat pysyväisiä, kun aatteiden pyhä tuli on ih-
misiäkin puhdistanut.

Tietäjä 1920, Loka-joulukuu

Yrjö Härkänen  

Henkilökohtainen totuus, viisaus   

Sydän on totuudenetsijän henkilökohtaisen 
totuuden kaivo sekä hänen hiljentyessään 
meditaatiorukoukseen, kohdatessaan toisen 
ihmisen, että puhuessaan väkijoukolle. Se on 
totuudenmukaista viisautta. Puhun tässä mo-
nien henkilökohtaisten virheiden kouluttama-
na. Mutta eikö ole niin, että jos ei tee koskaan 
virheitä, ei myöskään opi kovinkaan paljon 
henkilökohtaista totuutta? En suinkaan väitä, 
että jo löydetyn totuuden opiskelu olisi toisar-
voista. Kaikki oppi totuudesta on perin arvo-
kasta vuosituhansien perintökalleutta. Se vain 
ei ole nyt minun aiheeni.

Totuudenetsijällä on mielestäni suurimpa-
na haasteenaan henkilökohtaisen totuuden 
löytäminen. On helppoa asettua puhutun tai 
kirjoitetun totuuden varjoon säestäen tai itse 
toistaen jo löydettyä totuutta. Henkilökoh-
tainen ote omaan itseensä suhteessa ympä-
ristöön ja elämään on se haaste, joka aidolle 
totuudenetsijälle mielestäni asetetaan.

Tämä haaste vaatii ensinnäkin sisältäohjau-
tuvuutta ja toisaalta rohkeutta olla rehellinen 
itselleen. Vaikka ympäristössä olisikin epä-
kohtia, vaaditaan totuudenetsijältä kykyä ol-
la hiljaa. Hiljaaolemalla voi parhaiten edistää 
epäkohtien tai ongelmatilanteiden ratkeamis-
ta. Tämä hiljaaoleminen on oltava aktiivis-
ta, jossa totuudenetsijä tekee työtä henkensä 
kautta.

Ihmisessä totuus paljastuu meille parhaiten 
nykyhetkessä joko valheellisuutena tai totuu-
dellisuutena ja tässä on kyse oleellisimmasta: 
henkilökohtaisesta totuudesta, joka on yhte-

ydessä henkeen ja kaikkein korkeimpaan. Nyt 
päästään viisauteen.

Kun seuraan kohta neljävuotiasta pojanpoi-
kaani, tulee mieleeni myös kuva omasta, nyt 
35- vuotiaasta pojastani samanikäisenä: lo-
puttomat kysymykset, uteliaisuus, elämänin-
to ja totuudenetsintä. Voisiko aikuinen oppia 
tämänikäisiltä jotakin?  Tähän sopii yksi tiibe-
tinbuddhalainen viisaus: ”Monet lapset ovat jo 
syntyessään vanhempiaan viisaampia.”

Tyttäreni, joka on 34-vuotias, omaa henkisiä 
kykyjä joissa on hänen henkilökohtaisen to-
tuutensa oltava aidosti läsnä hetkestä hetkeen. 
Kun hän niin tekee, hän on myös viisas.

Mitä viisaus siis on? Oikeaa uteliaisuutta elämää 
kohtaanko, elämänkokemustako, oivaltamis-
ta, realismia, vaiko oikeaa uskallusta totuuden 
porteilla?  Näitä kaikkia varmaan ainakin. Tie-
tysti myös oikeanlaista nöyryyttä, joka on to-
tuutta ja viisautta kunnioittavaa.

Puhutaan, että on viisasta nukkua yön yli, en-
nen kuin tekee vaikean päätöksen. Ennen te-
koa on totuudenetsijän kuunneltava sydäntään, 
eikä päätään. Kun sanotaan: ajattele, ennen 
kuin puhut, on totuudenetsijän ajateltava sy-
dämellä, eikä aivoilla. Vain sydän asettaa oikeat 
sanat ja loihtii tahdittaen oikeat teot. 

Sydän on totuudenetsijän henkilökohtaisen 
totuuden kaivo sekä hänen hiljentyessään me-
ditaatiorukoukseen, kohdatessaan toisen ih-
misen, että puhuessaan väkijoukolle. Se on 
totuudenmukaista viisautta.
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Mestari Echartshousen 

Pilvi Pyhätön yllä

Pyydettyänne tietoa Veljien sisäisestä pii-
ristä, tahdomme ilmoittaa seuraavaa. Älkää 
kysykö, ketkä näitä kirjeitä kirjoittavat, vaan 
arvostelkaa niitä niiden sisällön mukaan. Tut-
kikaa, missä hengessä ne on kirjoitettu, eikä 
mitä sanoja ne sisältävät. Meitä ei kannusta 
mikään itsekäs vaikutin, vaan meidät pakot-
taa toimimaan sisässämme palava valo. Tä-
mä sisäinen valo saattaa meidät kirjoittamaan 
teille ja meitä puoltavat ne totuudet, jotka me 
omistamme, ja jotka kaikki totuutta rakastavat 
ihmiset tulevat tunnustamaan oikeiksi. Me an-
namme niitä teille siinä määrin kuin te kyke-
nette niitä vastaanottamaan ja teillä on vapaus 
joko hyväksyä tai hylätä mitä me sanomme, 
sillä Jumalainen Viisaus ei pidä suurta ääntä 
itsestään, sillä se on valo, joka loistaa ikuisessa 
rauhassa ja odottaa kärsivällisesti, kunnes se 
otetaan vastaan.

Meidän veljeskuntamme on ollut olemassa 
luomisen ensimmäisestä päivästä asti ja tulee 
kestämään sen viimeiseen päivään. Se on Va-
lon Lasten seurakunta ja sen jäseniä ovat ne, 
jotka tuntevat valon, joka loistaa pimeydessä 
ja pimeyteen. Me tunnemme ihmisen kohta-
lon luonteen, sillä meillä on koulu, missä on 
opettajana itse Jumalainen viisaus ja se opet-
taa kaikkia niitä, jotka etsivät totuutta sen it-
sensä tähden, eikä sen maallisen edun vuoksi, 
mitä siitä saattaa seurata. Ne salaisuudet, joi-
ta tässä koulussa tutkitaan, koskevat kaikkea, 
mitä koskaan voidaan tietää Jumalasta, luon-
nosta ja ihmisestä. Kaikki muinaiset viisaat 
ovat saaneet opetusta meidän koulussam-
me, eikä kukaan heistä ole oppinut viisaut-
ta muualla. Sen jäsenet eivät ole ainoastaan 

tämän pallon, vaan myös muiden maailmo-
jen asukkaita. Vaikka he ovat hajallaan ympäri 
maailmankaikkeuden, heidät sitoo yhteen yk-
si henki, eikä heidän välillään ole mielipide-
eroavaisuuksia. He kaikki tutkivat ainoastaan 
yhtä kirjaa ja käyttävät samaa menetelmää sitä 
tutkiessaan.

Meidän veljeskuntamme on koottu Valituista 
eli sellaisista, jotka etsivät valoa ja kykenevät 
sitä vastaanottamaan ja se, joka on vastaan-
ottavin, on meidän johtajamme. Meidän ko-
kouspaikkamme tuntevat intuitiivisesti kaikki 
jäsenemme, mutta kukaan, joka ei ole vihitty 
ei voi sitä löytää. Se on hyvin lähellä, mutta 
kuitenkin salattu maailman silmiltä. Ne, jotka 
ovat siihen valmiit saavat siihen astua ja ne, 
jotka eivät ole, saavat odottaa.

Meidän veljeskunnassamme on kolme astetta. 
Ensimmäiseen tullaan jumalaisen inspiraation 
kautta, toiseen sisäisen kehityksen ja kolman-
teen eli korkeimpaan henkisen näkemyksen, 
jumalaisen kontemplaation kautta. Meidän 
seurassamme ei ole kiistoja, väittelyä, viisaste-
lua, epäilystä tai empimistä ja se, jolla on pa-
ras mahdollisuus tehdä hyvää, on onnellisin 
meistä. Me omistamme suuria mysteerioita 
ja kuitenkaan emme ole salainen seura, kos-
ka salaisuutemme ovat avoimia jokaiselle, jo-
ka kykenee niitä lukemaan. Salaisuus ei johdu 
siitä, että olisimme haluttomia opettamaan, 
vaan opetuksen etsijöiden heikkoudesta. Sa-
laisuuksiamme emme voi myydä rahasta, eikä 
niitä voi julkisesti esittää. Niitä käsittävät ai-
noastaan ne, joissa voimat ovat alkaneet he-
rätä ja joiden sydän kykenee vastaanottamaan 

viisautta ja veljesrakkautta. Se, jossa salainen 
tuli on alkanut palaa, on onnellinen ja tyyty-
väinen. Hän käsittää ihmisen heikkouksien 
syyn ja kärsimyksen ehdottoman välttämät-
tömyyden. Hänen selvänäköisyytensä auttaa 
häntä näkemään kaikkien uskontojen perus-
tan. Hän huomaa noiden järjestelmien olevan 
rakennettuja suhteellisten totuuksien varaan 
ja näkee, ettei niissä ole vielä saavutettu tie-
don tasapainoa.

Ihmiskunta elää vertauskuvien maailmassa, 
joiden merkitystä eivät monetkaan ymmärrä. 
Mutta se päivä lähenee, jolloin näissä vertaus-
kuvissa piilevä henki tulee yleisesti tunnetuksi 
ja pyhät mysteeriot paljastetuiksi. Täydellinen 
tieto Jumalasta, täydellinen tieto Luonnosta ja 
täydellinen tieto Ihmisestä ovat ne kolme va-
loa totuuden alttarilla, jotka valaisevat viisau-
den temppelin kaikkein pyhintä.

On ainoastaan yksi perususkonto ja yksi kaik-
kiallinen veljeskunta. Ulkonaiset muodot, 
uskontojärjestelmät ja liitot ovat ainoastaan 
kuoria, jotka sisältävät vain osia totuudesta ja 
ulkonaiset asiat ovat tosia ainoastaan silloin, 
kun ne esittävät sisäisiä totuuksia. Ne ovat 
välttämättömiä niille, jotka eivät vielä kyke-
ne tuntemaan näkymätöntä ja muodoton-
ta totuutta ilman, että se on esitetty jollakin 
symbolilla. Ne kasvattavat ihmisiä uskomaan, 
että on olemassa totuutta, vaikka he eivät si-
tä näekään, ja tämä usko on se perusta, jolle 
voi kasvaa henkinen tieto. Mutta jos jonkun 
uskontojärjestelmän ulkonaiset muodot esit-
tävät sellaisia sisäisiä totuuksia, joita ei siinä 
järjestelmässä tunneta, ovat ne silloin pelkkiä 
naamioita ja tyhjiä kuoria. Niin paljon kuin on 
olemassa teorioita ja muotoja, niin paljon on 
myös erehdyksiä, sillä teoriat voivat olla aino-
astaan osittain tosia, mutta ehdoton totuus on 

ääretön, eikä voi tulla rajoitettuun muotoon 
suljetuksi. Ihmiset ovat erehtyneet pitämään 
muotoa henkenä sekä symbolia totuutena ja 
tästä erehdyksestä on syntynyt lukemattomia 
ongelmia. Näitä erehdyksiä ei voi oikaista tuo-
mitsemalla, ei kiihtyneillä väittelyillä tai esiin-
tymällä vihamielisesti niitä kohtaan, jotka ovat 
erehtyneet. Pimeyttä ei voi poistaa sellaisilla 
aseilla. Ainoastaan valo poistaa pimeyden, ja 
missä on tietoa, siellä ei tietämättömyydellä 
ole tilaa.

Tällä nykyisellä vuosisadalla (1800), joka juuri 
on alkanut, tulee esiintymään valo. Aikakau-
sien ajan salassa pysyneet asiat tulevat tun-
netuiksi, verhoja poistetaan ja sitä totuutta, 
joka on muodoissa ja muotojen takana pal-
jastetaan. Me emme voi tarkalleen selittää, 
miksi tämä tulee tapahtumaan juuri tällä vuo-
sisadalla. Me voimme ainoastaan sanoa, että 
jokaisella asialla on määrätty aikansa ja paik-
kansa niin, että kaikkia maailman asioita joh-
taa järjestyksen ja sopusoinnun jumalainen 
laki. Ensin tuli vertauskuvasto, joka sisälsi 
totuuden, sitten tuli vertauskuvien selitys ja 
tämän jälkeen tulee itse totuus paljastetuksi, 
niin kuin puu, joka nähdään ja huomataan, 
kun se on siemenestä kasvanut isoksi ja sie-
meneen on koko puun luonne kätkettynä 
kuin vertauskuvaan. Meidän tehtävämme on 
auttaa totuuden syntymistä, avata ne kuo-
ret, joihin se on suljettu ja kaikkialla uudistaa 
kuolleet kirjaimet. Me emme tee tätä omalla 
voimallamme vaan sen valon vaikutuksesta, 
joka kauttamme vaikuttaa.

Me emme kuulu mihinkään lahkoon, eikä 
meillä ole kunnian- tai vallanhimoa tyydytet-
tävänämme. Emme halua tulla tunnetuiksi, 
emmekä kuulu niihin, jotka tyytymättöminä 
nykyisiin oloihin haluavat hallita ihmiskuntaa 
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ja sille tyrkyttää mielipiteitään. Meihin ei 
vaikuta kukaan ihminen tai mikään puolue, 
emmekä odota mitään henkilökohtaista pal-
kintoa työstämme. Me omistamme valon, 
jonka avulla kykenemme näkemään Luon-
non syvimpiä salaisuuksia ja meillä on tuli, 
joka meitä ravitsee ja jolla voimme vaikut-
taa kaikkeen olemassa olevaan. Meillä on 
salaisuuksien avaimet ja tieto siitä siteestä, 
joka yhdistää tämän planeetan muihin maa-
ilmoihin. Meidän tieteemme on kaikkiallinen 
tiede, sillä se käsittää koko maailmankaikkeu-
den ja sen historia alkaa luomisen ensimmäi-
sestä päivästä. Meillä on hallussamme kaikki 
muinaiset viisaudenkirjat. Kaikki luonnossa 
tapahtuva on meidän tahtomme alaista, sillä 
meidän tahtomme on yhtä kaikkeuden hen-
gen kanssa, joka on maailman liikkeelle pa-
neva voima ja kaiken elämän ikuinen lähde. 
Emme kaipaa tietoja ihmisiltä tai kirjoista, 
sillä meillä on kyky käsittää kaikkea olemassa 
olevaa ja lukea luonnonkirjaa, joka ei erehdy. 
Tätä kaikkea opetetaan meidän koulussam-
me, sillä opettajamme on se valo, joka syn-
nyttää kaikki oliot.

Voisimme kertoa teille mitä ihmeellisimmistä 
asioista, joista tiedämme, ja jotka ovat yhtä 
kaukana tämän ajan oppineimmasta filoso-
fista kuin aurinko on kaukana maasta. Meil-
le ne ovat yhtä läheisiä asioita kuin hengen 
valo on lähellä sitä henkeä, josta se säteilee. 
Me emme halua kiihottaa teidän uteliaisuut-
tanne. Tahdomme ainoastaan herättää teis-
sä viisauden janon ja veljellisen rakkauden 
nälän, jotta voisitte avata silmänne valolle ja 
nähdä jumalallisen totuuden itsessänne. Mei-
dän tehtävämme ei ole avata teidän ymmär-
rystänne, vaan itse totuuden voiman tulee 
astua sydämeenne. Sielun jumalallinen sulha-
nen kolkuttaa oveen ja on monta, jotka eivät 

päästä häntä sisään, koska ovat kiedottuina 
ulkonaisen olemassaolon harhoihin.

Tahdotko tulla seuramme jäseneksi? Silloin 
astu omaan sydämeesi. Tahdotko oppia tun-
temaan Veljiä? Silloin opi tuntemaan sitä ju-
maluutta, joka sielussasi ilmenee. Etsi sisältäsi 
sitä, mikä ei ole muotojen vaihtelujen alaista, 
vaan mikä on täydellistä ja kuolematonta ja 
kun olet sen löytänyt, olet astunut meidän 
seuraamme ja saat tietää meistä tarkemmin. 
Mitään epätäydellistä ei lasketa meidän pii-
riimme ja sen vuoksi täytyy sinun heittää 
päältäsi kaikki luonteesi viat ja puutteet, en-
nen kuin voit astua sisään. Sinussa oleva tur-
melus on kulutettava jumalaisen rakkauden 
tulella. Sinun täytyy tulla kastetuksi totuuden 
vedellä ja puetuksi siihen häviämättömään 
aineeseen, joka syntyy puhtaista ajatuksista. 
Sisäisten aistien tulee avautua käsittämään 
henkisiä todellisuuksia ja mielen tulee valais-
tua jumalallisella viisaudella. Silloin tulevat 
suuret voimat, jotka ovat nyt sinulle tunte-
mattomia, kehittymään sielussasi ja kykenet 
voittamaan pahan. Koko olemuksesi uudis-
tuu muuttuen valo-olennoksi ja ruumiistasi 
tulee jumalaisen hengen asunto.

Kysyt, mitkä ovat oppimme? Me emme ju-
lista mitään oppeja, sillä mikä tahansa oppi, 
jonka esittäisimme uskottavaksi olisi vain 
epäilyttävä teoria teidän kannaltanne, niin 
kauan kuin teillä itsellänne ei ole tietoa. Tätä 
tietoa ei voi saavuttaa ulkonaisella opetuk-
sella, vaan sen täytyy kasvaa teissä itsessän-
ne. Kysykää jumalaiselta hengeltä itsessänne, 
avatkaa sisäiset aistit ymmärtämään, mitä se 
puhuu, niin saatte vastauksen kysymyksiinne. 
Me voimme tehdä ainoastaan sen, että an-
namme muutamia ajatuksia teidän tutkitta-
vaksenne. Mutta me emme tarkoita sitä, että 

teidän tulisi ilman muuta uskoa, mitä sanom-
me, sitä tarkasti tutkimatta tai, että teidän tu-
lisi tuohon uskoon tyytyä. Me annamme näitä 
oppeja ainoastaan tienviitoiksi teidän kulkies-
sanne itsetutkimuksen labyrinteissa.

Yksi niistä ajatuksista, jotka annamme teille 
mietittäviksi, on, ettei ihmiskunta kokonai-
suudessaan voi tulla pysyvästi onnelliseksi 
ennen kuin se on omaksunut jumalallisen vii-
sauden ja veljellisen rakkauden hengen. Kun 
tämä tapahtuu, tulee maan hallitsijoiden kruu-
nuna olemaan puhdas järki, heidän valtikka-
naan rakkaus. He tulevat olemaan voideltuja 
voimalla, joka vapauttaa kansat taikauskosta 
ja pimeydestä ja ihmiskunnan ulkoiset olo-
suhteet paranevat, kun sisäinen parantuminen 
on tapahtunut. Köyhyys, rikokset ja sairaudet 
tulevat katoamaan.

Toinen ajatus on, että yksi niistä syistä, miksi 
ihmiset eivät ole henkisempiä ja älykkäämpiä 
on, että heidän ruumiidensa aineellinen ko-
koomus on niin karkea ja raskas, että se estää 
sisässä olevaa henkisyyttä vaikuttamasta. Mi-
tä karkeammin he elävät ja mitä enemmän he 
antavat tilaa eläimellisille tai puoleksi eläimel-
lisille nautinnoille, sitä karkeammaksi heidän 
elimistönsä tulee ja sitä vähemmän he kykene-
vät ajatuksissaan kohoamaan ihanteiden kor-
keampiin piireihin sekä käsittämään hengen 
ikuisia todellisuuksia. Katsokaa niitä ihmisiä, 
joita kadulla kohtaatte. Katsokaa, kuinka he 
ovat lihasta pöhöttyneet, täynnä eläimellistä 
epäpuhtautta ja kasvoillaan kohtuuttomuuden 
ja aistillisuuden leima. Kysykää sitten itseltän-
ne, sopivatko tällaiset ruumiit ilmaisemaan ju-
malallista viisautta.

Me sanomme myöskin, että henki on todel-
lisuutta. Sen ominaisuuksia ovat häviämättö-

myys, jakaantumattomuus ja kestävyys. Aine 
puolestaan on kokoonpantua ja saa aikaan 
muotojen harhan, sillä se on jakaantuvaa, tur-
meltumisen ja alituisen muuttumisen alaista. 
Henkinen valtakunta on todellinen häviämä-
tön maailma, jonka keskus on Kristus ja se 
koostuu tietoisista ja älyllisistä voimista. Fyy-
sinen maailma on harhojen maailma, jossa ei 
ole ehdotonta totuutta. Ulkoisessa maailmas-
sa kaikki on ainoastaan ilmiöitä ja suhteel-
lisuutta. Se on todellisen sisäisen maailman 
varjokuva, jonka luo elämän hengen valo vai-
kuttaessaan ja elähdyttäessään ainetta.

Ihmisen alempi äly saa ajatuksensa muutosten 
alaisesta aistimaailmasta. Se itse on sen vuoksi 
ainaisten muutosten alainen. Ihmisen henki-
nen järki, intuitio, on henkeen kuuluva, muut-
tumaton ja jumalallinen. Mitä eteerisemmäksi, 
hienommaksi ja kuultavammaksi ihmisen eli-
mistö tulee, sitä helpommin se voi ilmaista 
henkisen viisauden valoa.

Järkiperäinen kasvatusjärjestelmä on perus-
tettava tietoon ihmisen ruumiillisesta, sie-
lullisesta ja henkisestä rakenteesta ja se tulee 
mahdolliseksi vasta, kun ihmisen koko ra-
kenne tulee tunnetuksi, ei ainoastaan eläi-
melliseltä, vaan myös sen henkiseltä puolelta. 
Ihmisen ulkoista puolta voidaan tutkia ulkoi-
sin menetelmin, mutta hänen näkymättömäs-
tä rakenteestaan voidaan saada tietoa vain 
itsetutkistelulla ja sisään katsomalla. Kaikkein 
tärkein neuvo mikä meillä on annettavana, on: 
Opi tuntemaan itsesi.

Edellä esitetyt ajatukset riittävät teille, hengen 
valossa tutkittaviksi ja mietittäviksi, kunnes 
saatte oppia enemmän.
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Antti Savinainen

Ihmiskunnan tulevaisuus – tieteen ja 
hengentieteen näkökulma

Johdanto

On varsin rohkeaa yrittää ennustaa tule-
vaisuutta. Onkin sanottu, että ennustaminen 
on vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen 
erityisen vaikeaa. Toisaalta nykyisin on ole-
massa tieteenala – tulevaisuuden tutkimus – 
joka mm. pyrkii tunnistamaan megatrendejä 
ja heikkoja signaaleja, joista voisi päätellä 
jotakin tulevaisuuden kehityksestä. Luon-
nontieteellinen tutkimustieto mahdollis-
taa tulevaisuuden ehdollisen ennustamisen 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen osalta. Nii-
denkään osalta tulevaisuus ei ole ennalta 
määrätty, mutta on selvää, että ihmiskun-
nalla on haasteita, joihin on reagoitava 
ajoissa. 

Jotta tulevaisuutta voisi edes jotenkin hah-
mottaa, on tiedettävä jotakin menneisyy-
destä. On syytä todeta, että tieteen käsitys 
ihmisen historiasta on hyvin erilainen kuin 
teosofian ja hengentieteen. Samoin on 
myös tulevaisuuden suhteen. Tarkastelen 
ensin tieteelliseen tutkimukseen perustuvia 
käsityksiä ihmiskunnan historiasta ja tule-
vaisuudesta. Ihmiskunnan varhaishistorian 
esitykseni perustuu Yuval Hararin (2017) 
teokseen Sapiens – Ihmisen lyhyt historia. 
Lopuksi tarkastelen Rudolf  Steinerin ja 
Pekka Ervastin esityksiä ihmiskunnan tu-
levaisuudesta.

Ihmiskunnan hyvin lyhyt historia

Homo sapiens eli nykyinen ihminen kehit-
tyi nykykäsityksen mukaan 2,5 miljoonaa 
vuotta sitten Itä-Afrikassa ihmisapinoi-
den suvusta. Harari toteaa, että simpans-
sit ovat lähimmät eläinkunnan sukulaiset, 
jotka eriytyivät ihmisten heimosta noin 6 
miljoonaa vuotta sitten. ”Puuttuvaa ren-
gasta” ihmisen ja eläimen välillä on turha 
etsiä: sen sijaan puhutaan viimeisestä yh-
teisestä esi-isästä. Homo sapiensin lisäksi 
oli myös muita ihmislajeja, joista mainitta-
koon Neandertalin ihminen, jonka geenejä 
kantavat kaikki paitsi alkuperäiset afrikka-
laiset. 

Sapiensit elivät Itä-Afrikassa 150 000 vuot-
ta sitten. He alkoivat valloittaa maapalloa 
ja hävittää muita ihmislajeja sukupuut-
toon noin 70 000 vuotta sitten. Silloin ta-
pahtui tuntemattomasta syystä (suosituin 
selitysmalli on geneettinen mutaatio sa-
piensin aivoissa) ns. kognitiivinen vallan-
kumous, jonka seurauksena keksittiin mm. 
vene, öljylamppu, jousi, nuoli ja neula. 
Taide, uskonto ja kaupankäynti saivat tuo-
na ajanjaksona alkunsa. Kenties merkittä-
vin seikka oli joustavan kielen synty, joka 
mahdollisti toisilleen vieraiden ihmisten 
tiiviimmän ja kehittyneemmän yhteistyön. 
Kognitiivisen vallankumouksen katsotaan 
päättyneen noin 30 000 vuotta sitten. 

Seuraava vallankumous oli maanviljelys, joka 
alkoi noin 12 000 vuotta sitten. Tämä merkitsi 
aiemmin vallinneen liikkuvan metsästäjä-ke-
räilijöiden elämänmuodon muuttumista pai-
kalleen sidotuksi maanviljelijöiden elämäksi. 
Tämä alkoi samoihin aikoihin eri mantereilla 
toisistaan riippumatta (Australia oli poikkeus 
tästä säännöstä). Maanviljelyksen vallanku-
mous mahdollisti kokonaisravinnon määrän 
kasvun, väestöräjähdyksen ja eliittiryhmien 
synnyn. Harari kutsuu maanviljelyksen val-
lankumousta suureksi 
huijaukseksi: ihmiset 
joutuivat tekemään 
enemmän töitä ja saivat 
vastineeksi huonompaa 
ruokaa. Hän toteaa, 
että oikeastaan viljely-
kasvit domestikoivat 
(kesyttivät) ihmisen 
mieluummin kuin päin-
vastoin.

Maanviljelysyhteiskunta 
synnytti tarpeen kirjoi-
tustaidon keksimiselle; sen keksivät sumerilai-
set Mesopotamiassa noin 5000 vuotta sitten. 
Sen jälkeen kirjoitustaito syntyi faaraoiden 
Egyptissä, Kiinassa ja inkavaltakunnassa. Nu-
meroja nollasta yhdeksään hyödyntävä kir-
joitusjärjestelmä keksittiin vasta noin 1200 
vuotta sitten. Se oli ratkaiseva askel, joka 
mahdollisti matemaattisen datan tehokkaan 
käsittelyn ja loi pohjan tieteen kehittymiselle. 
Tieteellinen vallankumous tapahtui verrattain 
myöhään, noin 500 vuotta sitten. Galileo Ga-
lileitä pidetään usein ensimmäisenä moderni-
na tiedemiehenä, koska hän yhdisti ilmiöiden 
mittaamisen matemaattiseen mallintamiseen 
kontrolloiduissa kokeissaan.

Moderni tiede eroaa aiemmista tiedon traditi-
oista kolmella ratkaisevalla tavalla: halukkuus 
tunnustaa tietämättömyys, havaintojen teke-
minen ja matematiikan asema teorian muo-
dostuksessa sekä uusien teknologisten kykyjen 
hankkiminen. Ensimmäinen kohta saattaa 
tulla lukijalle yllätyksenä, mutta sen taustaksi 
asettuu uskonnollinen oikeaoppisuus: Hararin 
mukaan aiemmin oli miltei mahdotonta ajatel-
la, että pyhistä kirjoista puuttuisi jokin ratkai-
sevan tärkeä maailmankaikkeuden salaisuus. 

Tieteellistä vallanku-
mousta seurasi 1700-lu-
vulta alkaen teollinen 
vallankumous, jonka 
myötä ihmiskunnan vä-
kiluku lähti voimakkaa-
seen kasvuun. Vuonna 
1500 ihmisiä oli vain 
puoli miljardia, nykyi-
sen (vuonna 2020) ih-
miskunnan koko on 
hieman alle 8 miljardia. 
On arvioitu, että maa-
pallo voisi ylläpitää 10 

miljardia ihmistä. Jos tämä pitää paikkansa, 
yläraja on tulossa varsin nopeasti vastaan.

Tieteen näkökulmia tulevaisuuteen

Tarkastelen ensin tieteellisesti perusteltuja 
uhkia ja sen jälkeen positiivisia kehityskulkuja.

Uhkia

Useimmissa länsimaisissa yhteiskunnissa 
arvostetaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja 
vapaita markkinoita. Keskeisenä tekijänä on 
käsitys yksilön vapaasta tahdosta tai ainakin 
mahdollisuudesta tehdä vapaita valintoja. 
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Yksilön vapaus valita on kuitenkin Hararin 
(2018) mukaan uhattuna. Sosiaalisen median 
algoritmit alkavat jo nyt tuntea ihmisen parem-
min kuin hänen läheisensä tai jopa paremmin 
kuin ihminen itse. Jos sosiaalisessa mediassa 
käyttäytymiseen, hakukoneiden ja käyttöjär-
jestelmien koko ajan tekemään tietotekniikan 
käytön seurantaan liitetään sykkeen, stressin, 
unen yms. biometrisen datan ympärivuorokau-
tinen kerääminen, ihmisen toiminta ja valinnat 
ovat jo kenties lähitulevaisuudessa algoritmin 
tiedossa ennen kuin ihminen itse tietää niistä 
mitään. Facebookin tekemässä tutkimuksessa, 
johon osallistui 86 220 vapaaehtoista, Faceboo-
kin algoritmi kykeni ennustamaan osallistujien 
persoonallisuustestin vastaukset jopa puolisoa 
paremmin (tähän tarvittiin Facebookin 300 
tykkäyksen analysointi). Sosiaalinen media 
voi jo nyt vaikuttaa vaalituloksiin. Tästä on 
jo viitteitä: sosiaalisessa mediassa tapahtunut 
vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjiin kohden-
nettu manipulointi vaikutti merkittävästi Yh-
dysvalloissa vuoden 2016 presidentinvaalien 
tulokseen.  Tällaisen vaalimanipuloinnin mah-
dollisuudet ovat kasvaneet kaikissa maissa, jois-
sa käytetään sosiaalista mediaa.

Harari ennustaa, että tulevaisuudessa useimmat 
ihmiset eivät ole enää taloudellisesti ja sotilaal-
lisesti hyödyllisiä. Tietokonealgoritmi, robotit 
ja tekoäly tekevät tässä tulevaisuuden skenaa-
riossa suuren osan ihmiskunnan työpanok-
sesta tarpeettomaksi. Monet ammatit tulevat 
häviämään tai niiden tarve tulee merkittäväs-
ti vähenemään: esimerkiksi matkatoimisto- ja 
pankkivirkailijat, kaupan kassatyöntekijät, ajo-
neuvojen kuljettajat, pörssimeklarit, lakimiehet, 
potilaita hoitavat lääkärit ja ikävä kyllä myös fy-
siikan opettajat ☺. Uusia ammatteja syntyy 
tilalle, mutta ne vaativat erittäin korkeaa osaa-

misen tasoa. Esimerkiksi lääkärien työn kuva 
muuttuu uusien hoitomuotojen ja diagnos-
tiikan kehittämiseksi, koska koko maailman 
terveystietokannan hallitseva tekoäly kykenee 
tulevaisuudessa tekemään potilaiden diagnos-
tiikan luotettavammin kuin taitavinkaan lääkä-
ri. Asiantuntemuksen kasvun vaatimus näkyy 
jo nykyisten ammattien toimenkuvan muu-
toksena: on enää harvoja töitä, joissa ei tarvit-
se osata käyttää tietotekniikkaa. 

Harari esittää, että nykytieteen käsityksen 
mukaan organismit – siis myös ihminen – 
olisivat vain kokoelma luonnonvalinnan 
muovailemia algoritmeja. Jos tämä ihmis-
kuva on oikea, ei ole mitään periaatteel-
lista syytä, miksi tietokoneiden algoritmit 
eivät pystyisi jäljittelemään elävien olen-
tojen algoritmeja ja tekemään asiat yhtä 
hyvin tai paremmin.  Hyvä esimerkki on 
shakin pelaaminen. Deep Blue -tietokone 
voitti jo vuonna 1997 shakin hallitsevan 
maailmanmestarin Garry Kasparovin. Tie-
tokoneeseen oli ohjelmoitu sääntöjen lisäk-
si yksityiskohtaiset ohjeet huippupelaajien 
pelistrategioista. Vuonna 2017 Googlen 
kehittämä AlphaZero -ohjelma ei sisältä-
nyt mitään ihmisten kehittämiä shakkistra-
tegioita, vaan se opetti ne itse itselleen 
koneoppimisen keinoin neljässä tunnissa. 
AlphaZero oli parempi shakin pelaaja kuin 
paras perinteinen shakkiohjelma, jonka las-
kentateho oli huimasti parempi kuin Alpha-
Zeron. Vaikuttaa siltä, että ihmiskunta on jo 
osittain siirtynyt seuraavaan vaiheeseen eli 
tekoälyvallankumoukseen, jossa on uhkia 
(esimerkiksi tekisikö aito tekoäly ihmisen 
tarpeettomaksi, kuten monissa science fic-
tion elokuvissa esitetään?), mutta myös pal-
jon myönteisiä piirteitä ja mahdollisuuksia.

Teollinen vallankumous on tuonut muka-
naan vaurautta ja positiivisia muutoksia. 
Ikävä kyllä tuotannon kasvua on seurannut 
maan, ilman ja veden saastumista sekä tämän 
hetken merkittävin haaste, ilmastonmuutos. 
Kaikki em. tekijät vaikuttavat ihmiskunnan 
elinolojen heikentymisen lisäksi myös eliöla-
jien kiihtyvään sukupuuttoon.  Harari tuo 
myös vahvasti esille, että ihmiskunta on aihe-
uttanut eläimille mittaamatonta kärsimystä.  
Tämä on erityisen räikeää teollisessa eläin-
tuotannossa, jota on kutsuttu ihmiskunnan 
suurimmaksi rikokseksi¹. 

Todettakoon tässä, että tiede on ilmaston-
muutoksen perusteissa täysin yksiselitteinen: 
hiilidioksidi, vesihöyry ja metaani ovat kasvi-
huonekaasuja, koska ne absorboivat ja emit-
toivat tehokkaasti tiettyjen aallonpituuksien 
lämpösäteilyä. Tämä ei ole mielipidekysymys; 
yhtä lailla voi kysyä, mikä on mielipiteesi ydin-
magneettisesta resonanssista tai elektronin 
spinin yhteydestä ferromagnetismiin. Ikävä 
kyllä joudun sanomaan asian aika suoraviivai-
sesti: tieteellisissä asioissa tiedeyhteisön ulko-
puolisen ihmisen mielipiteellä ei ole mitään 
merkitystä. Arkielämän valinnat ja poliittiset 
päätökset taas ovat mitä suurimmassa määrin 
riippuvaisia yksilöiden mielipiteistä. 

Ilmastonmuutosmallit ennustavat, että tule-
vien vuosikymmenten (!) aikana maapallon 
ilmasto muuttuu merkittävästi: mm. jäätiköt 
sulavat, merien pinnat nousevat, lämpöaal-
lot ja kuivuus lisääntyvät, toisaalla lisääntyvät 
sateet ja tulvat. Jotkut alueet saattavat väliai-
kaisesti hyötyä ilmastonmuutoksesta, mutta 
useimmat skenaariot ovat negatiivisia. Satoja 
miljoonia ihmisiä asuu alueilla, jotka tulevat 
jäämään veden pinnan alapuolelle, jos ilmas-

tonmuutoksen etenemistä ei saada hillit-
tyä. Jos merenpinnan nousu toteutuu, se 
aiheuttaa ennennäkemätöntä pakolaisuut-
ta. Mainittakoon vielä, että pandemiat eivät 
kunnioita rajoja eikä varallisuuseroja. Ydin-
sodan uhkakaan ei ole poistunut minnekään.

Myönteisiä kehityslinjoja ja mahdol-
lisuuksia

Tieteen ja tekniikan kehittyminen on jo nyt 
tuonut lukemattomia parannuksia ihmis-
ten arkielämään ja terveydenhoitoon. Tä-
mä kehityskulku tulee jatkumaan. Ihmisen 
biosignaaleja mittaavia sensoreita on jo nyt 
tavallisten kuluttajien käytössä. Teknohuma-
nistit odottavat, että geenitekniikka, nano-
teknologia ja aivojen ja tietokoneen väliset 
rajapinnat synnyttävät uuden, parannellun 
ihmisen, joka elää huomattavasti pidem-
pään ja terveempää elämää. Jo nykyiset elin-
olojen ja lääketieteen kehitysaskeleet ovat 
johtaneet elinajanodotteen merkittävään 
nousuun kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi 
Suomessa eliniänodote on lähes kaksinker-
taistunut reilun sadan vuoden aikana. Tek-
nohumanistien unelma on ainakin osittain 
toteutumassa: lienee vain ajan kysymys, kun 
ihmisen kehoon ja aivoihin aletaan suoraan 
integroida tekniikkaa. Toisille tämä voi olla 
ilosanoma, mutta monia tällainen kehitys 
huolestuttaa: missä kulkee ihmisen ja koneen 
raja? Mitä paranneltu ihminen tarkoittaa täs-
sä yhteydessä? Googlen teknologiajohtaja 
Ray Kurtzweil visioi, että jo aivan lähitule-
vaisuudessa ihminen sulautuu teknologiaan: 
hän ennustelee, että vuoteen 2045 mennessä 
ihminen olisi jo tekniikan avulla saavuttanut 
kuolemattomuuden.

¹ Hengentieteen näkökulmasta on selvää, että ihmiskunta joutuu kantamaan 
  täyden karmallisen vastuun eläinten huonosta kohtelusta.
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Ihmisten terveydenhoito on huimasti paran-
tunut tieteellisten läpimurtojen ansiosta. On 
laskettu, että noin sadan tieteen tekijän pon-
nistelujen ansiosta viiden miljardin ihmisen 
henki on säästynyt reilun sadan vuoden aika-
na (Pinker, 2018). Pelastavia keksintöjä ovat 
olleet muutamia mainitakseni veriryhmien 
tunnistaminen (pelastanut miljardi ihmistä), 
rokotukset (pelastanut puoli miljardia ihmis-
tä) ja penisilliini (pelastanut lähes 100 miljoo-
na ihmistä). Näitä lukuja voi miettiä, jos joku 
liian innokkaasti vastustaa rokotuksia tai ns. 
koululääketiedettä².  

Vihreä vallankumous vuosina 1960-1985 
mahdollisti maatalouden tuottavuuden valta-
van kasvun. Sen arvioidaan pelastaneen näl-
käkuolemalta noin miljardi ihmistä. Toki tämä 
on tuonut mukanaan tehomaatalouden ongel-
mat, mutta Pinker esittää, että syntyneet on-
gelmat on mahdollista ratkaista tutkimuksen 
keinoin. Äärimmäinen köyhyys on merkittä-
västi vähentynyt lähes kaikkialla maailmassa. 
YK asetti vuonna 1990 tavoitteeksi äärimmäi-
sen köyhyyden puolittamisen vuoteen 2015 
mennessä. Tavoite saavutettiin viisi vuotta 
etuajassa. Tämä ei tarkoita sitä, että ponnis-
teluja elinolojen parantamiseksi ei tarvitsisi 
jatkaa, mutta se antaa toivoa siitä, että ihmis-
kunnan elämän edellytyksiin liittyvät ongel-
mat ovat ratkaistavissa. Toisaalta näyttää siltä, 
että jonkin ongelman ratkaisu synnyttää uusia 
ongelmia, minkä myös Pinker myöntää.

Monilla voi olla mielikuva sotien ja konfliktien 
täyttämästä maailmasta. Mielikuva on histori-
an valossa virheellinen. Suurvallat olivat alitui-
seen sodassa vuosien 1500-1700 välillä, mutta 
sen jälkeen suurten sotien määrä on merkittä-
västi vähentynyt, vaikka viime vuosisata joutui 

kokemaan kaksi hyvin raskasta maailmanso-
taa. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden ai-
kana sodassa kuolleiden ihmisten lukumäärä 
on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi 
1980-luvulla. Sotia käydään vähemmän kuin 
aikaisemmin, mikä on erittäin tervetullut ke-
hitys. Jos tämä kehityslinja jatkuu, ei ole mah-
dotonta ajatella, että tulevaisuudessa ei enää 
käydä lainkaan sotia. Myös murhien määrä on 
vähentynyt merkittävästi, erityisesti jos ver-
rataan nykypäivän tilannetta vaikkapa keski-
aikaan, jolloin esimerkiksi Italiassa tapahtui 
murhia 60-70 kertaa nykyistä enemmän.

Ihminen ja avaruus
Ihminen onnistui käymään kuussa vuonna 
1969. Marsiin on lähetetty luotaimia ja miehi-
tettyä Mars-lentoa suunnitellaan myös yksityis-
ten yritysten toimesta. On esitetty suunnitelmia 
Marsin maankaltaistamisesta ihmisille sopivam-
maksi. Voyager-luotaimet ovat jo poistuneet 
aurinkokunnasta; luotaimet kantavat mukanaan 
kultaisia äänitteitä, joissa on tietoa ihmiskun-
nan elämästä ja kulttuurista. Tieteiskirjailijat 
ovat kehitelleet tulevaisuuden skenaarioita, jois-
sa ihmiskunta on valloittanut kotigalaksimme. 
Voisiko ihminen oikeasti valloittaa avaruuden?

Esko Valtaoja (2017) tarkastelee kysymys-
tä mm. energian kannalta. Hän käyttää tässä 
venäläisen akateemikon Kardashevin esittä-
mää kolmiportaista asteikkoa. Ensimmäisen 
tyypin sivilisaatio pystyy hyödyntämään koko 
planeettansa energian, toisen tyypin sivilisaa-
tio emotähtensä energian ja kolmannen tyy-
pin kokonaisen galaksin energian. Ihmiskunta 
on Valtaojan mukaan tasolla 0,7 eli vielä on 
matkaa ykköstyypinkin sivilisaatioon. Tähtiin 
pääsemiseksi ykköstyypin sivilisaation energia 

riittää vain verraten pienen ihmismäärän kul-
jettamiseen ja matka lähimmälle aurinkokun-
nan ulkopuoliselle tähdelle veisi satoja vuosia. 
Vasta kakkostyypin sivilisaatio pystyisi matkai-
lemaan galaksissamme, minne haluaa. Valtaoja 
argumentoi, että ihmisen on päästävä tähtiin 
viimeistään silloin, kun Aurinko kuolee noin 
5 miljardin vuoden päästä. Valtaojan päätel-
mät perustuvat nykytieteeseen ja sen nähtävillä 
oleviin laajennuksiin, mikä on hyvin perustel-
tu lähtökohta. Lienee kuitenkin mahdollista 
ajatella, että jos tiede saa vapaasti kehittyä, tu-
levaisuudessa tullaan löytämään uusia luonnon-
lakeja, jotka mahdollistavat aivan toisenlaisen 
tavan liikkua avaruudessa. 

Tarkastellaan seuraavaksi, mitä hengentiede 
– tarkemmin sanoen Rudolf  Steiner ja Pekka 
Ervast – ovat sanoneet ihmiskunnan tulevai-
suudesta. Aloitetaan kuitenkin ensin mennei-
syydestä.

Hengentieteen näkökulma mennei-
syyteen ja tulevaisuuteen

Teosofinen ja hengentieteellinen käsitys ih-
miskunnan menneisyydestä poikkeaa merkit-
tävästi tieteellisestä käsityksestä. Nykytieteen 
ja henkisten käsitysten yhdistäminen ei mie-
lestäni ole mahdollista. Esitän tässä lyhyen 
yhteenvedon henkisiin lähteisiin perustuvasta 
näkemyksestä. 

Teosofian ja antroposofian mukaan maapalloa 
on edeltänyt kolme aikaisempaa kehitysvaihetta, 
joita nimitetään manvantaroiksi tai maailman-
kausiksi. Näillä ei luonnollisesti ole tieteessä 
mitään vastinetta; manvantaroista on mahdol-
lista saada ensikäden tietoa vain yliaistillista tie-
tä. Manvantaraa voi pitää Maan inkarnaationa. 
Nimet on otettu aurinkokunnan taivaankappa-

leista, mutta mitään suoraa yhteyttä näillä ei 
manvantaroiden kanssa ole.  Kaikki nykyistä 
edeltävät manvantarat (Saturnus-, Aurinko- ja 
Kuumanvantara) olivat näkymättömällä eet-
teritasolla. Nykyisen ihmiskunnan sanotaan 
aikaisemmissa manvantaroissa edenneen ki-
vikunnan, kasvikunnan ja eläinkunnan kautta 
nykyiseen tilaansa. Nykyinen maailmankausi 
eli maamanvantara sisältää seitsemän kehitys-
vaihetta. Neljä ensimmäistä oli nimeltään po-
laarinen, hyperborealainen, lemurialainen ja 
atlantilainen. Ihmiskunnan fyysinen historia 
alkaa H. P. Blavatskyn Salaisen opin mukaan 
vasta Lemuria-mantereella noin 18 miljoo-
naa vuotta sitten. Ihminen pukeutui fyysi-
seen käyttövälineeseen, mutta hän ei ollut 
vielä ihminen sanan nykyisessä merkitykses-
sä. Lemurian aikana maapallolle tuli auttajia, 
korkeita olentoja Venukselta. He muodosti-
vat Valkoisen Veljeskunnan, joka vielä tänä-
kin päivänä on teosofian ja hengentieteen 
mukaan olemassa. Nämä auttajaolennot oli-
vat jumalien asemassa lapsi-ihmiskunnalle. 
Lemuriaa seurasi Atlantis, josta Platon pu-
huu Timaios- ja Kritias-teoksissaan. Plato-
nin mukaan viimeisin Atlantis-mantereen 
osa tuhoutui yli 11 000 vuotta sitten. At-
lantiksen alkuaikoja on vanhoissa traditiois-
sa kuvattu ihmiskunnan kulta-aikana. Silloin 
ihmiskunta loi Valkoisen Veljeskunnan oh-
jauksessa edistynyttä sivistystä, kulttuuria ja 
teknologiaa. Atlantiksen sivistyksen sano-
taan olleen olemassa jo miljoonia vuosia sit-
ten, siis samaan aikaan kun Homo sapiens 
nykytieteen mukaan vasta aloitti kehityksen-
sä.  Teosofiset lähteet kutsuvat sapiensia ja 
sen sukulaisia luolamiehiksi, jotka tulkitaan 
aikaisempien ihmisrotujen rappeutuneiksi 
jäänteiksi (https://www.theosophy-nw.org/
theosnw/view/view0999.htm).  

  ² Tällä en tarkoita, etteikö lääketiedettä voisi kritisoida: esim. lääketeollisuuden toiminnassa on paljonkin kritisoitavaa.
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Atlantis lopulta hävisi mustan magian käy-
tön seurauksena luonnonmullistuksissa, joita 
vanhoissa traditioissa kutsutaan vedenpaisu-
mukseksi.

Kukin kehitysvaihe jakautuu seitsemään juuri-
rotuun, joita Steiner kutsuu suuriksi aikakausiksi 
ja jotka kukin jakautuvat seitsemään kulttuuri-
kauteen. Seuraavat kulttuurikaudet ovat esiin-
tyneet nykyisessä Atlantiksen jälkeisessä 
ajassa: muinaisintialainen, muinaispersialainen, 
assyrialais-babylonialais-kaldealais-egyptiläis-
juutalainen ja kreikkalais-roomalainen (Steiner, 
1990). Näitä seurasi nykyinen kulttuurikau-
si, jota Steiner kutsuu länsieurooppalaisek-
si kulttuurikaudeksi. (Vasta kulttuurikausien 
kohdalla hengentieteen näkökulma on jossain 
määrin yhteensopiva historiatieteen kanssa.) 
Aiemmilta kulttuurikausilta meillä on edelleen 
jäljellä suuret uskonnot. Myöhemmin ilme-
nevät venäläis-slaavilainen ja amerikkalainen 
kulttuurikausi (on ehkä syytä huomauttaa, että 
Ervastin mukaan Pohjois-Amerikassa syntyy 
kuudes kulttuurikausi, kun taas Steinerin mu-
kaan se olisi seitsemäs). Tämän jälkeen seuraa 
vielä kaksi suurta aikakautta, joissa tapahtuu 
maan henkistyminen; Steiner kutsuu näitä 
vaiheita Ilmestyskirjan käsitteitä mukaillen 
”sinettien aikakaudeksi” ja ”pasuunoiden ai-
kakaudeksi”. Näiden aikakausien jälkeen maan 
kehitys jatkuu kolmessa ei-aineellisessa Maan 
inkarnaatiossa, joista voidaan käyttää nimityk-
siä Jupiter-, Venus- ja Vulkanusmanvantara. 

Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan saavuta 
maakehityksen päämäärää, mistä seuraa ih-
miskunnan jakautuminen niihin, jotka jat-
kavat kehitystä tulevissa kehitysvaiheissa ja 
niihin, jotka jäävät jälkeen. Steiner (1990) 
esittää mielenkiintoisen ajatuksen ihmisen 

moraalisen luonteen tulemisesta näkyväk-
si: nyt voimme peittää moraaliset hyvät ja 
huonot ominaisuutemme, mutta tulevai-
suudessa ne tulevat ulkoisesti näkyviksi.

Edellisissä kehityskausissa kävi vastaavalla 
tavalla eli osa jäi kehityksestä jälkeen, min-
kä seurauksena ihmiskunnassa on toisaalta 
kehitystä vastustavana ja toisaalta kehitystä 
eteenpäin vievänä tekijänä lusifeeriset ja ah-
rimaaniset olennot. He edustavat ns. pahaa, 
joka ihmisen tulee lopulta voittaa. Syvem-
mältä kannalta katsottuna kyseessä on 
lusifeeristen ja ahrimaanisten voimien voit-
taminen ihmisen omassa sielussa, kuten 
Ervast opettaa (mm. Pahan voittaminen, 
1964). Myös Steinerin opetuksissa on hyvin 
vaikuttavia esityksiä siitä, kuinka esoteeri-
nen rosenkreutsilainen ja manikealainen 
virtaus voittavat pahan anteeksiannolla ja 
lempeydellä (Prokofjev, 2018).

Edellä esitettiin, että ihmisen ja teknolo-
gian integraatio syvenee. Ehkä yllättäen 
Steiner ennusti tällaisen tapahtuvaksi yli 
100 vuotta sitten (https://mystech.co/wp-
content/uploads/Surprising-View-of-the-
Future.pdf): 

 •”Ihmisen ja koneiden yhteen sulautumi-
nen tulee olemaan suuri ja tärkeä ongelma 
tulevalle maaevoluutiolle.”
 •”Ihminen liittää itseensä toisen olen-
non… hän tuntee tarvetta ajatella mate-
rialistisia ajatuksia; ei oman itsensä kautta, 
vaan tämän toisen itseensä liittyneen olen-
non kautta.”
Teknohumanistien unelma on siis hengen-
tieteen näkökulmasta painajainen, koska se 
estää ihmisen aidon kehityksen. Antropo-

sofista termiä käyttäen kyseessä on ihmi-
sen olemuksen ahrimanisoituminen, koska 
Steinerin mukaan juuri ahrimaaniset olen-
not vaikuttavat tekniikassa.

Teosofian ja idän uskontojen näkökulmas-
ta voi ajatella, että jälleensyntymisen pyörä 
toimii vielä pitkälle tulevaisuuteen. Steiner 
esittää toisenlaisen käsityksen: jälleensyn-
tymisen pyörä toimii enää vain noin 4000 
vuotta, johon mahtuu 5–6 inkarnaatiota. 
Syynä tähän on se, että kaikki naiset tulevat 
hedelmättömiksi. Tätä seuraa epäluonnol-
lisen pitkä aika maan päällä – 2160 vuotta 
–, joka tapahtuu ilman fyysistä ruumista. 
Ilmeisesti kyseessä olisi jonkinlainen elämä 
maan eteerisessä piirissä. Ennen inkarnaa-
tiosyklin päättymistä ihmisen pitäisi saavut-
taa täysi astraalikehon hallinta ja muuttaa se 
manakseksi (järjeksi).
 
En ole löytänyt Steinerin kannan tueksi 
riippumattomia henkisiä lähteitä. Edellä 
mainittuihin aikamääreisiin voinee suhtau-
tua epäilevästi, koska Steinerin ajanmää-
ritys oli joissakin menneisyyden asioissa 
virheellinen: hänen mukaansa maapallo 
ei olisi edes 20 miljoonaa vuotta vanha ja 
radioaktiivisuus olisi vain pari tuhat-
ta vuotta vanha ilmiö. Nämä käsitykset 
ovat virheellisiä todella vahvan luonnon-
tieteellisen todistusaineiston valossa. Ken-
ties Steinerin aikamääritykset ovat liian 
pieniä myös ihmiskunnan tulevaisuuden 
suhteen. Hänen esittämänsä jälleensyn-
tymisen pyörän pysähtymisen ajatus on 
kuitenkin uskottava, koska fyysinen elämä 
maapallon pinnalla ei voi teosofian – ei-
kä tieteen – mukaan jatkua loputtomiin.

Pekka Ervastin opetuksia tulevaisuu-
desta
Ervastin kulttuurikausia käsittelevät luennot 
on saatavilla teoksessa Viidennen kulttuurin 
tehtävä (1995, esitelmät on pidetty vuosina 
1912–1913). Siinä hän tuo esille valoisia nä-
kemyksiä tulevasta kuudennesta kulttuurista 
tai Steinerin käsitteitä käyttäen kuudennesta 
kulttuurikaudesta (nykyisin elämme viidennen 
aikakauden viidennessä kulttuurikaudessa, 
joiden jälkeen tulee vielä kaksi kulttuurikautta 
ja sen jälkeen kuudes ja seitsemäs aikakausi). 
Käytän tässä Ervastin opetuksien yhteydessä 
Steinerin ilmaisuja kulttuurikausi ja aikakausi, 
jotta lukijan olisi helpompi verrata edellä esi-
tettyjä Steinerin esityksiä Ervastin esityksiin. 
Kuudennen kulttuurikauden uskonto ei enää 
hyväksy sotaa, kuten esimerkiksi eksoteerinen 
kristinusko nykyisinkin usein näyttää teke-
vän. Kuudennen kulttuurikauden uskonnos-
sa elämän perustuslaiksi tunnustetaan rauha 
ja rakkaus. Näissä hyveissä kasvaminen ke-
hittää ihmisissä kykyjä, jotka mahdollistavat 
yliaistillisten tietojen saamisen. Ervastin mu-
kaan spiritistinen liike oli selvä oire ja viitta-
us kuudenteen kulttuurikauteen; yliaistilliset 
kokemukset tulevat lisääntymään. Teosofinen 
liike oli – ja ehkä edelleen on – kuudennen 
kulttuurikauden valmistamista. Tämä on toi-
voa antava näkökulma: ulkoisesti pienellä te-
osofisella työllä ja pyrkimyksellä voi olla suuri 
merkitys tulevaisuuden kehitykselle.

Ervast tarkentaa myöhemmin esitystään tu-
levaisuudessa puhkeavista aisteista (Ervast, 
2011, luento pidetty vuonna 1931). Ihmiset, 
joissa uudet aistit puhkeavat luonnollisella ta-
valla, tulevat näkymättömän maailman yhte-
yteen niin, että heille avautuu taivasmaailma. 
Tämä vapauttaa ihmisen materialismista, kos-
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ka hän näkee elämän syvemmältä, korkeam-
man minän kannalta. Toisaalta kaikki ihmiset 
eivät kehity henkisesti, jolloin he eivät kyke-
ne näkemään asioita taivasmaailman kannal-
ta. Tällaisissakin ihmisissä voi herätä yliaisti, 
mutta se avautuu alempaan henkimaailmaan 
päin. He näkevät kuolemanjälkeisen elämän 
välitilan kärsimyksiin ja varoittavat ihmisiä 
niistä. Ervastin mukaan tämä elämänfilosofia 
ei kuitenkaan kykene vapauttamaan ihmistä.

Kuudennen juurirodun eli aikakauden ihmi-
set eivät ole enää miehiä ja naisia, vaan jokai-
nen on fyysisesti täydellinen ihminen (Ervast, 
1982, luennot pidetty vuonna 1909). Ihmi-
nen on jo nyt sielussaan kaksisukuinen olen-
to, mutta varsin kaukaisessa tulevaisuudessa 
hän kehittyy androgyyniksi. Tästä on jo varsin 
paljon merkkejä omassakin ajassamme (esi-
merkiksi muunsukupuolisiksi itsensä kokevi-
en määrän lisääntyminen). Teosofian kannalta 
androgynia on ymmärrettävä kehityskulku, 
koska ihminen inkarnoituu välillä mieheksi 
ja välillä naiseksi. Kummankin sukupuolen 
ominaisuuksien tulee kehittyä, jotta voisimme 
saavuttaa täyden ihmisen mitan. Sukupuoli-
voima tulee uudella tavalla luovaksi kyvyksi, 
kun opimme rakastamaan puhtaasti. Tämän 
voi oppia tässä ja nyt, mutta kuudennen ai-
kakauden ihmisillä on tähän erityiset edelly-
tykset. Ervastin mukaan suvunjatkaminen ei 
pääty kuudennessa aikakaudessa, mutta se tu-
lee tapahtumaan toisella tavalla kuin nykyään. 

Pohdintaa

Edellä voi huomata eron Steinerin opetuk-
seen, jonka mukaan suvunjatkaminen kuu-
dennessa aikakaudessa päättyy. Eroa on myös 
kuvailun sävyssä: Ervast näkee tulevaisuuden 

paljon valoisampana ja veljellisempänä kuin 
Steiner, jonka keskeinen tulevaisuuden esitys 
tapahtuu Ilmestyskirjan pohjalta. Steinerin ku-
vauksissa tulevaisuudessa ihmiskunnan jako 
valkoisiin ja muihin on jyrkkä vastaavalla taval-
la kuin Ilmestyskirjassa. Tosin ihmiskunnan ja-
kautuminen tapahtuu myös Ervastin mukaan. 
Aikamääriä Ervast ei esitä, kun taas Steiner esit-
tää ainakin summittaisia vuosilukuja. 

Tieteelliset tulevaisuuden näkymät ovat nekin 
kahtalaiset. Toisaalta hurjimmissa spekulaa-
tioissa tiede tarjoaa ratkaisuja kaikkiin ihmis-
kunnan ongelmiin kuolemattomuutta myöten 
ja toisaalta ihmiskuntaa uhkaa saastuminen, 
ilmaston muutos ja siihen kytkeytyvät luon-
nonkatastrofit. Tähän voisi liittää myös erojen 
kasvaminen hyväosaisten ihmisten ja muiden 
välillä. Hengentieteellinen jakolinja on eettinen, 
mutta tieteen synkissä ennusteissa se on talou-
dellisissa resursseissa ja älykkyydessä. Tämä on 
jossain määrin vallitseva asiantila tällä hetkellä, 
vaikka on syytä muistaa valtavat edistysaskeleet 
ihmisten eliniässä ja terveydessä, jotka ainakin 
jossakin määrin koskevat varsin suurta osaa ih-
miskuntaa. 

Tieteellinen menetelmä on naturalistinen, joka 
ei tunnusta mitään sielullista tai henkistä ele-
menttiä, joka ei olisi palautettavissa materiaali-
siin syihin. On todettava, että tämä lähtökohta 
on toistaiseksi palvellut tiedettä erittäin hyvin. 
Toisaalta voidaan kysyä, onko naturalistinen 
olettamus tosi. Teosofian ja hengentieteen nä-
kökulma on erilainen. Henkisten opetusten 
mukaan ihminen on ytimeltään ikuinen henki-
olento, joka käy maapallolla kehityksen koulua 
jälleensyntymästä toiseen. Kaikki kohtaamam-
me vaikeudet ovat osa henkilökohtaista ja 
yhteistä karmaamme; maailmankaikkeus on 

tässä suhteessa ehdottoman oikeudenmukai-
nen. Teosofian ihanteena on mestariolento 
eli kristusihminen, joka osaa rakastaa epäit-
sekkäästi ja työskentelee koko ihmiskunnan 
onnen puolesta. Onneksi näin voi toimia, 
vaikka ihminen ei olisi koskaan kuullutkaan 
teosofiasta tai hengentieteestä. 

Ihmiskunta ei selviydy tulevaisuuden haas-
teista ilman luotettavaa ja edistyvää tieteellis-
tä tietoa. Ehkä tulevaisuudessa tiede kohtaa 
hengentieteen ja syntyy uusi tieteellinen maa-
ilmankuva, joka ei kiellä henkistä todellisuut-
ta. Toisaalta on syytä kysyä, missä määrin 
teosofian ja hengentieteen käsitykset men-
neestä ja tulevasta ovat paikkansapitäviä. On 
kuitenkin huomattava, että tieto yksin – tie-
teellinen tai hengentieteellinen – ei vielä riitä. 
Kaiken myönteisen kehityksen perustana on 
yksilöiden herääminen näkemään toiset ih-
miset ja kaikki elolliset olennot veljinä. Jos 
tieto ja rakkaus yhdistävät voimansa, syntyy 
viisautta, joka voi meidät ihmiskuntana pe-
lastaa. 
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Tunnustus
on aika
nähdä umpikujamme

Versot nostavat voiman maasta
tanssivat vaiettujen tuntojemme tahdissa
sille miten pelkäämme astua esiin
leikistämme, johon pakenimme elämää

todellista velvollisuuttamme
jonka hukutimme keksittyihin tehtäviimme
huomaamattamme
kierryimme itseemme solmuun

Ja nyt
kuin kuikuilevat kuutamon lapset
me kurkimme ikkunoista
odotamme padon murtajaa
joka avaisi virran

jotta viimein saisimme tunnustaa
halumme elää
kuten tiedämme

sen olevan mahdollista

Marleena Lehtimaa

   Rakkaudella kaitseva aika

Henki virtaa pyörteinä yllä
sen tuhannet läpikuultavat käärmeet
valuvat päälaelta sisään
juoksevat varpaiden lävitse

eikä ilma ole koskaan tuntunut
näin täydeltä

Olemme astuneet Odottajan Aikaan
rinnuksista seinälle nostettuina
uhattuina, kohotettuina
meiltä odotetaan

Hiljainen hetki tuomiosalissa
jonka kaitsevat katseet
riisuvat meidät valheistamme
joita puristamme tärisevin rantein
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Uuno Pore 

Jeesus Kristuksen erikoisasema
Esitelmä Helsingin Ruusu-Ristin joulujuhlassa 8.12.1940 sekä sittemmin myös muilla paikkakunnilla.

Viime aikoina on paljon puhuttu uudesta us-
konpuhdistuksesta varsinkin totuudenetsijäin 
piireissä. Aivan yleisesti on tunnettu, ettei se 
kristinusko, jota viralliset kirkot edustavat, il-
meisestikään ole sitä samaa kristinuskoa, jonka 
Jeesus Kristus toi maailmaan ja jota toteuttivat 
elämässään apostolit ja ensimmäiset kristityt 
kohta pari tuhatta vuotta sitten. Ruusu-Risti, 
ja silloin tietenkin ennen muita järjestömme 
Perustaja-Johtaja Pekka Ervast – on koettanut 
osoittaa, kuinka kirkolla ja yleensä myös kaikil-
la lahkoilla on ollut väärä käsitys sekä Jeesus 
Kristuksesta ja hänen työstään, että myöskin 
siitä, miten yksityisen kristityn tulisi oikein elää 
kristillistä elämää. Olemmehan mm. koettaneet 
painottaa, että elämässään kristityksi itseään ni-
mittävien olisi koetettava elää jokapäiväistä elä-
määnsä Jeesuksen Vuorisaarnan viiden käskyn 
ym. elämänohjeiden mukaisesti.

Seuraavassa koetan kertoa siitä, mihin tulok-
seen Pekka Ervast viimeisissä tutkimuksissaan 
oli tullut Jeesus Kristuksen elämästä ja työstä, 
ja mikä on Ruusu-Ristin kanta tässä kristusky-
symyksessä. Kuten tulemme näkemään, tämä 
P.E.:n kanta suuresti poikkeaa sekä kirkollisis-
ta että myös uusimpien teosofisten tutkijoiden 
opeista. – Myös hänen omat aikaisemmat tutki-
muksensa näissä hänen viimeisten elinvuosien-
sa kokemuksissa saivat tarkistetun täsmällisen 
muodon. – Tällä kertaa en tule kiinnittämään 
niin suurta huomiota kristinuskon eettiseen 
puoleen.

Teosofisissa piireissä on yleensä tyydytty te-
osofiaan sinänsä. Ei ole tahdottu tunnustau-
tua minkään tietyn uskonnon kannattajaksi, 
vaikka buddhanuskon vaikutus opillisessa 
puolessa on kenties tuntunut voimakkaimpa-
na. Mutta harvat sentään ovat jokapäiväisessä 
elämässään koettaneet elää Buddhan ohjeit-
ten mukaan, mikä meillä länsimailla olisikin 
käytännössä vaikeaa. On ajateltu, että koska 
teosofia on tuonut totuuden ihmiskunnal-
le uskonnollisista kysymyksistä, se sinänsä 
on kuin uusi uskonto, jonka mukaan ihmi-
nen voisi elää. Näin on siis ajateltu siitäkin 
huolimatta, että esim. H.P.B., Judge, Olcott 
ja monet muut alkuperäisen teosofian edus-
tajat ovat koettaneet osoittaa, kuinka teoso-
fia ei ole mikään uusi uskonto tai uskonnon 
korvike jonka mukaan ihmisten oli koetettava 
elää, vaan vain apukeino, ”kuin huutavan ää-
ni korvessa”, joka koettaa ihmisille osoittaa, 
miten he omasta uskonnostaan löytävät al-
kuperäiset totuudet, kuinka he voivat oikein 
toteuttaa omaa uskontoaan. Teosofia ei ole 
tuonut ihmisille uusia seurattavia mestarei-
ta, se on vain ikään kuin selvittänyt teoriaa; 
seurattavat mestarit ovat ihmisten edelleenkin 
valittava olemassa olevista uskonnoista, joi-
den perustajat käskyissään ovat tuoneet esille 
tarkat ohjeet, miten tämä elämä on elettävä. 
– Me olemme nyt syntyneet länsimaille tänne 
kristikuntaan. Epäilemättä jo siinä on elämän 
ja karman viittaus, että meidän on pyrittävä 
elämään kristillisten ihanteiden mukaisesti. 

Mutta perusteellisesti ymmärtääksemme tätä 
uutta kristillistä elämää meidän on hyvä olla 
selvillä kristinuskon perusteista, sen erikois-
luonteesta, sen perustajan Jeesus Kristuksen 
merkillisestä erikoisasemasta muiden uskon-
tojen perustajien rinnalla.

Tieteellisiä asioitahan me voimme tutkia mie-
lestämme ilman muuta, kun meillä on vain 
asiaan kuuluvat tieteelliset eli opilliset edel-
lytykset. Ei siinä tarvita mielestämme mitään 
erikoisia moraalisia tai henkisiä kokemuksia. 
Tällä tavalla epäilemättä monet meistä ovat ot-
taneet teosofiankin opiskelunsa. Se on voinut 
jäädä monelle vain teoreettiseksi tutkimuksek-
si. Onhan olemassa paljon kirjallisuutta mitä 
kiintoisimmista teosofisista opeista ja asioista, 
ja ihmisen muisti voi hyvinkin tarkkaan hallita 
jälleensyntymisen, karman vieläpä Kosmisen 
Kristuksenkin mysteereiden opillisia yksityis-
kohtia, niin että omasta ja monien muidenkin 
mielestä joku voi paljonkin muka tietää maa-
ilman salaisesta järjestyksestä. Jos ihmisessä 
herää vielä tavallinen ns. selvänäkökyky, on 
vaikea saada häntä vakuuttuneeksi siitä, ettei 
hän ole oikealla tiellä. Sillä kaikesta teoriasta 
ja selvänäöstään huolimatta ihminen voi jäädä 
näiden asioiden ulkopuolella. 

Mikä sitten tekee ihmisen tietäjäksi tai tietä-
jän aluksi henkisissä asioissa? Ruusu-Ristissä 
on aina puhuttu siitä, kuinka elämän suurien 
salaisuuksien tietäminen ei ole mahdollinen 
vain teoriaa tutkimalla, järkeilemällä. Voidak-
seen ymmärtää elämää, ihmisen on synnyttä-
vä uudesti, päästävä yhteyteen sen totuuden 
Pyhän hengen, Jumalan kanssa, joka on kai-
ken tämän ilmenneen elämän takana. Vasta 
käytyämme lävitse uudestisyntymisen salape-
räisen vihkimyksen, kun meissä on syntynyt 
uusi henkinen tajunta, kun olemme astuneet 

Kristuksen auraan, maailman salaisuudet uu-
della, elävällä tavalla alkavat meillä paljastua. 
Vieläkin on syytä tässä huomauttaa, ettei se 
ole missään tekemisissä tavallisen ns. selvä-
näön kanssa, sillä ihmisellä voi olla selvänä-
ön kyky, mutta silti hänen ei suinkaan tarvitse 
elää Kristuksen aurassa. Tavalliset selvänäkijät 
näkevät asioista vain kuoren, aivan kuin tiede-
miehetkin, ei sisältä päin, ei itse asian ydintä.

Vasta kun me koko sielustamme ja olemuk-
sestamme, vakavasti kuin kuoleman edessä 
olemme totuutta etsineet, koettaneet elää oi-
kein Jeesus Kristuksen (tai jonkun muun suu-
ren opettajan) elämänohjeiden mukaisesti, 
osanneet koko olemuksemme syvyydestä sa-
noa: Sinun tahtosi tapahtukoon Isä, ei minun, 
– me koemme Jumalaa, astumme Kristuksen 
auraan, saamme kiinni henkisestä selvänäöstä 
eli totuuden näkemyksestä. Ja kulkiessamme 
eteenpäin tällä uudella tiellä meille vähitellen 
sisäisellä, intuitiivisella tavalla – se ei ole ku-
vien näkemistä – alkaa selvitä yhä suuremmat 
elämän, Kristuksen ja Jeesus Kristuksenkin 
mysteerit. – Seuraavassa koetan kertoa, miten 
Jeesus Kristuksen historia Pekka Ervastille 
hänen viimeisinä elinvuosinaan oli selvinnyt; 
mikä siis on oleva uuden puhdistetun kristin-
uskon käsitys Jeesus Kristuksesta.

P.E. mainitsee, kuinka hänellä jo pienestä pi-
täen oli ollut sellainen tunnelma Jeesus Kris-
tuksesta, että hän ei ollut voinut elää samalla 
tavalla tässä maailmassa kuin muut ihmiset. 
Sitten teosofiaan tutustuttuaan P.E. salaisesti 
epäili, oliko Jeesus lainkaan kulkenut jälleen-
syntymisten ketjussa, kuten muut ihmiset, ku-
ten kaikki muut suuret opettajatkin, Buddha, 
Laotse, Zoroaster ym. P.E.:stä aina oli ollut 
vastenmielistä kuunnella, kun teosofit puhui-
vat Jeesuksen edellisistä elämistä. Hänen mie-
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lestään se ikään kuin alensi Jeesuksen arvoa, 
ei sopinut lainkaan siihen kuvaan, joka hänellä 
oli Jeesuksesta. Hän ei osannut ajatella, että 
Jeesus olisi menneissä elämissään tehnyt syn-
tiä, viisastunut hairahduksistaan, ja vähitellen 
tullut täydelliseksi. P.E.:n tunnelman mukaan 
Jeesuksen olisi pitänyt aina olla puhdas, aina 
viisas, aivan kuin itsestään, ei kokemuksien 
perusteella. – P.E. huomauttaa, kuinka me ta-
valliset ihmisetkin voimme sisässämme tuntea 
jotakin lapsenomaista, viatonta ja enkelimäis-
tä. Me voimme tuntea, että meissä asuu en-
keli. Mutta me emme jaksa kuunnella enkelin 
ääntä, vaan lankeamme. P.E.:n mielestä Jeesus 
Kristus oli koko ajan pystynyt olemaan tuo sa-
ma enkeli, joka meissä muissa on kuin ideana 
eli aatteena. 

Edellä selostetun tapainen oli siis ollut hänen 
hämärä aavistuksensa ja tunnelmansa vuosi-
kymmeniä ennen kuin hän julkisuudessa alkoi 
puhua siitä uudesta, voimme sanoa mullis-
tavasta tutkimustensa tuloksesta, mihin hän 
oli tullut Jeesus Kristuksen elämästä, näke-
myksestä, jota tietääkseni kukaan toinen sa-
latieteilijä koko maailmassa ei ole ennen eikä 
jälkeenpäinkään esittänyt. Tämä P.E.:n näke-
mys ajattelevalle mielellemme vasta tuo selvän 
vakaumuksen siitä, miksi Jeesus Kristus on 
erikoisasemassa kaikkiin muihin uskonnonpe-
rustajiin nähden.

Jeesus Kristuksen eli toisen Aadamin, niin 
kuin Paavali häntä nimittää, historia, vie mei-
dät kauas taaksepäin ihmiskuntamme histo-
riassa, ehkäpä n. 18 milj. vuotta – Lemurian 
mantereen aikoihin. Ihmiskunta eli silloin ta-
junnassaan sisäänpäin kääntynyttä elämää, ja 
ihmiset saattoivat havaita jumalaisia olentoja 
ympärillään. Älynsä puolesta vielä sangen hei-
kosti kehittyneet ihmiset kulkivat uskollisesti 

suurten opettajiensa jäljissä. Se oli sitä kulta-
aikaa, josta vanhat perinnäistarut kertovat, 
jolloin jumalat hallitsivat maan päällä. Maa-
pallollemme oli toisista aurinkokuntamme 
planeetoista, joissa ihmiskunta oli jo sangen 
pitkälle kehittynyt, tullut viisaita opettajia, joi-
den tehtäväksi oli annettu suunnitella ja johtaa 
meidän maapallomme ihmiskunnan elämää. 
He perustivat tänne Salaisen Veljeskunnan ja 
”Eedenin paratiisin” eli koulun, jossa he an-
toivat opetusta ihmiskunnan kehittyneimmille 
yksilöille. Teosofisista opinnoistamme muis-
tamme, että meidän nykyisestä ihmiskunnas-
tamme osa oli tullut ihmisiksi jo edellisessä 
kehityskaudessa, ns. kuumanvantarassa, vii-
meisten tullessa ihmisiksi vasta kolmannen 
ja neljännen juurirodun aikana Lemuriassa ja 
Atlantiksessa tässä nykyisessä kehityskaudessa 
eli maamanvantarassa. Nuo kuumanvantaras-
sa ihmisiksi syntyneet olivat siis tämän ihmis-
kunnan vanhimpia ja kehittyneimpiä yksilöitä. 
Pääasiassa näitä olivat ne, jotka kuuluivat tuo-
hon Eedenin ensimmäiseen salakouluun.

Nuo muualta tulleet opettajat tiesivät jokai-
sen taivaankappaleen (planeetan) ihmiskun-
nan kehityksen olevan siinä, että Kosminen 
Kristus, joka koko maailmankaikkeudessa, 
jokaisessa aurinkokunnassa ja jokaisessa pla-
neetassa on kaiken takana, yhä täydellisemmin 
pääsee ilmenemään ihmisissä, että ihmiset yhä 
täydellisemmin ottavat hänet vastaan. Hehän 
olivat tämän jo omassa maailmassaan – Ve-
nuksessa, Marsissa … – kokeneet, ja heissä 
eli Kosminen Kristus. Mutta koska he eivät 
olleet meidän ihmiskuntamme ihmisiä, he ei-
vät voineet tuoda Kosmista Kristusta esille 
tällä maapallolla, tälle ihmiskunnalle ominai-
sella tavalla, siten että ihmiset täällä olisivat 
sitä täysin ymmärtäneet. Tästä suuresta Kos-
misen Kristuksen salaisuudesta ja hänen elä-

mänsä ilmentämisen välttämättömyydestä he 
puhuivat noille Eedenin koulun oppilaille, jot-
ka tajusivat asian ja lupautuivat olemaan sii-
nä työssä mukana, joka oli kestävä miljoonia 
vuosia. Yksi heistä lupautui aina maan päälle 
syntyessään kasvattamaan itsessään erikoisesti 
puhtautta; puhtauden avulla hän oli ilmentävä 
Kosmista Kristusta ja oleva mukana yhteises-
sä työssä. Hän oli se, joka sitten syntyi Zoro-
asterina. Toinen lupasi aina pyrkiä viisauteen 
ja tietoon, lupasi viisauden avulla ilmentää 
Kosmista Kristusta ja siten olla mukana yh-
teistyössä. Hän oli se, josta sittemmin tuli 
Buddha Gautama, Viisauden Jalokivi. Toiset 
valitsivat vastaavasti oman erikoistehtävänsä, 
voiman, hyvyyden jne. Mutta nuo muualta tul-
leet opettajat esittivät vielä erikoisemmankin 
suunnitelman ja näkemyksen: Kosmisen Kris-
tuksen oli päästävä yhdessä ihmisessä ilmene-
mään fyysisesti; se ihminen ei saisi lainkaan 
saastuttaa itseään maaelämän kokemuksilla; 
hän ei saisi koskaan langeta syntiin. Sillä vain 
sellaisessa ihmisessä Kosminen Kristus voisi 
ilmetä täydessä viisaudessaan, voimassaan ja 
kauneudessaan. Ja siinä salakoulussa oli eräs 
ihmisolento, joka tähän tehtävään lupautui, 
hän, joka sitten ajan täyttyessä oli syntyvä Jee-
sus Kristuksena, ja jonka kautta lopullinen pe-
lastuksen täyttymys oli tuleva ihmiskunnalle. 
– Tämä tehtävä sisälsi sen suuren uhrin, että 
hänen tuli elää miljoonia vuosia vain korke-
ammassa minässään, ei saanut lainkaan ruu-
mistua maan päälle. Hänen oli vain elettävä 
eräänlaista sijaiselämää veljiensä korkeampien 
minuuksien välityksellä, yläpuolella ihmiskun-
taa, seurattava kaikkien ihmisten lankeemuk-
sia, taisteluita, viettelyksiä, voimatta auttaa 
muuten kuin vain heidän korkeamman minän-
sä välityksellä – omantunnon äänenä. – Ennen 
kaikkea hänen ystävänsä Eedenin koulusta 
olivat häntä lähellä, mutta vuosisatojen ja mil-

joonien vuosien kuluessa hänen kykynsä elää 
ja ymmärtää ihmisten elämää kasvoi niin, että 
lopulta ikään kuin koko ihmiskunta eli hänen 
tajunnassaan, sydämessään. Kaikkien elämää 
hän eli, kaikkia seurasi, kaikkia ymmärsi – ja 
kaikkia rakasti. Hän oli korkeammassa minäs-
sään siis saavuttanut sellaisen tiedon ja koke-
muksen ihmiselämästä sen kaikissa vaiheissa 
ja muodoissa, että kellään toisella ei sellaista 
voinut olla. Hänelle mikään inhimillinen ko-
kemus ei ollut vieras.

Miljoonia vuosia hän näin odotti minuuksien 
taivasmaailmassa hetkeä, jolloin ihmiskunnan 
kehitys olisi tullut siihen kehitysvaiheeseen, 
että hänen syntymisensä maan päälle saattoi 
tapahtua.

Tämä ei voinut tapahtua vielä neljännessä juu-
rirodussa Atlantiksessa, jolloin ihmiset olivat 
laskeutuneet syvimmälle aineeseen, olivat siis 
liian materialistisia järkensä kehityksen puoles-
ta ja karkeita fyysisen kehonsa puolesta. He ei-
vät olisi pystyneet ymmärtämään ja ottamaan 
vastaan hänen työtään. – Mutta ei olisi voitu 
odottaa enää kuudenteenkaan juurirotuun, sillä 
silloin olisi voinut käydä niin, että inhimillisen 
järjen kehitys, joka jumalaisen suunnitelman 
mukaisesti erikoisesti oli alkava viidennessä 
juurirodussa, olisi luultavasti mennyt itsek-
seen jätettynä niin syvälle aineellisuuteen, että 
hänen työnsä olisi silloin ollut myöhäistä. Jee-
suksen syntymän piti siis tapahtua silloin, kun 
persoonallinen järki oli alkanut kehittyä huo-
mattavammin, mikä kreikkalais-roomalaisen 
sivistyksen aikana oli saavuttanut sen sopivan 
ajankohdan, joka jumalien neuvostossa oli 
suunniteltu hänen syntymisensä ajaksi, sen teh-
tävän toteuttamiseksi, jota miljoonien vuosien 
aikana oli valmisteltu ja jossa kaikkien suurten 
uskontojen perustajat olivat olleet mukana.
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Jeesus Kristus oli tullut ihmiseksi jo kuu-
manvantarassa ja saanut silloin jonkinlaisen 
persoonallisuuden, joka kuitenkaan ei ol-
lut erikoisemmin voinut kehittyä voimassa, 
koska hän ei ollut kertaakaan jälleensyntynyt 
maapallolla sinä aikana, jolloin varsinainen 
persoonallisuuksien kehityskoulu oli jatku-
nut. Hänellä oli tosin jonkinlainen fyysisenkin 
kehon kuva, mutta se oli sen jättiläishahmon 
kuva, jollaisia me ihmiset olimme Lemurian 
mantereella. – Näin ollen ymmärrämme, et-
tä kun hänen syntymänsä aika tuli, hänellä ei 
ollut oikeastaan mitään sellaista fyysisen eet-
teri-, astraali- eikä mentaalikehon karmaa eli 
mallia, joiden mukaan olisi voinut muodostua 
sopivat persoonallisuuden käyttövälineet, niin 
kuin tavallisesti tapahtuu ihmisten syntyessä 
maan päälle. Jeesuksen täytyi siis saada van-
hemmiltaan paljon enemmän kuin muiden 
ihmisten. Ja siksi juuri vanhempien täytyi ol-
la erikoisen kehittyneitä ja puhtaita olentoja, 
niin että he kykenivät antamaan hänelle sopi-
vat ja puhtaat käyttövälineet. Vanhemmiltaan 
Jeesus siis sai paitsi fyysistä kehoa myös eette-
ri-, astraali- ja mentaalikehonsa. Mutta tämän 
lisäksi hänen syntymässään olivat auttamas-
sa monet hänen oppilastovereistaan Eedenin 
koulusta; Zarathustra säteilytti kehittämäänsä 
puhtauden voimaa hänen eetterikeholleen, 
mikä vaikutti sen, ettei hänellä mm. tullut 
olemaan mitään vaikeita kiusauksia sukupuo-
liasioissa; Buddha säteilyllään vahvisti hänen 
astraali- ja mentaalikehoaan, niin että hän sai 
kuin osan kaikesta Buddhan saavuttamasta 
suuresta viisaudesta. Myöskin muut Eedenin 
koulun muinaiset ystävät antoivat hänelle elä-
miensä vieriessä saavuttamaansa kokemus-
ta ja voimaa. – Näihin seikkoihin muuten 
epäilemättä viittaa evankeliumien kertomus 
itämaan tietäjistä, jotka tuovat lahjoja vasta-
syntyneelle Jeesus-lapselle.

Näin syntyi maailmaan pitkien valmistelujen 
perästä ihmiskuntamme merkillisin ihminen, 
merkillisin jo pelkästään sen takia, ettei hän 
lainkaan ollut kulkenut siinä jälleensyntymien 
pyörässä, mihin me muut olemme itsemme si-
toneet. 

”Pistis Sophiassa”, eräässä gnostilaisessa kir-
jassa, kerrotaan kahdesta Jeesus-nuorukaises-
ta, jotka sulautuvat yhteen. Se oli se korkea 
vihkimys, jossa hänen korkeampi minänsä 
yhtyi tuohon merkilliseen, neitseelliseen, mel-
keinpä tyttömäiseen persoonallisuuteen. Tä-
mä tapahtui hänen ollessaan 12-vuotias, mikä 
lämpimissä maissa merkitsee sukupuoli-ikään 
tulemista. Hänen viisas, kaiken ihmiskunnan 
kokemuksista osalliseksi tullut korkeampi 
minänsä personoitui tähän näkyvään maail-
maan. Jeesuksesta oli yhtäkkiä tullut ihmeel-
lisen viisas olento, joka tiesi elämän jumalaisia 
salaisuuksia. – Tähän aikaan ja näihin asioi-
hin liittyy kertomus Jeesuksesta 12-vuotiaana 
temppelissä. Hän keskustelee kirjanoppinei-
den kanssa ja suurilla tiedoillaan lyö kaikki 
hämmästyksellä.

Tämän temppelikohtauksen ja Jordanin kas-
teen välisestä ajasta evankeliumeissa ei kerro-
ta mitään, mutta niin kuin monet okkulttiset 
tutkijat, P.E.:kin esittää hänen tehneen laajoja 
matkoja ympäri silloista maailmaa, mm. In-
tiaan, Tiibetiin ja Persiaan. Matkoillaan hän 
tapasi viisaita tutkijoita, keskusteli heidän 
kanssaan, otti heiltä oppia, ja siten valmistui 
tulevaan tehtäväänsä.

Jeesus Natsaretilainen on n. 30-vuotias, kun 
hän saapuu Johanneksen luo Jordan-virralle 
ja pyytää tätä kastamaan itsensä. Hän tuntee 
aikansa tulleen, ehkäpä kuitenkaan itsekään 
tarkkaan tietämättä, mitä tuossa kasteessa 

tulisi tapahtumaan. Hän astuu virtaan ja Jo-
hannes, ensin esteltyään, kastaa hänet. On 
silloin kuin taivaat olisivat auenneet: maail-
moiden salaisuus Kosminen Kristus, Juma-
lan täydellisyysajatus ihmisestä laskeutuu 
häneen. Hän, ehkäpä Johanneskin, kuulee 
Isän äänen: ”Tämä on minun rakas poika-
ni, jonka minä tänään olen synnyttänyt”. Se 
Kosminen Kristus, jonka tuloa maailmaan 
oli miljoonien vuosien kuluessa valmisteltu, 
Adam Kadmon, Jumalan kuva täydellises-
tä ihmisestä, mistä kaikki viisaus, rakkaus 
ja voima säteilee, vaelsi nyt ihmishahmossa 
maan päällä. Hän, Jeesus Natsaretilainen, jo-
ka jo kaksitoistavuotiaana oli käynyt lävitse 
korkean vihkimyksen, tullut olennoksi, jonka 
korkeampi minä ja persoonallisuus olivat yh-
tä, oli astunut sellaisen merkillisen askeleen, 
jota kukaan ennen häntä ei ollut osannut 
tai voinut astua. Kosminen Kristus oli per-
sonoitunut, tullut persoonalliseksi olennok-
si tänne maan päälle. Jeesus Natsaretilainen 
oli kokonaan sulautunut Kosmiseen Kris-
tukseen, tai toisin sanoen, tullut Kosmisen 
Kristuksen edustajaksi ja ilmennykseksi täl-
lä maapallolla, niin että ihmiset, jotka hänen 
jälkeensä kokevat Kosmista Kristusta eivät 
voi välttää samalla kokemasta Jeesus Kristus-
ta, joko tietoisesti tai tietämättään. – Jeesus 
silloin vetäytyi yksinäisyyteen ratkaistakseen 
ne merkilliset uudet näköalat, jotka tuosta ta-
pahtumasta aukenivat. Sitten päästyään sel-
vyyteen kaikesta, alkoi hänen opetustyönsä, 
jossa yhtenä puolena oli opetuslapsien valit-
seminen ja uuden elämänymmärryksen opet-
taminen heille. Tärkeintä oli kuitenkin ollut 
se, että Kosminen Kristus oli ilmennyt täy-
dellisesti yhdessä ihmisessä; sen ajan ihmiset 
olivat voineet katsella ”Jumalan Pojan kirk-
kautta, kirkkautta sellaista, joka Pojalla on 
Isältä, täynnä armoa ja hyvyyttä”.

Jeesuksen maanpäällisen elämän kolmas tärkeä 
kohta ja samalla merkillinen etappi koko ihmis-
kunnan elämässä oli hänen ylösnousemuksensa 
eli kuoleman voittaminen ristillä. Ulkonaises-
ti katsoen hän kuoli, mutta sisäisesti katsoen 
hänen ollessaan ristillä alkoi se prosessi, joka 
muunsi hänen fyysis-eetterisen kehonsa kuo-
lemattomaksi käyttövälineeksi. Hänen fyysinen 
kehonsa vietiin hautaan, niin kuin evankeliu-
mitkin kertovat, mutta kolmantena päivänä hän 
nousi haudasta omassa fyysisessä kehossaan, 
jossa hän sitten liikkui jonkin aikaa ylösnouse-
muksensa jälkeen. Ilmestyihän hän opetuslap-
silleenkin aivan fyysisesti. Jonkin ajan kuluttua 
kuitenkin hänen fyysinen kehonsa muuttui ko-
konaan kuolemattomaksi eetteriseksi taikake-
hoksi. Fyysisen maailman kannalta katsoen voi 
siis sanoa, että hänen fyysinen kehonsa haihtui, 
tuli näkymättömäksi, tai käyttääksemme nyky-
aikaista kieltä, purki atomit voimiksi. Näin hän 
ensimmäisenä koko ihmiskunnassa oli suo-
rittanut sen suuren työn, joka meillä jokaisella 
ihmisellä on edessä: luonut itselleen häviämät-
tömän käyttövälineen, jolla on kaikki tämän 
fyysisen ja eetterimaailman salaisuudet ja voi-
mat hallussaan. Hän on meistä kaikista esikoi-
nen siinä mielessä. Ja kun me nyt jälkeenpäin 
saamme sen työn alkaa, hänen suorittamansa 
työ on siinä mallina ja pohjana, sillä uudestisyn-
tyessämme tuosta hänen salaperäisestä, kuo-
lemattomasta käyttövälineestään tulee meihin 
kuin atomi tai solu, joka vähitellen vuosisatojen 
ja tuhansien aikana opettaa meidän kehomme 
väreilemään oikealla, häviämättömän aineen 
tavalla. Emme voi päästä eroon siitäkään, että 
juuri hänen työnsä ansiosta, hänen kuolemat-
toman kehonsa avulla, meidänkin kuolematto-
muutemme tulee mahdolliseksi. – Siinä ei voi 
meitä auttaa Buddha eikä muut opettajat, pu-
humattakaan meistä itsestämme. Hän on siten 
meidänkin kuolemattomuutemme lunastaja.
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Jeesus Kristus on siis vielä edelleenkin 
olemassa – maailman loppuun asti – tässä 
fyysisessä tai paremmin ehkä sanoen eette-
rimaailmassa, vaikka hän tietenkin ilmestyy 
näkyvänä ja persoonallisesti niille, joiden 
aika on tullut hänet kohdata. Ja kun hän 
tulee, hän ei tule turhan takia, hänellä on 
silloin jokin tietty neuvo tai tärkeä sanoma 
meille annettavana.

Mutta Jeesus Kristus voi meitä lähestyä 
muullakin tavoin kuin vain niin sanoaksem-
me persoonallisesti. Me voimme tuntea hä-
nen läsnäolonsa tai siunaavan ajatuksensa 
elämämme tuskallisina hetkinä, sillä Jeesus 
Kristus on nyt meidän maapallomme kor-
keampi minä, koko ihmiskunnan yhteinen 
henkinen tajunta. Hän täyttää koko tämän 
maapallon joka atomin ja solun. Hänen 
henkensä ja läsnäolonsa on meidän jokai-
sen sydämen ovella ja kolkuttaa anoen si-
säänpääsyä. Häntä me syömme ja juomme 
ateriaamme nauttiessamme, hänen elämän-
sä meitä ylläpitää ja elähyttää joka hetki.

Kristikunnassa on aina käsitetty Jeesus 
Kristus suuremmaksi kuin kaikkien muiden 
uskontojen perustajat. Häntä on pidetty 
jopa itse Jumalana. Kun totuus ns. näyttä-
mön takana on näin, kuin P.E. on esittänyt, 
ei tuo käsitys ole siis niinkään merkillinen, 
kuin miltä aluksi saattaa tuntua herätes-
sämme teosofisiksi totuudenetsijöiksi. Hä-
nen asemansa on erikoisempi kuin muiden 
uskontojen perustajien, ja siten kristinusko 
voisi olla enemmän kuin muut uskonnot, 
jos se olisi sitä, mitä sen pitäisi olla.

Erikoisella tavalla Kristuksen vaikutus on 
täällä länsimailla tuntunut. Täällä on sel-
vemmin kenties kuin itämailla tunnettu ja 

tunnustettu ihmisen arvo. On tunnettu, 
että ihmiselämä sinänsä, inhimillisyys si-
nänsä on arvokasta. Jo vanhat roomalaiset 
sanoivat: ”Homo sum, humani nil a me 
alienum puto” – olen ihminen ja mikään 
inhimillinen ei ole minulle vierasta. Tämä 
persoonallisen ihmiselämän arvon tunnus-
taminen on käytännössä myös merkinnyt 
sitä, että sekä hyvä että myös paha on tääl-
lä näkynyt kehittyneempänä. On tahdottu 
ennen kaikkea olla ihmisiä, vaikkapa sit-
ten synnintekijöitäkin, ja on usein lisätty: 
Jumala rakastaa iloista synnintekijää. Täl-
laista on vaikea ymmärtää Vanhan liiton 
lakiperäisten uskontojen kannalta. Meidän 
mielestämme niiden piirissä on useinkin 
pyritty tukahuttamaan inhimillisyys, pyritty 
kokonaan vapautumaan inhimillisistä tun-
teista, kohoutumaan pois tästä harhojen 
valtakunnasta. – Me olemme mielestäm-
me oppineet syvemmän elämänviisauden: 
on elettävä maailmassa ihmisten keskellä 
ja siihen jokapäiväiseen elämään tuotava 
ja sovellettava kristinuskomme, hyvyyden, 
puhtauden, totuuden, rauhan ja rakkauden 
periaatteet. Elämä on elettävä, ei paettava, 
silläkin uhalla, että voimme langeta.

Kristinusko on merkillisen paradoksaa-
linen. Ei missään uskonnossa ihanteen 
ehdottomuus ole niin selvästi ja pohjia 
myöten viitoitettu, mutta ei missään uskon-
non perustajan käskyjen noudattamisessa 
vaadita sellaista inhimillisen vapausperi-
aatteen soveltamista kuin Jeesuksen Vuo-
risaarnan käskyjen. Vaikka hänen on aina 
tunnustettava käskyjen ehdottomuus, so. 
että ihmisen on joka hetki pyrittävä elä-
mään niiden mukaan, jos hän tahtoo elää 
Taivasten valtakunnan elämää. Sillä kuuluu 
asiaan, että siihen elämään pyrkiessään hän 

joutuu ristiriitaan noiden käskyjen sovelta-
misen suhteen – ei lopuksi enää oman heik-
koutensa takia, vaan sen vuoksi, että hän 
tuntee tekevänsä väärin jumalaista rakkau-
den lakia vastaan, joka sentään käskyistä 
on korkein, jos hän koneellisesti, jyrkästi 
noita käskyjä seuraa. Hän voi esimerkiksi 
joutua tilanteeseen, jolloin hän puhumalla 
sitä, mikä ei ole totta, voi pelastaa jonkun 
ihmisen hengen. Silloin hän rikkoo käskyn 
tietoisesti silläkin uhalla, että sillä tilapäi-
sesti sulkisi itsensä Taivasten valtakunnan 
elämästä. Samalla tavalla sanotaan ihmisen 
joutuvan ratkaisemaan suhteensa jokaisen 
käskyn suhteen – rikkomaan käskyn rak-
kauden nimessä auttaakseen toista ihmis-
tä. Mutta kun hän näin on kerran kunkin 
käskyn rikkonut, ei heikkoudesta, vaan 
toista auttaakseen, asettanut oman pyhyy-
tensä vähemmän arvoiseksi kuin toisten 
ihmisten hyvä, elämä, karma järjestää asi-
at niin, ettei hänen enää tarvitse käskyjä 
rikkoa – ja saa siten lopulta elämän tahol-
ta kuin oikeuden aina elää taivasten valta-
kunnan elämää.

Jeesus Kristuksen työn kautta on ihmisil-
le avautunut uusi sisäisen kehityksen tie. 
Ennen oli luonnollista, että ihminen kulki 
kokemusten koulussa, kokemusten perus-
teella oppi näkemään, mikä oli pidettävä, 
mikä jätettävä. Jeesus Kristus on näyttä-
nyt meille uuden tien, joka meille jokai-
selle on avoinna. Meidän ei enää tarvitsisi 
kokea kaikkea pahaa ja syntiä, vaan voi-
simme ottaa oppia toisten kokemuksista. 
”Kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskauttaan, kaikki muukin 
meille sen ohella annetaan”, so. Totuuden 
Pyhä henki, jonka saamme, opettaa meil-
le kaiken elämän viisauden meidän tarvit-

sematta heittäytyä kokemusten kouluun, 
”syömään hyvän ja pahan tiedon puusta”. 
Tämä uusi tie on meille avoinna ja se on 
oikeastaan pätevämpikin tie kuin vanha, 
sillä syntiä ja pahaa kokiessaan ihminen 
menettää jotakin inhimillisyydestään ja sii-
tä hienoudestaan, joka on oleva Taivasten 
valtakunnan lapsella. Sanoo suomalainen 
sananlaskukin: ”kokenut kaikki tietää, vai-
vainen kaikki kokee”.

Suomea on yleisestikin sanottu maailman 
kristillisimmäksi ja oikeaoppisimmaksi 
maaksi. Ruusu-Ristissä olemme tottuneet 
ajattelemaan, että uusi uskonpuhdistus 
voisi täältä alkaa. Suomen kansan luon-
teessa onkin jotakin merkillistä aitouden 
vaatimusta, vakavuutta ja rehellisyyttä, 
syntyjen syvien etsintää ja kunnioitusta. 
Meitä on pidetty rauhaa rakastavana ja 
puhtautta harrastavana kansana. Meissä 
on siis ainakin siemenellä monia aitoja 
kristillisiä ominaisuuksia. – Mutta ennen 
kaikkea olemme kuulleet Ruusu-Ristin 
Perustaja-Johtajan puhuvan siitä, kuinka 
kansallishaltiamme Väinämöinen jo kau-
an sitten on ymmärtänyt Jeesus Kristuk-
sen työn merkityksen ja lupautunut hänen 
palvelijakseen, luvannut kansaansa ohjata 
Jeesus Kristuksen elämänohjeitten mukai-
sesti.

Suomen kansan tulevaisuus ja tehtävä on 
selvänä kansallishaltiamme Väinämöisen 
tajunnassa. Hän tahtoisi, että hänen kan-
sansa ymmärtäisi Jeesus Kristuksen mer-
kityksen ja olisi esimerkkinä muillekin 
kansoille, olisi uranuurtaja uuden uskon-
puhdistuksen, uuden puhdistetun kristin-
uskon asiassa.
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Jeesus Kristuksen työn kautta Kosminen 
Kristus laskeutui, niin kuin sanomme tek-
nisesti, eetteritasolle. Hänen seuraajiensa, 
seurojen, sitten jonkin kansan ensimmäi-
senä on tuotava Kosminen Kristus fyysi-
selle tasolle, mikä merkitsee, että ihmiset 
keskinäisessä jokapäiväisessä elämässään 
alkavat elää kristuselämää, noudattaa Jee-
sus Kristuksen elämänohjeita.

En ole paljonkaan puhunut omiani, sil-
lä v. 1940 ilmestyneessä Pekka Ervastin 
”Christosophian peruskysymysten” II:ssa 
osassa näitä asioita selostetaan. On mie-
lestäni erittäin tärkeätä, että ruusuristiläiset 
ja totuudenetsijät perehtyvät tähän kirjaan, 
mietiskelevät yhä uudistuvasti, mitä mer-
kitsee se, että Jeesuksen elämä oli näin toi-
senlainen kuin muiden. Siitä on selviävä 
monet probleemat, selviävä mm. se, mik-
si ei kukaan ihmisistä voi olla häntä kor-
keampi tai mennä hänestä edelle. Hän on 
ihmiskuntamme esikoinen, ainoa synnitön, 
puhdas ja täydellinen. Hän osasi valmistua 
tehtäväänsä tavalla, johon kukaan muu ei 
pystynyt. Hän on maapallomme sisäinen 
hallitsija ja Kuningas, Valkoisen veljeskun-
nan pää. Häntä ei kukaan tule tästä asemas-
ta syrjäyttämään. Ja kun elämä maapallolla 
aikanaan päättyy, on hän oleva tämän ih-
miskunnan kukka, sen korkein saavutus, 
sen Omega.

P.E.:hän ei kirjassaan paljonkaan viittaa 
Uuteen testamenttiin tukeakseen väitet-
tään. Siksi olen hämmästynyt ja iloinen 
löytäessäni siitä useita kohtia, jotka tukevat 
tätä P.E.:n kantaa. Esimerkiksi Apostolien 
teoissa 3:20-21:
”… että virvoituksen ajat tulisivat Herran 

kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille 
edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen.

Taivaan piti omistaa hänet niihin aikoihin as-
ti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, 
mistä Jumala on aikakausia sitten puhunut 
pyhäin profeettainsa suun kautta.”

Heprealaiskirje 9:26 viittaa samaan sanoes-
saan:
”… mutta nyt hän (Jeesus) on yhden aino-
an kerran aikakausien täyttyessä ilmestynyt, 
poistaakseen synnin uhraamalla itsensä”.
Saman kirjeen 4:15 on vain tässä P.E.:n kan-
nan valossa käsitettävissä:
”Sillä meillä ei ole sellainen ylimmäinen pap-
pi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, 
vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla 
lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä”.
Edelleen Filipp. 2:5-8:sta kuultaa takaa tämä 
sama ajatus:
”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksel-
la Jeesuksella oli, joka … vaikka hänellä olikin 
Jumalan muoto (siis henkiolentona taivaassa), 
tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ih-
misen kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemuk-
seltaan sellaiseksi kuin ihminen”.
Vielä Piet. I kirjeen 1:20:ssa viitataan tähän 
näkemykseen:
”…te olette lunastetut Kristuksen kalliilla ve-
rellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman 
karitsan, hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty 
jo ennen maailman perustamista, mutta vasta 
viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten”. 
(Siis: nykyisen ihmiskunnan tulevaa kasvatus-
työtä suunniteltaessa n. 18 milj. vuotta sitten.)

Kun Kristikunnan perustajan elämä tällä ta-
voin on erikoisempi kuin muiden uskon-
tojen perustajien ja jumalanmiesten, ei ole 

ihme, että kristikunta on pitänyt Jeesusta 
korkeampana, suurempana muita – jopa it-
se Jumalana.

Aavistaen myös näemme henkemme sil-
min, miksi juuri hän ensimmäisenä pystyi 
voittamaan kuoleman fyysisessä kehos-
saan, ja miksi juuri hän on se ainoa, joka 
voi olla esikuvana kaikille niille jälkeen tu-
leville, jotka toden teolla pyrkivät voitta-
maan kuoleman omassa kehossaan. Sillä 
siinä suhteessa ei muuta esikuvaa ole kuin 
Jeesus Kristuksen kuolematon keho, jossa 
hän yhä elää tänä päivänä – milloin näkyvä-
nä, milloin näkymättömänä, niin kuin hän 
itse tahtoo.

Siksi ei ole aivan tuulesta temmattu koke-
neiden kristittyjen väite – oikein ymmärret-

tynä, että Jeesus Kristus on se, joka lunastaa 
meidät kuoleman vallasta. 

Haluan päättää esitykseni Pekka Ervastin 
sanoihin teoksessaan ”Christosophia” (s. 
129):
”… Ja kun isä jumala on hänet (totuudenet-
sijän) armahtanut, kun hän on läpikäynyt 
uudestisyntymisen ihmeellisen kokemuk-
sen, mitä hän silloin mahtaa sille, että Jeesus 
Kristus hänelle tien näytti, niin, että Jeesus 
Kristus oli hänelle tie, totuus ja elämä? Mi-
tä hän mahtaa siihen näkemykseensä ja tie-
toonsa, että Jeesus Kristus lopullisesti oli 
ainoa? Mitä hän mahtaa sille tiedolleen ja 
vakaumukselleen, että Jeesus Kristus lopul-
lisesti on toisillekin oleva ainoa?”
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Ruusu-Ristin kesäkurssit 26.6. - 1.7.2020
Jyväskylän temppelissä

Kurssikirjoina Pekka Ervastin, 
Ruusu-Ristin erikoistehtävä ja Uusi uskonpuhdistus

Perjantai 26.6.   Klo 19.00 Tervetulotilaisuus 

Lauantai 27.6.  9.00 – 11.00 Aamupuheenvuorot 
   11.00 – 13.00 Lounas 
   13.00 – 15.00 Alustus, Mikael
   18.00    Yleisöesitelmä, Jarmo Ikola: 
     Kristus ja eetterimaailma

Sunnuntai 28.6. 9.00 – 11.00 Aamupuheenvuorot 
   11.00 – 13.00 Lounas 
   13.00 – 15.00 Alustus, Väinämö
   18.00    Yleisöesitelmä, Jarmo Anttila:
 
Maanantai 29.6. 9.00 – 11.00 Aamupuheenvuorot 
   11.00 – 13.00 Lounas 
   13.00 – 15.00 Alustus, Ilmarinen
   18.00    Yleisöesitelmä
 
Tiistai 30.6.  9.00 – 11.00 Aamupuheenvuorot 
   11.00 – 13.00 Lounas 
   13.00 – 15.00 Alustus, Jousimies
   18.00  Veljesateria 

Keskiviikko 1.7. 9.00 – 11.00 Aamupuheenvuorot 
   11.00 – 13.00 Lounas 
   13.00 – 15.00 Alustus, Kylväjä
   15.00  Päätöstilaisuus 

Mietiskely temppelissä klo 8.30.                          
Kurssimaksu 20,00 €.Sävel Erkki Melartin    •    Sanat Jussi Snellman

ISÄ MEIDÄN

Oi Isä meidän, Isä taivahissa
Sun nimes pyhä, pyhä olkohon.
Maan päällä syvyyksissä, korkeuksissa
Sun tahtos yksin tapahtuva on.

Suo sieluillemme virvoittavaa mannaa
ja tahrat tuntojemme pyyhi pois.
Oi isä, syntimme sä anteeks anna
kuin mekin veljelle, mi velkaa ois.

Oi Isä, lankeemasta meitä estä
meit ahdingossa auta voittamaan.
Ei liikaa kosketusta lapses kestä;
pahasta päästä meidät aikanaan.

Me itse oomme haihtuvaista unta
ja turvaudumme sinun totuutees.
On kunnia ja voima valtakunta
vain sinun yksin iankaikkiseen.
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Anne Paalo

Vuorisaarna  - toinen käsky

Älä tee aviorikosta, mutta jokainen, joka kat-
soo naista häntä himoitakseen, on jo häpäissyt 
häntä sydämessään. Jos silmäsi viettelee sinua, 
repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi sinul-
le, että yksi jäsenesi joutuu hukkaan kuin koko 
ruumiisi joutuu gehennaan tai jos oikea kätesi 
viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. 
On myös sanottu, joka erottaa vaimonsa luo-
taan, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä 
sanon teille: Jokainen, joka erottaa vaimonsa 
luotaan, saattaa hänet tekemään aviorikoksen. 
Sen lisäksi on itse syypää haureuteen ja joka 
nai erotetun, hän tekee aviorikoksen.

Siis aviorikoksesta seuraa aikamoinen laajal-
le ulottuva ja koko elämään vaikuttava sotku. 
Silti syytä olla tyytyväinen, ettei tuomiois-
tuimissa enää vain toista tuomita aviorikoksen 
takia. Toisaalta miksi Jumalan pitäisi pelastaa 
meitä ongelmilta mitkä olemme itse aiheutta-
neet? Vuorisaarnan tien kulkeminen ei ole mi-
kään viikonloppukurssi, vaan jotenkin meille 
tuntuu elämässä tulevan jonkun vuorisaar-
nan käskyn opetukset läheisimmiksi ilmeisesti 
karmallisista syistä.

Puhtaus ajatuksissa on keskeinen tässä käs-
kyssä. Jos meillä olisi sydämen puhtaus, ei 
tarvittaisi koko ajan uusia lakeja. Puhdas sy-
dän on ihmisen keskus. Autuaita (onnellisia) 
ovat puhdassydämiset sillä he saavat nähdä 
Jumalan. Älkää olko ajatuksissakaan epäpuh-
taita. Autuuden julistuksia on kahdeksan ja 
ne muodostavat keskenään dynaamisesti toi-

mivia pareja. Käsittelen paria: autuaita ovat 
murheelliset, sillä heitä tullaan lohduttamaan 
– autuaita ovat puhtaat sydämessään, sillä he 
tulevat näkemään Jumalan. Tämä pari kuvaa 
Vuorisaarnan toista käskyä.

Mikä yhteys surulla ja murheella on sydämen 
puhtauteen? Suru rakkaan kuolemasta voi 
olla myös itsekästä. Antiikin Kreikan teatte-
riin kuului katharsis, liasta puhdas, tyhjä, si-
veellisesti puhdas. Sydämen puhtaus voi olla 
luonnollista, tosin harvemmin. Tehtävämme 
on puhtauden säilyttäminen tai aloittaa sii-
tä puhdistava itsekasvatus. Oma prosessini 
murheesta sydämen puhdistukseen alkoi 2012 
traagisesta tapahtumasarjasta. Paljon olen op-
pinut, mutta anteeksiantamiseen on yhä mat-
kaa – kysymys oli läheisestä ihmissuhteesta. 
Tapahtuman aikaan oli täydellinen auringon-
pimennys ja se teki yhtymän Kheironiin mikä 
on asteroidi, jota kutsutaan ”haavoittunut pa-
rantaja” ja edustaa meissä syvintä haavaamme 
minkä voimme vain itse parantaa – ei kukaan 
ulkopuolinen. Kheiron asteroidi löydettiin 
vasta 1977 ja auringon- ja kuunpimennyk-
set ovat taivaallisia totuuskomissioita mitkä 
tuovat käsittelyyn pinnan alla olevia tärkeitä 
asioita ja prosesseja käsiteltäviksi. Ervastin 
mukaan, kun katharsis on läpikäyty, voi ottaa 
osaa vasta edes pienempiin mysteereihin. 

Buddha sanoo: Luopua kaikista pahoista te-
oista, aikaansaada kaikkea hyvää, puhdistaa 
oma sydämensä. Sydämestä lähtee pahoja aja-

tuksia, murhia, aviorikoksia, haureuksia, var-
kauksia, vääriä todistuksia, pilkkaa ja valheita. 
Samoin oman mielen puhdistaminen, ajatus-
ten vartioiminen ja hillitseminen. Vain näin 
sydämestä tulee Jumalan Temppeli. Murhe ja 
suru kuuluu tähän prosessiin, puhdistuva sy-
dän ja sen kuoleminen maailmalle, tyhjyyden 
tunne on seuraus itsekkään persoonallisuuden 
kuolemasta ja se tunne luopumisesta pelottaa 
monia valtavasti. Eli Jumalan näkeminen kul-
kee hankalan ja ahtaan kvanttiportin läpi. 
 
Lähestyn käskyä myös kysymällä mitä on 
rakkaus ja totean rakkauden olevan paljon 
vaikeampi ja haastavampi asia kuin himo tai 
astraalinen lempi mikä yleensä yhdistää ihmi-
siä. Kun astraali palaa tai loppuu ajan kanssa, 
ihmisiä yhdistää usein vielä lapset tai yhteinen 
omaisuus ja ehkä ajan kanssa syntynyt kiinty-
mys ja ystävyys. Todellisessa rakkaudessa on 
erittäin paljon valoa ja se tekee rakkaudesta 
vaikeaa, herättämällä varjot ja kaikki mahdol-
liset ja mahdottomat vastavoimat. Tällaiseen 
rakkauteen, mikäli se kuuluu kohtaloon – 
melko harvinaista, kuuluu taivaallinen vihki-
kaava eli rakkaus on valoa ja siitä symbolina 
valkoinen huntu. 

Todellisuudessa on kyse mahdollisuudesta ih-
misen vihkimykseen. Mozartin Taikahuilussa 
se kuvataan Paminan ja Taminon kulkemisena 
Temppeliin sateenkaariportin läpi missä varti-
joina on Tulen ja Veden vartijat. Todelliseen 
Temppeliin pääsy edellyttää elementtikokei-
den läpikäymistä. Siihen kuuluvassa parisuh-
teessa yhdistytään magneettieetterin tasolla 
missä käpyrauhanen Pineal Glandin on aktii-
vinen, se on toimivana myös yhteydessämme 
Kosmokseen. Tällainen rakkaus tulee taivaas-
ta ja valaisee kaikkia olemuspuoliamme, siksi 
näissä suhteissa on usein mukana kuudetta ja 

seitsemättä aistia, intuitiota ja telepatiaa. Fyy-
sisen maailman aikaa tai aistein mitattavaa 
etäisyyttä ei ole. Jeesus puhuu ajatusten puh-
distamisesta eli ei-fyysisen tason rakkaudesta. 
Pyhän Johanneksen evankeliumi alkaa: Alussa 
oli sana (ajatus) ja sana oli Jumalan luona. Ja 
sana oli Jumala. Todellisuudessa usein naimi-
siin mentäessä pitäisi olla musta huntu, koska 
tavallisesti pareja yhdistävä alempi astraalisuus 
ja sen tuoma sokeus aiheuttaa tsakrojen tasol-
la tummumista. 

Intiassa on yhä perinne, järkiavioliitto, missä 
ulkopuoliset etsivät sopivan puolison yleen-
sä yhdistämään omaisuuksia, vahvistamaan 
yhteistä säätyä tai koulutustasoa. Uskotaan 
rakkauden parhaiten kehittyvän näissä olo-
suhteissa, mutta harvemmin suunniteltu 
järkisuhde johtaa todelliseen rakkauteen. 
Järkiavioliitot myös Euroopan kulttuureissa 
usein yhdistivät valtakuntia, kun eri maiden 
prinssit ja prinsessat avioliiton kautta ”myy-
tiin” toisilleen. Järkiavioliitto voikin olla mate-
rialistisella tasolla yhä toimiva. Länsimaillakin 
rakkausliitot olivat hyvin harvinaisia ja vas-
ta 1800-luvulla romanttinen rakkaus alkoi 
horjuttaa valtarakenteita. Kulttiromaani oli 
Goethen Vaaliheimolaiset, mikä on tyypilli-
nen parisielun tarina. Toki myös sitä ennen 
tunnettiin romanttisia rakkaustarinoita ku-
ten Tristan, Kuningas Arthurin pyöreän pöy-
dän ritari, ja Isolde, irlantilainen prinsessa tai 
Shakespearen Romeo ja Julia. Traagisia tari-
noita sielurakkaudesta, jotka päättyivät jopa 
yhteiseen kuolemaan. 

Mooses sanoo: Älä tee aviorikosta! Jeesus nä-
kee aviorikoksessa seurauksen sukupuolisesta 
siveettömyydestä mikä on ajatuksissa, mieliku-
vituksessa, sydämessä. Siis ei vain aviorikok-
sen tekijä ole syyllinen, vaan yhtä syyllinen on 
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se, joka ajatuksissa himoitsee toisen vaimoa 
tai miestä. Käskyssä ei puhuta vain aviorikok-
sesta, vaan se on kaikille. ”Älä ole ajatuksissasi 
epäpuhdas, sillä jos naista tai miestä katselet 
himoiten, häpäiset häntä jo sydämessäsi.” Tä-
hän tärkeä huomio mistä myös Rudolf  Steiner 
kirjoittaa. Ihmisen jokainen ajatus tai tunne 
on olio, joka elää jonkin aikaa. Joskus melko 
kauan kuten tilanteissa missä kaksi sodassa 
ollutta kansakuntaa pitää yllä vihaa vuosisa-
toja. Suomella kansana on yleensä kyse rys-
säfobiasta, joka ajatusten/tunteiden tasolla 
herää hyvin herkästi eli lopullista sovintoa ei 
ole tehty. Nämä klassiset sielurakkaudet kuten 
Romeo ja Julia voivat olla peräisin monen jäl-
leensyntymän takaa ja tulevat myös eteen tu-
levissa elämissä. Suomalaisilla on eräänlainen 
universaali ja ei-persoonallinen rakkaussuhde 
Kalevalaan mikä pitää eepoksen elinvoimaise-
na. 

Toinen käsky on sielunmaailman tai astraa-
litason käsky. Ihmisen vapauden ja oman 
tiedon karmana on viettelyksille altistumi-
nen – meillä on valinnan vapaus mitä ei ole 
edes enkeleillä. Jeesus puhuu tässä miehestä 
ja vaimosta, mutta ohje myös tarkoittaa al-
tistumisen viettelyksille vaikuttavan heiken-
tävästi ihmisen henkeen. Viettelykset voit 
periaatteessa työntää syrjään, mutta jos niistä 
seuraa tunteita, niin niiden salliminen on tär-
keää. Sisäiselle kasvullemme on olennaista, 
että hyväksymme jokaisen itsessämme synty-
vän tunteen. Otamme sen vastaan, koemme 
sen kaikessa rauhassa niin kauan kuin sillä on 
tehtävä kehityksessämme. Joku kuvittelee voi-
vansa siirtää syvätkin tunteensa syrjään, mutta 
ei se onnistu. Ne todella ovat ihmisessä itses-
sä, usein työnnettynä jonnekin syvälle. Mo-
nilla on muutamia eroja ja aina uuden eron 
tultua, kaikki vanha nousee pintaan ellei sitä 

ole käsitelty. Olla armollinen itselleen erojen 
suhteen on tätä aikaa. Olisin uhrannut naisena 
oman elämäni mikäli ensimmäinen parisuhde 
olisi jatkunut tähän päivään. Yhteiskunta on 
muuttunut Jeesuksen ajoista ja ensimmäinen 
mieheni tapasi jälkeeni hienon naisen. Se teki 
minutkin vapaaksi ja onnelliseksi. Parisuhde 
voi olla vain vanhan karman maksamista ja 
onko sillä silloin tekemistä todellisen rakkau-
den kanssa?

Tuomitseeko Jeesus aistielämää kuten uskon-
kiihkoilijat kuvittelevat? Asuuko himo vain 
silmässä ja pitääkö tämä silmä repiä pois? Oi-
keastaan käsky ei liity lainkaan ruumiiseen, 
vaan on sielullinen ominaisuus. Vuorisaar-
na on todellisuudessa tarkoitettu Jeesuksen 
seuraajille eli taivasten valtakunnan valoon 
pyrkiville, ei muita tuomitseville uskontojen 
oikeaoppisille tai maallista onnea hakeville.

Sanotaan olla lapsen kaltainen on kuin enke-
li. Jeesuksen seuraaja on täynnä lapsen iloa ja 
viattomuutta, riemua ja omantunnon rauhaa. 
He eivät tiedä mitään sukupuolielämän viet-
telyksistä ja vaikeuksista. Tähän pyrkii myös 
opetuslapsi, taivasten valtakunnan tavoittelija. 
Taivasten valtakunta on jokaisessa. Rakkaus 
yksin lopulta nostaa meidät sukupuolisuu-
den yläpuolelle, vapauttaa himoista ja haluis-
ta. Rakkaus on kuin ääretön Jumala, ei sokea 
voima kuten maallinen lempi. Kiusaukset kas-
vattavat ja antavat voimaa, kun ne voitamme.

Mooseksen laki salli avioeron. Jeesus ”kiel-
tää” eron seuraajiltaan, mutta saa menetellä 
omatuntonsa mukaan, jos puoliso on onne-
ton. Opetuslapsi ei koe avioliittoa onnetto-
muudeksi ja elämäntoveri on useille annettu 
kasvukumppaniksi, jonka kanssa opitaan elä-
mään sovussa ja ystävyydessä. Eron ymmärre-

tään merkitsevän silmän kääntämistä toiseen 
ja vievän haureuteen. Erotettu kaipaa uutta 
ja joutuisi myös tekemään aviorikoksen. Jee-
sus on periaatteessa yksiavioisuuden kannalla. 
Hänen aikanaan miehillä saattoi olla useita vai-
moja, kuten on yhä monissa kulttuureissa. Se 
on naisen alistamista. Tiedetään, että normaa-
listi ihminen rakastuu noin 3 kertaa elämäs-
sä. Miten erottaa eri rakkauden lajeja, onko se 
jumalaista valorakkautta vai parissa vuodessa 
ohimenevää ihastumista? Rakastuminen, ihas-
tuminen tai miksi vetovoimaa kahden ihmisen 
välillä haluaa sanoa, on myös biologinen voi-
ma ihmissuvun jatkamiseksi.

On aina ollut samaa sukupuolta olevia, jotka 
rakastuvat toisiinsa. Ei ole pitkä aika, kun ho-
mo- ja lesbosuhteet olivat kriminalisoitu. Ny-
kyään voivat samaa sukupuolta olevat mennä 
monissa maissa naimisiin, mutta heitä myös 
tapetaan ja vainotaan. Ervast on kirjoittanut 
kolmannesta sukupuolesta selittäen sen eet-
terikehon ominaisuutena tavallaan väärässä 
sukupuolessa. On biseksuaaleja, joilla on su-
kupuolisuhteita miehiin ja naisiin. Biseksuaali-
na koetaan monet jumalat kuten Dionysos tai  
kuningas Salomonin arkkitehti Hiram Abiff.  
Myös Raamatun Aatami eläessään paratiisissa 
oli lähellä jumalia. Näitä henkilöitä on kutsut-
tu myös hermafrodiiteiksi tai androgyyneiksi 
ja usein kuvattu taiteessa kauniiksi ihmisiksi, 
joista on ollut ulkonäön perusteella vaikea sa-
noa, ovatko miehiä tai naisia. Tätä identiteetti 
hakusessa on monilla taiteilijoilla. Leonardo 
da Vinci oli homo ja Hilma af  Klint lesbo, 
mutta molemmat henkisen taiteensa perus-
teella olivat jo lähellä sukupuolivoiman voit-
tamista. Transsukupuoli on henkilö, joka on 
vaihtanut sukupuolensa esimerkiksi miehestä 
naiseksi. Itselleni nämä ei-perinteiset suku-
puolet ovat täysin luonnollisia. 

Vuorisaarna kuvaa elämää hengen eli tai-
vasten valtakunnassa ja sen viitottaman tien 
kulkeminen mahdollistaa mysteerin Pyhä 
Ehtoollinen, Golgata-kokemus ja ylösnouse-
mus. Jeesuksen kuoltua hauta oli tyhjä. Seli-
tys on täysin puhdas eetteriruumis, joka on 
pelkkää valoa – ei siitä mitään materiaa jää 
maan päälle. Kristus tuli valosta ja meni va-
loon. Mammonan ja kuoleman orja joutuu 
jälleensyntymään kunnes valitsee taivasten 
eli hengen valtakunnan elämän. Taivasten 
valtakunta on henkinen olotila. Jos taivas-
ten valtakuntaan pyrkii, voi avioliitosta tul-
la itsessään ristiriitainen mikäli haluaa siihen 
kuuluvan normaalin sukupuolielämän. Ne 
ovat niin eri tasoja.

POHDITTAVAA!

Voiko Vuorisaarnan tietä kulkeva ottaa avio-
eron ja missä tapauksessa?
Onko elämässäsi viha tai muu tunne mikä tu-
lee tietyin väliajoin eteesi kuin jokin olio tai 
on peräisin kasvatuksesta tai peräti aikaisem-
mista inkarnaatioista?
Jos olet eronnut, koetko epäonnistuneesi vai 
tehneesi oikean ratkaisun?
Voiko eronnut tai usein paria vaihtanut olla 
todellinen kristitty?
Entä sitten mikäli tapaa elämää suuremman 
rakkauden ja molemmat tai jompikumpi on 
naimisissa? Karmaa ei voi leikata saksilla ja 
omien tunteiden kieltäminen on mahdoton-
ta.
Voiko tahtomalla päästä eroon toisen ihmi-
sen himoitsemisesta? Onko muita keinoja?
Jos on valinnut sinkkuelämän, voiko se rat-
kaista toisen käskyn ongelmia?
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Tapio Joensuu

Aivot sielun istuimena

René Descartes piti käpylisäkettä sielun ja 
kehon kohtauspaikkana, vuorovaikutuskohta-
na eli sielun istuimena. Vieläkö tämä toteamus 
on pätevä vai onko aika muuttaa sitä? Sielun 
vastine neurotieteellisessä tutkimuksessa on 
lähinnä tietoisuus tai tajunta, joita käytän sy-
nonyymisesti. Tässä artikkelissa tarkoitan 
sielulla ihmisen tajuntaa eli subjektiivista ko-
kemuksellista tunnetta olemassa olosta yn-
nä tämän kokemuksen sisältöä. Poikkeuksen 
muodostaa artikkelin metafyysinen osa, jos-
sa sielulla tarkoitetaan teosofista käsitystä 
persoonallisesta minästä erotuksena korke-
ammasta minästä, jota nimitetään hengeksi. 
Aluksi käsittelen aivojen materiaalista puolta 
eli soluja ja niiden yhteenliittymiä sekä aivo-
alueita biokemialliselta ja neurofysiologiselta 
kannalta. Sitten siirryn tutkimusstrategioihin 
ja -tuloksiin tajunnan hermostollisista vas-
taavuuksista, joissa hermoverkot ovat kes-
keisessä asemassa. Käsittelen aivoja myös 
informaatioteoreettisesta näkökulmasta.

Aivot ja tajunta eivät ole tyhjiössä vaikka 
kokemuksellisesti voimme tuntea tyhjyyden 
vailla kiinnekohtia ympäröivään fyysiseen, so-
siaaliseen tai kuvitteelliseen maailmaan. Aivot 
ovat jatkuvassa yhteydessä omaan kehoon ja 
kehon ulkopuoliseen maailmaan ynnä, neuro-
tieteellisen käsityksen mukaan, muodostavat 
sisäisiä vastaavuuksia aivojen ulkopuolisesta 
maailmasta. Vastaavuudet ovat materiaali-
sella tasolla aivojen sähköistä ja biokemiallis-
ta toimintaa, subjektiivisella tasolla tajuntaa. 

Seuraavassa osassa tarkastelen sielun ja hen-
gen tasoja niin kuin ne esitetään teosofiassa. 
Lopuksi siirryn ”kovaan ongelmaan” koke-
muksellisuuden ja aineen suhteesta ja sitä mil-
lä tavoin ja millä biologisen systeemin tasoilla 
tietoisuuden (sielun tai hengen) voitaisiin teo-
reettisesti olettaa vaikuttavan aivoihin.

Aivot – biokemiaa, soluja ja soluverk-
koja

Tämän alaotsikon alla kerron joitakin neuro-
tieteellisiä yksityiskohtia aivoista. Asiaan pe-
rehtymättömältä ne saattavat tuntua vaikeasti 
aukeavilta. Jos tämä osio tuntuu liian vaikeal-
ta, lukija voi siirtyä seuraavaan alaotsikkoon. 
Suosittelen kuitenkin urheaa ja sinnikästä 
paneutumista, sillä pohjatiedot auttavat ym-
märtämään artikkelin pääajatusta tajunnan ja 
aivojen yhteydestä.

Ihmisen keskimäärin 1,2 – 1,4 kilogramman 
aivot sisältävät arviolta 80 - 90 miljardia her-
mosolua ja saman verran muita soluja, jot-
ka ovat pääosin gliasoluja. Kullakin aivojen 
hermosolulla arvioidaan olevan keskimäärin 
7 000 kemiallista yhtymäkohtaa eli synap-
sia toisiin hermosoluihin. Täten synapsi-
en lukumäärä nousee 100 – 500 biljoonaan. 
Hermosolujen ja synapsien lukumäärä on 
tärkeä, koska aivojen informaation käsittelys-
sä sähköimpulssin välittyminen kemiallisessa 
synapsissa on muotoiltavissa ja on ei-lineaa-
rinen. Kemiallisessa synapsissa informaatio 

kulkee noin 0,5 millisekunnissa. Hermosolu-
jen välillä on myös sähköisiä synapseja (gap 
junction), jotka ovat vähemmän muunnelta-
vissa ja helpottavat soluja toimimaan yhtäai-
kaisesti.

Hermosolut ovat yhteydessä toisiinsa paikalli-
sesti ja eri aivoalueiden välillä ja muodostavat 
silmukoita. Käyttäytymisemme, ajattelumme 
ja tajuntamme ovat yhteydessä näiden sil-
mukoiden toimintaan. Aivojen toiminta on 
solukalvopotentiaalin muutoksia ja infor-
maation kulkua näissä silmukoissa. Mitä tulee 
toiminnan aikaikkunaan, niin suurissa myeli-
nisoituneissa hermosolujen viejähaarakkeissa 
(aksoneissa) sähköimpulssi kulkee kymmeniä 
metrejä sekunnissa, kemiallinen synapsi vaatii 
kolme millisekuntia informaation kulkuun lä-
vitseen. Hermosilmukat toimivat millisekun-
tien – satojen millisekuntien aikahaarukassa.

Tämän artikkelin aiheen kannalta oleelli-
simmat biokemialliset hermosolujen mole-
kyylitason toiminnot liittyvät informaation 
kulkuun solusta toiseen eli synapsien toimin-
taan. Hermoimpulssi eli solukalvopotentiaa-
lin muutos siirtyy biokemiallisten prosessien 
välityksellä toisen solun kalvopotentiaalin 
muutokseksi. Prosessiin kuuluvat solukal-
von ionikanavat natriumin, kaliumin ja kal-
siumin siirtymisineen ionikanavien kautta, 
hermojen välittäjäaineet (synteesi, varastointi 
solurakkuloissa (vesicle), erittyminen synap-
sirakoon, kiinnittyminen vastaanottajamole-
kyyliin (receptor) vastaanottajahermosolun 
kalvolla, irtoaminen reseptorista ja välittäjä-
aineen poistaminen hermoraosta) ja vastaan-
ottajahermosolun ionikanavien aktivaatio. 
Tapahtumaketju liittyy monimutkaisin bioke-
miallisin reaktioin geenien aktivaatioon, uu-
sien proteiinien synteesiin ja viime kädessä 

nämä tapahtumat ilmenevät mm. muistina. 
Välittäjäaineita tunnetaan liuta erilaisia. Kun-
kin aivoalueen solut tuottavat alueelle omi-
naista välittäjäainettaan. Yleisin kiihottava 
välittäjäaine on glutamaatti ja estävä gamma-
aminovoihappo (GABA).

Aivot saavat alkunsa sikiön kehityksen aika-
na epiteelisolukerroksesta, joka kaareutuu 
putkeksi ja suun puoleinen pää kehittyy ai-
vojen eri alueiksi. Alinna ovat ydinjatkos ja 
aivorunko, jossa sijaitsevat tumakkeet sääte-
levät itsenäisesti peruselintoimintoja kuten 
hengitystä ja verenkiertoa. Ylempänä sijait-
sevat talamus ja hypotalamus. Talamus on 
väliasema aistisignaaleille. Hypotalamus sää-
telee elintärkeitä toimintoja kuten syömistä 
ja juomista. Se myös välittää ylempien aivo-
alueiden ilmentämiä tunnetiloja fysiologisik-
si muutoksiksi elimistössämme kuten pelon 
ja jännityksen laukaisema vapina, kalpeus ja 
sydämen tykytys. Seuraavaksi ylempi taso on 
limbinen systeemi, joka on oleellisessa osassa 
emootioiden kuten kipu, pelko, raivo ja mie-
lihyvä ilmenemisessä. Limbinen järjestelmä 
on lajinkehityksellisesti vanha; se on kehitty-
nyt jo matelijoilla, jonka vuoksi tätä aluetta 
on kutsuttu matelijoiden aivoiksi. Limbinen 
systeemi on laajalti yhteydessä aivokuoreen. 
Esimerkiksi Lain (2019) mukaan takaraivo-
päälaki-ohimolohkojen aistimuksiin liittyvä 
aivokuori lähettää informaation suodatetta-
vaksi talamukseen, josta  impulssit siirtyvät 
aivosaarekkeeseen yhdistettäviksi ja siitä edel-
leen otsalohkoon kognitiivista prosessointia 
varten ja limbiseen järjestelmään, jossa ns. 
primitiivivasteet muodostuvat. Aivokuorel-
la sijaitsevat eri aistinlaatujen ensisijaiset ja 
porrastetut vastaavuusalueet sekä yhdistä-
vät keskukset samoin kuin liikekeskukset ja 
suunnitteluun tarvittavat otsalohkojen alueet.
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Tietoisuuden hermostolliset vastineet

Subjektiivinen tietoisuus kuuluu käsitteellises-
ti eri luokkaan kuin objektiiviset, mitattavis-
sa olevat aivojen fyysiset toiminnot. Ennen 
hermoston mittausmenetelmien kehitystä tie-
toisuutta tutkittiin introspektiolla. Käsitykset 
koetun minän ulkopuolisesta maailmasta pe-
rustuivat subjektiivisiin tuntemuksiin ja omiin 
tai muiden esittämiin arveluihin tai totuuskä-
sitteisiin.

Jotta jokin hermostollinen tila voisi todis-
tetusti vastata tietoisuutta, tulisi voida luoda 
tietoisuuden hermostollisen vasteen tila ja 
henkilön tulisi tällöin kokea ko. tuntemus ja 
vastaavasti, jos häivytämme tämän hermostli-
sen tilan, henkilöltä tulisi hävitä ko. kokemus. 
Täten tietoisuutta voidaan ajatella hermos-
tollisena tilana, vaikka se käsitteellisesti eroaa 
siitä. Tällainen tila on neurotieteellisen käsi-
tyksen mukaan hyvin dynaaminen muuntuen 
tilasta toiseen sekunnin murto-osassa ja edel-
lyttää pitkälle yhdistynyttä biologista aivoher-
moverkostoa. Yhdistyneisyyden tapa voi olla 
synkroninen, samalla taajuudella tapahtuva 
sähköimpulssien eteneminen. Aivoalueiden 
välinen gammasynkronia on havaittu mm. 
meditaation muokkaamassa tarkkaavaisuuden 
säätelyssä (Katyal S. 2020) ja tietoisessa ha-
vaitsemisessa (Muller L, et al. 2018).

Käyn seuraavassa lyhyesti läpi Ginsburgin ja 
Jablonkan (2019) esittämät seitsemän tie-
toisuuden kriteeriä, jotka kukin erikseen 
ovat välttämättömiä kriteereitä tajunnalle 
ja yhdessä ovat riittävät. Kriteerit sisältävät 
subjektiivisia, psykologisia sekä neurobiolo-
gisia määritteitä. 1. Tietoisuus edellyttää laa-
ja-alaista toimintaa aivoissa ja informaation 
tavoitettavuutta. 2. Tietoinen kokemus on 

yhdistynyt ja erotettavissa muista kokemuk-
sista. 3. Tietoisen kokemuksen muodostu-
misessa hermosolujen, hermosoluyhteyksien 
ja hermosoluverkkojen valinta on keskeistä. 
Hermostollisen ja käyttäytymisen puolesta 
tietoisuus on muovautuva. Oppiminen, muisti 
ja tarkkaavaisuus liittyvät tietoisuuteen. 4. Tie-
toisuus on jostakin asiasta. Se on viittaava eli 
intentionaalinen. 5. Tietoisuuden ja hermo-
verkkojen edestakaisen tai silmukkamaisen 
toiminnan on kestettävä jonkin aikaa. 6. Tie-
toisuuteen liittyy arvoja, tunteita ja päämääriä. 
7. Tietoisuuteen liittyy tunne itsestä, toimijas-
ta ja kehollisuudesta.

Tajunnan kannalta erityisen tärkeitä ovat ai-
vojen takaosan (parieto-occipito-temporaali-
nen) ”kuuma alue” (Koch C. 2016) ja vireyttä 
säätelevät mekanismit kuten aivorungosta 
lähtevä nouseva verkkomainen aktivoiva sys-
teemi (ascending reticular activating system, 
ARAS) (Pfaff  D. 2006). Talamuksen laita-
osien ja aivojen kuorikerroksen syvien osien 
aktiivisuus on yhteydessä tajunnan tasoon 
mutta myös pinnallisempien kuorikerroksen 
osien yhteistoiminta on oleellista tajunnalle 
(Redingbaugh MJ et al. 2020). Kehon ulkoi-
siin ärsykkeisiin perustuva tietoinen toiminta 
välittyy hermoverkon useiden alahermoverk-
kojen kautta. Hermoverkot ovat osin yhteisiä, 
vaihtuvat tehtävään liittyen kymmenien tai 
satojen millisekuntien välein ja hermoverkko-
jen toiminnalliset yhteydet kattavat vain osan 
mahdollisista anatomisista yhteyksistä (Bro-
velli A et al. 2017). Tietoisuudelle oleellista 
näyttää olevan erityisten, määriteltyjen her-
moverkkojen vuoroittainen toiminta (Huang 
Z et al. 2020). Tietoinen havaitseminen liittyy 
yhdistävien aivokuorialueiden aktiivisuuden 
lisäksi ensisijaisten aivokuorten aktiivisuuteen 
viitaten hermoverkkojen takaisinsyöttöön; 

kuultu ääni aktivoi myös ensisijaisen näköalu-
een ja ensisijaisen tuntoalueen (Sanchez G et 
al.  2020).

Tietoisuuden tutkimuksen ja ymmär-
tämisen reunaehtoja neurotieteessä

Neurotiede on biologinen tiede, joka hyväksyy 
evoluution ja sen mekanismit (perinnöllisyys, 
geneettinen muuntelu ja luonnon valinta) syi-
nä kunkin eliön tämänhetkiselle perintöainek-
selle ja ilmiasulle. Evoluutio on ”järjetön” eli 
se ei tee suunnitelmia ja luo optimaalista ra-
kennetta tai toimintamallia yksilölle. Se vain 
valitsee kuhunkin ympäristön lokeroon yksi-
lön, joka omaa sopivimman muuntelun tulok-
sen seurauksena syntyneen ilmiasun. Eliöiden 
välillä vallitsee kilpailu: syö tai tule syödyksi. 
Tähän kilpailuun ei liity mitään moraalista ar-
viointia, se vain on olemassa oleva tosiasia. 
Eliöiden välillä vallitsee kilpavarustelu puolus-
tuksen ja hyökkäyksen osalta. Monipuolinen 
informaation kerääminen eri aistein, infor-
maation käsittely hermostossa ja tilanteiden 
ennakointi sekä edistynyt motoriikka edistävät 
energian hankintaa, elossa pysymistä ja suvun 
jatkamista. Eliö kokonaisuutena, mutta myös 
aivot omana kokonaisuutena muodostavat it-
sesäätyvän systeemin ympäristössään. Aivot 
ymmärretään näistä lähtökohdista käsin.

Evoluution näkökulmasta aivoja ei ole luo-
tu, vaan parhaiten elossa säilymistä edistävä 
rakenne on säilynyt ja sen päälle on kehitty-
nyt uusia rakenteita entisten päälle. Tällä her-
moston rakenteen kehityksellä ei ole itsenäistä 
kehityshistoriaa, vaan rakenne on kehkeyty-
nyt yhdessä monipuolistuvan ja tarkentuvan 
aistielinkehityksen ynnä liikuntaelimistön ke-
hityksen kanssa. Aistit, hermosto ja liikun-
taelimistö ovat ne rakenteet, joiden kautta 

toteutuu eliön käyttäytyminen omassa ym-
päristössään. Elin- ja solutasolla edellytetään 
hermoston ylläpitämiseksi mm. verenkierto 
ja gliasolut aineenvaihduntaan tarvittavien 
molekyylien kuljettamiseksi. Käyttäytymisen 
ymmärtämisen ongelmaksi muodostuu ää-
rimmäisen monipuolinen informaation 
työstäminen, pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen 
muistin selvittely mieleen painamisineen ja 
mielestä palauttamisineen, eri aistimodaliteet-
tien informaation integraation mekanismit 
ja toimintojen organisointi hetkestä toiseen 
millisekuntien toimintaikkunoissa (frame ra-
te). Ymmärtämistä ei tee helpommaksi sub-
jektiivisten kokemusten yhdistyminen näihin 
toimintoihin samanaikaisesti, ennakoiden tai 
jälkikäteen muistin varassa työmuistissa pun-
taroiden.

Informaation käsittely

Emme voi kiistää, etteikö eliö toimisi ym-
päristössään reaktiivisesti tai ennakoivasti  
ja etteikö se oppisi uusia käyttäytymistapoja 
aiemmista vuorovaikutuksistaan. Hermosolu-
jen sähköimpulssit muodostavat raakadatan 
aivoille. Impulssien satunnaisesta kohinasta 
täytyy erottaa säännönmukaisuuksia eli infor-
maatiota. Aivojen lajikehityksellisesti muo-
dostunut rakenne on lähtökohta informaation 
käsittelylle. Tämän rakenteen päälle tai parem-
minkin sisään alkuperäistä rakennetta muutta-
en muodostuu jatkuvasti uudistuva rakenne, 
jossa sähkökemiallinen olotila (state) toteu-
tuu. Tämä alati muuttuva olotila edustaa aivo-
jen ulkopuolista aluetta ja samalla muodostaa 
lähtökohdan eliön omalle toiminnalle, jon-
ka tulokset ennakoidaan ja toteutuneen toi-
minnan tulokset puolestaan muodostavat 
uuden sisään tulevan informaation. Tämä 
kaikki tapahtuu hermoimpulssiviidakossa. 
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Impulssit siirtyvät solusta toiseen synapsien 
välityksellä. Solu vastaanottaa hermoimpuls-
seja useista toisista soluista. Synapsia samoin 
kuin hermosolua voidaan pitää muuntimena 
(activation function) informaation välitykses-
sä. Solu voi sammuttaa impulssin etenemisen 
tai toimia muuntimena epälineaarisesti riippu-
en mm. tuovien samanaikaisesti aktiivien sy-
napsien toiminnasta ja lukumäärästä.

Hermosto vähentää informaation määrää 
edetessään periferiasta keskukseen päin. Esi-
merkiksi silmän verkkokalvo vähentää valosta 
saamansa bittimäärän satakertaisesti miljardis-
ta bitistä sekunnissa kymmeneen miljoonaan 
bittiin sekunnissa, joka määrä kulkee noin mil-
joonaa hermosäiettä sisältävässä näköhermos-
sa. Motoriseksi suoritukseksi muuntamisessa 
informaation määrä suorastaan romahtaa: ai-
vot tuottavat noin biljoona (1012) kaikki-tai-
ei-mitään hermoimpulssipiikkiä sekunnissa 
ja voivat saada kirjoittamisen liikesuoritukse-
na aikaan 10 bittiä sekunnissa (Koch 2019, s 
133). Äkkiseltään aivojen käsittelemän infor-
maation määrä tuntuu tyrmäävältä. Kuitenkin 
aivot toimivat vaikeasti käsitettävällä superka-
pasiteetilla joka sekunti koko valveilla olom-
me ajan ja myös nukkuessamme.

Koska aivojen informaation käsittely on ää-
rimmäisen moniulotteista, tutkimuksissa pyri-
tään mm. tutkimusteknisistä ja laskennallisista 
syistä redusoimaan ulottuvuudet vain muuta-
maan tekijään, jotka kuvaisivat mahdollisim-
man tarkasti ja yksityiskohtaisesti vaikkapa 
kognitiivisia toimintoja. Tässä tilanteessa on 
selvä, että tulokset eivät selitä tutkittavaa ilmi-
ötä täydellisesti.

Aivot eivät etsi tieteilijän tavoin matemaatti-
sia malleja tai pyri selittämään ympäristöään. 

Ne oppivat tarkemmin määrittelemättömäl-
lä tavalla ympäristön rakenteen toimiakseen 
asianmukaisesti tarkoitusperiensä (homeos-
taasi, tunne tai harkittu päätös) saavuttami-
seksi. Uudet havainnot toiminnan tuloksista 
tarkistavat ovatko tarkoitusperät saavutettu 
ja millaisia mahdollisia uusia toimia tarvitaan. 
Havaintojen työstäminen ja havaintomalli-
en tallentaminen ja muistista palauttaminen 
tapahtuvat pitkälti samoja hermorakenteita 
käyttäen. Toimintojen suunnitteluun tarvitaan 
myös muistiin painetun mieleen palauttamis-
ta. Lukuisat eri aistimodaliteettien integroidut 
mallit tallentuvat muistiin ja niitä voidaan ver-
rata tulevaan informaatioon. Tämä vertaami-
nen tapahtuu aivokuorihierarkian eri tasoilla 
aina alinta hierarkian tasoa myöten (Albers 
AM. ym 2013).

Yksi näkökulma tarkastella aivojen informaa-
tion käsittelyä on tarkastella vastaavuuksia 
keinotekoisiin hermoverkkoihin. Niiden ke-
hittämiseen on saatu inspiraatiota aikamme 
eräästä merkittävimmistä neurotieteen löy-
döksistä, nimittäin aistininformaation hierark-
kisesta käsittelystä aivojen eri osissa. (Katso 
mm. Rao ja Ballard 1999.) Keinotekoiset aivo-
verkot toteuttavat osin aivojen kaltaista tieto-
jen käsittelyä verrattomasti aivoja vähemmillä 
muokattavissa olevilla parametreilla (synapsi 
ja solu). Kuitenkin tulokset ovat vakuuttavia 
esimerkiksi kasvojen tunnistuksessa ja kielen 
käsittelyssä (Hasson et al. 2020), jossa mil-
joonilla esimerkeillä optimoidaan miljoonia 
parametreja (node activation function) eli 
opetetaan monitasoinen keinotekoinen her-
moverkko havaitsemaan säännönmukaisuuk-
sia ja suorittamaan valittu tehtävä. Aivoilla 
on käytössään yli sata biljoonaa muokatta-
vissa olevaa synapsia. Jos katsomme vaikka-
pa ihmisvauvan alinomaa haparoivia käsiä 

hamuamassa suuhun vietävää, huomaamme 
yrityksiä eli informaation työstämistä tapah-
tuvan lukemattomat kerrat vuorokaudessa. 
Niin vain vauva muutamassa kuukaudessa 
oppii yhdistämään havainnot ja monimutkai-
set liikkeet ja pian hallitsee jopa peukalon ja 
etusormen pinsettiotteen. Vauva muodostaa 
lukuisten yritysten avulla aivoverkkomallin, 
jonka miljoonia tai miljardeja toiminnallisia 
yksityiskohtia ei voi kuvitella voitavan tutkia 
millään käytössä olevalla (ja tulevalla) tutki-
muslaitteistolla. Aivoverkkomalli ei edusta 
objektiivista aivojen ulkopuolista maailmaa, 
vaan on ainoastaan yksilön kokemukseen (ke-
räämään tietoon) perustuva, hetkestä hetkeen 
muuttuva arviolaskelma yksilöstä ja maail-
masta nimenomaisesti näiden suhteen näkö-
kulmasta. Tämä arviolaskelma on eri asia kuin 
matemaattiset ja loogiset mallit ja laskelmat, 
jotka suoritetaan ihmisen kognitiivisen kyvyk-
kyyden avulla.

Teosofinen käsitys ihmisen eri tasoista

Teosofiassa fyysisen ruumiin käsitetään olevan 
erillinen henkisestä ruumiista. Menemättä pidem-
mälle teosofisten kirjoittajien esityksiin voidaan 
mainita yleistäen, että henkisiä ruumiita on useita 
(kukin omalla olemassaolon tasollaan) ja ne ero-
avat toisistaan mm. henkisen aineen hienojakoi-
suuden mukaan. Fyysisellä keholla ja ylimaallisella 
hengellä on oma, toisistaan eroava evoluutionsa. 
Fyysiseen kehoon katsotaan kuuluvan myös eet-
terikeho, joka ilmentää mm. sukupuolisuutta, 
tapoja ja tottumuksia. Ihmisen sielu eli alempi 
minä koostuu persoonallisista tunteista ja ajat-
telun tasoista. Persoonallinen sielu on kuolevai-
nen. Henki eli ylempi minä on muodostunut 
ylimmän älytason hienojakoisesta ylifyysisestä 
aineesta sekä buddhisesta ja aatmisesta aineesta. 
Ylempi minä säilyy inkarnaatiosta toiseen 

(http://media.pekkaervast.net/books_fi-
les/Pekka_Ervast_vastaa_kysymyksiin.pdf  

s.131-132). Olemassaolo näillä eri tasoilla koe-
taan subjektiivisina tietoisuustiloina. Tietoi-
suustilojen sisältö kertoo sen, millä henkisellä 
tasolla kokija milloinkin on.

Johtopäätöksiä

Yllä olevasta voimme päätellä, että voimme 
unohtaa Descartesin esityksen käpylisäkkees-
tä sielun istuimena ja katsoa aivojen kokonai-
suutena sopivan paremmin tähän tehtävään. 
Jos olemme vakuuttuneita ylimaallisesta ole-
massaolosta ja sen vaikutuksesta kehoomme 
tai vain haluamme pitää ylimaallista vaikut-
tavaa tekijää yhtenä selitysmahdollisuutena 
käyttäytymisellemme tai tietoiselle olemassa-
olollemme, tulisi meidän kyetä selvittämään 
millä tavoin henki on vuorovaikutuksissa 
tuntemiimme molekyyli-, solu- ja hermo-
verkkotason tapahtumiin. Missä vaiheessa tai 
vaiheissa dualismin ylimaallinen sielu-henki 
vaikuttaa meihin kehollisina olentoina ja eri-
toten aivoihimme? Kuinka olisi molekyylita-
so kuten hermojen välittäjäaine dopamiini tai 
dopamiinin synteesi levodopasta dekarboksy-
laatiolla? Vai sopisiko paremmin yksittäinen 
atomi tai elektroni tai tuma tai solu koko-
naisuutena. Olisiko hermosilmukan impuls-
sitaajuus sopiva tai aivojen otsalohko? Mitä 
pidemmälle menemme mikrotasolla, sitä suu-
remmaksi muodostuu vaikuttajan yksittäisten 
päätösten määrä. Päädymme nopeasti biljoo-
naan tai triljoonaan päätökseen sekunnissa. 
Onko päätösten lukumäärällä jokin yläraja? 
Matemaattisesti ylärajaa ei tarvitse olla – suu-
rennetaan vain potenssilukua. Vaikuttaako täl-
lainen suurentaminen järkevältä?
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Ajatellaan vaikka käymistä ruokakaupas-
sa. Vaikuttaako sielu-henki vain päätökseen 
ruokakaupassa käymisestä ja ostoslistan laa-
timisesta ja jääkö muu toiminta luonnon teh-
täväksi itsesäätyvän systeemin automaationa 
kunkin yksilön mikro- ja makrotasolla? Jos 
sielu-henki vaikuttaa vain päätökseen kau-
passa käynnistä, silloin se ei ole vastuullinen 
matkalla tapahtuneesta liikenneraivokohtauk-
sestaan. Tällöin vastuullinen on itsenäisesti 
toimiva kehokoneisto. Voiko automaatiokone 
olla vastuussa? Selitykseksi voisi ottaa eetteri-
ruumiin. Eetteriruumis on tapojen, tottumus-
ten ja taipumusten tyyssija. Ruusuristiläisyyden 
mukaan tietoinen ihminen eli henki-sielu on 
vastuussa niiden kehittämisestä ja täten hen-
ki-sielu on välillisesti vastuussa fyysisen kehon 
edesottamuksista. Vastaavasti raudanlujaa de-
terminismiä kannattaneet varhaiset stoalaiset 
katsoivat voivansa muuttaa syy-seuraussuh-
detta vapaan tahdon avulla ja täten pitivät 
ihmistä vastuullisena omista ajatuksistaan, sa-
noistaan ja teoistaan.

Milloin päätöksen teko tapahtuu? Silloinko 
kun teemme tietoisen päätöksen? Näin ei 
näytä olevan asian laita, vaan päätös tapah-
tuu suuruusluokassa 10 mikrosekuntia ennen 
tietoista päätöstämme (Koenig-Robert R & 
Pearson J. 2019). Vaikka tutkimustulosta on 
kritisoitu, se on filosofisesti perustavanlaatui-
nen. Teosofiselta kannalta katsoen korkeam-
pi minä vaikuttaa aivoihimme päätöksenteon 
esitietoisessa vaiheessa. Tietoisessa päiväta-
junnassa emme ole tietoisia korkeamman 
minän toiminnasta vaan se vaikuttaa meihin 
persoonallisen minän tietoisuuden ulkopuo-
lella. Kun tietoisuutemme on yhtä korke-
amman minän tietoisuuden kanssa, voimme 
tietää korkeamman minän vaikutuksen aivoi-
himme. Tässä selitysmallissa jää ratkaisematta 

ongelma siitä, mihin kohtiin ja miten fyysisiin 
aivoihin vaikutetaan.

Tietoinen kuvittelu todennetusti vaikuttaa 
aivojen toimintaan. Aivojen ensisijaiselta nä-
kökuorikerrokselta (V1) voidaan lukea mitä 
henkilö kuvittelee mielessään (Naselaris T. 
et al. 2015). Toki HD-näytön resoluutioon 
ei päästä ja V1-aivokuori on vasta ensim-
mäinen työstämisalue, joka ei vielä ilmennä 
kuvia sellaisina kuin ne näemme. Tulos kui-
tenkin osoittaa, että subjektiivinen tietoinen 
oma tahto vaikuttaa objektiivisesti tutkittuna 
aivojen toimintaan ja vielä siten, että kyetään 
tunnistamaan mielikuvan sisältö. Tutkimustu-
los on merkittävä, mutta ei selitä sitä, mistä 
tietoisuus tulee. Tulos ei kerro onko tahto ja 
tietoisuus itsenäisesti olemassa olevia vai il-
menevätkö ne ainoastaan itsesäätyvissä aivo-
jen hermoverkoissa.

Ratkaisun löytäminen henki-keho-ongelmaan 
on vaikea. Onko tässä esitetty tietoisuus-
keho-ongelman lähestymistapa sittenkään 
mielekäs? Löytyisikö kuitenkin jokin muu 
näkökulma, jossa ”homunculus koneessa” 
voisi säilyttää olemassaolonsa, eikä sitä hylät-
täisi niin kuin neurotieteessä tehdään? Yksilö 
voi katsoa itselleen ensisijaiseksi kulttuurisi-
donnaisen merkityskokemuksensa. Voisiko 
meditaation jalostama tietoisuus kertoa josta-
kin muusta kuin omasta kehollisesta itsestä? 
Meditaatiossa voimme liikkua tietoisuuden 
raja-alueilla. Subjektiivinen tuntemus ole-
massaolosta on vakuuttava eikä tämä tunte-
mus kaipaa mitään, mikä olisi edellytys tälle 
tuntemukselle. Se ei kaipaa hermoverkkoja 
mutta ei myöskään metafyysisiä olomuoto-
ja. Mielen sisällön tyhjentävä meditaatio voi 
tuoda mukanaan sisältöä tietoisuudellemme 
kuten meditaation harrastaja voi vakuuttaa. 

Omalta kohdaltani olen selostanut sisällön ja ha-
vaintojen ilmaantumista kahdessa artikkelissa: 
”Jooga niin kuin olen sen ymmärtänyt ja koke-
nut” ja ”Mistä aistikokemus kertoo? – Koke-
muksia antroposofisesta tiedon tiestä” (https://
tapiojoensuu2.blogspot.com/2019/04/jooga-
niin-kuin-olen-ymmartanyt-ja.html ja https://
tapiojoensuu2.blogspot.com/2019/04/mista-
aistikokemus-kertoo-kokemuksia.html). Mutta 
jos haluamme luotettavaa ulkomaailmaa kos-
kevaa sisältöä tietoisuudellemme, tarvitsem-
me tarkkoja havaintoja. Esimerkiksi paljon 
kärsimystä, toivottomuutta, vammautumista ja 
kuolemaa aiheuttavia vitsauksia, kuten isorok-
koa, ei olisi voitu selättää ilman tarkkoja huo-
mioita, että lehmien kanssa tekemisissä olevat 
ja lehmärokkoon sairastuneet eivät sairastuneet 
isorokkoon tai että ruttoon sairastuminen oli 
asuinalueesta riippuvainen. 

Artikkelissani esitetyt neurotieteelliset tarkaste-
lukannat ovat pääpiirteissään yleisesti hyväksyt-
tyjä nykyisessä vertaisarvioidussa tieteellisessä 
kirjallisuudessa. Tällaisia ovat evoluutio, yk-
silö itsesäätyvänä systeeminä ympäristössään 
ja informaation käsittely. Lisäksi tajunnan se-
litysmallit asetetaan materialistiselle pohjalle. 
Useat tutkijat hyväksyvät ajatuksen, että tajunta 
ja aivojen biofysiologia kuuluvat eri tietokate-
gorioihin ja että aivojen biofysiologialla on ta-
junnallinen vastine. Tutkimukset suunnitellaan 
näistä lähtökohdista käsin ja tutkimustulokset 
ovat edellytysten mukaiset. Tällöin on vaikea 
löytää löydöksille lähtökohdista poikkeava se-
litysmalli. Aivot voidaan periaatteessa pur-
kaa molekyyli- ja atomitasolle eikä kuitenkaan 
voida ymmärtää näistä osista käsin mitä aivot 
kokonaisuudessaan tekevät tai kuinka tajunta 
ilmenee (siinä tapauksessa, että sen katsotaan 
saavan alkunsa aivoista). Osat eivät sinällään se-
litä, mitä aivot tekevät. Tarvitaan perusosien ja 

osakokonaisuuksien yhdistelyä ja yhdistelmi-
en toiminnan lainalaisuuksien löytämistä, jot-
ta ymmärrettäisiin kuinka aivokoneisto toimii. 
Materialistinen neurotieteellinen perusoletta-
mus on, että tajunta syntyy osien toimintojen 
monimutkaisten yhdistymisten seurauksena 
faasimuunnoksena tai emergenttinä ominai-
suutena (mitä semanttista ilmaisumuotoa ha-
lutaankaan käyttää). Mikäli olen ymmärtänyt 
oikein, matemaatikot kutsuvat ilmiötä haarau-
maksi (bifurcation), jossa selitettävän ilmiön 
parametrien vaihdellessa tapahtuu riippuvas-
sa muuttujassa (muuttujan virrassa) laadullisia 
muutoksia (Strogatz S. 2015 s. 45). Tällaisia 
toiminnan haarautumia voi olettaa tapahtu-
van todennäköisemmin ihmisen kuin rotan 
aivokuorella koska ihmisen aivokuoren her-
mosolut omaavat biofyysisiä ja laskennallisia 
etuja verrattuna rotan aivokuoren soluihin 
(Eyal G et al. 2018). Teosofia kallistuu Leib-
nizin kannalle, että materiaalinen koneisto 
ei selitä havaintojamme eikä tajuntaamme 
(https://www.iep.utm.edu/lei-mind/), vaan 
selitykseksi tarvitaan aineeton (tai yliaineelli-
nen) monadi.
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      MUSTA MESTARI

Kierteestä kierteeseen
kaikuu kallojen kolke
kun olemassaolon kipua
emme edelleenkään hyväksy
osaksi olemustamme

Mestari sanoo: Nouse ylös ja etsi opettajaa!
ja minä tuijotan naama tuhkassa, alahuuli vääntyneenä
että vieläkö
vieläkö minuun uskot
vaikka olen palanut jo hiileksi

Jos samaan kuoppaan tipahtaa
tarpeeksi monta kertaa
ja tarpeeksi monta
on itsestäni kiinni
niin sehän tässä pelottaa

Olemassaolon kärsimys
Siitä on kirjoitettu niin paljon
laulettu tuhansia lauluja, meditoitu tuhansia elämiä
luostareissa, luolissa, temppeleissä
purtu yhteen miljoona hammasta
risteävien jokien verran hikipisaroita
valutettu pitkin kauniita ohimoita

Sama kärvennys
sama kiirastuli
muurahaispesä, jossa istumme
kohti samaa mestaruutta

Kun kiinnostus kaikkoaa
Samsaran tarjontaan
kun puiseva pölyinen katku
paistaa läpi jokaisesta viihteen osa-alueesta

etkä enää löydä suuntaa paeta
et ainoatakaan viihdykettä
minne kohdistaa levoton huomiosi
koska mikään
ei maistu miltään

Silloin
"Onneksi olkoon!
Henkesi sinua kutsuu!"
Olet voittanut ensimmäisen kierroksen

ja kärsimys
astuu rinnallesi tienviitaksi
oppaaksi

jota mestari käski sinun etsiä

Marleena Lehtimaa
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Pauli Loikala

 Eetteriruumis/Autuudenjulistus

Pienessä kirjasessa Eetteriruumis, P.E. ku-
vaa eetteriaineen toimintaa eetterivoimassa ja 
niiden toimintaa meissä. Kemiallinen eetteri, 
Magneettieetteri, Valoeetteri, Refleksieetteri 
ja niiden toiminta meissä. Eetterien yhtey-
dessä on syytä pitää mielessä, että ne ottavat 
vaikutteita meistä, astraalis-mentaalinen mieli 
ikään kuin ohjelmoi niiden toimintaa. Näin 
tapahtuu, kun olemme ohjelmoineet niihin 
luonteemme mukaisen toiminnan. Ne toteut-
tavat meissä karmamme mukaista ohjelmaa, 
jolloin saamme mitä osaksemme kuuluu tulla. 

Kemiallinen eetteri: se voima säätelee kas-
vumme ja sen jälkeen ruoansulatuksemme 
niin, että pysymme hengissä ja voimme toi-
mia tässä fyysisessä kehossa. Tämä eette-
rivoima toimii meissä automaattisesti, niin 
ettemme voi siihen puuttua. Kun eetterivoi-
mat toimivat meidän rauhastemme kautta, ne 
näin automaattisesti hoitavat kehomme toi-
minnat. 

Magneettieetteri eli sukupuolivoima meissä, 
käsittäen kaikki himomme ja halumme, su-
kupuolisuudesta johtuen on hankala voima 
meissä. Toisaalta magneettivoima on myös-
kin tie todelliseen rakkauteen ja on mahdol-
lista luontua luovaksi, taiteelliseksi. Niin tai 
näin, se on kovan luokan kouluttaja meissä ja 
myöskin hyvän palvelija, kun emme väärällä 
mielemme informaatiolla saa siinä aikaan sen 
vääristynyttä toimintaa.

Valoeetteri eli aistimuseetteri, jonka avulla 
saamme informaatiota ulkomaailmasta, eten-
kin kuulo- ja näköaistin kautta. Ohimennen 
mainittakoon, että meidän Uudessa testamen-
tissa Matt. 13. luvussa 14. jakeessa sanotaan: 
”Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja 
näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.” Tuohan 
on aivan pöljää! Mutta englantilaisessa Uudes-
sa testamentissa kuuluu ”Kuulemalla kuul-
kaa ja ymmärtäkää kuulemanne, näkemällä 
nähkää ja käsittäkää näkemänne”. Heureka, 
järkeen käyvää! Onko nyt niin, että kuulo on 
tekemisessä ymmärryksen kanssa ja näkö kä-
sityskyvyn kanssa? 

Refleksieetteri, muistieetteri, joka tallentaa 
persoonallisen mielemme informaation eet-
teriruumiisiimme ja ne toimivat saamansa in-
formaation mukaan, joko hankalasti tai hyvin. 
P.E. mainitsee, että kun muistieetteri meissä 
oikein toimii, tulemme ensin melko muis-
tamattomaksi, mutta kun se oikein kehittyy, 
muistimme tulee entistä paremmaksi ja mui-
takin kykyjä meissä kehittyy. Kun eetterivoi-
mat ovat peräisin vanhoista uskonnoista niin 
on puhdistuksessa käytettävä apukeinoa mei-
dän kristinuskostamme; se käyttövoima on 
autuuden julistuksista. Ja että ne minun eet-
terivoimissani oikein vaikuttaisivat, on minun 
ne toimivaksi itsessäni elettävä, sillä sehän 
on omaani jonka omakseni tunnen; ajatukset 
ovat yhteisiä. 

Ensimmäinen, Kemiallinen eetteri: siihen vai-
kuttaa 1/8 julistukset (otan ne pareittain kuten 
ne ovat Vuorisaarna -kirjassa). Siis: Autuaita 
ovat köyhät eli nöyrät hengessään, sillä heidän 
on taivasten valtakunta. Autuaita ne, joita oi-
keamielisyyden tähden vainotaan, sillä heidän 
on taivasten valtakunta.

Toinen eetteri eli Magneettivoima: siinä vaikut-
tavat 2/7 julistus. Autuaita ovat lempeät, sillä 
he tulevat perimään maan. Eli tässä elementis-
sä kaiketi saamme jonkin verran hallintaa fyy-
siseen prinsiippiimme, koska maan perimme. 
Autuaita ovat rauhanrakentajat, sillä heitä tul-
laan nimittämään jumalan pojiksi. Jeesus Kris-
tus, vaikkakin oli niin sanottu ainosyntyinen, 
ei olekaan ainoa jumalan poika. Meissäkin on 
mahdollisuus ilmentää jumalan poikaa; loihan 
hän meidät omaksi kuvakseen.

Kolmas, Valoeetteri eli aistimuseetteri: siinä 
vaikuttaa 3/6 julistus. Autuaita ovat murheel-
liset, sillä heitä tullaan lohduttamaan. Autuai-
ta ovat puhdassydämiset, he tulevat näkemään 
jumalan. Missä tulemme näkemään jumalan? 
Selvimmin ihmisveljissä. Sillä eräs tehtäväm-
mehän on ilmentää jumalaa. Meidän tulee tässä 
elämänkoulussa itsestämme jumalan kuva esiin 
tuoda; olemmehan hänen kuviaan. Vaikkakin 
melkoisia jumalan kuvatuksia; jumalan kuva-
tuksia olemmekin, ainakin itse olen sellainen.

Neljäs, Refleksivoima eli muistieetteri: siinä 
vaikuttaa 4/5 julistus. Autuaita ovat ne, jotka 
isoavat ja janoavat oikeamielisyyttä, sillä heitä 
tullaan ravitsemaan. Autuaita armeliaat, sillä 
heitä kohtaan tullaan osoittamaan laupeutta.

Näin vanhan ja uudemman jumalviisau-
den avulla puhdistan eetteriruumiit niin, 
että persoonallisen informaation sijaan 
tuon siihen puhtaan oikean informaation, 
edellyttäen, että elän autuuden julistukset 
todeksi itsessäni, jolloin eetterivoimat oi-
kean informaation saatuaan auttavat mei-
tä totuuden tiellä kulkiessa.
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Myös kaikki kommentit, kehitysehdotuk-
set ja avustukset on otettu avosylin vastaan.

Mesokosmos ei kuitenkaan ole voittoa 
tavoittelematon toimija. Ei sentäs! Sen 
tavoite on ymmärryksen voitto tietämät-
tömyydestä, rauhan ja humaanin keskuk-
sen levittäminen yksilöiden sydämistä ja 
mielistä toisiin, hiljainen vallankumous. 
Sinäkin voit tehdä sitä mietiskelemällä 
näitä asioita, jakamalla omia ja muiden 
kokemuksia ja oivalluksia. Niiden ei aina 
tarvitse olla ankaran tieteellisesti vertais-
arvioituja ollakseen arvokasta julkais-
tavaksi. Mesokosmoksessa riittää, että 
jaettu on omakohtaisesti arvioitua, oman 
erottelukyvyn ja siivilän läpi kulkenutta 
elämänoppia, kuvailevaa havainnointia, 
tarinointia omista elämän oppiläksyistä, 

ennakkoluulottomia, joskus radikaaleja-
kin näkemyksiä, inspiroivia sitaatteja, jos-
kus ihan vain olemista tärkeiden asioiden 
äärellä. Mesokosmoksen operatiivinen 
keskuspaikka eli kaikki julkaistut jaksot 
ja muuta lisätietoa löytyvät osoitteesta: 
https://mesokosmos.com.

* Zinet ovat 30-luvulla alkunsa saaneita 
pienten yksittäisten toimijoiden pienen 
levikin sanomalehtiä, jotka olivat aluksi 
scifi-teemaisia, mutta laajenivat sittemmin 
käsittämään harrastusaiheita laidasta lai-
taan.

Marko Manninen, 06/2020 

Näkökulmia Mesokosmoksesta - Uusi mediakokonaisuus 
Suomen henkiseen kenttään

Näkökulmia Mesokosmoksesta on suo-
malainen henkisyyttä, taiteellisuutta se-
kä hengen ja tieteen rajapintaa tutkivien 
ajattelijoiden puheenvuoroja esiintuo-
va mediakokonaisuus. Mesokosmoksen 
ensimmäinen podcast-jakso julkaistiin 
joulukuussa 2018, jonka nimi oli "Alku-
lähtökohdista Kaikkikeskukseen”. Meso-
kosmoksen podcast-jaksot sisältävät 
haastatteluita, esseitä ja kolumneja, joita 
julkaistaan lähes joka toinen viikko. Sa-
non lähes, koska 2020 toukokuussa Suo-
messa valinneen koronan takia monet asiat 
ovat menneet toisin kuin on suunniteltu. 
Kahden viikon tahti järkkyi ensimmäisen 
kerran puoleentoista vuoteen. Tähän men-
nessä podcast-jaksoja on joka tapauksessa 
julkaistu 37 kappaletta. Mukana on myös 
useita ruusuristiläisten haastatteluja.

Uusi, niin ikään toukokuussa 2020 aloitettu 
broadcast-sarja koostuu live-streamatuista 
videotaltioinneista, joita julkaistaan tässä 
vaiheessa epäsäännöllisin väliajoin. Niiden 
tarkoitus on käsitellä sellaisia valittuja ai-
heita, jotka hyötyvät visuaalisesta havain-
nollistamisesta.

Mesokosmokselle on luotu myös kolmas tiedo-
tusväline kesäkuussa 2020. Hiukan transhuma-
nistisessa do-it-yourself  -hengessä toteutettu 
Mesozine-tabloidi (pienikokoinen elektro-
ninen sanomalehti) on tehty tukemaan po-
dcast- ja broadcast-jaksojen näkyvyyttä. 

Mesozine* sisältää jaksojen kuvailuja, sar-
jakuvamaisesti kuvitettuja tarinoita, ar-
tikkeleita ja juttuja eri kirjoittajilta, joiden 
ajattelussa yhdistyy luovuus, esseistinen 
filosofisesti orientoitunut yritteliäisyys ja 
raikkaat näkökulmat henkiseen skeneen.

Lanseeraamani Mesokosmos voidaan 
siis tosiaan ymmärtää henkistä kulttuu-
ria edistävänä julkaisujärjestelmänä. Mar-
ginaalikulttuuri tarvitsee muutakin kuin 
muistivihkojen reunuksia tullakseen esiin. 
Niin vahvat kokeneet todistajat ja puhu-
jat kuin tavalliset duunarit ja taivaanran-
nan maalarit ovat haastattelun ja artikkelin 
arvoisia. Jokaisesta ihmisestä pitäisi tehdä 
laulu. Mesokosminen, ihmisen mittakaa-
vassa ja ymmärryksen kentässä kultivoi-
tuva sanoma leviää jokaisen jakson myötä 
automaattisesti monilla sosiaalisen medi-
an kanavilla, kuten Facebook, YouTube, 
Twitter, Tumblr, Spotify, Google Pod-
casts, Apple iTunes, Anchor, Player FM, 
Twitch, Academia, Issuu -palveluissa sekä 
noin 20:llä muulla Internet-sivustolla.

Mesokosmos on tällä hetkellä yhden mie-
hen orkestroima, yhdessä vapaiden ajat-
telijoiden kanssa jatkuvassa luomistilassa 
oleva moderneja työvälineitä hyödyntä-
vä mediakokonaisuus. Lämmin kiitokseni 
kuuluu kaikille niille, jotka ovat uskaltau-
tuneet haastateltaviksi tässä uudenlaisessa 
perinteisiä rajoja rikkovassa ympäristössä. 
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Marko Manninen, 06/2020 

Mesokosmos - ihmisen mittaisten meemien temmellyskenttä

Lukiessani edellisen RR-lehden (1/2020) nuor-
ten veljesten kirjoittaman artikkelin “Jyvällisiä aja-
tuksia” sydämeni äänettömästi täyttyi mukavista 
muistoista, jolloin nuoruuden innolla luin ja omal-
la osaamallani tavallani elin teosofiaa. Olenkohan 
siirtynyt Ruusu-Risti-nuorisosta vanhaksi, kun 
nostalgisoin tällaisilla asioilla? Jostain syystä uskon, 
että en ole kuitenkaan ainoa, joka näin koki. Ruu-
su-Risti-nuoren taival on pitkä. Niin pitkään kuin 
järjestössä on yksi sinua vanhempi, olet nuorisoa. 
Hyvä niin, mutta onko minussa enää sitä samaa 
tuoretta intoa teosofiaan?

Väittäisin, että on. Jumalviisaus etsii ja ikävöi ai-
na uusia muotoja. Joko uusien ihmisten henkisen 
tien kuvailujen kautta tai uusia muotoja itse luo-
den. Koska olen luonteeltani tällainen taitelijan ja 
teknoloogikon risteytymä, minulle teosofinen luo-
misen tuli on sanojen, kuvien ja äänen muotojen 
muovaamista. Tällaisista pyrkimyksistä kehittää 
omaa kirjoittamista ja ajattelua syntyi lopulta idea 
Mesokosmoksesta, Tolkienin Keski-Maan laajen-
nos, merkitys uudelle Keskukselle.

Tukea tietoisesti tehdylle sanojen merkitysten laa-
jentamiselle ja sen hyödyllisyydelle sain postmo-
derneilta filosofeilta, kuten Michel Foucaultilta ja 
Gilles Deleuzelta, mutta erityisesti itävaltalaiselta 
antroposofian luojalta ja filosofilta Rudolf  Steine-
rilta. Steinerin “Totuus ja Tiede (Tieto)”-väitöskirja 
vuodelta 1891 avaa loistavalla tavalla fenomenolo-
gista filosofian periaatetta, jossa totuuden etsijä ei 
tyydy vain hänelle annettuun maailmaan ja sen kä-
sityksiin. Annetun maailman kautta on mahdoton 
tuntea totuutta. Luomalla käsitteistön tietoisesti 
tahdon kautta uudestaan, uudestisynnyttämällä 

käsitteet luodaan sitä, mikä voi olla vain totta. Tie-
tyssä tarkkaan harkitussa mielessä totta, pitäisi lisä-
tä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tajusin, että on 
myös filosofisesti käsitelty sitä, minkä intuitiivisesti 
olin nuoruudessani ymmärtänyt ja uskontotraditi-
oiden kautta usein kuullut. Nimittäin, että olemme 
Luojia. Koin myös ymmärtäväni usein vaikeasel-
koiseksi jäänyttä Steineria uudella tavalla, kun taju-
sin hänen filosofisen taustansa, jonka päälle hänen 
teosofiansa ja antroposofiansa on rakentunut.

Tutkitaan seuraavaksi mesokosmosta sanana 
ja ideana eli meeminä. Viisausperinteissä ihmi-
nen eli mikrokosmos on analogisesti ymmärretty 
makrokosmoksen kuvana, eräänlaisena pienessä 
mittakaavassa olevana replikaattina suuresta uni-
versumista, ehkä taivaankaaren rajaamasta tois-
puoleisesta, jumalten täydellisestä valtakunnasta, 
jonne silmä yritti nähdä ennen Galileon kaukoput-
kea.

Tiede on kuitenkin huimasti laajentanut laitteilla 
ja aistien jatkoulokkeilla meidän kykyämme näh-
dä yhä kauemmas universumiin ja syvemmälle 
aineeseen. Kosminen taustasäteily luo nykyisen 
tieteellisen tietämyksen kuvan 13,8 miljardin vuo-
den takaa jonkinlaisesta maailmankaikkeuden al-
kutilasta sen ollessa vain noin 380 000 vuoden 
ikäinen. Maailmankaikkeus on laajentunut piste-
mäisestä alkutilasta arviolta 93 miljardia valovuotta 
halkaisijalta olevaksi galaksiklustereiden kiihtyvästi 
laajenevaksi kokonaisuudeksi, jossa ihmeellisellä 
tavalla temmeltävät pimeä energia ja valaisematon 
aine. Tiedemiehet ovat matemaattisesti päätelleet, 
että vain murto-osa kaikkeudesta on sitä, minkä 
voimme nähdä ja tämän hetken laitteilla mitata. 

Muu on mysteeriä, vaikka tätä sanaa usein kavah-
detaankin. Vain rohkeimmat ja asemansa omalla 
toiminta- ja tutkimuskentällä vakiinnuttaneet voi-
vat rauhassa sanoa, että kyllä, mysteerejä on vielä-
kin olemassa. Ehkä mysteerit ovat jopa suurempia 
ja vaikeammin ratkaistavia kuin koskaan aiemmin.

Tähdet, joita katsomme yötaivaalta, ovat osaksi 
oman Linnunratamme tähtiä, enemmän tai vä-
hemmän planeettajärjestelmämme kaltaisia. Mut-
ta samassa mittakaavassa kuin galaksissamme on 
tähtiä, on taivaalla myös muita galakseja, jotka 
harhauttavasti näyttävät tähdiltä, mutta sisältävät-
kin yhtä lailla tähtiä kuin oma Linnunratamme. 
Valtava universumi piirtyy sielun silmien eteen. 
Näitä kuvia liian hanakasti toisten silmien eteen 
piirtäessään keskiaikainen hermeetikko Giordano 
Bruno tuli roviolla poltetuksi. Nyt meistä tehdään 
pilaa, jos emme hyväksy hänen kuvaansa muista 
planeettajärjestelmäämme vastaavista tähdistä. 
Ehkä kohta jopa Brunon multiversum-idea tulee 
yleisesti hyväksytyksi. Jotkut tunnustetut kvant-
timekaanikot ja kosmologit ottavat monien rin-
nakkaisuniversumien mahdollisuuden tosissaan, 
vaikkeivat he toki puhu Brunon ideasta kuin hyvin 
yleistetyssä mielessä.

Samaan aikaan olemme kiihdyttäneet laitteemme 
tunkeutumaan yhä hienovaraisempaan aineeseen, 
lyhyempiin ja pienempiin mittakaavoihin, mikro-
maailmaan. Atomi on purettu moneen kertaan 
osiinsa, ja osat taas pienempiin alkeishiukkasiin ja 
vuorovaikutusvoimiin: outoihin, lumoaviin ylös/
alas kvarkkeihin ja hiukkaset toisiinsa vahvalla 
ydinvoimalla liimaaviin gluoneihin, bosoneihin ja 
mesoneihin, valonnopeudella kulkeviin fotonei-
hin, leptoneihin ja Higgsin hiukkasiin.

Alkeishiukkasten kokoluokka on järkeiltävissä 
vain suhteellisten mittojen kautta. Mesokosmok-
sen onkin tarkoitus kuvata sitä kokoluokkaa ja 

mittakaavoja, joissa ihmisen luontaiset anatomi-
set ja aistinvaraiset mitat toimivat eli millimetri-
en ja kilometrien välistä tilaa. Tästä kokemusten 
kentästä on lähes yhtä pitkä matka edellä mainit-
tujen alkeishiukkasten maailmaan ja Planckin ko-
koluokkaan kuin tunnetun universumin reunalle. 
Ihminen on jäänyt uuden huimasti tarkentuneen 
mikrokosmisen maailman ja lähes käsittämättö-
mäksi laajenneen makrokosmisen maailman vä-
liin.

Fyysinen mikrokosmos eli atomin ympärille piir-
tyvä elektroninen voimakenttä ja makrokosmos 
eli auringon ympärillä pyörivät planeetat tai ga-
laktinen järjestelmä mustan aukon ympärillä ovat 
samanlaisia muotoja keskuksineen ja ympärillä 
pyörivine satelliitteineen molemmissa skaaloissa. 
Sen sijaan elämä maan päällä on ottanut hyvin eri-
laisen fyysisen muodon. Ajattele vain ihmistä tai 
muita eliöitä raajoineen ja ulokkeineen. Meilläkin 
voi olla “satelliittimme”, mutta se on ymmärrettä-
vä silloin vertauskuvallisemmassa, ehkä sosiologi-
sessa tai psykologis-okkulttisessa mielessä.

Muun muassa nämä havainnot ovat antaneet mi-
nulle syitä - käsitteitä hiukan uudistaen - puhua 
mesokosmoksesta, joka on makrokosmoksen ja 
mikrokosmoksen välissä. Tämä on hyvä analogia 
myös historiallisesti, koska muinaisessa Lähi-Idän 
maantieteessä hedelmällinen puolikuu eli Meso-
potamia tarkoitti Eufrat- ja Tigris-jokien (kreik. 
potamoi) välissä (kreik. meso) olevaa maata. Psy-
kologinen samoin kuin esoteerinen Mesokosmos 
on oma tarinansa, joka jatkaa elämistä ja jonka jo-
kainen etsivä kyllä löytää, ehkä joskus jopa Meso-
zinestä.

Jatkakaamme yhteistä matkaa ja jakakaamme yh-
teistä henkistä pääomaa, jyvällisiä ajatuksia kukin 
omalla tavalla eri aiheista ja meemeistä ammen-
taen.
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Vivekananda Swami: Rajajooga 
Sisäisen luonnon herruus 

 

Rajajoogassa muinaista jooga 
filosofiaa avataan länsimaisen 
tieteen käsittein. Teos sisäl-
tää johdannon jooga filosofi-
an perusteisiin sekä Vivka-
nandan kommentaarin joogan 
perustekstinä pidettyyn Pa-
tanjalin Yogasutraan. Suo-
mentaja, joogatutkija Matti 
Rautaniemi on kirjoittanut te-
okseen sen taustoja ja merki-
tystä valottavan esipuheen 

Basam Books 2020.  217 s. Sid. 27,- 
 

Rautaniemi Matti: Joogan historia 
Erakkomajoista kuntosaleille 

 

Teos kertoo joogan alkupe-
rästä, miten joogaa on eri 
aikoina tulkittu, mitkä his-
torialliset tapahtumat ja 
aatevirtaukset ovat siihen 
vaikuttaneet ja ketkä ovat 
olleet kansainvälisen joo-
gailmiön tärkeimmät raken-
tajat. Suomessa joogan toi 
suuren yleisön tietoisuu-
teen Pekka Ervast ja teoso-
fit yleensäkin.  

Basam Books 2020. 410 s. Sid. 28,- 
 

Kokkinen Nina, Nylund Lotta toim:  
Hengen aarteet 
Esoteerisuus Suomen taidemaailmassa 1890–1950 

 

Vapaamuurareiden initi-
aatiorituaalit ja ruu-
suristiläisten taidesalon-
git ovat innoittaneet 
myös suomalaisia taitei-
lijoita. Teosofinen ja 
antroposofinen taidekä-
sitys vaikutti taiteilijoi-
hin, ja henget jopa oh-
jasivat heidän työtään. 
Hengen aarteet -teos 
tarjoaa uutta kiehtovaa 
tietoa suomalaisten tai-
teilijoiden yhteyksistä 
esoteerisuuteen. 

Parvs 2020. 192 s. Sid.35,- 
 
Teos liittyy Villa Gyllenbergin näyttelyyn 
SALATUN TIEDON TIE (3.6.2020 – 11.10.2020) 
   
 
 
 

Hermes Trismegistos:  
Corpus Hermeticum 
Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia 

 

Muinaiset hermeettiset 
tekstit egyptiläiset papit 
käänsivät kreikaksi 300 – 
100 eaa. Vuoropuhelut, 
joissa Hermes Trismegis-
tos  ja jumalalliset olen-
not johdattavat oppilasta 
erilaisiin opetuksiin ja sa-
laisten mysteerien ym-
märtämiseen avaavat 
suomenkieliselle lukija-
kunnalle heremeettistä ja 
gnostilaista filosofiaa.  

Aatma. 2020. 228 s. Nid. 30,- 
 

Mahlamäki Tiina, Kokkinen Nina: 
Moderni esoteerisuus ja okkultismi 
Suomessa 

 

Kirja perustuu tuoreeseen 
tieteelliseen tutkimukseen 
ja siinä käsitellään niin 
spiritualismia, vapaamuu-
rariutta, teosofiaa, antro-
posofiaa kuin ruusuristi-
läisyyttä. Lisäksi teokses-
sa tarkastellaan esoteeri-
suuden ja okkultismin 
kytköstä kuvataiteeseen, 
kirjallisuuteen ja populaa-
rikulttuuriin. Esoteerisuus 
ei suinkaan asetu omituis-
ten marginaalien kulttuu- 

risille laitamille, vaan kietoutuu monisyisesti muun 
muassa tieteen, taiteen ja politiikan alueisiin. 
Vastapaino 2020. 332 s. Nid. 34,80 
 

Loyd Alexander: Muistojen koodi 
Vapaudu menneisyyden ohjelmoinnista 10 minuu-
tissa 

 

Loyd opettaa, miten voit 
käynnistää prosessin 
päästäksesi eroon men-
neisyyden rampauttavis-
ta vaikutuksista ja elin-
ikäiseltä tuntuneesta 
taakasta. Voit kehittyä 
työssäsi, korjata ihmis-
suhteitasi, irrottautua 
jostain riippuvuudesta 
tai vain päästä yli tus-
kallisista muistoista 
kasvaaksesi ihmisenä. 

Viisas Elämä 2020. 345 s. Nid. 27,- 


