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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Aurinko helli meitä tänä kesänä välillä jopa lii-

kaa lämmöllään. Ruusu-Ristin kesäkurssitkin
vietettiin varsin helteisessä säässä. Meitä oli koolla kesäkurssien historian pienin joukko, mutta
tärkeintä oli, että saimme kurssit pidettyä. Kurssikirjana oli Pekka Ervastin Jälleensyntymisen
mysteereitä ja asiaa tuli pohdittua monelta kannalta. P.E. kertoo kuinka he nuorina teosofeina
pohtivat ystävien kanssa teosofian tärkeintä opetusta. Heidän mielestä teosofinen julistus ihmiskunnan yleisestä veljeydestä oli tärkeintä. Silloin
oli eräs vanhempi veli puuttunut keskusteluun ja
sanonut, että tärkein opetus on oppi jälleensyntymisestä ja karmasta. Tämä oli myös teosofisen
liikkeen perustajan H.P.Blavatskyn kanta asiaan.
Oppi jälleensyntymisestä on ikivanha opetus
hindulaisessa sielunvaellusopissa ja sitä lähellä
olevassa buddhalaisuudessa. Olemme ihmisinä
vankeina samsarassa jälleensyntymisen pyörässä
ja tavoitteena on vapautuminen siitä. Jos olemme eläneet itsekkään ja huonon elämän voi karma määrätä meidät syntymään vaikka eläimeksi
tai hyönteiseksi. Voi tietysti pohtia miten elää
hyvä elämä kärpäsenä tai koirana päästäkseen
taas ihmiseksi. Jälleensyntyminen on kuin rangaistus, pakko syntyä kärsimykseen ja vaivaan.
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Vapautuminen voi tapahtua vain valistumisen
kautta buddhalaisuudessa. Hinduille vapautumista tarjotaan myös kuolemalla Varanasissa ja
kylpemällä Gangesissa Kumbh mela festivaaleilla. Tämähän on kuin paavin joulumessu jonka kuultuaan on saanut kaikki synnit anteeksi.
Teosofian opetus jälleensyntymisestä poikkeaa
näistä vanhoista opetuksista. Me näemme jälleensyntymisen olevan uusi mahdollisuus syntyä
entistä ehompana ja pikkuista parempana kuten
Lemminkäinen, kun hänen äitinsä nosti hänet
Tuonelan joesta ja elvytti uuteen elämään.
Jälleensyntymistä pohtiessa joudumme pohtimaan: kuka tai mikä jälleensyntyy? Hindulaisuus
opettaa, että meissä kaikissa on aatma, jumalainen minuus, joka on tässä jälleensyntymisen
pyörässä. Buddhalaiset opetukset taas puhuvat
vain viidestä skandhasta jotka muodostavat uuden jälleensyntyvän tietoisuuden ilman pysyvää
minuutta. Skandhojen perimmäinen olemus on
tyhjyys koska ne eivät sisällä mitään pysyvää. Teosofia tavallaan yhdistää nämä kaksi opetusta.
Meillä on pysyvä minuus, mutta persoona Jarmo Anttila ei jälleensynny. Karma on se syyn ja
seurauksen laki joka antaa uuden persoonalli-

suuden eli skandhojen niittää edellisten elämien
kylvöksiä, niin hyviä kuin huonojakin hedelmiä.
H.P.B. nimitti elämää tuskallisten ponnistusten
kouluksi, jossa saamme oppia yleensä kärsimyksen kautta oikeaa toimintaa ja elämänasennetta.
Tähän päätyi Buddhakin opettaessaan neljää jaloa totuutta kärsimyksestä ja kahdeksanosaista
polkua siitä vapautumiseen.
Jeesuksen opetukset on koottu evankeliumeihin eli ilosanomiin. Elämällä eettisesti oikeaa
ja hyvää elämää antaa karma sinulle mahdollisuuden iloon. Elämäsi muuttuu suureksi seikkailuksi. Tämä on ruusuristiläisen opetuksen
ydin. Me haluaisimme olla onnellisia ja terveitä. Me haluaisimme, että meitä rakastetaan. Jos
elät ja toimit oikein, saat kokea iloa ja onnea jo
tässä elämässä. Sinun täytyy vain lakata määrittelemästä edellytyksiä onnellesi. Kohtalosi on
antanut sinulle tietyn karman, jota et voi väistää. Ota se kiitollisuudella vastaan ja anna anteeksi niille, jotka sinua ovat loukanneet. Tämä
on siis hyvin yksinkertaista ja kuitenkin vaikea
pitkä tie. H.P.B:n mukaan vie vähintäänkin seitsemän elämää tulla Mestariksi siitä, kun herää
ja aloittaa tietoisen henkisen itsekasvatuksen.

Jälleensyntyminen antaa meille mahdollisuuden
kasvaa myötätunnon kautta todelliseen veljeyteen. Vanhat intialaiset totesivat, että tuhannen
virstan matka alkaa yhdellä askeleella.
Kesän toinen henkinen kohokohta oli Kreivilässä pidetty YTR:n viikonloppu, jossa oli teemana
Sydämen avautuminen. Meillä on kolme linjaa
persoonallisen elämämme puhdistamisessa. Ne
ovat ajattelun, tunteen ja tahdon linjat. Kaikilla
näillä alueilla meidän tulee työskennellä voidaksemme edistää sydäntsakran avautumista. Painopiste voi vaihdella persoonallisuudestamme
johtuen. Mutta kuten sanottu vain sydämellä näkee paremmin. Veljellinen kohtaaminen Kreivilässä oli sitä sydämen avautumista parhaalla
mahdollisella tavalla. Tämä oli myös YTR:n 20.
seminaari. Uskon että se on historiansa aikana
antanut monelle eväitä omalle polulleen.
Syksyn työkausi on taas alkamassa ja suuri toive on, että päästään kokoontumaan ilman rajoituksia. Korona on tullut ilmeisesti jäädäkseen,
mutta opimme elämään sen kanssa. Se on osa
ihmiskunnan karmaa ja tahtoo opettaa jotain
meille.
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Pekka Ervast Toimittajalta

Kristinuskon kulmakivi

Harvat kristityt tietänevät vieläkään, mikä

ero on tehtävä "Jeesus" ja "Kristus" nimien
välillä; ne jotka tietävät, ovat joko teosofeja
tai rosenkreutsiläisiä. Ja kuitenkin voi sanoa,
että näiden kahden nimen oikeasta ymmärtämisestä riippuu, tiedämmekö mitään kristinuskosta vai emmekö.
Evankeliumit itse tekevät
tämän eron. Enkeli, joka ilmestyy Marialle, sanoo: "ja
nimeksi pojalle, jonka synnytät, olet antava Jeesus,
sillä hänestä tulee kansansa
pelastaja." Jeesus merkitsee
näet "vapauttaja, pelastaja".
Vasta myöhemmin evankeliumissa mainitaan Jeesuksesta, että häntä mainittiin
Kristukseksi eli Messiaaksi.
Kristus ei siis ollut hänen
nimensä, vaan syystä tai toisesta hänelle suotu kunnianimitys.
Tämä on samalla kielitieteellinen tosiseikka,
sillä "Jeesus" yksin on substantiivi, joka varsinaisesti kelpaa henkilönimeksi. "Kristus" sitä
vastoin on verbaalimuoto, adjektiivi, laatusana, joka ei sinänsä yksin ole sopiva henkilölle
nimeksi. "Kristus" on samassa asemassa kuin
esim. "suuri"; voimme puhua Aleksanteri
suuresta, Pietari suuresta jne., mutta ei yksin
"suuresta". Kristus (khristos) on kreikankielinen käännös hebrealaisesta sanasta mashiah
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(messias) ja merkitsee – samoin kuin messias - "voideltu". Juutalaiset kuninkaat voideltiin öljyllä korkeaan arvoonsa, ja juutalaisten
messiaskäsite oli sen tähden "kuningas, jonka
Jehova itse oli voidellut." Kun nyt Jeesusta nimitettiin messiaaksi eli Kristukseksi oli tämä
selvä viittaus siihen, että uskottiin hänen olevan se juutalaisten kuningas, jonka Jumala itse
oli kuninkaaksi asettanut. Ja
monen juutalaisen katkera
pettymys oli siinä, ettei Jeesuksen valtakunta ollutkaan
"tästä maailmasta".
Tärkeämpi tätä kielitieteellistä on kuitenkin oleellinen
ero Jeesuksen ja Kristuksen
välillä, sillä jos emme sitä
tunne, emme tunne kristinuskon olemusta. Oleellinen
ero on näet henkinen tosiseikka, joka selviää kristitylle
vasta kokemuksen kautta. Siitä voidaan kyllä
puhua, mutta sanat jäävät sanoiksi, kunnes
saavat henkeä ja elämää kunkin yksilön omassa kokemuksessa.
Jeesus sai nimen Kristus vasta kasteensa jälkeen. Minkä tähden? Mitä merkillistä tapahtui
kasteessa?
Sen evankeliumi meille tarkasti selittää, kuvatessaan Jeesuksen oman kokemuksen kasteen
ohella ja kertoessaan, kuinka Johannes Kas-

taja selvänäköisesti oli todistajana siitä osallinen. Korkein henkimaailma avautui Jeesuksen
sisäiselle näkemykselle ja (Isän Jumalan) ääni
taivaista kuului: "sinä olet minun rakas poikani, jonka tänään olen synnyttänyt."
Kasteessa siis syntyi jotakin. Jeesusko? Ei
suinkaan, koska Jeesus jo kolmekymmentä
vuotta aikaisemmin oli syntynyt. Vaan mikä
se syntyi. Niin kuin evankeliumi kertoo: Jumalan poika.
Jumalan poika siis syntyi, mutta missä ja millä
tavalla? Henkisellä tavalla, fyysillisille silmille
näkymättömästi Jeesuksen omassa sielussa.
Tämä on kristinuskon kulmakivi: Jumalan
poika, joka syntyi Jeesuksen, ihmisen, sielussa.
Siitä se sai alkunsa, voimansa ja sisällyksensä.
Vähän kristinuskoa vielä tunnetaan. Luullaan, että Jeesus Natsarealainen on historiassa ainoa, jota Jumala on pojakseen nimittänyt;
otaksutaan kristinuskon olevan siinä, että Jeesusta palvotaan Jumalan poikana ja Jumalana,
maailman ja ihmiskunnan vapahtajana. Ja kuitenkin asia on päinvastoin.
Kristinusko on uskoa ja luottamusta siihen,
että Jeesus oli "esikoinen", edelläkävijä, että
hän ikään kuin näytti tien ja itse oli tie, toisin
sanoen, että se, mitä Jeesus sai kokea, voi ja
täytyy jokaisen todellisen kristityn kokea. Ei
ole vielä "kristitty" eikä varsinaisesti Jeesuksen seuraaja se, jota ei Isä Jumala ole pojak-

seen kutsunut. Vasta se totuuden etsijä, joka
on kasteen sisäisen kokemuksen läpikäynyt,
vasta hän on sanan varsinaisessa merkityksessä kristitty.
Kirkko on tehnyt kasteesta ulkonaisen toimituksen, jolla kyllä on maagillinen, mutta ei
henkinen merkitys. Mutta ainoastaan henkinen kaste on pätevä. Ja henkinen kaste on siinä, että ihmisessä syntyy uusi ihminen, jonka
Jumala tunnustaa pojakseen.
Kasteen jälkeen Jeesus oli Kristus eli "voideltu". Henkisen kasteensa jälkeen on niin ikään
jokainen totuudenetsijä, nimittäköön hän itsensä sitten kristityksi, rosenkreutsiläiseksi,
teosofiksi tai mystikoksi, Kristus eli voideltu,
vaikka hän asiallisessa vaatimattomuudessaan
ei sitä nimitystä itselleen ota. Uusi ihminen
eli Jumalan poika on näet hänessä paljon heikompi niin sanoaksemme, paljon avuttomampi kuin Jeesuksessa. Jeesus oli Mestari‑sielu ja
totuuden etsijä voi olla vihkimyksen tien alkupäässä. Ero on karmassa suuri. Mutta henkinen elämä on laadultaan sama.
Oi te vähäuskoiset, jotka epäilette ja epäröitte,
nouskaa, rohkaiskaa mielenne, etsikää Jumalan valtakuntaa ja antakaa isän kutsua teidät
pojikseen!
Ruusu-Risti 1921
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Pekka Ervast

Kristinuskon kolme suuntaa

Leo Tolstoista ja hänen viime hetkistään

ovat kaikki maailman lehdet ja aikakauskirjat
nykyään katsoneet velvollisuudekseen puhua niin kauniisti ja niin laajasti, että todella
ovat vapauttaneet "Tietäjän" siitä tehtävästä.
Emme tahdo lisätä tätä sanatulvaa yhä uusilla korusanoilla. Jos pidettäisiin yhtä paljon melua Tolstoin opista kuin
hänen persoonastaan, jos yhtä
suurella uteliaisuudella pohdittaisiin ja tutkittaisiin sitä kuin
nyt häntä itseään arvostellaan
ja kiitellään, silloin varmaan
Tolstoi iloitsisi enemmän
tuonpuoleisessa maailmassa
ja ihmiskunnalle koituisi siitä
enemmän hyötyä.
Tahdon viivähtää vain yhdessä asiassa. Tolstoita on nimitetty milloin pakanaksi, milloin
kristityksi. Kirkko julisti hänet
pannaan. Hän piti itseään todellisena kristittynä, ihmisenä,
joka ymmärsi Kristuksen opin.
Kumpi on nyt oikeassa? Kirkko, joka opettaa kaikenlaisia
vaikeatajuisia ja salaperäisiä
opinkappaleita, vaiko Tolstoi,
jonka mukaan kristinoppi vain
on uusi siveysoppi?
Emme osaa lainkaan ratkaista tätä kysymystä, ellemme
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ymmärrä, että Kristuksesta itsestään, hänen
persoonastaan ja hänen työstään, on lähtenyt erilaisia henkisiä virtauksia. Tai ehkä
paremmin sanoen: henkinen virtaus, joka
hänestä lähti, on pukeutunut eri muotoihin,
riippuen siitä, millä tasolla virtauksen painopiste on. Ja koska alempi maailma on kolminainen – fyysis-astraalis-mentaalinen
–, voimme huomata kolme eri suuntaa Kristuksen inspiraatiossa. Nämä
suunnat eivät ole vain kuviteltuja,
vaan vankkoja historiallisia tosiasioita.
Ensimmäinen – fyysinen – virtaus
ilmenee vanhimmassa Jerusalemin
seurakunnassa, toinen – astraalinen
– Paavalin toiminnassa ja kirkossa yleensä, kolmas – mentaalinen –
gnostilaisuudessa.
Ensimmäisen tunnusmerkki oli ankara siveellinen elämä: Jeesus oli
näyttänyt ja opettanut, millä tavalla
ihmisten tulisi elää. Jerusalemilaisen
seurakunnan toivo oli, että Kristus
tulisi pian takaisin.
Toisen, paavalilaisen seurakunnan
tunnusmerkki oli voimakas usko:
usko Kristus-ihanteeseen, mystiseen Kristukseen, joka ihmisessä
syntyen nostaa ihmisen synnistä
ja pahasta. Tästä muodostui myö-

hemmin kirkon usko ulkonaiseen vapahtajaan.
Kolmannen, gnostilaisen kristikunnan,
tunnusmerkki oli tieto ja rakkaus. Nämä
pyrkivät Kristuksen välittömiksi opetuslapsiksi ja totuuden yksilökohtaiseen tietoon ja ymmärsivät, että rakkaus on tie,
joka vie tietoon.
Apostoleista Pietari edustaa ensimmäistä,
Paavali toista ja Johannes kolmatta suuntaa. Kaikki ovat kristityitä, kaikki ovat
"oikeassa", ihminen voi aloittaa joko teolla, uskolla tai rakkaudella – kaikki kolme
vievät hengen elämään. Ja tietysti toinen
ei ole ilman toista. Jossakin määrin kaikki sekoittuvat toisiinsa, vaikka aina yksi on
etualalla.
Jos nyt ajattelemme Leo Tolstoita, voidaanko sanoa, ettei hän olisi ollut kristitty? Eikö päinvastoin Tolstoi aivan selvästi
edusta pietarilaista Kristus-inspiraatiota?
Epäilemättä. Tekisipä mieli lisätä, että

Tolstoi oli varmaan itse kotoisin Jerusalemin seurakunnasta, joka eli siirtolan
tapaan, omaisuus yhteisenä, käsillä työtä tehden. Niin vakavasti ja lujastihan
hän on uskonut juuri tähän kristinuskon
muotoon!
Nykyajan kirkot ja lahkot edustavat paavalilaista Kristus-inspiraatiota. Ei niitäkään voi tuomita epäkristillisiksi. Ne
edustavat vain huonosti omaa virtaustaan, mikäli ne uskovat ulkonaiseen vapahtajaan sisäisen asemesta. Mutta kun
ne julistavat Tolstoin antikristilliseksi,
ne erehtyvät suuresti. Samaten ne iskevät
kiveen, kun kutsuvat teosofista liikettä
antikristuksen liikkeeksi, sillä teosofinen
liike edustaa meidän päivinämme gnostilaista Kristus-inspiraatiota.
Tietäjä – joulukuu 1910
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San. Jouko Ikonen, sävelet kokosi Pekka Kosonen

Kohtaaminen
Kanna taakkoja ystävän, vihollisen
ei eroja Luojasi luonut
tue heikkoja missä heit näetkin
onhan iloa työsi tuo tuonut.

Kun katson silmiis sua ystäväin
saman loiston näänkö kuin ennen
kun elämän poluilla kisailtiin
ja nuoruus toi hehkuvan lemmen?

"Kysymys —
Luullakseni teiltä tuskin tarvitsee kysyäkään, uskotteko kristillisiin
uskonoppeihin paratiisista ja helvetistä eli tulevaan palkintoon tai
rangaistukseen siten, kuin oikeaoppiset kirkot sitä opettavat?
"Teos. —
Siinä muodossa kuin teidän katekismuksenne niitä esittävät, me
ehdottomasti hylkäämme ne; kaikkein vähimmin voisimme hyväksyä niiden
olevan ikuisia. Mutta me uskomme vakavasti palkan ja rangaistuksen lakiin eli
karmaan ja siihen ehdottomaan oikeuteen ja viisauteen, joka johtaa tätä lakia.
Sen tähden emme millään ehdolla voi hyväksyä julmaa ja epäfilosofista uskoa
ikuiseen palkkaan tai ikuisiin rangaistuksiin."
- H. P. B., Teosofian Avain
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Näen suortuvan harmaan, otsan uurtuneen
elon monia taakkoja kannat
vaan mitä siitä – kysyn uudelleen
kaipa hehkua henkesi annat.
Vai näenkö silmän mä sammuneen
käsi velttoko tekoja tapaa?
Vai vieläkö mielesi peltohon
elo uusia haaveita jakaa?
Sä jaksatko nähdä viel suvehen
mik vanhuuden takaa koittaa
ja jaksatko jatkaa kulkuas
ja ainehen harhat voittaa?

Yhä viritä virttäs kuin ennenkin
joka päivälle uusi soitto
ja anna sen soida sävelin
näin hengen on aineesta voitto.

Jos kompastut joskus sä savehen
siitä pian jo nouse ja käy
on parempi tanhuilla taivasten
siis tähyä ylhäisiin päin.
Siis muista sa henkesi haavehet
niit älä sä poijes heitä
vaikk kehoas elo tää kovistelee
anna soittosi kullata teitä.
Tuota välkettä silmistäs katson ain
kun maailman turuilla tapaan
ja läikkyy mun sieluni – ilosta kait
josko hohtoa sielusi jakaa.

Ovat silmäs nuo sielusi peili
niin, kai tietänetkin sen
ne aina tuo toden julki
jos sanasi verhoovat sen.
Siis tuskistas tee sinä kanteleet
ja murheista juhdat hyvät
ja hypähdä hyvän selälle
– niin kypsyvät elämän jyvät.
”En minä ole tullut tänne rauhaa tekemään…”
Tarjolla ei ole helppo elämä, vaan elämä, joka on
haasteellinen vaikeuksissaan
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H. P. Blavatskyn viimeinen sanoma
Otteita H. P. B:n viimeisestä kirjeestä USA:n teosofeille.
Kirje on päivätty 15.4.1891 eli muutama viikko ennen H. P. B:n kuolemaa.

Kärsiessäni

jatkuvasti ruumiillisesti on
ainoa lohtuni saada kuulla siitä Pyhästä
Tehtävästä, jonka hyväksi olen uhrannut
terveyteni ja voimani, mutta jolle nyt kun
ne ovat vähenemässä, voin uhrata ainoastaan kiihkoisan palvontani ja milloinkaan
vähentymättömät hyvän onnen toivotukseni sen menestykseksi...

ehkä täysin huomaamattomasti, ja maailma joutuu kärsimään. Mitä hartaimmin
toivon, etten joudu näkemään tuota tuhoa
tässä ruumiillistumassani. Sen vaiheen ratkaiseva luonne, johon olemme astuneet,
tunnetaan yhtä hyvin niiden parissa, jotka
taistelevat meitä vastaan kuin niiden, jotka
ovat meidän puolellamme.

Koskaan ei ole Teosofisen Seuran jäsenten
tarvinnut vakavammin kuin nyt muistaa ja
painaa sydämelleen vanha vertaus tikuista,
jotka on kasattava kimpuksi, sillä yksitellen
ne tullaan väistämättä katkomaan jokainen
erikseen, mutta yhtenä nippuna, yhtenäisenä joukkona ei mikään mahti maailmassa pysty murtamaan veljeyttämme.
Viime aikoina olen surukseni pannut merkille suuntauksen, joka on yleistä niin teidän keskuudessanne kuin Euroopassa ja
Aasiassakin, että riidellään joutavuuksista
ja sallitaan teosofiselle idealle omistautumisen johtaa eripuraisuuteen.

Sallikaa minun muistuttaa vielä kerran teitä kaikkia siitä, että sellaista työtä tarvitaan
nyt enemmän kuin milloinkaan. Olemme
saapuneet aikaan, joka on ja tulee olemaan,
suurten ristiriitojen ja jatkuvaa voimainkoetusten aikaa. Jos Teosofinen Seura
pääsee sen lävitse, hyvä on, mutta ellei,
niin samalla kun itse Teosofia jää vahingoittumattomaksi, Seura tulee häviämään,
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Vastustajamme eivät jätä käyttämättä hyväkseen ainuttakaan tilaisuutta kylvääkseen
keskuuteemme erimielisyyttä, hyötyäkseen
virheistämme ja vääristä liikkeistämme,
juurruttaakseen mieliin epäluuloa ja lisätäkseen vaikeuksia, jotta kaikin mahdollisin keinoin Seuran yhtenäisyys saataisiin
murrettua ja jäsenkuntamme rivit harvenemaan ja epäjärjestykseen.

Paitsi että alati valppaat vihollisemme
käyttävät hyväkseen ihmisluonnon luontaista epätäydellisyyttä saadakseen aikaan
hajaannusta, käyttävät he usein hyväkseen
myös teidän jaloimpia ominaisuuksianne
pettääkseen ja johtaakseen teitä harhaan.
Skeptikot nauravat tälle väitteelle ja ehkäpä jotkut teistäkin epäilevät noiden kauheiden mentaalisten voimien olemassaoloa,
jotka ovat subjektiivisia ja näkymättömiä
ja samalla kuitenkin eläviä ja todellisia vaikutuksia kaikkialla meidän ympärillämme.
Mutta ne ovat olemassa ja tiedän joukossanne olevan useampia kuin yhden, jotka
ovat ne tunteneet ja joiden on ollut pakko
tunnustaa näiden ulkopuolisten mentaalisten vaikutusten paine. Niihin teistä, jotka
ovat vilpittömästi ja epäitsekkäästi antau-

tuneet asialle, niillä on vähän tai tuskin mitään merkitystä. Mutta vaikutus on yleensä
tuhoisa niihin, joille persoonallinen kunnianhimo on tärkeämpi kuin heidän velvollisuutensa Teosofista Seuraa kohtaan,
suurempi kuin heidän velvollisuutensa
edes jumalaista itseään kohtaan. Koskaan
ei itsetarkkailua tarvita kipeämmin kuin
silloin kun persoonallinen johtamisen halu
ja haavoitettu persoonallisuus pukeutuvat
hartauden ja altruistisen työn riikinkukon
höyheniin. Jos jokainen Teosofisen Seuran
jäsen tyytyisi toimimaan persoonattomana voimana hyvän puolesta, välittämättä
kiitoksista tai moitteista tarkoituksenaan
edistää veljeyden periaatetta, sen saavutukset hämmästyttäisivät maailmaa ja Teosofisen Seuran arkki välttäisi sitä uhkaavat
vaarat.
Teidän asemanne viidennen juurirodun
kuudennen alarodun edelläkävijöinä sisältää omat erityiset vaaransa ja etunsa.
Psykismi kaikkine houkutuksineen ja vaaroineen leviää väistämättä joukossanne ja
teidän on oltava varuillanne, ettei se käy
mentaalisen ja henkisen kehityksen edellä.
Psyykkiset kyvyt täydellisesti hallittuna ja
manas-prinsiipin ohjaamana ovat arvokas
apu kehityksen kannalta. Mutta valloillaan,
hallitsevina sen sijaan että niitä hallitaan,
käyttäjinä sen sijaan että niitä käytetään, ne
johtavat oppilaan mitä vaarallisimpiin harhoihin ja väistämättä moraaliseen tuhoon.
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Olkaa siis valppaita tämän kehityksen
suhteen, mikä väistämättä esiintyy rodussanne ja tässä kehitysvaiheessa, niin että
se toimisi palvellen hyvää eikä pahaa.
Ja vastaanottakaa niiden Olentojen vilpitön ja voimakas siunaus, joiden hyvä
tahto ei milloinkaan teitä jätä, ellette itse
anna periksi.
Nyt olen sanonut kaiken. En ole kyllin
vahva kirjoittaakseni pitempään. Loppujen lopuksi voin ilmaista ajatukseni ja toiveeni
yhdellä lauseella, joka
sisältää sydämeni koskaan sammumattoman
toivomuksen: "Olkaa
teosofeja. Tehkää työtä teosofian hyväksi."
Teosofia ensimmäiseksi
ja teosofia viimeiseksi.
Sillä vain sen toteuttaminen käytännössä pelastaa länsimaat
tuolta itsekkäältä ja epäveljelliseltä tunteelta, joka nykyään erottaa rodun rodusta, kansakunnan kansakunnasta ja siltä
luokkavihalta ja yhteiskunnalliselta arvojärjestelmältä, jotka ovat ns. kristittyjen
kirous. Teosofia yksin voi estää vaipumasta tuohon pelkkään nautinnonhaluiseen materialismiin, joka vie sen tuhoon
ja turmelukseen aikaisempien sivistysten
tavoin.
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Teidän käsiinne, veljet, on uskottu tulevan
vuosisadan menestys ja hyvinvointi, ja yhtä suuri kuin luottamus, on myös vastuu.
Oma elinaikani ei enää ole pitkä ja jos joku teistä on opetuksistani jotakin oppinut
tai saanut avullani välähdyksen Totuuden Valosta, pyydän minä puolestani teitä
vahvistamaan tätä asiaa, jonka voittaessa
tuo Totuuden Valo, jota teidän sekä yksilölliset että kollektiiviset ponnistuksenne edelleen kirkastavat, tulee valaisemaan
maailmaa ja siten annatte
minun, ennen kuin eroan
tästä kuluneesta ruumiistani,
nähdä Seuran olemassaolon
vakiintuneen.
Sekä menneiden että tulevien suurten opettajien siunaukset olkoon teidän yllänne.
Minulta itseltäni vastaanottakaa yhteisesti koskaan horjumattomat todellisen veljeyden tunteen
vakuutukseni ja vilpittömät, sydämelliset
kiitokseni työstä, jonka olette suorittaneet.
Palvelijanne loppuun saakka
H. P. Blavatsky
The Theosophist jouluk./75
Suom. A. A. P.
Teosofi — kesäkuu 1976

Kulmakoulusäätiön vuoden 2022 apurahat
Kulmakoulusäätiö on perustettu 27.4.1931. Säätiön tarkoituksena on kannattaa ja tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja kasvatustyötä, joka perustuu
totuuden etsimiseen ja vuorisaarnan mukaiseen elämänymmärrykseen.
Erityishuomio on lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla työllä.
Apurahan hakijan tulee esittää lyhyessä, vapaamuotoisessa hakemuksessaan
mihin apurahaa haetaan, perustelut sekä haettavan apurahan suuruus. Lisäksi
pyydetään lyhyt yhteenveto siitä, kuinka hakemus täyttää Kulmakoulusäätiön
tarkoituksen.
Apurahan myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Ilmoitukset myönteisistä
päätöksistä annetaan hakijoille tiedoksi 30.11.2021 mennessä. Ennen apurahan maksua hyväksyttyjen apurahojen saajilta tullaan pyytämään henkilö- tai
yhteisötiedot täydellisinä ja tilinumero. Apurahat maksetaan vuoden 2022
tammikuussa.
Aiemmin apurahaa saaneiden on, vuoden loppuun mennessä esitettävä selvitys aiemmasta apurahan käytöstään.
Hakemisohjeet ja hakemuksen yhteenvetokaavake löytyy
www.kulmakoulusaatio.fi sivuilta.
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa säätiön puheenjohtajalle 30.9.2021 mennessä osoitteella:
Olavi Kauppila
Länsilinnake 6 A
02160 ESPOO
Viite: Kulmakoulusäätiö

13

[Francis Schlatter]
Muuan parantaja

Eräässä

suomalaisessa aikakauslehdessä
oli taannoin kertomus eräästä salaperäisestä miehestä, joka esiintyi jonkin aikaa sitten
Amerikan länsiosissa parantaen sairaita kätten päälle panemisella. Yhtäkkiä oli erääseen
kaupunkiin saapunut tuntematon Kristuksen näköinen mies, ilman päähinettä, hiukset olkapäille valuvina, ja herättänyt pian
tavatonta huomiota. Hän ei ottanut mitään
maksua, ei antanut mitään selityksiä, ei ilmoittanut nimeään,
mutta sadat ja tuhannet saivat
hänen avullaan terveytensä takaisin. Tieto hänestä levisi ympäri maan ja ihmisjoukkoja alkoi
tulvia siihen kaupunkiin, missä
hän oleskeli. Sitten hän eräänä
päivänä katosi yhtä salaperäisesti
kuin oli tullutkin. Kuka hän oli,
mistä hän oli saanut voimansa?
Kertomus tuntui tarunomaiselta eikä herättänyt suurtakaan luottamusta.
Mutta se perustui todellisuuteen, ja se todellisuus on sellaisenaan ilman lisäyksiä tarpeeksi mielenkiintoinen. Occult Review'n
huhtikuun numerossa kertoo tunnettu
kirjailija Reginald B. Span kirjoituksessa
"okkulttinen parannustaito ja parantajia"
muistojaan ja tutkimuksiaan mm. tuosta samaisesta miehestä. Tietämättömät pitivät
häntä ihmeidentekijänä, mutta hän on vain
yksi esimerkki niistä monista henkilöistä,
jotka ovat oppineet parantamaan "tahdolla
ja hengenvoimilla".
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Mainittu "parantaja" oli saksalainen suutari,
nimeltä Francis Schlatter, joka viime vuosisadan loppupuolella siirtyi Amerikkaan.
Siellä hän ensin jatkoi ammattiaan, mutta
eräänä päivänä hän kertoi saaneensa "Jumalalta" kutsun suureen työhön, ja silloin
hän lähti erämaahan paastoamaan ja valmistautumaan. Hän eli sitten enimmäkseen
intiaanien keskuudessa, jotka osoittivat hä-

nelle suurta kunnioitusta. Silloin tällöin hän
esiintyi myös valkoisten joukossa parantaen
sairaita. Hän kulki jalkaisin "suuren lännen"
halki, herättäen kaikkialla ihmetystä "miltei
yli-inhimillisellä persoonallisuudellaan".
"Vuonna 1896", kertoo R. Span, "satuin olemaan Coloradon Denverissä, kun Schlatter
oli siellä, ja minulla oli mahdollisuus tarkastella ’parantajaa’ hänen työssään. Kolmen
viikon ajalla olin melkein jokapäiväinen vieras sillä paikalla, missä hän asui, ja seurasin
häntä tuntikausia yhtä mittaa. Hän eli erään

Fox-nimisen henkilön perheessä esikaupungissa. Huoneen edessä oli suuri avoin
paikka, missä tuhansia ihmisiä oli kokoontuneena päivänkoitosta pimeään asti joko
katselemassa tai odottamassa, että ’parantaja’ koskettelisi heitä vuorollaan. Monet
viettivät yönsäkin ruohoisella mäellä, jotta saisivat olla ensimmäisinä, kun Schlat-

ter klo 6 aamulla aloitti työnsä. Fox oli
laittanut puutarhansa päähän aidan, jonka
takana ’parantaja’ saattoi seistä sillä aikaa
kun ihmiset kulkivat rivissä hänen ohitseen. Jokaisen tullessa otti parantaja heitä
kädestä ja piti sitä omissaan vähän aikaa.
Monet sanoivat tunteneensa sähköiskun
häneen koskiessaan, toiset eivät mitään
tunteneet, mutta muutamiin se vaikutti niin että heidän koko ruumiinsa vapisi.

"Jotkut sairaat paranivat heti, toiset eivät
tunteneet mitään helpotusta ennen kuin
muutamien päivien päästä. Mutta oli paljon sellaisiakin, joihin parantajalla ei ollut
mitään vaikutusta. Sanomalehdet olivat
täynnä kertomuksia hänen tekemistään ihmeparannuksista.
"Satoja sairaita tuli, jotka
eivät voineet lähteä ajoneuvoistaan, ja siksi Schlatter
lähti toisinaan paikaltaan
ja käveli ympäri vaunujen
luona – tuo korkea, arvokas olento, varmoine, tyynine liikkeineen, valoisine,
henkevine kasvoineen – ja
kansajoukko peräytyi aina
kunnioittavasti, melkein
pelokkaasti. Oli merkillinen näky, kun kaikennäköiset ihmiset päivittäin
parveilivat tuon omituisen
ihmisen ympärillä, jota sanomalehdet kuvasivat ’eläväksi Kristuksen
kuvaksi’, vaikka se oikeastaan on liioittelua.
Näöltään Schlatter oli tavallista kookkaampi, harteva, sopusuhtainen, oikea esimerkki
vahvasta terveydestä ja fyysisestä kestävyydestä. Pitkä aaltoileva ruskea tukka valui
harteille miehevien voimakkaitten kasvojen ympärillä, silmät olivat kirkkaat, vakavat, piirteet säännölliset, otsa leveä, parta
tuuhea. Ne olivat kaikkein rauhallisimmat
kasvot mitä milloinkaan olen nähnyt.
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Milloin kypsä ihmiskunta?
Milloin kypsä ihmiskunta?
Milloin jumalien unta
toteuttaa mainen kansa?
Silloinko, kun tieto, taito
korkeimpaan on noussut kukkaan?
Selvillä kun kaikki salat
sill' on, konsa kaikki alat
mahtaa voi se mahdillansa?
Konsa hunaja ja maito
kaikkialla vuotaa, hukkaan
silt' ei mene pisaraakaan?
Tasapaino kun on vaakaan
tunteen sekä järjen saatu,
juurtunut kun luontoon raakaan
lempeempi on luonnonlaatu?
Kuljettu on puoli tiestä
silloin, muttei yltään iestä
puistanut viel' ihmiskunta.
Elä viel' ei jumalunta.
Milloin kypsä ihmissuku?
Silloin, kun ei enää huku
toisen käden kautta kukaan.
Kun käy kaikki määrään samaan,
veljinä kun kaikki mukaan
käyvät rauhaa rakentamaan.
Kuollut kun on himo saaliin,
yhtyneinä yhteen maaliin
tähtää kaikki tulevaiseen.
Silloin uneen jumalaiseen
yltänyt on ihmissuku,
jok' ei koskaan sorru, huku.
Aarni Kouta
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Yli 80-vuotias kuva on yhä ajankohtainen.
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Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki

Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo 12.00
www.ruusuristi.fi

Ruusu-Ristiryhmä Tampere

Yleisöesitelmät syksy 2021

Vanha kirjastotalo, Laikku, Tampere

www.ruusuristi.fi

19.9. Jarmo Anttila: Miksi jälleensynnymme
26.9. Jarmo Ikola: Kaikkiyhteys
03.10. Pirjo Matikainen: Kauneus henkisenä voimavarana
10.10. Jukka Sarno: Jälleensyntymisen logiikkaa.
17.10. Rauno Rinkinen: Ihminen, luonto ja teosofia.
24.10. Mauri Lehtovirta, Rakkauden mysteerio
		-musiikillis-ajatuksellinen nousu rakkauden korkeampiin sfääreihin.
		

Mauri Lehtovirta ja Puka Oinonen laulu ja akustiset kitarat

31.10. Aija Tuukkala: Esoterian renesanssi
07.11. Mikko Romppanen: Musiikin siivin hengen taivaalle
		(Keho, aivot ja sydän musiikin matkassa)
14.11. Pekka Ervast seminaari
21.11. Keijo Remes: Tietoisuus
28.11. Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
05.12. Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
12.12. Paula Ylä-Hokkala: Mielen valta
ETSIJÄINPIIRI

Ma klo 18.00 alkaen 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11 ja 13.12
Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691

Yleisöluennot syksy 2021 klo 13:00
14.9.

Seppo Heinola: Sattumaa tai salatiedettä

		

19.9. Albert Ahti: Graniitti

		

10.10. Jarmo Anttila: Jälleensyntymisen arvoitus

		

24.10. Tapio Rätt-Seule: Valo jonka saimme

		

14.11.

		

28.11. Seija Koskinen: Kuoleman kohtaaminen

Jarmo Ikola: Sielun syvyys

		
19.12. Hannu Vienonen: Okkultisten tieteiden
			
merkitys henkisen elämän kannalta

MEDITAATIO
Su 10.30 ennen esitelmää.
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773
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Ruusu-Ristiryhmä Turku

Ruusu-Risti Siilinjärvi

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

Siilinjärven Temppeli, Asematie 12

Kaikki tilaisuudet pidetään sunnuntaisin.

www.ruusuristi.fi

www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät syksy 2021 klo 12:00
19.09.
10.10.
14.11.
12.12.

Pirjo Matikainen: Kauneus henkisenä voimavarana
Jari Jokilehto: Ruusuristiläinen totuudenetsintä
Mauri Lehtovirta: Jokapäiväisen leivän mysteeri
Aija Tuukkala: Joulurauhaa
Yhteyshenkilö Saara Lintera, 041 4510591

Yleisöesitelmät syksy 2021
26.9. klo 10–14
Syysmatinea: Teosofiaa kirjallisuudessa
			(erillinen ohjelma)
24.10. klo 12		

Jari Jokilehto: Ruusuristiläinen totuudenetsintä

28.11. klo 12		

Jouko Sorvali: Pekka Ervastin esoteerinen koulu

12.12. klo 12		
Antti Savinainen: Kuolemanjälkeinen elämä
			Rudolf Steinerin mukaan
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KATSOVAT PUUT
Kyberavaruudessa leijaileva
ajaton kasvoton henki
laskee puiden silmiä
laskeutuu naakkojen sulissa kaupungin ylle

Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, Jyväskylä
www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät syksy 2021
Sunnuntaisin klo 13.00

		

26.9.

Rauno Rinkinen: Ihminen, luonto ja teosofia

31.10.

Sampsa Kuukasjärvi: Antiikin mysteerikoulut

		

28.11.

Jarmo Anttila: Miksi jälleensynnymme?

		

12.12.

Jukka Sarno: Temppeliritarit

Olemme hurmanneet itsemme
riippuvuuksiemme riuduttamiksi
kokeilemme, että kuinkahan kauan
ohjailtava organismimme kestää
puiden katsellessa
malttamatonta kuolemaamme

Sade piiskaa syntyviä oksia
liikennemerkit seisovat yksinään
kun ei yksikään
tule valaisemaan tietämme yksistään
Mitä me tahdomme?
kädet täynnä kultaisia legopalikoita
me änkytämme
eläinten sukupuuttojen haudoilla

LUKUPIIRI
Alkaen 22.9 joka toinen keskiviikko klo 18.00 – 19.30.
Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730

Ja henki kulkee
nollina ja ykkösinä
hologrammeina heijastuksista
niin kuin me kaikki
jotka muodostumme muodottomista
kasvottomista katselijoista
Marleena Lehtimaa
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Antti Savinainen

Onko jälleensyntymisestä todisteita?
Johdanto
Lasten jälleensyntymismuistoja on tutkittu tieteellisesti jo yli 50 vuotta. Tutkimusalan
pioneeri oli Ian Stevenson (1918–2007), joka toimi uransa alkupuolella psykiatrian professorina. Stevensonin perustama Division of Perceptional Studies toimii edelleen Virginian
yliopistossa. 1 Sen johtajana on nykyään psykiatrian ja neurokäyttäytymistieteiden professori Jim Tucker. Virginian yliopistossa on tehty tieteellistä tutkimusta lasten jälleensyntymismuistojen lisäksi myös kuolemanrajakokemuksista.
Hyvin dokumentoituja jälleensyntymismuistotapauksia oli kertynyt vuoteen 2005 mennessä jo
2500. Useimmat tutkitut lasten jälleensyntymismuistojen tapaukset ovat Aasiasta, jossa uskotaan
jälleensyntymiseen. Tapauksia on kuitenkin myös länsimaissa, joissa jälleensyntymisusko on harvinaisempaa.
Esitän ensiksi yhteenvedon lasten jälleensyntymistutkimuksen löydöksistä. Yhteenveto
perustuu antropologi James Matlockin esitykseen (Haraldsson & Matlock, 2017):
• inkarnaatioväli on lyhyt: muutamista viikoista muutamaan vuoteen (joissakin tapauksissa se on ollut muutamia vuosikymmeniä)
• edellisen persoonan erityiset käyttäytymismallit, jopa taidot ja kieli voivat seurata uuteen elämään
• edellisen persoonan kuoleman tapaan liittyy fobioita ja joskus syntymämerkkejä
• edellisen elämän henkilöiden ja paikkojen tunnistaminen ja niihin liittyvä tunnereaktio
• joillakin on muistoja syntymää edeltävästä välitilasta
• varsin monet lapset kertovat valinneensa vanhempansa
• jotkut kertovat tehneensä päätöksen jälleensyntymisestä kuollessaan
• lapsen äiti voi nähdä enneunen lapsen syntymästä
• lapset ovat yleensä 2–5-vuotiaita, kun alkavat kertoa menneestä elämästään
• yleensä, mutta ei aina, lasten muistot häviävät kahdeksanteen ikävuoteen mennessä
• pojat kertovat aikaisemmasta elämästä tyttöjä useammin
Lasten jälleensyntymismuistojen luonteesta saa paremman käsityksen, kun tutustuu yksittäisiin tapauksiin. Esittelen seuraavaksi kaksi jälleensyntymismuistotapausta Yhdysvalloista, joita voidaan
pitää varsin vakuuttavina. Todettakoon, että kaikki tutkitut tapaukset eivät ole näin yksityiskohtaisia.
_____________________________________

1

https://med.virginia.edu/perceptual-studies/
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Lasten jälleensyntymiskertomuksia
James Leininger
Esitykseni James Leiningerin tapauksesta perustuu suurimmaksi osaksi Jim Tuckerin vertaisarvioituun artikkeliin Explore-lehdessä
(2016). James Leininger syntyi vuonna 1998.
Kun hän oli 1 v ja 10 kk ikäinen, hänen isänsä vei Jamesin Dallasin lentomuseoon, jossa oli toisen maailmansodan näyttely. James
sai museosta mukaansa leikkilentokoneita, ja
videon merisotavoimien lentotiimistä Blue
Angels, joka oli aloittanut toimintansa toisen
maailmansodan jälkeen vuonna 1946. James
katsoi videon lukuisia kertoja. Hänen rakkautensa lentämistä kohtaan alkoi museokäynnin
jälkeen. James teki myöhemmin vielä toisen
vierailun samaan museoon.
Pari kuukautta ensimmäisen museovierailun
jälkeen James alkoi toistuvasti sanoa ”Lentokoneen törmäys, tulessa” (Aeroplane crash
on fire). James alkoi nähdä painajaisunia, joissa hän huusi lentokoneonnettomuutta ja että
”Pieni mies ei pääse ulos” (Little man can’t
get out). James kertoi, että kyseessä oli hänen muistonsa tapauksesta, jossa japanilaiset
ampuivat hänen lentokoneensa alas niin, että
se syttyi tuleen. Hän kertoi lentäneensä Corsair-nimisellä koneella toisen maailmansodan aikana. Kun James oli vajaa 2,5-vuotias,
hän kertoi lentäneensä laivalta. Vanhemmat
kysyivät laivan nimeä, johon James vastasi:
Natoma. Hänen isänsä löysi internetin avulla
laivan, jonka nimi oli USS Natoma Bay. Laiva
oli ollut toisen maailmansodan aikainen lentotukialus, jonka sijoituspaikka oli Tyynellä
valtamerellä.
Vanhemmat kysyivät lentäjän nimeä, johon

James vastasi ”minä” tai ”James”. Vanhemmat kysyivät, muistiko hän ketään muuta, joka
olisi ollut laivalla pienen miehen mukana. James vastasi, että Jack Larsen oli siellä. Hieman
myöhemmin Jamesin isä osti omalle isälleen
lahjaksi kirjan The Battle for Iwo Jima 1945.
James osoitti kirjasta ilmakuvan saaresta, jossa oli uinuva tulivuori ja sanoi: ”Lentokoneeni ammuttiin alas tuolla, isi”. Viikko tämän
jälkeen Jamesin isä puhui Natoma Bayn veteraanin kanssa, joka sanoi muistavansa Jack
Larsenin sieltä.
Kun James oppi piirtämään, hän piirsi sadoittain taistelukuvia, joissa oli lentokoneita.
Hän signeerasi piirroksensa nimellä James 3
ja sanoi, että kolmonen ei viittaa hänen silloiseen ikäänsä vaan siihen, että hän on kolmas
James. Sama signeeraus jatkui senkin jälkeen,
kun hän oli täyttänyt neljä vuotta.
Jamesin isä osallistui Natoma Bayn miehistön
kokoontumiseen. Siellä hänelle selvisi, että
Jack Larsen oli selvinnyt sodasta ja että hän oli
edelleen elossa. Jamesin isä kävi tapaamassa
Larsenia. Jamesin isä sai tietää, että Iwo Jiman
taistelussa kuoli vain yksi pilotti, 21-vuotias
James M. Huston Jr Pennsylvaniasta. Pilotti oli siis toinen James ja James Leininger oli
kolmas James eli tässä mielessä signeeraus oli
oikea.
Jamesin isä löysi tietoja James Hustonin kuolemasta. Hän ei ollut kuollut Iwo Jiman kohdalla, vaan hänen koneensa oli pudonnut juuri
siinä kohdassa, jonka James oli kuvasta osoittanut. Jack Larsen oli lentänyt James Husto-
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nin vierellä, kun Hustonin kone ammuttiin
alas. Koska Huston oli ainoa pilotti, joka ammuttiin Iwo Jiman taistelussa alas, Jamesin
vanhemmat päättelivät, että kyseessä on sama
mies, jonka elämästä James Leiningerilla oli
muistoja.

nan poliittinen vakaumuskin oli Ryanin tiedossa: hän oli ollut republikaani.

on se toinen piirros?”. James Hustonin äiti
oli tehnyt piirroksen myös sisaresta; piirros oli
ollut ullakolla 60 vuotta. Vain kuollut James
Huston oli tiennyt piirroksen olemassaolosta.

Ryan kertoi muistavansa ajan, jolloin hän oli
(nykyisen) äitinsä kohdussa. Hän kysyi, miksi
äiti oli halunnut hänen olevan tyttö. Ryan oli
nähnyt äitinsä itkevän pettymyksestä, kun oli
kuullut odottavansa poikaa. Äiti oli yllättynyt
tästä, koska juuri näin oli tapahtunut, eikä hän
ollut koskaan kertonut Ryanille asiasta. Äiti
kiinnostui Ryanin puheista niin paljon, että
alkoi etsiä Ryanin kuvailemaa aikaisemman
elämän henkilöä Hollywoodia käsittelevistä
kirjoista. Eräässä kirjassa oli kuva elokuvasta
Night After Night, josta Ryan tunnisti itsensä, George-nimisen miehen ja ystävänsä, joka
oli cowboy ja esiintyi Ryanin mukaan savukemainoksissa. Ryanin tunnistamaa aikaisemman elämän henkilöä ei mainittu kirjassa, eikä
elokuvan näyttelijäluettelossa. Tässä vaiheessa
Ryanin äiti otti yhteyttä Jim Tuckeriin, joka alkoi tutkia Ryanin tapausta.

Ryan Hammons

Jamesin vanhemmat saivat puhelinyhteyden
James Hustonin iäkkääseen sisareen, joka vahvisti pienimies-Jamesin antamat tiedot heidän
perhe-elämästään. Jim Tucker otti myöhemmin uudestaan yhteyttä James Hustonin sisareen, mutta hän ei enää muistanut tarkkaan
viisi vuotta aiemmin käytyä puhelinkeskustelua James Leiningerin vanhempien kanssa (sisar oli tuolloin 91-vuotias). Hän muisti vain
sen, että Jamesin äiti oli kysynyt, oliko hänen
isänsä alkoholisti, kuten James Leininger oli
kertonut. Sisar muisti vahvistaneensa, että tämä piti paikkansa.

Ryan Hammons syntyi Oklahomassa vuonna 2004. 3 Ryanilla oli 4-vuotiaana painajaisia,
joissa hän piteli rintaansa ja sanoi sydämensä
räjähtävän. Hänen puheensa oli viivästynyttä
laajentuneiden kitarisojen vuoksi. Asia korjautui leikkauksella, minkä jälkeen hän alkoi
puhua aikaisemmasta elämästään alle 5-vuotiaana. Ryan sanoi haluavansa mennä kotiin
Hollywoodiin ja anoi äitiänsä viemään hänet
katsomaan ”toista perhettään”. Hän oli huolissaan kolmesta adoptoidusta pojastaan ja
kertoi, että hänellä oli kaksi sisarta ja tytär ensimmäisestä avioliitosta.

Mielenkiintoisena taustatietona kerrottakoon,
että Jamesin isä oli katolilainen, eikä jälleensyntyminen sopinut hänen maailmankuvaansa.
2
Isä yritti löytää Jamesin muistoista virheitä,
joiden perusteella hän olisi voinut hylätä jälleensyntymisajatuksen. Yksi virhe näytti löytyvän: Natoma Bayn veteraanit sanoivat, että
Natomalla ei ollut yhtään Corsair-lentokonetta.
Tätä isä piti ratkaisevana virheenä, joka pelastaisi hänen uskonsa yhteen ainoaan elämään.
Tämäkin oljenkorsi katkesi, kun James Hustonin sisar lähetti valokuvan, jossa James Huston
oli kuvattu Corsairin edessä (hän oli lentänyt
Corsairia toisen maailmansodan aikana, mutta
kuollessaan hän lensi toisella lentokonemerkillä). Sisar lähetti myös piirroksen, jonka James
Hustonin äiti oli tehnyt Jamesista. Kun James
Leininger näki piirroksen, hän kysyi: “Missä

Ryan kertoi, että hän oli työskennellyt Hollywoodissa ”toimistossa”, missä ihmiset
vaihtoivat nimensä. Hänellä oli ollut vaikutusvaltaa, jota hän oli käyttänyt sanomalla: ”Tiedätkö kuka minä olen? Jos sähläät kanssani, et
koskaan enää työskentele tässä kaupungissa.”.
Hänellä oli ollut suuri talo ja uima-allas kadulla, jonka nimessä oli kallio (rock). Hän kertoi
matkustaneensa laivalla, käyneensä Pariisissa ja katselleensa Eiffelin tornia. Hän kertoi
myös tanssineensa New Yorkissa Broadwaylla. Hän leikki päiväkodissa ohjaajaa ja huusi
”Action!”. Ryan sanoi käyneensä China Townissa ja osasi käyttää puikkoja syömiseen ilman opetusta. Ryan (samoin kuin aikaisempi
persoona) oli innoissaan aurinkolaseista ja
kertoi palaneensa auringossa useita kertoja
edellisessä elämässään. Aikaisemman persoo-

TV-tuotantoyhtiö teki ohjelmaa lapsista, jotka näyttivät muistavan aikaisemman elämänsä. Tuotantoyhtiö vei Ryanin Hollywoodiin,
jossa hän tunnisti cowboy-ystävänsä Wild Bill
Elliottin kodin, mutta ei tunnistanut näyttelijän kotia, jota tuotantoyhtiö arveli Ryanin
aikaisemman persoonan kodiksi. Myöhemmin tuotantoyhtiön palkkaama filmiarkistojen
asiantuntija löysi Ryanin tunnistaman kuvan
henkilön: hänen nimensä oli Marty Martin
(alun perin Morris Kolynski). Marty Martin
oli syntynyt Philadelphiassa vuonna 1903.
Ryanin edellä esitetyt lausunnot hänen elämästään osoittautuivat oikeiksi. Ryan tapasi Martinin tyttären, joka oli ollut 8-vuotias

Martinin kuollessa vuonna 1964. Ryan sanoi
tunnistaneensa tyttärensä kasvot; tytär oli
tuolloin 57-vuotias. Mainittakoon vielä, että Martin oli ollut juutalainen, ja Ryan halusi opiskella aikaisemman elämänsä uskontoa,
mikä on aiheuttanut kitkaa Ryanin kristinuskoa tunnustavassa perheessä.
Toisin kuin James Leiningerin tapauksessa,
osa Ryanin tiedonannoista aikaisemmasta elämästä osoittautui virheelliseksi. Jim Tucker
haastatteli Martinin sisarta ja sai selville, että
Martinilla oli ollut leukemia ja hän oli kuollut aivoverenvuotoon, ei sydänkohtaukseen.
Martinin isä oli Ryanin mukaan kasvattanut
maissia ja kuollut, kun Martin oli ollut lapsi.
Kumpikaan tieto ei pitänyt paikkaansa. Martinin viimeisen asunnon kadun nimessä ei lukenut ”rock”, vaan kadun osoite oli 825 N.
Roxbury (tosin kadun nimen lausuminen on
foneettisesti lähellä englanninkielistä kalliosanaa).

Selitysmalleja ja kritiikkiä
Lasten muistoja aikaisemmasta elämästä voidaan selittää joko normaaleilla prosesseilla tai
yliluonnollisilla prosesseilla. Käytän tässä lähteenäni Jim Tuckerin teosta Olen elänyt ennenkin (2015).

Normaalit selitykset
Petos olisi yksi mahdollinen selitys. Kenties
kaikki 2500 tutkittua tapausta ovat petosta tai
joissakin tapauksissa laajamittaisen salaliiton
seurausta. Jim Tucker toteaa, että perheillä ei

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ole nähtävissä mitään syytä esittää tekaistuja tarinoita. Haastatellut perheet eivät
hyödy tutkijoiden tapaamisesta taloudellisesti. Syynä tuskin voisi olla jälleensyntymisuskon levittäminen, koska varsinkin
länsimaisissa tapauksissa perhe ei useinkaan usko jälleensyntymiseen. Voisi tietysti ajatella, että tutkijat ovat toteuttaneet
huijauksen, jota on nyt jatkunut jo viisikymmentä vuotta. Tämä ei ole uskottavaa,
koska myös muutkin kuin tutkijat ovat olleet yhteydessä joihinkin perheisiin, kun
tapauksista on tullut julkisia. Lisäksi esim.
Stevensonin mukana oli useissa haastatteluissa arvostettu Washington Post -lehden
toimittaja, joka suhtautui aluksi epäillen
jälleensyntymishypoteesiin
(Schroder,
1999). Hän tarkkaili erityisesti, johdatteliko Stevenson jollakin tavalla haastateltavia
ihmisiä. Hän ei havainnut mitään merkkejä
tällaisesta.
Ehkä kyseessä on vain lasten mielikuvitus?
Monissa tapauksissa lapset ovat pystyneet
antamaan tietoja aikaisemman persoonan
elämästä, jotka on myöhemmin voitu vahvistaa. Kenties kyseessä onkin lasten mielikuvitus yhdistettynä sattumaan? Voihan
olla, että tietyn nimisiä ihmisiä on tietyllä alueella paljon, mikä nostaa todennäköisyyttä arvata jotakin oikein. Tämäkään
selitys ei vaikuta uskottavalta, koska esim.
edellä kerrotuissa tapauksissa lasten antamat kuvaukset ovat hyvin yksityiskohtaisia asioista, jotka eivät ole olleet yleisessä
tiedossa.
Kenties lapset ovat hankkineet tietonsa
internetistä tai lukemalla lehtiä ja kirjoja?
Tämäkään selitys ei vakuuta, koska esim.
edellä kuvatuissa tapauksissa tiedot eivät

lepaattisesti. On myös esitetty, että näillä
lapsilla (ja vain näillä!), olisi käytössään superpsi, jonka avulla voi saada selville mitä
tahansa. Selitys on epäilyttävästi räätälöity
koskemaan vain jälleensyntymismuistoja, koska lapset eivät tiedä muista asioista
sen enempää kuin muutkaan lapset. Lisäksi tätä hypoteettistä kykyä ei esiinny millään muulla ihmisryhmällä. Osalla lapsista
on myös syntymämerkkejä tai synnynnäisiä vammoja, jotka näyttävät liittyvän tapaan, jolla heidän aikaisemman elämänsä
persoona kuoli. Nämä eivät kuulu pelkän
ESP:n piiriin.

olleet internetissä, eivätkä lapset yleensä edes osaa lukea, kun he alkavat kertoa
muistojaan aikaisemmasta elämästään.
Tutkijoiden informantteina ovat vanhemmat ja myös ”vanhan” perheen ihmiset.
Voisiko olla niin, että perheet muistavat
väärin? Ehkä kertomus on syntynyt niin,
että lapsi kertoo muistavansa aikaisemman
elämän toisessa kylässä, minkä jälkeen
vanhemmat lähtevät innoissaan etsimään
toista perhettä ja löytävätkin sopivalta
vaikuttavan perheen. Perheiden tavattua
tarina rikastuu yksityiskohdilla, jotka ovatkin syntyneet perheiden keskusteluista ja
toiveista osoittaa jälleensyntymistapaus
todeksi. Tämä voisi olla mahdollista, mutta on myös monta tapausta, joissa tutkijat ovat löytäneet toisen perheen, ennen
kuin perheet ovat ehtineet tavata. Lasten
tiedonannoille on ollut monessa tapauksessa myös useita muita todistajia kuin
välittömät perheenjäsenet. Joka tapauksessa toisen perheen tunnistaminen vaatii
yksityiskohtaisia tietoja, mikä heikentää
väärinmuistamisen todennäköisyyttä. On
myös tapauksia, joissa vanhemmat ovat
kirjoittaneet muistiin lapsen kertomuksia,
ennen kuin niitä on yritetty tarkistaa.

Karismaattisen tai konservatiivisen kristinuskon kannattajilla on vielä yksi yliluonnollinen selitys: kenties on niin, että
lapset ovat henkien valtaamia? Tucker ei
pidä tätä uskottavana, koska lapset eivät
ole käyneet läpi persoonallisuuden muutosta, eivätkä he ole menettäneet nykyisen elämänsä muistoja. Kyseessä on sama
lapsi, joka elää tässä ja nyt, mutta muistaa
eläneensä ennenkin. Tietyntyyppistä kristittyä tällainen selittely ei vakuuta, koska
onhan selvää, että Raamatun vastainen käsitys eli jälleensyntyminen on ilman muuta
sielunvihollisen työtä, tavalla tai toisella.
Olen käynyt tästä aiheesta keskusteluja
erään kristityn ystäväni kanssa: kutsumme
edellä mainittua perustelua ”demonikortiksi”. Sen ongelma on siinä, että sillä voi
periaatteessa selittää pois minkä tahansa
asian, mikä ei satu itseä miellyttämään.

Yliluonnolliset selitykset
Useimpien kriitikkojen maailmankuva on
naturalistinen, joten tämä selitysmalli ei
silloin tule kysymykseen. Toisaalta jos hyväksytään, että ihmiseen kätkeytyy myös
aisteille näkymätön, yliaistillinen puoli,
niin yliluonnolliset selitykset voivat olla
mahdollisia. Ehkä lapsi on hankkinut tietämättään tietonsa yliaistillista tietä, ESP:tä
käyttäen? Hän on voinut saada tiedot te-

Skeptikkojen kritiikki

French esittää, että lasten muistot ovat valemuistoja, jotka ovat syntyneet vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. 4 Vanhemmat
ovat kenties näyttäneet lapsille valokuvia
ja arvuutelleet lapsen kanssa, kuka hän on
mahtanut olla aikaisemmassa elämässään.
Hänen mukaansa valemuistot ovat voineet
syntyä tahattomasti vanhempien antamasta informaatiosta. Jokainen voi itse päätellä, kuinka hyvin Frenchin selitys sopii edellä
esitettyihin tapauksiin.
Filosofi Steven Hales (2001) ei kokonaan
sulje pois mahdollisuutta, etteikö lapsilla voisi olla muistoja, joka vaikuttavat viittaavan
aikaisempaan elämään. Hänen mukaansa
mahdollisille muistoille on kuitenkin loogisesti mahdollista löytää muita selityksiä kuin
jälleensyntyminen. Joka tapauksessa Hales
uskoo, että lasten jälleensyntymismuistojen
todistusaineistossa on jotakin vikaa tai että
jossakin vaiheessa keksitään naturalismin
ja materialismin kanssa yhteensopiva selitys. Halesin ja muiden skeptikkojen kritiikin
voi tiivistää filosofi David Humen inspiroimaan kysymykseen: ”Kumpi on todennäköisempää: se, että tietoisuus voi selviytyä
kuolemassa ja siirtyä toiseen kehoon – eli on
tapahtunut ihme – vai se, että lasten muistoille on jokin naturalistinen selitys?” Lisäksi
vaaditaan, että pitäisi esittää teoria, joka selittäisi kaiken, minkä tiedämme aivoista ja
tietoisuudesta neurotieteen yms. perusteella
ja sen lisäksi vielä, kuinka tietoisuus voi siirtyä elämästä toiseen. Koska tällaista teoriaa
ei ole esitetty, on Halesin mukaan rationaalisempaa uskoa siihen, että nykyinen tietoisuuden materialistinen selitysmalli (aivot
synnyttävät tietoisuuden) on oikea.

Psykologian professori ja anomaalisten psykologisten ilmiöiden tutkija Christopher
________________________________________________________________________
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Teosofista tulkintaa
Hyvin lyhyt inkarnaatioväli
Stevensonin ja muiden keräämä laaja aineisto lasten jälleensyntymismuistoista on mielenkiintoinen henkisten opetusten näkökulmasta. Kuten
edellä tuli esille, lasten jälleensyntymismuistojen
tutkimukset antavat lähes poikkeuksetta ymmärtää, että jälleensyntyminen tapahtuu hyvin
nopeasti, yleensä muutamien vuosien sisällä. Teosofisissa ja antroposofisissa lähteissä esitetään
hyvin yksimielisesti pitkä jälleensyntymisen prosessi, jossa ihminen ensin vapautuu aikaisemman
persoonansa rajoituksista astraalimaailman eli
sielunmaailman eri tasoilla ja elää sitten suurimman osan kuolemanjälkeisestä elämästään taivasmaailmassa. Tämä prosessi saattaa kestää yli
tuhat vuotta maallisessa ajassa mitattuna. Teosofiselta kannalta voidaan siten sanoa, että normaali
kuolemanjälkeinen prosessi on syystä tai toisesta
jäänyt tapahtumatta. Silloin voidaan puhua edellisen persoonan jälleensyntymisestä; muutoin
teosofian mukaan persoonallisuus ei jälleensynny, vaan jälleensyntyminen koskee yksilöllisyyttä,
korkeampaa minää, joka on persoonan takana.
Jälleensyntymismuistot voisi selittää siten, että henkilön eetteriruumis, jossa eletyn elämän
muistot henkisen tiedon mukaan säilyvät, ei
olisi ehtinyt ”hajota” yleiseen eteeriseen maailmaan, ja voisi siten säilyä joiltakin osin muuttumattomana. Voisi myös ajatella, että lasten
jälleensyntymismuistojen yllättävän yleinen
esiintyminen olisi yritys vaikuttaa ihmiskunnan
tajuntaan herättävästi; ainakin nämä tapaukset
haastavat länsimaissa vallitsevan materialistisen
maailmankuvan.
Lasten jälleensyntymismuistoille voisi löytyä
myös toinen teosofinen selitys. Kuoleman pro-
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sessi ja jälleensyntymisen loppuvaihe ovat toisilleen käänteisiä tapahtumia. Tästä maailmasta
poissiirtyvä sielu ja inkarnoituva sielu voivat kohdata toisensa näkymättömässä maailmassa. Ehkä tämä kohtaaminen jättää jälkensä syntyvään
sieluun ja lapsi kertoo puhumaan opittuaan saamansa vaikutelmat omina muistoinaan. Kohtaamisprosessista ja siitä saaduista vaikutelmista on
Ervast kertonut eräässä esitelmässään, ja vastaavaa on esitetty myös antroposofisessa kirjallisuudessa.

elämänkertauksessa on kyse karman välittömän toiminnan havainnoinnista. Elämänkertaus näyttää miltei kokonaan puuttuvan
lasten muistoista myös niillä lapsilla, joilla on
muistoja syntymää edeltävästä välitilasta. Onko niin, että nopeassa persoonallisuuden jälleensyntymisessä elämänkertausta ei jostain
syystä tapahdu? Voi myös olla niin, että elämänkertaus on tapahtunut, mutta sen muisto
ei ole siirtynyt uuden inkarnaation fyysisiin
aivoihin.

Karma ja etiikka

Lopuksi

Mitä lasten jälleensyntymistapaukset kertovat karmasta? Siinä mielessä karma vaikuttaa toimivan, että edellisen elämän, erityisesti
kuoleman, tapahtumat jättävät näkyvän tai toiminnallisen jäljen seuraavaan inkarnaatioon.
Myös edellisen elämän vaikeudet, joita jotkut
yrittivät paeta itsemurhan kautta, ovat läsnä
uudessa elämässä. Tässä karma näyttäytyy vahvasti edellisen persoonallisuuden jatkuvuutena. Edellä mainittu antropologi James Matlock
toteaa, että karman moraalisesta toiminnasta ei
ole näyttöä tutkituissa tapauksissa. Tosin tässä
voi kysyä, millainen käsitys kyseisellä tutkijalla
on karmasta ja mihin käsitys perustuu. Karma
syyn ja seurauksen lakina on helppo ymmärtää
yleisellä tasolla, mutta sen toiminnan seuraaminen yksittäistapauksissa inkarnaatiosta toiseen on kokonaan toinen asia.

Vastaan otsikon kysymykseen. Kyllä, jälleensyntymisen puolesta on olemassa objektiivisia
todisteita. Tosin todisteet koskevat teosofian
kannalta poikkeuksellista nopeaa jälleensyntymistä. Nämä todisteet ovat kuitenkin varsin
vakuuttavia, jos ihminen ei ole vahvasti sitoutunut materialistiseen maailmankuvaan.

Kuolemanrajatutkimus ja teosofia esittävät
yksimielisesti, että kuolemanprosessiin liittyy
eettisesti virittynyt elämänkertaus. Tämä on
eletyn elämän objektiivista arvostelua korkeamman minän valossa. Siinä ihminen näkee tekojensa vaikutukset toisiin ihmisiin ja muihin
eläviin olentoihin. Asiaa voisi tulkita niin, että

Jälleensyntyminen ja karma ovat mielestäni
teosofian ja antroposofian keskeisimpiä opetuksia. Ne avaavat huikeita näkökulmia ihmisen arvoitukseen. Toisaalta pelkkä totena
pitäminen ei muuta ihmistä, eikä hänen elämäänsä. Miia Kontron (2021) kirja Heijastus
menneestä sisältää suomalaisten ajatuksia ja
kokemuksia jälleensyntymisestä. Varsin moni
kertoi uskovansa jälleensyntymiseen, mutta
sillä ei vaikuta olevan sen kummempaa vaikutusta heidän elämäänsä. Tämä vahvistaa käsitystäni siitä, että usko jälleensyntymiseen ei
vielä itsessään tee ihmisestä jalompaa. Tähän
tarvitaan uskonnollisella kielellä ilmaistuna
heräymys, jonka seurauksena ihminen alkaa
etsiä totuutta. Päätän kirjoitukseni otteeseen
Pekka Ervastin vuonna 1923 pitämästä esitelmästä Totuuden henki:

Mutta kun totuuden henki meissä elää,
silloin me näemme, mikä ihmeellinen
olento ihminen sittenkin on. Hän on itsekkyyden, pimeyden, tietämättömyyden
peitossa, mutta sen takana on jumalallinen kipinä. Ja kun me kysymme itseltämme: koska sitten tuo kipinä tulee näkyviin;
peittyykö se ainiaaksi; jääkö se ainiaaksi
salaan; tuleeko se koskaan täydellisesti
näkyviin, niin me myöskin saamme nähdä, kun totuuden henki kasvattaa meitä,
että ihminen, hänen todellinen henkensä,
palaa takaisin tähän maailmaan. Kun hän
on ollut kuoleman valtakunnassa aikansa,
hän tulee takaisin tänne etsimään uutta
kokemusta, taas oppiakseen, taas työtä
tehdäkseen. Ja sillä tavalla me ymmärrämme, että ihminen todella kulkee alkuperäistä autuuden tilaa kohti uudestaan.
Ihminen on todella jumalallinen olento,
jonka tehtävä on, niinkuin kaikissa uskonnoissa sanotaan, tulla täydelliseksi,
kasvattaa itsensä täydelliseksi, tehdä työtä niin paljon tämän maan päällä, uhrata täällä niin paljon, rakastaa täällä niin
paljon, unohtaa itsensä täällä niin paljon,
että hän lopulta tulee täydelliseksi, että jumalallinen elämä täyttää hänet kokonaan,
että jumalallinen kipinä herää hänen sisässään, että liekistä tulee kuin suuri palo, että ihminen tulee kuin valomereksi,
että ihmisestä tulee kuin suuri, iankaikkinen pyhän hengen tuli, joka loistaa kautta
ikuisuuksien.
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Eevi Kelpo

Alustus Pekka Ervastin
Jälleensyntymisen mysteereitä luvuista VI ja VII
VI luku: Maallinen paratiisi ja ylösnousemus
Jotta ihminen jaksaisi elää, täytyy hänellä olla
jonkinlainen usko, vakaumus johon pohjata.
PE mainitsee näitä kaksi: Kehitysusko ja onnen usko. Kehitysusko merkitsee, että ihminen uskoo asioiden käyvän jatkossa hyvin,
uskoo kehittyvänsä ja vahvistuvansa. Onnen
usko merkitsee sitä, että ihminen luonnostaan
etsii onnea, uskoo löytävänsä todellisen onnen.

Ihmisten seitsemästä prinsiipistä neljä on
alempaa prinsiippiä muodostaen neliön ja
kolme ylempää muodostaen korkeamman
minän, kolmion. Elämän kirja, syyruumis,
muodostuu ihmisen kohtaloksi ja kuvaa lukua
viisi, sitä kutsutaan myös älyksi, manakseksi.
Luku 4 siis kuvaa alempia prinsiippejä, vastaa fyysisessä elämässä alempaa persoonallisuutta joka toimii tahdon avulla ja kuvaa
ihmisen nykyisyyttä, hänen näkyvää persoonaansa.

Jälleensyntymismuisti on tietoa joka katsoo
taaksepäin ja eteenpäin, se on tietoa ihmisen
kehittymisestä mestariolennoksi. Tähän liittyen ihminen tulee kosketuksiin mestarin kanssa, ja näkee että mestarius on se tulevaisuus
johon hänen pitää pyrkiä. Mestari on mystisesti noussut kuolleista ja niin tulee jokainen
ihminen tekemään.

Luku 3 vastaa korkeampaa minää, kaitselmusta, Kristusta, joka haluaa ihmisen kasvavan ja kehittyvän, tämä Kristus on hänen
tulevaisuutensa.

Ihminen etsii täydellistä ruumista, jossa ei tunnu syntiä eikä mitään painavaa. Kristinusko
lupaa ihmiselle täydellisen, eetterisemmän, fyysisen ylösnousemusruumiin, kehityksen avulla, Korkeammalla minällä. Uskon voima voi
nostaa meidät pois persoonallisesta minätajunnastamme, se on korkeamman minän voima,
Jumalan rakkaus, logostajunta, joka elää ihmisen itsessä. Siksi Jeesus sanoi johdonmukaisesti: rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, jolla
minä olen teitä rakastanut, nostakaa ylös veljiänne, auttakaa itseänne auttamalla toisianne.

Nämä ovat kabbalistisia numeroita ja muodostavat Pythagoraan lausekkeen:
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Luku 5 eli elämän kirja, vähitellen muodostuen, vastaa ihmisen kohtaloa, karmaa. Se on
ihmisen syyruumis, hänen menneisyytensä.

Suorakulmaisessa kolmiossa on hypotenuusan neliö yhtä suuri kuin kateettien neliöiden summa.
Jos piirrämme kolmion, jonka sivut suhtautuvat toisiinsa samoin kuin luvut 3, 4 ja 5,
se on suorakulmainen. Karma, menneisyys,
muodostaa suurimman neliön, sivun lukuarvoltaan 5, se estää ihmistä nousemasta.

Ihmisen tahto muodostaa pienemmän neliön jonka sivun lukuarvo on 4, kuvaten
tahtoa vapautua kaikesta sitovasta, nousta
ylöspäin.
Ihmisen sisin, Jumala, Kristus, muodostaa
Kaitselmuksen, joka on pienin neliö, lukuarvoltaan 3. Tämä kaitselmus toimii kun ihmisen tahto siihen vetoaa.
Miten voi saada voimaa kohtalon yli, rakentaakseen tuon uuden ruumiin? Ei ihmisen
eikä Jumalan tahto yksin, vaan yhdessä. Ihmisen tahto ja kaitselmuksen voima yhtyvät
yhteistoimintaan. Ihminen vetoaa Jumalaan
itsessään, tahtoo olla henkisesti yhtä taivaallisen voiman kanssa, koko mielessään
ja hengessään kääntyy kaitselmuksen puoleen. Silloin nämä kaksi voimaa yhtyvät,
syntyy suorakulmainen kolmio. Ihmisen
tahto ja kaitselmuksen voima yhdessä muodostavat voiman kolmion, joka voi voittaa
kohtalon.
Siis, ihmisen kohtaloa vastaan on asetettava
hänen voimakas tahtonsa yhtyneenä Jumalan tahtoon, niin että hän haluaa tehdä vain
sitä, mitä jumalainen inspiraatio sanoo. Silloin syntyy tasapaino ihmisen ja kohtalon
välillä ja jumalaisen minän tulee mahdolliseksi tulla kohtalon herraksi.
Tätä on siis usko kehitykseen.
Onnen usko syntyi muistostamme paratiisissa, rakastamamme puoliskon kanssa.
Tuota onnea ja täyttymystä etsiessämme,
käymme läpi monia suhteita, samalla itseämme puhdistaen. Kun meillä ei ole enää

taakkoja eikä tahroja, voimme olla onnellisia, ja silloin saamme vastaanottaa todellisen onnen, Kristuksen.

Luku VII: Elämän koulussa
Ihmisen tiehen vaikuttavat kolme voimaa
- kaitselmus (3), kohtalo (5) ja vapaa tahto
(4). Ihmiskunta käy koulua kaitselmuksen
opastuksessa logoksen ja mestarin avulla, ja välillä se käy sitä yksin oman tahdon
varassa. Kun elämän kokemukset alkavat
muodostua vaikeammiksi, voimme puhua
elämän koulun alkamisesta, kaitselmuksen johdon näkymisestä. Ihmissielut ovat
eri ikäisiä, eri aikoina syntyneet ihmisiksi
eläinkunnasta kuumanvantarasta. Tämän
viidennen juurirodun sivistys luotiin tuomalla ruumistukseen nuorempia kehittymättömämpiä sieluja, ja myöhemmin tulivat mukaan vanhemmat kehittyneet sielut.
Näin aina syntyy kulttuuri ja yhteiskuntaelämä. Alussa sielujen on opittava pois ihmiselle luontaisesta laiskuudesta tekemällä
työtä, oppimalla ahkeraksi, ja tällaista työtätekevää luokkaa kutsuttiin sanskritiksi
nimellä shuudra eli palveleva luokka. Sen
huolet kuuluivat johtajille, se itse keskittyi
työtä tekemään ja nauttimaan elämästä.
Täten kehittyi flegmaattinen temperamentti. Temperamentum - sana muuten latinaksi
merkitsee: oikeassa suhteessa, keskitie, kohtuus. Eli ’sopiva kuvaava olemus’. Phlegma merkitsee keuhkojen limaa. Flegmatismi
merkitsee ominaisuuksina laiskuutta, mihin
auttaa työnteko ja ahkeruus, hitautta, nautinnonhalua, aistien toiminnasta nauttimista.
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Kun eetteriruumiissa on työn halua, niin
ihminen kasvaa seuraavaan luokkaan, nimeltä vaishjat, kauppiaat, maanviljelijät,
liikemiehet ja omistava luokka. Nyt kohtaavat ihmistä huolet taloudellisista tuloksista.
Kehittyy sangviininen luonne, vaihteleva ja
vaappuva. Sanguinem latinaksi merkitsee
verta. Tämä on verevä tapa olla. Tunnelmat
vaihtelevat. Ihmisen tulee nyt oppia ajattelemaan yhteistä hyvää; isänmaan ja kansansa taloudellista hyvää ja vaurastumista.
Kun ihminen on sen oppinut, hän siirtyy
kolmanteen luokkaan, kshatrijoihin, sotilaisiin. Tässä luokassa ihmisen tulee puolustaa isänmaataan, antaa henkensä alttiiksi
ja puolustaa oikeutta. Hän ei saa ajatella
omaa elämäänsä ja sitä uhkaavia vaaroja,
vaan oikeutta. Tämä on koleerinen temperamentti, joka tahtoo tehdä aina oikein.
Choler merkitsee keltaista sappea ja kiivautta. Tämä voimakas hallitseva luokka
ei siedä vastaan sanomista ja ja vaatii eniten itseltään. Se menee läpi harmaan kiven
kun se on jotain päättänyt. Se on kestävä,
sitä eivät saata vaikeudet estää ja vaarat
masentaa. Sen läksy on oppia olemaan välittämättä itsestään. Oikeus ja velvollisuus
ovat koleerikolle ensi sijalla, ja kun ne ovat
painuneet hänen eetterikehoonsa, saa hän
syntyä neljänteen luokkaan, joka koostuu
brahmiineista, opettajista.
Nyt sielu on oppinut työtä tekemään, omistamaan, henkensä alttiiksi panemaan, eivätkä ne merkitse sille mitään, ellei takana
ole jotain vielä korkeampaa. Ihmisen pitää
luoda kulttuuria, sivistystä maan päälle ja
itse kehittyä samalla henkisesti. Palvelevassa luokassa ihanteena on työ ja ahkeruus,
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omistavassa luokassa yhteinen hyvä, puolustavassa luokassa velvollisuus ja oikeus,
opettajien ihanne on totuus.

Nyt hallitsee kolmas, puolustava luokka,
ja se voi muuttaa luonnettaan, kun ihmiskunta omaksuu aseettomuuden.

Totuuden pitää merkitä ihmiselle enemmän kuin mikään muu, sen puolesta hänen
pitää työtä tehdä, hyödyttäen kaikkia yhteiskuntaluokkia. Totuuden puolesta hän
kärsii, ajattelee kaikkien hyvää ja totuuden puolesta hänen pitää osata kuolla millä hetkellä tahansa. Silloin ihminen kuuluu
hengen aateliin ja hänessä kehittyy melankolinen temperamentti.

Kaikki sielut eivät ehtineet kehittyä melankolikoiksi ja nyt syntyvät vapaasti myös
melankolikoiden luokkaan. Tuon luokan
läksy on muuttanut muotoaan. Nyt sielu saa nähdä edessään henkisen täydellistymisen polun eli puhdistuksen tien ja
vihkimyksen portin. Hänen pitää voittaa
itsessään paha ja synti voidakseen kehittyä henkisesti. Se on uskonnollinen kokemus. Ennen tätä kokemusta ihminen
pannaan koetukselle: hän saa syntyä niukkoihin olosuhteisiin, vailla kasvatusta ja
oppia. Elämä sanoo: näytä, mitä elämä on!

Melancholicum merkitsee mustaa sappea,
synkkyyttä. Ihminen ymmärtää, että hänen
pitää henkisesti kehittyä, kun hän oppii
ettei ulkonainen elämä itsessään merkitse
mitään, ellei ihmisellä ole sisässään jotakin,
joka pysyy.
Ihmissielut siis saavat käydä koulua monien
ruumistusten aikana, edeten vähä vähältä.
Jos ihminen on näin käynyt kaitselmuksen
koulua joka luokalla, niin hänen eetteriruumiissaan on kaikki temperamentit, mikä
merkitsee, että hänen olemuksessaan piilee
mahdollisuus kaikkiin temperamentteihin.
Ei ole sanottua, että joka luokka olisi koluttu - ehkä ei ehditty, ehkä kaitselmuksen
johto lakkasi, ennenkuin läksyt oli opittu;
sitten heräsi ihmisten oma tahto, kun kaitselmus vetäytyi pois.
Nykyisessä yhteiskunnassa viidennen juurirodun viidennessä sivistyksessä juuri näin
on, ihminen käyttää vapaata tahtoaan ja
vaikuttaa itse syntymiseensä, sielut saavat
syntyä sekaisin mihin luokkaan tahansa
riippumatta henkisestä kehitysasteestaan.

Näytä että tahdot tehdä työtä, että osaat
ajatella yhteistä hyvää, että sisälläsi elää
halu Jumalaan ja totuuteen, halu palvella
lähimmäisiä ja auttaa kaikkia ihmisiä! Tämä on kastittoman ja sorretun eli paarian
elämää joka kysyy: ajatteletko itseäsi vaiko
toisia ihmisiä? Kun ihminen vastaa tähän
kysymykseen omalla elämällään hyväksytysti, hän saa nähdä puhdistuksen tien ja
vihkimyksen portin edessään, ja silloin
hänelle alkaa uusi vaihe. Silloin hänen
elämänsä tunnuslauseeksi muodostuu Jeesuksen sanat: Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan!

Kysymykset VI ja VII:
1. Millä tavalla voit päivittäisessä elämässä saattaa oman tahtosi ja
korkeamman minän yhteistoimintaan?
2. Ervast mainitsee, että Logos on mystisesti kaksinainen.
Löydätkö sisältäsi kaksi puolisoa? Miten puolisoita nimittäisit?
Tulevatko ne toimeen? Ovatko ne tehneet 'liiton'?
3. Mitä tekee mahdolliseksi se, että kaikki hetket ovat nyt?
4. Oletko totuudellinen? Missä vielä valehtelet? Miksi?
5. Onko sinun helppo luottaa elämään? Minkä ansiosta on / miksi ei?
6. Käsittele vapaasti VI ja VII lukujen aiheita –
kehitysusko, onnen usko, pyhä geometria,niukan elämän koettelemus,
uskonnollinen kokemus, oletko jättänyt käymättä jonkun
luokan/temperamentin, tms.
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Marketta Mylläri

Elämän suunnittelua

Ikkunastani avautuu kirjoittaessani hilpeä maisema. Iso kuusi lasin takana silmieni tasalla kujeilee, ja aamuauringossa tanssivat oksat ovat kuin
Luojan sormia sanoen: hei, katso kuinka kaunis
on maailma! Aurinko loistaa kesän kirkkaudella,
ja lammen vesi kimmeltää sinisenä kilpaa taivaan
kanssa.

Kauneus ja valo ovat aina todellisia. Ei tarvitse
katsoa 'läpi' niin kuin silloin kun usva peittää maiseman. Silloin on oltava vahva usko siihen, että
kaiken takana on valo ja kirkkaus.
Tämä fyysinen maailma on harhaa, mutta niin
tärkeää harhaa! Täältä minun on löydettävä
kaikki mikä jää pysyväksi; luotava tästä fyysisestä käyttövälineestäni ikuinen. Olipa maisema tai
ihminen edessäni millainen tahansa, minun on
opittava näkemään naamion taakse.
Se, että Jumala ei näe minua, jos olen alhaisessa
värähtelyssä, jos pelkään, tai olen vihainen, siis
negatiivinen jollain tapaa. Muistan, kuinka kauhistuin, kun ensi kertaa tämä ajatus iski tajuntaani. Se tuntui armottomalta. Mutta kun syventyy
asiaan, se on aivan loogista. Olemmehan kipinä
jumalaisesta rakkaudesta. Näin ollen Jumala näkee ihmisessä vain oman itsensä. Minun on siten
turha syyttää Jumalaa kauheuksista ympärilläni
ja itsessäni; puhumattakaan maailman sodista ja
muista rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Valinnoissani on aina mukana joko pelko tai
rakkaus. Valitsen itse pelon silloin, kun tarvitsen
ankaran läksyn, jota en ole vieläkään oppinut. Jälkeenpäin tuntuu usein, että armo itseä kohtaan
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puuttui. Vasta kun ymmärrän, että kaikki pelko
on turhaa, olen vapautunut kahleistani.
Mitä on suunnittelu? Teen suunnitelmia ja yritän
järkevästi ratkoa ongelmiani. Joskus onnistun ja
useimmiten en. Mikä on syynä? Kuvittelen, että
osaan laittaa kaikki palaset onnistuneesti yhteen.
Ja kuitenkin tarvitaan korkeampaa ajoitusta, ennen kuin asiat voivat loksahtaa paikoilleen. Kuinka voisin etukäteen tietää vaikkapa sitä, miten
joku toinen henkilö reagoi määrätyssä tilanteessa,
puhumattakaan maailman tilanteesta. En mitenkään. Emmehän tienneet koronastakaan mitään
muutama kuukausi sitten. Vain suurempi tietoisuus näkee asian kokonaisuuden ja oikean hetken.
Vasta jälkeenpäin voin todeta, miksi joku asia meni niin kuin meni, ja mitä mahdollisesti opin.
Mitä siis voin tehdä, vai voinko tehdä mitään
muuta kuin ’ajelehtia’ ajan aalloilla. Kyllä, voin
tehdä paljonkin. Voin rukoilla viisautta, niin kuin
kuningas Salomo aikoinaan. Viisautta elää Jumalan Johdatuksessa ja kuunnella sisimpäni ääntä.
Tätä ääntä kutsutaan myös intuitiiviseksi tiedoksi, joka pulppuaa, kun maltan vain kuunnella sitä.
Sitä voi myös kutsua rukoukseksi tai hiljentymiseksi.
Minulla se johtaa yleensä kirjoittamiseen. Hetken
kuljeskelen kodissani miettimättä mitään, sitten,
jos inspiraatio suo, menen koneelle ja saan idean
kirjoittaa jotakin, yleensä ensin otsikon. Niin kuin
nyt tämän pienen tekstin teille kaikille luettavaksi.
Näin kesäaamuna, täällä valon ajassa ja tilassa. Rakastavin siunauksin toisiamme ja kaikkea Luojan
luomaa kohtaan.

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
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

Marleena Lehtimaa

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
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Sven Krohn

Šaṁkaran Advaita-Vedānta

Kaikista

niistä filosofisista koulukunnista,
jotka kukoistavat Intiassa ns. klassillisen ajan
kulminaatiota seuranneena hinduismin synnyn ja kehityksen kautena, ajanjaksona, joka
arviolta ulottuu suurten eeposten aikakaudelta noin neljänneltä vuosisadalta eKr. aina
brittiläisen valtakauden kynnykselle, kahdeksannentoista vuosisadan alkuun saakka jKr.,
ainoastaan Vedānta on jatkuvasti säilyttänyt
otteensa Intian hengenelämään. Tämä ei kuitenkaan merkitse yhtenäistä käsitystä kaikista filosofian probleemojen ratkaisuista, sillä
Vedānta puolestaan jakaantuu lukuisiin esityksiin ja suuntauksiin, jotka usein ankarasti
ja suurella taidolla arvostelevat toisiaan. Sen
piirissä esiintyy panteismia ja puhdasta teismiä, tieto-opillista idealismia ja realismia,
metafyysistä monismia, dualismia ja pluralismia. Vedānta tähdentää toisaalta intellektin
ja ajattelun merkitystä ihmisen korkeimman
tarkoituksen eli mokšan, vapautumisen, välineinä, toisaalta sen puitteissa opetetaan Jumalalle antautumisen (bhakti) ja armon (prasada)
välttämättömyyttä. Ja samalla myönnetään, että metafyysinen totuuden valmistavana edellytyksenä on, suuremmassa tai pienemmässä
määrässä, karma-marga eli toiminnan tie, joka
käsittää moraalisen elämän käytännön, mutta usein myös arvostettuna puolena rituaalit
ja muut hinduismin uskonsuuntiin kuuluvat
muodot.
Myöskin mokšan eli muktin, vapautumisen
eli pelastumisen sisältö, käsitetään eri tavalla.
Ramanūjan (1100 jKr.) Višistadvaitan mukaan
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se merkitsee täydellistä ja autuasta tietoisuutta yksilöllisen monadin eli jīvan saavuttamasta elävästä ja läsnäolevasta kosketuksesta
Jumalaan, johon alistutaan persoonallisessa
minä-Sinä-suhteessa sen ehdottomimmassa
muodossa, kun sensijaan Šaṁkaran koulukunta tähdentää, ettei tämänkaltainen saavutus
vielä merkitse lopullista mokšaa, ei täydellistä vapautumista Avidyāsta eli tietämättömyydestä. Lopullinen mokša, kuten Šaṁkaran
Advaita-Vedānta opettaa, on – viittauksenomaisesti sanottuna – samastumista subjektiobjekti-suhteen tuolla puolen olevaan itse- eli
tosiolevaiseen, joka on tajunnan puhdasta olemusta, missä empiirisen minän perustana oleva Ātman eli Itse ja maailman perustana oleva
Absoluutti eli Brahman kaikkiykseytenä osoittautuvat identtisiksi. Ja tämä ainakin näyttää
merkitsevän yksilöllisen jīvan katoamista.
Edellä esitetystä käy selville, että Vedānta
sitä edustavista vaihtelevista käsityksistä
huolimatta nimenomaan on uskonnollista
filosofiaa, jopa siinä määrin, ettei ole aivan
helppoa erottaa, mikä siinä on uskontoa ja
teologiaa ja mikä varsinaista filosofiaa. Tämä
ei tosin ole yksinomaan Vedāntalle ominainen
piirre, sillä uskonnollinen aines on yleensäkin
varsin huomattava. Sekularisoitua ajattelua tavataan varsinaisesti vain uskonnonvastaisessa
materialismissa, jonka esiintymistä Intiassa
voidaan pitää teoreettisesti mielenkiintoisena, vaikka se ei saavuttanutkaan milloinkaan
mitään merkittävää asemaa, sekä skeptikkojen piirissä. Uskonnollisesta problematiikasta

irrotettuna esiintyvät edelleen grammaatikot,
etunenässä Panini (4. vuosisata eKr.), joiden
tieteellinen esitystapa ja kielifilosofia kuitenkin on huomattavalla tavalla vaikuttanut
toisaalta Vaišešikan kategoria-oppiin toisaalta hinduismin uskontofilosofiaan, erityisesti Mimāmsaan, sekä Kautilyan Artha-šāstra
(321–296 eKr.) poliittinen filosofia, joka näyttää olevan hämmästyttävässä määrin lähellä
Machiavellia ja Hobbesia, vaikkei se suorastaan kiellä Vedojen arvoa.
Intian filosofiojen uskonnollinen luonne korostuu erityisesti sentähden, että
edellä mainittua poikkeusta lukuunottamatta ne kaikki edustavat käsitystä, jonka mukaan
maailmassa vallitsee moraalinen järjestys, karman laki, joka
oikeudenmukaisella tavalla jakelee hyvän ja pahan, onnen ja
kärsimyksen yksilöiden elämään
siten, että jokainen pyrkimys,
ajatus, sana ja teko välittömien vaikutustensa ohella sisältää
syyn bumerangin tavoin tekijään palautuvaan
vaikutukseen, joka rangaistuksen tai hyvityksen
muodossa kohtaa hänet joko tässä elämässä tai
uudessa olomuodossa (riippumatta siitä miten
"sielunvaellus" ja jälleensyntyminen eri suunnissa käsitetään). On mielenkiintoista todeta,
että moraalisen maailmanjärjestyksen oletus on
riippumaton siitä, opetetaanko että maailman
perustana on Jumala tai Jumaluus. Tämä oletus
esiintyy myös "heterodoksissa" järjestelmissä
esim. jainismissa, joka ei tunne täydellistynyttä
ihmistä korkeampaa olentoa, sekä buddhismissa, joka yleensä luokitetaan ateistisiin uskontoihin ja filosofioihin kuuluvaksi. Hinduismissa se
liittyy sekä "oikeaoppisten" järjestelmien että ns.
lahkojen filosofioihin.

Kuitenkin on totta, että uskonnollinen momentti Vedāntassa on vahvempi kuin esim.
Nyāyassa, jolle logiikan ja tieto-opin tutkiminen on keskeisintä, tai kuin Vaišesikassa, jossa varsin keskeisellä sijalla on sen kehittämän
kategoriataulukon sovelluttaminen luonnonilmiöihin ja tällöin esim. erityisen atomiopin
kehittäminen. Se on myös vahvempi kuin
dualistisessa Sāṁkhyassa, joka kypsyneessä
muodossaan pyhistä kirjoista sangen riippumattomasti kehittelee käsityksiään hengestä
ja aineesta, purušasta ja prakritista, käsittäen
ne toisiinsa palautumattomiksi, ja jonka syvälle käyvät spekulaatiot torjuvat
ajatuksen Jumalan käsitettä
vastaavan olennon olemassaolosta.
Vedāntan riippuvuutta hinduismista uskontona, sen
skolastista ja eksegeettista
luonnetta painottaa myös se
seikka, että sen edustajat haluavat nojautua šrutiin, siihen
ilmoitetuksi sanottuun totuuteen, joka on löydettävissä Vedakirjoista.
Tosin teksti, jonka tulkitsemisen ja systematisoinnin Vedānta asettaa tehtäväkseen, on
vain Vedojen viimeinen osa, Upanišādit. Tämä systeemi eli daršana (oikeastaan katsomus,
näkökulma) onkin juuri siitä saanut nimensä.
(Veda-anta merkitsee nimittäin Vedojen loppua.) Sen ohella Vedānta myös etsii tukea
ajatuksilleen Bhagavagitasta sekä ns. Bhagavatoista, vaikka nämä ns. smŕtina, pääteltynä eikä välittömästi nähtynä totuutena, eivät omaa
sitä arvovaltaa, mikä kuuluu Upanišādeille.
Varsinkin Bhagavagitaa kommentoidaan ahkerasti, ja esim. Šaṁkaran asettaa Vedāntan
tarkoitusperän saavuttamisen moraaliseksi
edellytykseksi tämän Mahabhārataan kuulu-
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van runoepisodin seuraavat säkeet, joita hän
pitää Gitan opin ytimenä: "Hän, joka alati
toiminnassaan ajattelee vain minua ja elämässään rakastaa minua ylinnä kaiken antautuen
minulle kokonaan, hän joka ei vihaa ketään
eikä ole kiinni missään oliossa, on minut, oi
Pandun poika, kerran saavuttava." On mielenkiintoista todeta, että tämän korostuksen
tekee "panteisti".
Järjestelmäksi eli daršanaksi muodostettuna Vedāntan katsotaan esiintyvän Brahmaeli Vedānta-Sūtrassa, n. 300 eKr., joka siten
myöskin on teksti, jonka kaikki vedāntistit
hyväksyvät ja joka on heidän kommenttiensa
eli bhāsyojensa sisältönä. Sillä vaikka BrahmaSūtra onkin esitys Vedāntan peruskäsityksistä, se sisältää äärimmäisesti tiivistettyyn
muotoon puettuja
muistisäkeitä (sutroja) ja on lähinnä
aforistinen. Sitä ei
ole milloinkaan tarkoitettu luettavaksi ilman opettajien selityksiä, jotka jo ennen
Bādarāyanaa, jota pidetään Brahma-Sūtran
kirjoittajana, ovat välittäneet Vedāntan oppeja polvesta polveen, jolloin käsitykset oppien
sisällyksestä epäilemättä ovat sekä muuttuneet että syventyneet, ja epäilemättä BrahmaSūtraa sellaisenaan voidaan tulkita, selittää ja
täydentää moneen suuntaan, kuten myös on
tapahtunut.
Teksteihin sidottuna olemisestaan huolimatta Vedāntassa on paljon, joka on aitoa filosofista tutkimusta. Tämä johtuu osaksi siitä,
että nimenomaan Upanišādit, mutta myöskin
Bhagavagita, on aidon filosofisen hengen ja
ylevän epäilyksen ja kysymysten asettelun ilmentymä. Upanišādeissa asetetaan filosofisia
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probleemoja, tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tarjotaan perusteluja, joiden luonne
on filosofinen. Tosin myös viitataan harvojen empiriaan, ratkaiseviin uskonnollisiin peruskokemuksiin, joiden olemassaolon myös
Vedānta tunnustaa jopa oppiensa eräänä lähtö- ja päätekohtana. Mutta myöskin tässä on
nähtävissä eräänlaatuinen uskontofilosofinen
perustelu, jossa eri pitämysten hyväksyttävyyttä vertailevasti punnitaan. Tärkeimpänä syynä
Vedāntan piirissä vallitsevaan filosofiseen ajatusvapauteen ja kommentoijien itsenäisyyteen
filosofeina lienee kuitenkin tekstien monitahkoisuus ja moniselitteisyys. Niissä jo esiintyy
runsas valikoima enemmän tai vähemmän
väljästi ilmaistuja katsomuksia ja myöskin
näennäisiä tai todellisia ristiriitoja, jos nämä
tekstikokoelmat käsitetään yhtenäisen ajatuskokonaisuuden
esitykseksi. Paljon
riippuu siten siitä,
mitä kohtia teksteissä korostetaan
ja pidetään perustavina, mitkä katsotaan toisarvoisiksi, ehkä
eksoteerisiksi ja kuvaannollisiksi esityksiksi.
Samoin voidaan täydennykset ajatella erilaisilla tavoilla saavutettaviksi siinä missä tekstit
vaikenevat. Jos Intiassa olisi syntynyt yhtenäinen dogmeihin perustuva kirkko, kuten kristinuskon piirissä tapahtui, olisi filosofisen
keskustelun vapautta ehkä sielläkin rajoitettu.
Tällaisiksi asiat eivät kuitenkaan siellä muodostuneet ja sen tähden on, kuten Glaseapp
tähdentää (Philosophie der Inder 1949, s. 89),
kaikki puhe siitä, että myöhäisempi intialainen
ajattelu on pelkkää teologiaa, suuresti yliammuttua.
On myös otettava huomioon, että Vedānta
– ja tässä on yhtymäkohta keskiajan suurko
lastikko-filosofiin Tuomas Akvinolaiseen – ei

suinkaan tyydy pelkästään tulkitsijan tehtävään, kun esitetään teesejä siitä, miten asiat
ovat, vaan pyrkii mm. Nyāyan logiikkaa hyväksikäyttäen esittämään itsenäisiä perusteluja osoittaakseen uskottavaksi, oikeutetuksi
tai välttämättömäksi olettaa, että asiat todella
ovat siten kuin niiden teeseissä väitetään olevan.
Mutta minkä tähden Vedāntassa yleensä
tunnetaan niin suurta kunnioitusta vanhoihin teksteihin? Miksi yleensä halutaan nojautua šrutiin? Onko tämän selityksenä ehkä
vain yleinen taipumus perinteiden kunnioittamiseen ilman intellektuaalista ja tietoista
perustetta? Näin ei ole asianlaita, sillä tässä
nimenomaan on lähtökohtana se harvojen
empiria, josta edellä mainittiin. Korkein metafyysinen totuus, näin opettaa nimenomaan
Bādarāyana Brahma-Sūtrassa, ei ole ilman
muuta jokaisen saavutettavissa, emme löydä
sitä pelkästään tarkan järkeilyn avulla. On nimenomaan otettava huomioon niiden todistus, joista on syytä olettaa, että he ovat olleet
kosketuksessa ikuiseen. Mutta on myöskin
löydettävä selitys näiden kokemustensa johdosta auktoriteeteiksi kohonneiden ilmaisuissa löydettäville keskinäisille ristiriitaisuuksille
ja epäselvyyksille.
Tämä on epäilemättä myöskin Šaṁkaran kanta, jonka Advaita-Vedānta on saanut, ja epäilemättä myöskin ansaitsee, tärkeän sijan Intian
filosofian historiassa. Toinen asia on, että juuri
Šaṁkaran maine länsimailla toisinaan on ollut
niin suuri että koko hinduismin uskonnollisuuden ja uskonnollisen ajattelun ydin on tulkittu
väärin, kun toisaalta tämä ja toisaalta Šaṁkaran
ajattelusta saatu yksinkertaistettu ja myöskin
vääristetty kuva on samastettu, mikä epäilemättä on virhe kahdessakin merkityksessä.

Aikomuksemme ei ole tässä viipyä Šaṁkarassa historiallisena ja legendaarisena henkilönä, vaikka siihenkin saattaisi olla aihetta.
Max Müller ja Macdonell sijoittavat hänen
esiintymisensä vuosiin 788– 820 jKr., jotkut asiantuntijat pitävät häntä huomattavasti varhaisemmin eläneenä. Tässä tulee esille
intialaisen kronologian epätarkkuus. Lähtökohdaksi sijoittelussa on otettava hänen
viittauksensa buddhalaisiin ja hindulaisiin
oppeihin ja opettajiin, jotka ovat esiintyneet
ennen häntä. Mutta näidenkin esiintymisien tarkka ajallinen sijoittaminen kohtaa vaikeuksia. Joka tapauksessa hän ei ole elänyt
tässä mainittuja vuosilukuja huomattavasti
myöhemmin.
Šaṁkaran filosofia on uskontofilosofiaa, joka merkitsee, ettei se ole puhtaasti teoreettinen yritys vaan oppi, joka tähtää pelastuksen
tien esittämiseen. Tämä pelastus "voidaan
saavuttaa vain asteittain, koska empiirisessä maailmassa saavutettujen kokemusten ja
maailman perustuksen ykseydestä henkisessä syventymisessä saavutetun tiedon välinen
kuilu on liian suuri heti ylitettäväksi". Yksilöolennolle on tarpeen eri olomuotojen muodostama ketju, jonka avulla hän vähitellen
saavuttaa selvyyden ja tulee kypsäksi lähestymään lopullista päämääräänsä tai saavuttamaan sen. (Glasenapp op. cit. s. 189.)
Tässä esitetty Šaṁkaran kanta on kuitenkin
oikeastaan vain eräs versio siitä yleisestä
intialaisesta katsomuksesta, että maailmassa vallitsee moraalinen järjestys, joka edellyttää yksilöolennon jälleensyntymää. Siinä
tulee kuitenkin myös samalla näkyviin käsitys maailmasta teleologisena kokonaisuutena, joissa yksilöolennoilla on heille asetettu
normatiivinen päämäärä, dharma eli velvol-
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lisuus. Tämä päämäärä on samastuminen eli
Ātman-Brahmaniksi tuleminen.
Šaṁkara on tunnettu jo Upanišādeissa esiintyvän
Ātman-Brahman opin kehittäjänä. Mutta hän on
myös erityisesti tunnettu Māyā-Avidyā-opistaan.
Tosin tämäkään oppi ei ole saanut alkunsa
Šaṁkarasta. Merkityksessä "maailma on tajunnan ilmiö ja korkeimman tiedon kannalta pelkkä illuusio" se esiintyy hinduismissa luultavasti
ensimmäiseksi Šaṁkaran opettajan Govindan
opettajalla Gaudapadalla, ja hänellä samoinkuin
Šaṁkaralla tässä opissa nähdään buddhismin
šunya-vādan mutta erityisesti yogacāran (buddhalaisen idealismin) vaikutusta. Mutta Šaṁkaran
oppi, joka eroaa Gaudapadan filosofiasta ei ole
illusionismia, kuten usein virheellisesti väitetään,
vaan se on pikemmin verrattavissa Kantin fenomenalismiin, vaikka Šaṁkara perusteleekin
empiirisen maailman ilmiöllisyyden osaksi toisin
kuin Kant. Hän on myös puhtaammin idealisti
kuin königsbergiläinen, koska Ātman-Brahman
eli perusolevainen ja ainoa ankarassa merkityksessä todellinen Šaṁkaran katsomuksen mukaan
on tajunnan puhdasta olemusta (cit.). Mutta
perustodellisuus eli Absoluutti (Brahman) ei
kuitenkaan hänen filosofiassaan ole sama kuin
universaalinen subjekti, kuten voidaan katsoa
Fichten opettaneen – ja erityisesti ei sama kuin
empiirinen minä. Brahman on päinvastoin jokaisen ajatellun subjekti-objekti-suhteen tuolla
puolella oleva transsendentti, joka tosin samalla Ātmanina jokaisessa tiedostajassa muodostaa
hänen subjektiluontonsa immanenttisen perustan. Siksi Šaṁkaran oppia ei voida pitää subjektiivisena idealismina kuten eräässä merkityksessä
Fichten filosofiaa. Se on lähempänä Schellingin
identtiteettifilosofiaa ja Hegelin "objektiivista
idealismia". Kuitenkin nimenomaan itsetajunta on Šaṁkaran lähtökohtana, kun hän etsii
varmaa pohjaa ajattelulleen, vaikka aistimme
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ehkä meitä pettävät, vaikka muistimme ehkä
on vain harha. Vaikka menneisyys ja tulevaisuus on pelkkä ajatus, vaikka valvetilamme
ehkä on unemme kaltainen, vaikka kaikkea
pitäisi epäillä, saavutamme epäilyksessämme
rajan, joka on Ātmanin eli Itsen olemassaolo. Epäilijää itseään ei voida epäillä (vrt. S.
Radhakrishnan, Indian Philosophy II 1951 s.
475 ja A Source Book of Indian Philosophy
s. 506). Šaṁkaran voidaan sanoa aloittavan
ajatuskehittelyään niinkuin Descartes, mutta
siirtyvän Kantin esittämän subjekti-objektiprobleeman kaltaisen kysymyksen asettelun
kautta omaan ratkaisuunsa.
"Jokainen on tietoinen Itsen olemassaolosta
eikä milloinkaan ajattele ‘Minä en ole’. (Sarvo hyatmastitvam pratyeli na naham asmiti).
Jollei Itsen olemassaolo olisi tiedetty, jokainen
voisi ajatella ‘Minä en ole’." (Šaṁkaran Bhāsya
Brahma-Sūtraan I i. 1. A Source Book in Indian Philosophy ed. by S. Radhakrishnan and
Ch. A. Moore 1957 s. 511). "Kaikki tiedon
välineet (pramana) ovat olemassa vain riippuvaisuussuhteessa itsetietoisuuteen", sanoo
Šaṁkara – ja tässä hänen ajattelunsa näyttää
kulkevan samaan suuntaan kuin Fichten – "ja
koska tämä kokemus on oma todistuksensa
Itsen olemassaolosta". (B. S. S II iii 7, Radhakrishnan op. cit. s. 476).
Mutta Ātman, jonka täten Šaṁkaran mukaan
välittömästi tiedostamme, ei ole empiirisen tajuntamme sisältöä, se on jotakin aivan muuta
kuin mitkään objektit, jotka meille ominaisuuksineen esittäytyvät. "Kuten joku tottuu
sanomaan, kun käy hyvin tai huonosti hänen pojalleen tai vaimolleen tai muissa tämän
kaltaisissa tapauksissa, ‘minulle käy hyvin tai
huonosti’ siten siirtäen ulkokohtaisilla esineille* kuuluvia kvaliteetteja itselleen kuuluviksi,

juuri samalla tavalla hän siirtää ruumiiseen
kuuluvia kvaliteetteja, kun hän sanoo: ‘olen
lihava, laiha, kalpea, kävelen, juoksen’, ja samoin aistielimien kvaliteetteja, kun hän sanoo:
‘olen mykkä, voimaton, kuuro, yksisilmäinen’
ja samoin sisäisen elimen (antahkaranan) kvaliteetteja, halun, toiveen, epäilyksen jne. Siten
hän myös siirtää minää esittävän subjektin
(ahampratyayin) sisäiselle Itselle kuuluvaksi,
joka on läsnä ainoastaan persoonallisten tendenssien todistajana (šaksin) ja päinvastaisella
tavalla hän siirtää kaiken todistajan sisäiselle
elimelle ja muulle." (B. S. I i. 1. Radhakrishnan
op. cit. s. 478).
___________________________________
_____
* esine = kohde (nykyisin esine-sanalla ei ole
tuota merkitystä) - toim. huom.).
___________________________________
_____
Tämän sitaatin viimeinen lause osoittaa suuntaa, mihin Šaṁkaran ajattelu kääntyy hänen
käsitellessään Itseä edelleen. Myöskin "sisäinen elin", manas, tajunnan transsendentaaliset ja aprioriset muodot, käyttääksemme
kantilaista sanontaa, on tiedostamisen objekti
ja tiedostaja on tämänkin objektin ulkopuolella, siihenkin verrattuna transsendentti, sillä tajunta sinään ja itselleen (A Source Book
of... s. 507) ei voi olla millään tavoin rajoitettu. Rajoituksen tajunta on osoituksena siitä,
että Itse tajuavan subjektin perustana ylittää
kaikki tajuttavat ja ajateltavat rajoitukset (Radhakrishnan op. cit. ss. 483–484). Siten Itse ei
saata olla mikään ajateltavissa oleva esine sillä
jokaisella esineellä on rajansa. Ātman eli Itse
ei myöskään tästä syystä saata olla eräs subjekti tai yksilöllinen minä monien joukossa,
sillä moninaisuus edellyttää rajoitusta ja "yksi monista" on aina rajallinen. Ymmärrettynä
tajunnaksi on Ātman siten rajaton ja kaikkia

käsittävä. Myös avaruus ja aika kuuluvat rajoitettuun empiiriseen olevaiseen eikä Ātman
siten ole paikallinen eikä ajallinen, sillä avaruudellinen on välttämättä jaollista, mutta
todellista ei voida jakaa (Vibhuta). Sekä avaruuden että ajan universaalisuus on suhteellinen, ja "se mikä on avaruudessa rajoitettua on
myös ajassa rajoitettua". (Radhakrishnan op.
cit. 528. S. B. II 2.41). Samoin on kausaalisuuden laita. Ātmanin universaalisuus on sensijaan ehdoton.
Šaṁkaran filosofia tunnetaan myös nimellä kevalādvaitamata eli "teoria ehdottomasta
ei-kakseudesta". Käyttäessään opissaan termiä advaita (ei-kaksi) siten luopuen puhumasta "yhdestä" hän ilmaisee oivalluksensa,
ettei mikään positiivinen käsite, erityisesti ei
empiirisen moneuden piiriin kuuluva luku
yksi ole sovellutettavissa Absoluuttiin, joka
käsitteellisen kuvauksen kannalta on nirguna
eli kuvaamaton. Kaikki, mitä me siitä positiivisesti sanomme, on sentähden enemmän tai
vähemmän osuvaa viittausta. Tiedämme, että
se on, mutta empiirisen maailman lumoissa
emme tiedä, mitä se on. Mutta joka tapauksessa voimme sanoa, mitä se ei ole, nimenomaan, että se ainoana todellisuutena ei ole
kaksi. Siten Ātman, joka perimmäisenä todellisuutena perustaa tietämisemme, myös on
perusteena moninaisten objektien esiintymiselle. Ātman on Brahman. Hengen peruste on
myös maailman peruste. Mutta se, mikä on
perusteena sekä subjektille että objektille, on
tuolla puolen näiden muodostamaa kakseutta.
Siten Šaṁkara hyväksyy Sāṁkhya-filosofiassa
kehitetyn argumentoinnin, joka pyrkii osoittamaan, että henki, puruša, käsittäessään itsensä on jotakin täysin toista kuin evoluutiona ja
involuutiona avautuva aine eli prakriti, mutta
hän etsii tämän dualismin perustana olevaa
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ykseyttä. Sillä kaikkiallisen hengen lisäksi ei voi olla toista perustodellisuutta, mikä
myöskin merkitsee että kaikkiallinen henki
itse- ja tosiolevaisena on "itsevalaiseva". Itsetietoisuuden korkeimmassa asteessa ei ole
subjektia eikä objektia. Korkeimmassa periaatteessa "ei ole tiedostajan, tiedostamisen ja
tiedostetun välistä differentiaatiota". Se on
ääretön transsendentti, absoluuttisen tiedon
olemus. (Šaṁkara, Vivekacudamani s. 239,
Radhakrishnan op. cit. s. 408).
Mutta ei Šaṁkarallekaan, kuten ei Bādarāyanalle tämän "korkeimman totuuden" osoittaminen ole mahdollista vetoamalla tavanomaisiin empiirisiin tosiseikkoihin tai
loogisiin todisteluihin. Näissähän liikutaan
subjekti-objekti-dualismin
rajoittamassa
ehdollisten olioiden piirissä. Tässä piirissä kieltämättä koemme moninaisuutta, kun
sensijaan "ikuisuuden näkökulmalta" katsottuna ei Ātman-Brahmanin ohella ole
toista todellisuutta. Pyrkiessämme, niinkuin
meidän tulee pyrkiä, käsitteellisessä ajattelussamme, ristiriidattomuuteen asetamme
rajoituksia. Juuri tästä syystä kuvastuu meille
Ātman-Brahmanin ykseys ristiriitaisena siihen verrattuna, minkä empiirinen kokemuksemme meille opettaa.
Tästä syystä näyttää sittenkin olevan vielä
jotakin muuta kuin ehdoton Brahman. Tätä
kysymystä pohtiessamme astuu jo mainittu
Šaṁkaran Māyā-Avidyā-oppi eteemme. Jos
Brahman on ainoa, miksi kokemuksemme
ei sitä joka tapauksessa paljasta? Ja miksi
jopa uskonnollisessa totuudenetsinnämme
ylevässä henkisessä kokemuksessa koemme
Jumalan Īšvarana eli Herrana, korkeimpana
olentona, johon tunnemme olevamme minä-Sinä-suhteessa. Tätä merkillistä asiantilaa
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valaisevat eräät analogiat. Saatamme joskus
nähdä kuun kahtena. Kuitenkin on todellisuudessa vain yksi kuu. Näemme köyden käärmeenä ja pelästymme. Joogi loihtii eteemme
näkyjä, jotka perustuvat vain hänen omaan
olemassaoloonsa. Kuten köysi harhanomaisessa vaarinotossa näyttää käärmeeltä ja kuu
kahdelta, siten Brahman ilmenee moninaisuutena, ja kuten valo taittuu moniksi väreiksi,
siten yksilöolennot, minät ja jopa persoonallinen Brahma eli Īšvara, korkein subjekti, kosmillinen avidyāstā vapaa tajunta, joka voiman
ja tiedon täydellistymänä edustaa Māyān vaikutusalueen äärimmäistä rajaa, "rajoitettua
äärettömyyttä", ovat näiden värien kaltaisia,
joiden lähde on Brahman.
Tällainen selitys näyttää todella viittaavan senkaltaiseen illusionismiin, joksi Šaṁkaran oppia
on sanottu. Moninaisuuden mahdollistuttaja on Māyā, rajoituksen periaate, josta sanotaan, ettei se ole todellinen eikä epätodellinen
ja avidyā eli "ei-tieto" on Māyān vastine yksilöolennon tajunnansisältöä ajatellessamme.
Moninaisuus, ja siten yksilöolennot ja heidän
maailmansa, näyttävät siten olevan vain harhan ja tietämättömyyden tulos.
Kuitenkin Šaṁkaran kannalta on torjuttava
tällainen yksinkertaistettu tulkinta. Hän polemikoi ankarasti buddhalaisen idealismin käsitystä vastaan, että esineet olisivat tajunnan
tuotteita tai että ne, kuten buddhalainen "nihilismi" (šūnya-vada) esittää, olisivat "tyhjää".
Kaikki tieto, jokainen havaitsemistapahtuma, viittaa johonkin itsensä ulkopuolella olevaan, jonka olemassaolo on kieltämätön (B.
S. II 2.28), ja on tavattoman suuri ero unen
ja valveilla olon välillä. Havaintomme ovat
koeteltavissa ja tällöin valvetilamme negeeraa
(falsifioi) unemme. Mutta missään tilassa ei

valvetajunnassa tiedostettujen esineiden olemassaolo tule kielletyksi (B. S. II 2.29). Māyā
ja erityisesti sen suhde tosiolevaan on tosin
käsittämätön (Anirva-caniya), mutta "harha",
joka sisältyy olioiden differentioitumiseen.
Absoluutin ilmenemiseen, on jotakin suhteellista. Šaṁkaran järjestelmän kannalta on
puhuttava tiedon ja todellisuuden, tai jos niin
tahdotaan, tietämättömyyden ja epätodellisuuden asteista. Vain korkeimmalta "ikuisuuden näkökulmalta", jossa absoluuttinen tieto
yhtyy absoluuttiseen totuuteen ja absoluuttiseen todellisuuteen, paljastuu käytännöllisesti
katsottuna pätevä tietomme tietämättömyydeksi. Jokainen Avidyān esiintymä sisältää sekä tietoa että tietämättömyyttä, mutta tiedon
osuutta voidaan siinä lisätä, jolloin absoluuttinen totuus on suhteellisen tiedon ääretön
päämäärä. Suhteellisen ja asteellisen piirissä,
johon myös jokainen esitys Vedāntasta kuuluu, on se, joka käytännöllisesti katsottuna on
tietoa, opas vapautumisen tiellä edistäen tämän mokšan saavuttamista. Lopullinen väline
on korkein intellektuaalinen, epäkäsitteellinen
oivallus. Anubhavā, jonka ensimmäisenä vaiheena koetaan totuus: "Minä olen Brahman"
(brahmaham asmity), ja seuraavana: "Kaikki
tämä on Brahman" (Sarvam khalvidam brahma). Mitä tässä oivalletaan, voidaan myös
ilmaista sanonnalla: satcitānanda eli olemassaolo-tieto-autuus. Mutta on aina muistettava,
että tässä vain osoitetaan suuntaa johonkin,
jonka aito tietäminen edellyttää transsendentin ja jokaisessa olennossa samalla immanenttina mahdollisuutena olevan kohtaamista
aidossa kokemuksessa.
Šaṁkaran oppeja on hänen koulukuntansa
kehittänyt eri suuntiin. On tähdennettävä, että hänen monipuolisten spekulaatioittensa ja
erittelyjensä kaikkia teemoja ei tässä ole edes

kosketeltu. Hänestä on kirjoitettu tuhansia
kommentteja, terävällä dialektisella taidolla
häntä on sekä vastustettu että puolustettu.
Myöskin hänen persoonallisuutensa on nähty
eri näkökulmilta. Toisille hän esittäytyy kylmänä loogikkona, piirre, joka erityisesti tulee
näkyviin polemiikissa, joissa hän torjuu käsityksiä, joita hän pitää virheellisinä. Toisille
hän on haltioitunut mystikko. Toiset näkevät
hänen järjestelmässään selvyyden huipentuman, toiset näkevät siinä vain kokoelman ristiriitaisuuksia. Hän itse väittää, että vain se,
joka on kehittänyt henkistä näkemiskykyään,
omaa edellytyksiä hänen täyteen ymmärrykseensä.
Kukaan ei kuitenkaan voi kieltää Šaṁkaran tosiasiallista merkitystä hindulaiselle ajattelulle.
Vaikka Šaṁkara ei ole sama kuin intialainen
ajattelu, kukaan ei voi häntä sivuuttaa intialaista ajatusmaailmaa lähestyessään.
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Kuva Pentti Salonen

Yrjö Härkänen

Totuus on elämässä ja jumaluudessa kiinni

Mikä olisikaan lähempänä ruusuristiläis-

ten sydäntä, ellei totuuden etsintä? Mutta
mitä me silloin tavoittelemme?
Kun tarkastelee ihmisen elon kaarta, ei hän
liene koskaan valmis – mutta sittenkin aina.
Koskaan ei ole valmis ihmisenä, mutta aina on oltava valmis tahtomaan, tekemään,
sanomaan viimeisen sanansa ja lähtemään,
luovuttamaan paikkansa, elämänsä, oltava
valmis. Kuitenkaan ihminen ei ole silloin
valmis. Ollaanko tässä totuuden ytimessä?
Totuus värittyy elämän myötä. Jos totuus
käsitetään vakiona, se ei ole elävä, ei silloin
ihminen eikä luontokaan.
Mitä elämä sitten on? Määrittelisin elämän
käsittävän koko universumin avaruudellisesta äärettömyydestä alkuhiukkastasolle.
Tällöin elämä käsittäisi kaikki avaruuden
olemassaolevat tähdet ja galaksit sekä pimeät aukot, kaikki olennot eri olomuodoissaan; maapallolla ihmiset, kasvi- ja
koko eläinkunnan aina alkuhiukkastasolle
saakka; auringonvalon, maapallon meret,
järvet, joet, lammet, pohjavedet, tulivuoret…
Itse jaan totuuden subjektiiviseen, objektiiviseen ja absoluuttiseen totuuteen. Subjektiivista totuutta ohjaa henkilökohtainen
katsanto, objektiivisessa totuudessa saavutetaan ulkokohtainen ote tarkasteltavaan
asiaan ja absoluuttinen totuus on äärettö-
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mänä ihmisen hyvin vaikea mieltää. Kahta
ensimmäistä totuuslajia yhdistää muuntuvuus aikaperspektiivissä. Niin se vaan on.
Elämässä mikään ei pysy paikallaan ja totuus on elämässä kiinni. Kuitenkin absoluuttinen totuus on pysyvä.
Totuuden etsintää voi harrastaa tutkimalla viisaiden ajattelijoiden kirjoituksia
ja puheita, mutta syvimmin totuutta ehkä lähestyykin elämällä omaa elämäänsä.
Käymällä läpi haasteita, kriisejä, surua,
menetyksiä, ja toisaalta kokemalla onnea,
hyvyyttä ja siunausta.
Henkilökohtainen ote totuuden etsinnässä, oma elämä, on kuin lukisi omaa kirjaa. – Totta vie olet sen arvoinen. Se on
sinulle kirjoitettu kauan ennen sinun syntymääsi. Sinulle yksinoikeudella, sinun siivusi elämästä. Se kannattaa tutkia perin
pohjin, sillä toista samanlaista ei ole.
Elämä muuttuu koko ajan, ja totuus värittyy sen myötä. Mutta absoluuttinen totuus ei muutu, se on jumaluudessa kiinni.
Sen etsiminen haastaa meidät tavoittelemaan äärettömyydestä sitä yhteistä nimittäjää, joka yhdistää kaiken olevaisen.
Pohtikaamme näitä yhdessä ja kukin tahoillamme!
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FORUM HUMANUM SYKSY 2021
NETTILUENNOT:
SYVÄSUKELLUS HENGEN MAAILMAAN
Forum Humanum on vuodesta 1993 saakka jatkunut, vapaaehtoisin voimin toteutettu avoin henkisen kasvun luentosarja. Syys- ja kevätlukukausien aikana on vuosittain

Helsingin yliopistolla Porthaniassa toteutettu yhteensä noin 25 luentoa keskusteluineen.
Luentosarja täytyi keskeyttää koronan takia maaliskuussa 2020. Jatkamme kesken jäänyttä
sarjaa nettiluentoina syys-lokakuun aikana kahdeksana keskiviikkona Zoomissa.
Seuraa katseluohjeita FaceBook -sivuillamme osoitteessa https://www.facebook.com/
ForumHumanumFinland/

Loka-marraskuu keskiviikkoisin klo 18.00
Avaan musiikin terapeuttista käyttöä
sekä teoriatiedon että käytännön kokemustiedon kautta. Sisällytän esitykseeni havainnollistavia esimerkkejä sekä videoiden että äänitteiden
muodossa. Näin esityksen yhteydessä
mahdollistuu myös musiikin omakohtainen kokeminen.

Ke 6.10. Mikko Romppanen: Musiikin siivin hengen taivaalle
Tässä esityksessä johdattelen teidät musiikin kuntouttavan ja hoitavan potentiaalin äärelle tarkastelemalla musiikkia
kehon, mielen ja sielun näkökulmista.
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Mikko Romppanen on musiikkiterapeutti (FM) ja lehtori (AMK). Hän toimii
tällä hetkellä sosionomien opettajana
ammattikorkeakoulussa erikoisalueenaan mm. musiikin kuntouttava käyttö
ihmissuhdetyössä. Mikko toimii niin
ikään opettajana sekä musiikkiterapian ammattiopinnoissa että perusopinnoissa eri puolilla Suomea.

Ke 27.10. Antti-Juhani Wihuri:
Mindfulness ja valaistumisen polku
Mindfulnessia eli hyväksyvää tietoista
läsnäoloa on jo pitkään hyödynnetty niin
työssä, terveydenhuollossa, psykoterapiassa kuin koulussakin. Mutta kuinka
pitkälle se voi viedä meitä henkisellä polullamme? Mikä on mindfulnessin suhde
idän perinteiden valaistumisen ihanteeseen? Ja mistä ylipäätään valaistumisessa on kysymys?
Antti-Juhani Wihuri on johdon ja työyhteisöjen valmentaja ja mindfulness -ohjaaja, jolla on lähes 30 vuoden kokemus
meditaation harjoittamisesta. Hän on
mindfulnessin työssä hyödyntämisen
pioneereja.

Ke 3.11. Johanna Blomqvist: Todellisuutta ymmärtämässä
Todellisuus on fyysinen ja henkinen.
Voisivatko nämä kaksi puolta kohdata
ja nostaa meidät aivan uudelle tasolle?
Mitä moderni fysiikka kertoo meille todellisuudesta?
FT Johanna Blomqvist on fyysikko, luennoitsija, kouluttaja ja kansainvälisestikin
julkaissut kirjailija. Työssään hän yhdistää ainutlaatuisella tavalla eri aloja ja
menetelmiä liikkuen usein myös tieteen
rajamailla. Viimeisimmässä kirjassaan
Hypertodellisuus - Olet olemassa ja
merkittävä, hän käsittelee todellisuuden
olemusta; mitä todellisuudesta tiedämme ja mitä se tarjoaa meille.
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Ke 17.11. Jeremy Qvick: Kristus,
Mikael & Uusi Ihmisyys
Ke 10.11. Mauri Lehtovirta: Onko
uuden uskonpuhdistuksen aika?
Kansankirkkomme on kriisissä. Sen jäsenmäärä on viime parinkymmenen
vuoden aikana pudonnut kymmeniä
prosentteja. Onko kirkon käsitys iankaikkisesta elämästä ja kadotuksesta aikansa elänyt? Entä vanhatestamentillinen
jumalakuva? Mitä Jeesus todella opetti?
Onko synnin palkka kuolema, vai uusi
elämä?
Mauri Lehtovirta oli Forum Humanumin
sihteeri. Mauri Lehtovirta kysyy ja esittää
vaihtoehtoja, joihin on aika tarttua. Hän
on kirjoittanut kirjan Jeesuksen Jooga,
joka on kuunneltavissa ja luettavissa
osoitteessa http://www.ruusuristi.fi/julkaisut/aanitteet/
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Näinä haastavina vuosina on käynyt selväksi, että meidän on luotava uusi käsitys siitä, mitä on ihmisyys ja millainen
on se maailma, jossa tahdomme elää.
Ellemme itse luo omaa suhdettamme
niihin, saattavat ulkomaailman valmiit
mallit ohjata näkemyksiämme, ja koko
elämäämme kohti arvotonta ja merkityksetöntä ”ikuisen maanantain maata”.
Juuri tänään meillä on mitä suurin mahdollisuus ottaa askeleita kohti vapaata
Mikael-tietoisuutta ja rakkaudellista olemista, jonka perustana on Kristus, ihmiskuntamme korkeampi itse.
Jeremy Qvick on kirjailija, tietoisuus- ja
piirityöskentelyn ohjaaja. Hänen luentonsa perustuvat siihen, kuinka voimme
yhdessä luoda kokemuksellisen yhteyden uuteen ihmisyyteen.

Ke 13.10. Taavi Kassila: Sokrates ja
mietiskelyn taika
Länsimaisen filosofian isä Sokrates ei ollut
vain filosofi, vaan samalla myös mystikko.
Harjoittihan hän filosofiaa viisauden jumalattaren jumalallisessa näyssä useamman kerran syvällisen mietiskelyn tuloksena. Millaista on Sokrateen mietiskely?
Paneudun esitelmässäni sekä Sokrateen persoonaan, hänen ajatteluunsa
että meditaation teemaan. Molemmista
olen kirjoittanut kirjan. Sokrates ja rakkauden tikapuut sekä Meditaation kultainen kirja.

Ke 20.10. Ulla Ahmavaara: Meditaatio ja henkinen tiedostaminen
Tutustumme ihmisen tietoisuuden
yleisimpiin kehityspiirteisiin historian
kuluessa ja siihen, miten ihminen voi
meditatiivisella harjoittelullaan vahvistaa tietoisuuttaan. Tutustumme myös
joihinkin meditatiivisiin harjoituksiin.
Taustana on Rudolf Steinerin antroposofisen hengentieteen lähestymistapa.
Ulla Ahmavaaralla on pitkä ura Steinerpedagogina.

Taavi Kassila on elokuvaohjaaja, kirjailija
sekä jooga- ja meditaatio-opettaja. Hän
on ohjannut 50 elokuvaa ja TV-ohjelmaa
ja kirjoittanut 25 kirjaa.
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Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain
Ylisiin vai alisiin...

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

Ke 24.11. Antti Savinainen; Onko
jälleensyntymisestä todisteita?
Onko jälleensyntyminen asia, joka kuuluu uskomusten piiriin vai voiko siitä olla
objektiivisia todisteita? Lasten jälleensyntymismuistojen empiiristä tutkimusta on tehty Virginian yliopistossa jo yli
50 vuoden ajan. Vaikuttaa vahvasti siltä,
että eri puolilla maailmaa on hyvin nuoria lapsia, joilta on vahvistettavia muistoja aikaisemmin eläneen persoonan
elämästä. Pohdin esityksessäni eri näkökulmista, miten näitä havaintoja voisi
selittää.
FT, dosentti Antti Savinainen toimii fysiikan opettajana lukiossa. Häntä kiinnostaa erityisesti tieteen ja henkisen tiedon
kohtaaminen.
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Kuva Annikki Niskanen
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Eevi Kelpo

Isoäiti Mona Polaccan ja Vanhimman Nii Gaani Aki
Ininin viestit ihmiskunnalle

Osallistuin Shamanic Wisdom Summit -ta-

pahtumaan netissä heinäkuun loppupuolella.
Tapahtumassa monet alkuperäisväestön opettajat jakoivat viisauttaan eri puolilta maapalloa
viiden päivän ajan. Tässä jaan lyhyesti kahden
isovanhemman esityksistä, joissa molemmissa
käsiteltiin kertomuksellisuutta todellisuuden
kuvaajana ja opetuksen välineenä.
Hopi, Hawasupai ja Tewa isoäiti Mona Polacca on sosiaalityön maisteri, 13 alkuperäisväestön isoäidin neuvoston jäsen, YK:n
alkuperäisväestön neuvostojen jäsen ja aihepiirin kirjoittaja, puhuja ja kouluttaja. Hän
johtaa Turtle Island Projektia, ja työskentelee
alkuperäisväestön ihmisoikeuksien, mielenterveyden, riippuvuuksien ja väkivallan aihepiirien parissa. Hänen mukaansa alkuperäisväestöt
ovat tulleet pimeän ajan läpi, odottaneet kotelossaan, ja etenkin isoäidit ovat murtautuneet
ulos pimeästä, näkevät kauneuden maailmassa ja toisissamme, avaavat siipensä, lähentyvät
maailmaa avosydämin, rakkaudella, toivolla,
myötätunnolla, uskolla, ja pyyteettömyydellä.
Isoäiti Mona Polacca aloitti pitkällä rukouksella. Hän tuntui rukouksessaan puhuvan vanhalle ystävälle, hyvin tuttavallisesti ja tottuneesti,
hän jakoi monia kiitoksia kaikista asioista jotka
pidämme helposti itsestäänselvyyksinä, ja hän
toivoi hyvää nettitapaamiselle ja siihen osallistuville. Isoäiti aloitti puhumalla siitä mitä oppineisuuden voidaan ajatella merkitsevän ja
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miten sen näkyvän. Todelliset opetukset on
saatu luonnosta. Esivanhemmat ovat jättäneet
meille opetuksia ja ohjeita. Opetuksia on löydetty vedeltä, kiviltä, erityisiltä profeettakallioilta. Isoäiti herätti kuulijat ajattelemaan pyhän
paikan merkitystä: omaa kotiseutuamme, sen
vesiä, maita, alueita, ja kehotti suojelemaan
näitä pyhiä paikkoja. Uskontomme on meidän
suhteemme veteen, maahan, taivaaseen, mikä
on myös perusselviytymistä! Saamme kaiken
tarvitsemamme Äiti Maalta. Maalähtöiset lääkkeet, maayhteys on korvaamatonta.
Isoäiti kertoo henkilökohtaisen tarinan kautta,
miten se alkukertomus, mikä hänelle pienenä
kerrottiin, osoittautui elämän myötä todeksi. Hän herättää pitämään mahdollisena, että
luomiskertomus, alkukertomus on totta. Hän
kertoo neljän värin tarinan: Aluksi oli neljä sisarusta: musta, valkoinen, punainen ja keltainen.
Luoja, Suuri Henki, antoi kullekin siemenen,
vettä, ja istutuskepin. Hän osoitti kullekin sisarukselle oman alueensa – Mustalle Afrikan
mantereen, Valkoiselle Euroopan mantereen,
Punaiselle Amerikan mantereen ja Keltaiselle
Aasian mantereen. Luoja sanoi kaikille: Pitäkää huolta maasta! Sen jälkeen hän jatkoi: osa
teistä unohtaa tämän, ja alkaa tuhota Äiti Maata. Ja osa teistä muistaa; ja niiden jotka muistavat, tehtävä on muistuttaa sisaruksiaan. Nyt
on tullut se hetki, että Punaiset veljet ja sisaret
muistuttavat muita veljiä ja sisaria, jotka ovat
unohtaneet pitää huolen maasta.

Meidän tulisi muistaa miten kallisarvoista vesi on. Voimme aamulla siunata veden, kiittää
sitä, antaa siitä kasveille, juoda sen. Voimme
ulos lähtiessämme heti aamulla, vetää ilmaa
keuhkoihimme, nostaa kädet ilmaan, tervehtiä
Ilmaa, koskettaa käsin Maata, ja siunata itsemme.
Vanhin Nii Gaani Aki Inini (Dr. Dave Courchene) on Anishinaabe kansan tiedonhaltija (Knowledge Keeper) ja Turtle Lodgen
eli Kilpikonnaloosin perustaja, jossa jaetaan
muinaista alkuperäistietoa. Hän on järjestänyt
useita pyöreän pöydän kokoontumisia ja matkustanut kansainvälisesti edistäen visiotaan,
johon kuuluu nuorten tutustuttaminen Maahan ympäri maailman ja vanhinten yksilöllisyyden tukeminen ja rauhan edistäminen.
Hänen aiheenaan oli tässä nettisummitissa Alkuun palaaminen. Hänen opetusosionsa oli
hyvin intuitiivista ja luonnollisen oloista opetusta. Hän aloitti kertomalla, että unet ja näyt
ohjasivat elämää aiemmin. Oli oletuksena, että
ollaan yhteydessä Hengen kanssa. Hän kertoi
omakohtaisen kokemuksen, miten hän yritti
selvitä vihansa kanssa, liittyen siihen, mitä hänen kansallensa tehtiin. Vanhimmat ja isoäidit
auttoivat häntä perustamaan Kilpikonnaloosin, tuomaan yhteen eri kansat ja kansallisuudet jotka haluaisivat oppia heidän tarinoistaan
ja opetuksistaan. Tärkein on henki sisällämme,
sanovat vanhimmat. Etenkin isoäidit tuntevat
elämän pyhyyden. Vain hengessä voit antaa
anteeksi, voit saavuttaa anteeksiannon tason.
Maa on elävä. Maaäiti on kaunein nainen jonka voit kuvitella. Hän hymyilee. Hän itkee.
Huolehtii, antaa rajatta. Vain hengen yhteydessä voit löytää vastauksen, ratkaisun, miten
toimia. Intiaaneille se on helppoa. Jos haluat
vaikkapa olla ystävällinen, niin tuon ystäväl-

lisyyden hengen, joka ohjaa, auttaa, ja täyttää
sinut, sen hengen puoleesi vetämiseksi sinun
on oltava tuo ystävällisyyden henki, jotta voisit
vetää sen puoleesi! Kun Luoja antaa unelman,
ja unen, Hän antaa myös kaiken, mitä unen
toteuttamiseksi tarvitaan. Kilpikonnan henki
vetää puoleensa totuuden. ”Minun tuli uskoa
unelmani toteuttamiseen, kuunnella, olla ohjattavissa, että tämä unelma voisi tapahtua.”
Nyt elämme kriisin aikaa. Tällä hetkellä vanhuksia kuolee paljon. On tärkeää tallentaa
tietoa, opetuksia, yhdistää ja kutsua apuun
viisauden haltijoita, tiedon haltijoita, kantaa
tietoa, ottaa tietoa kiinni, meidän tulee myös
olla tietoisia Luojan lakisääteisyyksistä, meidän
tulee tulla ystävällisemmiksi, ja antavammiksi. Meidän tulee tukea nuoria ihmisiä jotta he
voisivat kokea maan. Kun saat yhteyden maahan, esi-isiin, hellä tuuli koskettaa sinua, se on
merkki että esi-isät ovat täällä. Linnut laulavat,
luonto elää, antaa viestejä, kuulet puiden laulun. Se on elämän laulu.
Joskus tunnet itsesi yksinäiseksi. Et ole koskaan yksin. Esivanhemmat ovat aivan vieressäsi. Se on hyvin todellinen maailma.
Alkuperäiskansat omaavat korkeampaa tietoa
tästä asiasta. Pyhä piippu kutsuu Henkeä tulemaan – etkä voi hallita Henkeä. Se on nöyryyden Henki. On olemassa korkeampi tie joka
ohjaa sinua!
On tärkeää jakaa, olla ystävällinen ja hyväntahtoinen, antaa, ja ennen kaikkea rakastaa.
Rakkaus on kaikista vahvin voima, ja se voi
muuttaa maailman.
Me emme ole aineellisia ihmisiä, olemme henkisiä ihmisiä. Minun rahayksikköni on hyväntahtoisuus. Mitä hyväntahtoisempi olen, sitä
61

enemmän saan; sitä enemmän yltäkylläisyyttä
minulla on. Se on Hengen laki. Kun kävelet
Luojan polkua, ei ole olemassa köyhyyttä. On
vain yltäkylläisyyttä. Hengen, ja elämän yltäkylläisyyttä. Ole vain hyväntahtoinen.
Isoäidit sanovat, että ihmisinä olemme epätäydellisiä. Suutumme, teemme asioita joita meidän ei pitäisi tehdä. Voimme tehdä virheitä.
Meidän tulee oppia noista virheistä. Luoja antoi meille kauniin lahjan nimeltä valinta. Voit
olla mitä vain, mitä haluat. Jopa paha ihminen.
Mutta on olemassa seuraukset. Minä haluan
olla hyvän puolella, saadakseni sen elämän vastineen. Elämänvastainen toiminta on se mitä
nimitämme pahaksi. Rohkeuden laki on aina
kannustamassa meitä tekemään oikein. On
helppo tehdä väärin. Ja on vaikea kuulla ääni
sydämessämme joka neuvoo meitä tekemään
sen mikä on oikein. Ota aikaa ollaksesi hiljaisuudessa, silloin mieli hidastuu. Mene maan
läheisyyteen – järvelle, veden ja puiden ääreen.
Puun oksat väistävät sinua, jos olet vihainen.
Kun sinulla on hyvä sydän ja sytytät tupakan,
nuo samat lehvät tavoittelevat sinua. Laita selkä puuta vasten, alat haistaa maan. Voit puhua
puille. Varo miten käyttäydyt, puut kuulevat ja
kertovat toisille puille, viesti kulkee. Aina on
elämää todistamassa. Maailma kärsii henkisestä identiteettikriisistä. Ei tiedetä ketä ollaan
ja mikä on ihminen. Ei tiedetä mitkä ohjeet
saimme alussa. Kilpikonnalooseihimme on
tervetullut kuka tahansa, hän voi tuoda lahjan,
ja osallistua, järjestää – opetusoikeuden pidämme omillamme ja annamme lapsillemme.
Nauramme paljon kokouksissamme, kiusoittelemme. On ilo voida nauraa, olemme sellaisia. Henki pitää yhteydestä ja ilosta.
Seuraavaksi Vanhin Nii Gaani Aki Inini halusi jakaa seitsemän pyhää lakia, joita edustaa
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seitsemän eläintä. Kukin eläin tuo erityisen
lahjan, ja opetuksen, kuinka ihmisen tulisi elää Äiti Maan päällä. Kilpikonnaloosi on
palauttanut ja jakanut nämä seitsemän pyhää
lakia, kun etsimme rauhaa tänä erityisenä aikana. Ihmishengen matkalla on kaikkien kansojen hyvä muistaa nämä seitsemän pyhää
lakia.

Neljännen lahjan tuo Isojalka, Sabe. Se on
rehellisyyden lahja. Älä koskaan valehtele tai
juorua, koska se repii yhteisön hajalle. Älä puhu toisista muuta kuin hyvää. Ole rehellinen
itsesi ja toisten kanssa. Puhu sydämestäsi. Ole
uskollinen sanallesi. Saben viesti on: tee mitä
sanot. Ennen meille riitti kädenpuristus: sopimukset tehtiin sydämestä, ja siirrettiin käteen.

Ensimmäisen lahjan tuo Puhveli, symboloiden yhteyttä opetuksen henkeen. Hän tuo
kunnioituksen. Kunnioita kaikkea elämää
maan päällä, kunnioita vanhimpia ja kaikkien kansojen ihmisiä. Kunnioituksen ydin on
antaminen.

Viides lahja on rakentajan lahja ja se tulee majavalta: se on viisaus. Viisauden tunteminen on
sen tietämistä, että sinulla on lahja. Jokaiselle
on annettu yksilöllinen lahja, joka määrittää
meidän yksilöllisyytemme. Tunnetko sinä sinun lahjasi? On viisautta tuntea kuka olet. Majavalla on terävät hampaat: ne kasvaisivat liian
pitkiksi jollei se käyttäisi niitä. Se ei voisi syödä
enää, ja kuolisi. Jos emme käytä lahjojamme
jotka meille on annettu, me voimme sairastua.
Osoita viisautta käyttämällä lahjaasi rakentaaksesi paremman, rauhallisen maailman.

Toisen lahjan tuo Kotka – Rakkauden lahjan. Toimi aina rakkaudella. Rakasta Luojaa,
rakasta Maata. Rakasta itseäsi, perhettäsi ja
kaikkia ihmisiä – he ovat veljiäsi ja siskojasi.
Kotkan henki on johtajuuden henki, siihen
liittyy johtajan sauva ja visio. Johtaja seuraa rakkauden lakia, ja rakastaa kaikkea kansaansa. Todellisella johtajalla ei koskaan ole
seuraajia. Todellinen johtaja opastaa ihmiset
takaisin itseensä – koska olemme kaikki johtajia, siinä miten haluamme elää elämämme!
Johdamme parhaiten hyväksymällä ne velvollisuudet ja vastuut jotka olemme saaneet
Luojalta, kuinka olla äiti, isä, teini-ikäinen ja
niin edelleen.
Kolmannen lahjan tuo äitikarhu. Se on rohkeuden lahja. Äitikarhu on valmis kuolemaan pitääkseen poikasensa tai antaakseen poikasensa
selviytyä, ja hän myös tietää kun on aika antaa
poikasen mennä, hän tietää kun poikanen on
kypsä selviytymään omillaan. Äitikarhu päättää,
milloin aika on kypsä. Äitikarhun lahja on rohkeus tehdä oikein elämässä. Rohkeus: kuuntele sydäntäsi. Vaatii rohkeutta tehdä oikein.

Susi tuo kuudennen lahjan, se on nöyryyden
lahja. Susi kertoo, että Luoja rakastaa meitä
kaikkia samalla tavalla. Kukaan ei ole ylempiarvoinen eikä kukaan alempiarvoinen. Kaikki
olennot suuressa elämän ympyrässä, huolimatta kaikesta monimuotoisuudesta ja identiteeteistä, ovat yhtä rakastettuja. Paras tapa
ilmentää nöyryyttä on antautua Luojan tahdolle ja voimalle. Antautua Äiti Maan rakkaudelle ja huolehtia hänestä. Me olemme vain yksiä
olentoja monen olennon joukossa, meidän
tulee huolehtia toinen toisistamme. Susi kumartaa päänsä edessäsi, se kunnioittaa sinua
ihmisolentona. Suden neuvo pähkinänkuoressa on: ajattele toisia ennen itseäsi. Nöyrry Suuren Hengen edessä olemalla kiitollinen.
Viimeisen, seitsemännen lahjan tuo isoäiti kilpikonna. Se on Totuuden lahja, joka sanoo: etsi

aina totuutta. Totuuden tunteminen on näiden
seitsemän opetuksen kävelemistä omassa päivittäisessä elämässä. Selässään kilpikonnalla on
kolmetoista merkkiä, edustaen kuun kiertoja, elämän kiertoa. Yhdeksän kuuta symboloi
lapsen kasvua äitinsä luona ja luku neljä kuvaa
elämän tasapainoa, neljää vuodenaikaa, neljää
ihmiskansaa. Kilpikonna-isoäiti puhuu sinulle
vain kerran. Jos oppi ei mene perille, niin harmi. Hän on niin tiukka. Sinulla tulee olla kurinalaisuutta elämässäsi.
Nämä opetukset ovat universaaleja, kaikkia
koskettavia. Sinä olet itse asiassa alkuperäistä
väestöä. Se on sinun geneettisessä muistissasi. Sinun esivanhempasi ovat välittäneet nämä
opetukset nykyiselle sukupolvelle. Meidän tulee oppia yhtenäisyyden henki, meidän tulee
huolehtia Maasta ja tulevista lapsista. Jokaisen
päätöksen edellä meidän tulee kysyä: auttaako
tämä lapsia? Antakaamme meidän ohjata laivaa hetken ajan, takaan teille että me emme
ohjaa laivaa kallioille, vaan poukamaan jossa tulee rauha. Tulee rauha tähän maailmaan.
Emme ehkä näe sitä oman elämämme aikana,
mutta tunnemme varmuutta lähteä tästä maailmasta tietäen että on valo jota nuoret voivat
seurata, ja se on esivanhempiemme johtajuuden ydin.
Lisää isoäiti Mona Polaccan projekteista: faithinhumanrights.org ja grandmotherscouncil.org
Lisää vanhin Nii Gaani Aki Ininin projekteista: turtlelodge.org ja turtlelodge.org/the-seven-sacred-laws
Shamanic Wisdom Summit: shamanismsummit.com
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Eteläinen Rautatiekatu 16 00100 HELSINKI

info@aatma.fi 09 – 693 3339 www.aatma.fi
Sender Pablo:
Korkeamman tietoisuuden evoluutio
Pablo Sender on koonnut H.P.
Blavatskyn opetuksia systemaattiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi tähän teokseen. Kirja kuvaa henkisen
olemuksemme perimmäistä
luonnetta ja tietoisuutemme
avartumista Evoluution myötä. Löydät kirjasta myös H.P.
Blavatskyn ehdottamia itsetuntemusharjoituksia sekä
meditaatioita.
Teosofinen Seura 2021. 204 s. Sid. 25,-

Harva Uno: Lappalaisten uskonto
Lappalaisten uskonto
käsittelee saamelaisten uskonnollista elämää. Kirja johdattaa
lukijansa vainajien ja
seitojen palvontaan,
saivohenkiin, karhunpalvontaan, luonnonjumaliin, synnytyksenjumalattariin sekä kodin-, metsän- ja vedenhaltioihin ja noitien
merkitykseen.
Kirjokansi 2021. 186 s. Nid. 28,--

VehreäMyllyniemi Satumaarit:
Ylilionnollinen sota 1939-1945
Yliluonnollisen sodan kertomukset ovat tavallisten
ihmisten arkoja muistoja.
Selittämättömiksi jääneet
kokemukset ovat antaneet
toivoa, lievittäneet pelkoa
ja auttaneet valmistautumaan pahimpaan. Erilaiset
enteet ja aavistukset omasta, läheisen ihmisen tai
maan kohtalosta olivat yleisiä. Sotilaan kuolema paljastui unessa, rintamalla
kaatuneiden nähtiin palaavan kotiovelleen.
SKS 2021. 227 s. Sid. 27,- TARJOUS.

Steiner Rudolf:
Kohti uutta rakennustaidetta
Kahdeksan 12.12.1911 ja
26.7.1914 välisenä aikana
pidettyä esitelmää ensimmäisen Goetheanumin arkkitehtuurin perusteista, sen
liittymisestä ihmiskunnallisten rakennusten jatkumoon, kuusi toiseen Goetheanumiin liittyvää liitetekstiä, Marie Steinerin
johdantotekstejä ym.
Goetheanistisen taiteen yhdistys 2021. 214 s. Nid.
25,-

Broo Måns:
Bhaktin filosofia ja käytäntö
Teos sisältää kaksi bhaktia
esittelevää ja nykyhindulaisuudelle keskeistä sanskritinkielistä tekstiä suomennoksineen ja kommentteineen sekä taustoittavan
johdantoluvun. Sandilyabhakti-sutra käsittelee
bhaktia Intian perinteisen
filosofian käsitteillä. Naradabhakti-sutra on puolestaan
tyyliltään helppolukuisempi
lähestyen bhaktia ekstaattisen harjoituksen kautta.
Gaudeamus 2021. 286 s. Nid. 25,- TARJOUS.

Geshe Pema Dorjee:
Buddhalaisia opetuksia mielestä

Pidämme mieltä itsestäänselvyytenä, mutta emme
juurikaan tunne sitä ja sen
toimintamalleja. Buddhalaisuuden mukaan häiritsevät
ja tuhoavat tunteet ovat
fyysisten ja mielen ongelmien lähde. Vaikka mieli on
monimutkainen ja vaikeasti
hallittava, voimme päättäväisellä harjoittelulla saada
sen hallintaan. Geshe Pema
Dorjee antaa tässä kirjassaan kallisarvoisia työkaluja
mielen harjoittamiseen.
Biokustannus 2021. 100 s. Nid. 20,-
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