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Jarmo Anttila

Pääkirjoitus

Syyskausi on nyt lopuillaan ja se on ollut Ruusu-

Ristissä taas työntäyteinen. Koronarajoitukset ovat
hellittäneet ja yleisöä on käynyt vilkkaasti esitelmätilaisuuksissa. Mika Kunnasvaaran äänimeditaatio
oli poikkeava esitys, jossa hän loihti uskomattomia äänimaisemia lukuisilla eri soittimilla ja myös
erilaisilla laulutekniikoilla. Varsinkin suurten kongien loihtima ääni vei minut kosmisiin sfääreihin
avaruuden äärettömyyteen. Tilaisuus oli huikea
meditaatio, ainakin minulle, sillä harvoin vierähtää tunti silmät kiinni eikä edes huomaa ajankulua.
Toinen merkittävä tilaisuus oli nimetty Pekka Ervast seminaariksi. Se sattui sopivasti isänpäiväksi
ja myös Ruusu-Ristin syntymäpäiväksi. Tarkoitus
oli juhlistaa uutta Erik Gullmanin kirjoittamaa
PE:n elämäkertaa. Juhlahan jäi edellisvuonna pitämättä koronan vuoksi. Kirjan saattoi lopulliseen
muotoon työryhmä: Antti Savinainen, Matti Koskinen, Rauno Rinkinen, Jouni Marjanen ja Jukka
Lindfors. Yhteistyötä tehtiin siis eri työmuotojen
ja yhteisöjen kesken. Tämä on onneksi ollut jo
varsin vakiintunut tapa uusissa kirjaprojekteissa
viime vuosina. Rauno Rinkinen kirjallisuusseuran
puheenjohtajana toivotti avausmusiikin jälkeen
varsin runsaan yleisön tervetulleeksi ja esitti kiitokset Kulmakoulusäätiölle, joka mahdollisti kirjahankkeen taloudellisen puolen. Jouni Marjanen
kertoi huumorilla höystäen Pekka Ervastin Kalevala tutkimuksista ja miten ne otettiin silloisen tiedemaailman taholta vastaan. Eikä noissa asenteissa
ole tainnut paljoakaan muutosta tulla sadan vuoden aikana. Erik Gullman lausui hurjaan tyyliinsä
oman runonsa, toki varoittaen ja kehottaen pitä-
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mään penkistä kiinni. Varoitus olikin paikallaan,
sillä runo oli varsin väkevä, kuten esityskin. Hän
kertoi myös omasta henkisestä tiestään eli miksi
hän innostui jo yli neljäkymmentä vuotta sitten
Pekka Ervastista. Itse pidin puheen tuossa tilaisuudessa otsikolla:

Ruusu-Risti sata vuotta.
”Tänään on isänpäivä ja samalla myös RuusuRistin perustamispäivä. Saamme kiittää olemassaolostamme ennen kaikkea Suomen merkittävintä
tietäjää Pekka Ervastia. Voimme hyvällä syyllä pitää häntä Ruusu-Ristin ja monen muunkin henkisen työmuodon aatteellisena isänä täällä Suomessa.
Se, että Ruusu-Risti on toiminut sata vuotta, on
ennen kaikkea hänen ansiotaan. Hänen opetuksensa teosofiasta, Kalevalasta, ruusuristiläisyydestä ja esoteerisesta kristinuskosta ovat kestäneet
ajanhammasta, koska ne ovat ikuisuudesta kotoisin. Kun ajattelemme henkisten liikkeiden historiaa, niin voimme nähdä kuinka ne aika ajoin ovat
maailmassa esiintyneet. Siksi Pekka Ervast onkin
todennut, että Aikain viisaus, teosofia, on ikuinen
virta, mutta aika ajoin se on voinut painua myös
piiloon maan alle, ollen täten esoteerinen ja vain
harvojen tiedossa. Kun aika on ollut otollinen, on
se taas noussut esiin. Helena Petrovna Blavatskyn
työn ansiosta se taas nousi esiin Teosofisen Seuran perustamisen myötä 1875. Vaikka tuo virta
hänen kuoltuaan haarautui moniin uomiin jo sata
vuotta sitten, on se yhä julkinen ja vaikuttaa mo-

nin eri tavoin. Moni tämän päivän ihminen ei sitä nen näistä ja kun hän tuli henkisessä maailmassa
välttämättä tunnista, mutta me voimme tunnistaa vihityksi suomalaisiin mysteereihin, kuten hän itja tunnustaa, mistä se on saanut alkunsa.
se sanoo, hän rohkaistui kirjoittamaan Kalevalan
Avaimen. Eino Leino sitä aikanaan ylisti, sanoen
Pekka Ervast tahtoi olla H. P. Blavatskyn ritari, jo- sen olevan meidän oma ikkuna teosofiaan. Tuo
ka kehotti seuraajiaan paneutumaan siihen uskon- avain on tietysti teosofia. Se avaa meille niin mentoon, jonka pariin on syntynyt. Täällä Suomessa neet kuin nykyisetkin uskonnot, mytologiat, filosose oli kristinusko ja siihen Pekka Ervast opetuksis- fiat ja vertauskuvalliset kasvatusjärjestelmät, kuten
saan paneutui erityisellä ponnella lukuisissa kirjois- vapaamuurariuden.
saan ja esitelmissään. Hänen mukaansa oli Jeesus
Kristuksen myötä todella syntynyt Uusi Liitto ja Tämän kaiken on Pekka Ervast meille osoittanut
avattu uusi polku henkisen itsekasvatuksen tielle. ja opettanut. Ruusu-Risti on sadan vuoden ajan
Se on Vuorisaarnan tie, jota kulkemalla ja sen oh- pyrkinyt pitämään nuo opetukset esillä toiminnasjeita noudattamalla voi päästä totuuden tietoon ja saan ja kirjallisuuden avulla, että se olisi kaikkien
löytää uuden elämän. Tuo uusi elämä on kasva- saatavilla.
mista myötätunnossa ja lähimmäisen rakkaudessa.
Olihan jo Buddha ja Laotse siihen kehottaneet, Esoteeristen liikkeiden ja taiteen tutkimus ovat
mutta Jeesuksen työn myötä se sai uuden voiman. tuoneet esiin suurelle yleisölle sen minkä sain kuulla jo 50 vuotta sitten kun tulin Ruusu-Ristiin. On
Olemme olleet onnekkaita saadessamme syntyä vaikea arvioida Ruusu-Ristin merkitystä ja vaiSuomeen ja tähän aikaan. Meillä on mahdollisuus kutusta objektiivisesti Suomen kansan henkisen
lukea maailman pyhiä kirjoja omalla äidinkielellä. kasvun ja tietoisuuden edistäjänä. Siihen se on kuiTätäkin voi osin pitää Pekka Ervastin ansiona. tenkin pyrkinyt ja pyrkii edelleen. Ehkä myöhemHän kirjoitti myös Suomen ensimmäisen jooga- mät valistuneemmat ajat osoittavat Pekka Ervastin
kirjan, Ylempi ja alempi jooga, jo vuonna 1923.
paikan kansakunnan kaapin päällä, kansamme
merkittävimpänä tietäjänä ja henkisenä Isänä.”
H.P.B. kehotti seuraajiaan paneutumaan oman
kansan muinaiseen uskoon ja tarustoihin. Emme Näin puhuin tuossa juhlaseminaarissa. Kun katsoo
voi täysin tietää kansamme muinaista uskoa, mutta ihmiskunnan kovin kompuroivaa kehityskulkua,
rikas kansanrunoutemme ja Kalevala antavat siitä niin tulee mieleen Jeesuksen sanat: Eloa on paljon
viitteitä. Siellä puhutaan aina tietäjistä, ei shamaa- ja työmiehiä vähän. Mutta keskelle pimeintä aikaa
neista, jotka lankesivat transsiin tai nauttivat jotain syntyi valo kuten Joulun tarina meille kertoo. Tulhuumeita. Se siis perustui tietäjien tietoon, joita koon siis tuo ihana Joulun taika taas kerran meidän
toki oli suurempia ja pienempiä. Suurin oli ylitse kaikkien osaksi ja iloksi.
muiden Väinämöinen. Kalevala on siitä paras todistus, vaikka yhä sitä tämän ajan Joukahaiset yrit- Seminaari päättyi Boy Huldenin elokuvaan Pekka
tää vähätellä.
Ervast ja ikuinen viisaus ennakkoesitykseen kutsuvieraille.
Jo H. P. Blavatsky ja Rudolf Steiner kiinnittivät
huomiota Kalevalan poikkeukselliseen viisauteen Ruusu-Risti-lehti toivottaa lukijoilleen valon täyja okkulttiseen tietoon. Pekka Ervast oli tietoi- teistä Joulua ja antoisaa uutta vuotta!

3

Pekka Ervast, Toimittajalta

Teosofiasta

Tullessamme

teosofeiksi omaksuimme
elämänymmärryksen, jonka sanottiin olevan kaikkien uskontojen alkuperäisenä
sisäisenä viisautena, niiden esoteerisena
oppina. Iloitsimme siitä, että vihdoinkin
olimme löytäneet maailmankatsomuksen,
joka yhdisti meidät kaikkiin ajatteleviin ja
totuutta etsiviin ihmisiin ja valaisi pyrkimyksiämme, niin "ettei mikään inhimillinen ollut meille vierasta."
Luonnollista oli meistä,
että ulkonaisesti tunnustimme tämän totuudenetsijäin veljeyden liittymällä
Teosofiseen Seuraan, joka
rikkinäisessä ja materialistisessa maailmassa edusti
aikain henkevää viisautta.
Teosofisessa Seurassa saimme kuitenkin kokea monenlaisia pettymyksiä. Vuosien
vieriessä siinä tapahtui hajaannuksia ja eroamisia. Totuuden etsijäin lujan
ja yksinkertaisen veljeskunnan asemasta on
nyt olemassa monenmoisia teosofisia seuroja, jotka kaikki kannattavat ja julistavat
alkuperäistä yhteistä maailmankatsomusta,
joskin pienillä lisäyksillä ja nimenmuutoksilla. Niinpä meillä on paitsi alkuperäinen
Teosofinen Seura, jonka päämaja on Adyarissa, m.m. seuraavat yhdistykset: Amerikan Teosofinen Seura (Judge‑seura),
Kansan Temppeli (Amerikassa), Yleinen
Veljeys (Tingley‑seura), Kansainvälinen
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Teosofinen Seura (Hartmann‑seura Saksassa), Riippumaton Teosofinen Seura (Amerikassa), Kristillisten mystikkojen Järjestö
(Amerikassa), Antroposofinen Seura (Steiner‑seura), Rosenkreutsiläinen Veljeskunta
(Heindel‑seura Amerikassa) ja Ruusu‑Risti
Suomessa. Jos nämä seurat ja yhdistykset
olisivat ystävällisessä suhteessa toisiinsa,
jos ne kunnioittaisivat, auttaisivat ja tukisivat toisiaan, silloin saattaisimme yksinomaan iloita
teosofisen liikkeen rikkaasta ja runsaasta henkisestä
voimasta, joka on näin paljon kauniita hedelmiä kantanut. Mutta nyt meidän on
surulla tunnustaminen, että
nuo eri yhdistykset eivät
ole suopeita toisilleen, vaan
pikemminkin ovat kuin kilpakosijoita, jotka kaikki
pyytävät saman neitosen
kättä. Muutamat niistä varsinkin saattavat käyttää sangen epäkohteliasta ja epäveljellistä kieltä puhuessaan toisista
ja paljastaessaan niiden heikkoja puolia. Eikä niin ollen ole ihmettä, että moni totuuden
etsijä, moni teosofisen elämänymmärryksen
omaksuja masentuneena ja hämmästyneenä kysyy itseltään, mihin hän oikeastaan on
joutunut, onko hän ymmärtänyt teosofian
väärin vai ovatko teosofisten seurojen jäsenet unohtaneet, mitä teosofian piti olla.
Eikö näet teosofia ollut kaikkien uskontojen ja elämänkatsomusten sisäinen ydin?

Eikö se ollut erimielisyyksien ja riitojen
poistaja? Eikö se ollut yhteinen pohja
kaikelle totuuden etsimiselle? Olihan toki, sillä sen esittämät opit olivat läpeensä
yleismaailmallisia, läpeensä loogillisia ja
kumoamattomia. Katsokaamme vain, mikä
tuo meidän teosofinen elämänymmärryksemme oli!
Emme olleet materialisteja. Materialismin
olimme hyljänneet. Se ei meitä tyydyttänyt.
Emme siis olleet jumalankieltäjiä.
Päinvastoin uskoimme Jumalaan. Mutta
mihin Jumalaan? Ei mihinkään ihmisten
tekemään Jumalaan, ei mihinkään määriteltyyn Jumalaan. Uskoimme vain siihen
Jumalaan, joka oli, joka oli itse Elämä ja
jota emme kyenneet määrittelemään. Siitä
Jumalasta emme tienneet muuta kuin että
hän oli kaikki kaikessa, että kaikki elämä
oli hänen ilmennystään, että hänen henkensä pyrki esille kaikissa elämän muodoissa. Olimmeko siis panteisteja? Miksei?
Mitä nimestä? Mutta määritelkäämme itse
nimemme merkitystä, älkäämme antako
kenenkään tietosanakirjoista päätellä, mikä
panteismimme oli. Meidän Jumalamme oli
elävä Jumala ja ainoa Jumala, koska hän oli
itse elämä. Ei hän muotoihin tyhjentynyt,
muodot olivat aina ja iankaikkisesti liian
köyhät tuomaan esille hänen henkensä rikkauksia. Hän oli ikuinen äiti ja ikuinen isä.
Hänen luomistyönsä ei ikinä loppunut.
Mekin olimme ihmisinä hänen ilmennystään. Samoin kuin eläimet olivat ja kasvit
ja kivet ja koko luonto elementteineen, - ja
koko näkymätön maailma. Ja kaikki nämä

elämän eri muodot eli ilmennykset olivat
suhteissa toisiinsa, riippuvaisia toisistaan
ja toistensa jatkajia luomisen pitkässä kehityssarjassa. Niin oli kivikunta antanut
henkensä kasvikunnalle, kasvikunta eläinkunnalle ja eläinkunta ihmiskunnalle. Kivennäismaailma jo uneksi kasvien siroista
ja elävistä muodoista, sen todistivat esim.
jääkukat akkunalla talvipakkasessa. Ja kasvien mielikuvituksessa liikkui eläinten
vapaa, paikasta riippumaton elämä, kurottautuihan kukka aurinkoon päin lämpöä
etsien ja saattoihan se nauttia hyväilystä
ja rakkaudesta. Entä eläimet? Niiden vaisto viittasi ihmiseen päin, ne jo ajattelivat
ja tunsivat, vaikka niiden sieluelämä vielä
oli kahleissa. Mutta ihmisen hengen vapaudesta ne uneksivat, hänen älystään ja
järjestään, hänen tahdostaan ja vallastaan
luonnon yli.
Ja me ihmiset, me kannoimme rinnassamme enkelin kuvan, täydellisen ihmisen ihanteen. Korkeimmat ja kauniimmat
vaistomme nostivat meitä taivasta kohti.
Meissä oli eläintä jäljellä, paljon eläintä,
mutta enkeli oli meissä myös syntymässä. Saatoimme olla jaloja, epäitsekkäitä,
saatoimme rakastaa kauneutta yli kaiken,
saatoimme uhrautua totuuden ja oikeuden
puolesta. Oi meissä oli paljon semmoista,
joka viittasi tulevaisuuteen, joka ennusti
päivää, jolloin ihmiskunnasta siirtyisimme lähinnä ylempänä olevaan luonnon
valtakuntaan, enkelikuntaan. Tämä tulevaisuuden ihanteemme oli saavutettavissa
jälleensyntymisen avulla. Yhdessä elämässä emme ehtineet kasvaa ja kehittyä enkeliksi, mutta koska inhimillisinä minuuksina
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saatoimme syntyä uudestaan maan päälle
ja jatkaa työtämme siitä, mihin viimeksi
lopetimme, oli meillä takeita ihanteemme
saavuttamisesta. Jumala, joka oli laskenut
siemenen sieluumme, antoi sille myös tilaisuutta itämään, kasvamaan ja kukkimaan.
Tämmöinen oli teosofinen elämänymmärryksemme. Se toi mieleemme ilon ja
rintaamme rauhan. Se teki meidät suvaitsevaisiksi kaikkia ihmisiä kohtaan. Emme
katsoneet ihmisen ennakkoluuloisia uskonmuotoja, hänen tietämättömyyttään ja
sokeuttaan. Katselimme sitä kaunista, mikä
piili hänen sielussaan, ja tahdoimme auttaa sitä päivänvaloon. Emme hätääntyneet
hänen luontonsa heikkouksia, sillä tiesimme, että ne olivat ohimeneviä ja haihtuvia.
Emme istuneet suremaan omaa syntisyyttämme, iloitsimme siitä, että meissäkin oli
enkeli - vapahtaja, - joka lopulta oli vievä
voiton vioistamme.
Tässä maailmankatsomuksessamme ei ollut mitään teennäistä, ei mitään salaperäistä
eikä mystillistä eikä yliluonnollista. Se oli
kuin kirkasta päivänvaloa tietämättömyyden pimeän yön jälkeen.
Minkä tähden emme sitten pysyneet yksimielisinä? Minkä tähden meidänkin piti hajaantua erilaisiin "lahkoihin"?
Syy oli selvä. Unohdimme, että teosofinen elämänymmärrys tuommoisena oli
eksoteerinen, julkinen, yleinen. Sitä ei keltään salattu, kuka tahansa sai siihen tutustua. Meidän piti vain olla sen kannattajia
ja edustajia omassa elämässämme. Unohdimme tämän yksinkertaisen totuuden ja
sekoitimme siihen kaikenmoiset käsityk-
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semme esoterismista ja salatieteestä tai ehkä paremmin sanoen salaisesta tiestä.
Olimme näet kuulleet kerrottavan, että ihminen saattoi jouduttaa omaa henkistä kehitystään, että hän siis verrattain nopeasti
saattoi kehittyä enkeliksi, jos vain "liitti
oman tahtonsa luonnon suureen kehitysvoimaan" eli "alisti oman tahtonsa Jumalan
tahtoon". Kuka meistä ei sitä olisi tahtonut? Kuka ei olisi tahtonut nousta tiedon
huipulle? Elää jaloa ja ihmisystävällistä elämää oli liian pientä - taivasten valtakunta
oli otettava väkirynnäköllä. Ja luonnollisesti silloin kysyimme: mitä meidän on tehtävä, jotta henkinen kehityksemme kulkisi
nopeasti eteenpäin?
Olimme neuvojen ja ohjausten tarpeessa.
Niin kauan kuin madame Blavatsky eli, oli
luonnollista, että hän oli mielestämme pätevä neuvonantaja. Mutta hänen kuoltuansa?
Niin, hänen kuoltuansa alkoi ilmestyä, toinen toisensa jälkeen, neuvojia, opettajia, vihittyjä, opetuslapsia, salatieteilijöitä, tietäjiä,
adepteja. Toiset meistä kuuntelivat toisia,
toiset toisia. Luokituimme, ryhmityimme ja
- hajaannuimme. Sanoimme jokainen: meidän ryhmämme edustaa oikeata, varsinaista
teosofiaa.
Sekoitimme yhteen teosofian ja oman "salaisen tiemme". Unohdimme, että teosofinen maailmankatsomus oli eksoteerinen,
julkinen, ettei sillä ollut mitään tekemistä
meidän privaattipyrkimyksiemme kanssa.
Teosofinen elämänymmärrys koski kaikkia ihmisiä, kelpasi kaikille ajatteleville
totuudenetsijöille, mutta salainen tie oli
tekemisissä yksilön vapaan tahdon kanssa.
Sitä ei voinut tyrkyttää eikä saarnata kadun

kulmilta. Se oli esoteerista, salaista ja yksilöllistä eikä se saanut värittää teosofian
yleisinhimillistä, veljellistä ja valoisaa elämänkatsomusta.
Lankesimme lahkolaisuuteen, kun koetimme tehdä esoteerisista pyrkimyksistämme
yleispätevää teosofiaa ja samalla eksoteerisesta teosofiasta jotain esoteerista ja hämäräperäistä. Lankesimme - emmekä ole
vielä osanneet nousta. Meistä on joko Mrs.
Besant tai piispa Leadbeater tai Mrs. Tingley tai tohtori Steiner tai joku muu paras ja
pätevin teosofinen opettaja - emmekä edes
ajatuksissamme lisää, että hän on paras
meille, vaan tahtoisimme kaikkien ymmärtävän, että hän "todella puolueettomasti
katsoen" on paras, ja loukkaannumme hengessämme (ellemme näytä pahaa mieltämme), jos toinen ei älyä panna arvoa hänen
hyveilleen.
Olemme luopuneet siitä vapaudesta ja itsenäisyydestä, minkä teosofia meille lahjoitti,
ja taas menneet karsinaan! Luulemmeko todella etenevämme henkisesti niin hirveällä
vauhdilla, että sen takia kannattaa olla ylpeä
ja eripurainen, kylmä ja epäveljellinen? Ja
eikö siis henkiseen kehitykseen enää kuulukaan rakkaus ja sopusointu, lämmin sydän ja veljen käsi? Emmekö koskaan jaksa
ymmärtää, että olkoon "opettajia" vaikka
sadottain, Elämä on yksi ja Elämän Suuri
Koulu niin ikään?
Ruusu-Risti
Okkultinen aikakauskirja
Toukokuu 1921, s. 258-263
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PEKKA ERVAST SEMINAARI
14.11.2021 Merimiehenkadun temppelillä
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Mika Kunnasvaara ja äänien parantava voima

Ruusu-Ristin Temppeli Helsinki
Merimiehenkatu 31, Helsinki, www.ruusuristi.fi

Sunnuntaisin klo 12:00

Yleisöesitelmät kevät 2022
16. 1. 		
23. 1. 		
06. 2.
13. 2. 		
20. 2. 		
27. 2. 		
06. 3. 		
13. 3. 		
		
20. 3. 		
27. 3. 		
03. 4. 		
10. 4. 		
		
17. 4. 		
24. 4.		
01. 5. 		

Jarmo Anttila: Kuka auttaa meitä kuolemassa
Jarmo Ikola: Miksi juuri Ruusu-Risti?
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
Jukka Sarno: Tiedon tie vai sydämen tie.
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
Aija Tuukkala: Esoteerinen Kalevala
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
Jari Jokilehto: Vaikka minä puhuisin ihmisten
ja enkelien kielillä...
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
Teosofisessa seurassa, YTR seminaari klo 11-15
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
Marko Manninen: Regius käsikirjoitusKeskiajan muurarien rajapylväät
Pääsiäinen
Jouko Sorvali: Enkelten lankeemus.
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
Meditaatio su 10.30 ennen esitelmää.
Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773

Etsijäinpiiri maanantaisin klo.18.00. Alkaen 17.1, 31.1,
14.2, 28.2, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 25.4 ja 9.5
Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691

10

11

Pirjo Matikainen

Kauneus henkisenä voimavarana
Johdanto
Inspiraatiota olen saanut esitelmään Perustaja-Johtaja Pekka Ervastin kirjojen lisäksi äänikirjoja kuuntelemalla. Näistä haluan
mainita Asta Raamin Älykäs intuitio, Keiju
Vihreäsalon Jotta voisin rakastaa ja Tommy
Hellstenin Rakkaus.

Yleistä
Kauneus on kovin abstrakti ja laaja käsite. Sitä sitten lähdin pohtimaan, mitä se toi
päällimmäisenä mieleeni. Onko kauneus aina muotoja? Voiko ajatus olla kaunis? Entä
teko? Kaunis tunne? Mitä pidetään kauniina? Voiko kaikki olla kaunista? Pitääkö olla
symmetriaa, harmoniaa, sopusointua? Voiko epäsymmetria tai kaaos olla kaunista?
Sanotaan, että yksinkertainen on kaunista.
Kaverini sanoi, että kahden ihmisen välinen
yhteys on kaunista. Miten tuo yhteys muodostuu? Voiko yhteyttä saada toiseen ilman
yhteyttä itseen? Onko kauneutta kauniit sanat, lauseet esim.: Kuinka voit? Voinko auttaa? Olet kaunis, hyväksyn sinut sellaisena
kuin olet. Rakastan sinua. Onko se sanoissa vai niiden merkityksessä? Sanotaanko ne
vain sanoina vai sanotaanko ne sydämestä
rehellisesti tarkoittaen. Ovatko ne totta?
Kauneus on rohkeutta, rohkeutta olla hyvä
aito oma itsensä. Antaa herkkyyden, rosoisuuden tai hersyvän naurun tulla esiin. Se on
leikkisyyttä ja vilpittömyyttä. Kauneus on
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lapsenkaltaisuutta. Wikipedia kertoo, että:
Kauneus on ominaisuus, jonka toteaminen
tuottaa tarkastelijassa voimakasta esteettistä
mielihyvää. Kauneus on aina subjektiivinen
kokemus, jokaiselle siis omansa.

Ulkoinen kauneus
Kauneusihanteet ovat paljolti kulttuuri- ja aikakausisidonnaisia. Varsinkin naisten, mutta myös miesten ulkoiseen olemukseen on
kohdistunut odotuksia ja näihin ihanteisiin
on pyritty. Milloin on pitänyt olla hoikka,
kurvikas tai lihaksikas, milloin vaate pitkä ja
peittävä, milloin lyhyt, tiukka ja paljastava.
Ihanteet saattavat olla todella epärealistisia ja
nykypäivänä sosiaalinen media vääristää kuvan ihmisistä, kun kuvia muokataan.
”Kauneus alkaa siitä hetkestä, kun päätät olla
oma itsesi, ” Coco Chanel
Meillä on luonnon kauneutta, mitä Luoja
on luonut: elementit - vesi, ilma, maa, tuli. Metsät, meret, järvet, vuoret, jokiuomat,
kukkakedot, niityt. On myös ihmisen luomaa
kauneutta: puutarhat, taide, musiikki, arkkitehtuuri, ruoka, sisustus.
”Jumalan ilmennystä on koko elämä, ja Jumala ilmenee kauneuden avulla.” Perustaja-Johtaja Pekka Ervast (Taide; esitelmä
kauneudesta) puhuu siitä, miten sisäinen
tunteemme sanoo, eri ihmisille eri tavoin,
että tämä on kaunista. Tunnemme, koemme kauneutta ja se on meille jokaiselle omaa.

Ervastin mukaan: ”Kauneus yksin on se,
mitä me todella koko olemuksellamme
voimme elää, kauneus on siis se mitä Jumalasta tiedämme… Kauneus syntyy ikuisuudessa, se kehittyy ikuisesti ja kirkastuu eikä
ehkä koskaan saavuta lopullista muotoa.
Kauneus on elämää… Kauneus on buddhia ja se on eetterimaailmassa. Kauneus
on luotava tähän fyysilliseen maailmaan.
Taiteilijat yrittävät saada kauneuden muotoja fyysiseen maailmaan. Ja näemme, että
luonto on suuri taiteilija.”

Sisäinen kauneus
Miten sisäinen kauneus ilmenee? Onko se
sitä, että ihmisestä näkee silmien lempeyden ja sisäisen rauhan? Sisäinen kauneus
parantaa ulkoista kauneutta, kun hyvyys
ja rakkaus loistavat silmistä ja ilo välittyy
hymyileviltä huulilta ja käsien auttavina tekoina.
Pekka Ervast (Taide; esitelmä kauneudesta): ”Meille kaikille on annettu eräs tehtävä. Meidän on jokaisen luotava se kauneus,
jota me emme itse saa nähdä. Se kauneus
on oma ikuinen ruumiimme. Se on meidän
oma iankaikkinen ja kuolematon verhomme, se, jota ainoastaan toiset voivat nähdä,
josta ainoastaan toisille voi olla iloa, josta
ainoastaan toiset saavat nauttia. Me emme itse saa sitä nähdä, me emme koskaan
saa tietää, kuinka kauniita me olemme. Ei
koskaan. Ei ole semmoista peiliä, josta voisimme katsoa itseämme. Suurin Jumala,
Korkein Mestari, on olemassa ainoastaan
toisia varten, hänen kauneutensa on toisia
varten. Siinä on hänen onnensa ja autuutensa, iankaikkinen elämänsä, että hän luo
sitä kauneutta, jota hän itse ei saa nähdä.”

Henkiset voimavarat
Mitä sitten ovat henkiset voimavarat? Wikipedian mukaan voimavara on abstrakti asia, jota voidaan käyttää hyödylliseen tarkoitukseen.
Yleisesti henkisinä voimavaroina tarkoitetaan
niitä ominaisuuksia yksilöllä, joita ei tuoteta
fyysisesti. Ne ovat tärkeitä mielenterveydelle
ja jaksamiselle. Näitä voivat olla esim. itseluottamus, motivaatio ja asenne. Usein kuitenkin
nämä voimavarat jäävät vajaiksi tai niitä ei täysin saavuteta. Todelliset voimavarat ovat syvemmällä, ajatusten saavuttamattomissa.
Voimavarat ovat henkistä energiaa. Niitä ei
ole sidottu analyyttiseen ajatteluun vaan paljon laajempaan kykyyn tiedostaa ja kuulla sisäistä ohjaavaa ääntä, jonka viisaus ei tule
aivojen loogisesta älykkyydestä. Ne sijaitsevat tietoisuuden tasolla, jossa tavoitetaan ja
tiedostetaan intuitio ja tunneälykkyys ns. sydämen ääni. Saavutamme nämä henkiset voimavarat, kun opimme yhdistämään tietoista
järkeä käyttävää mieltämme tuohon sydämen
ääneen. Tarvitsemme siis yhteyden itseen ja
sydämeen, josta löytyvät voimavarat kuten
ymmärrys, lempeys, myötätunto, voima ja
rakkaus.
Henkisten voimavarojen ollessa kunnossa
jaksamme kohdata vastoinkäymisiä, toimia
yhteiskunnassa ja auttaa toisia.

Kulttuuri hyvinvoinnin apuvälineenä
Tutkimusnäyttöä on saatu taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.
Poimintoja Lääkärilehden artikkelista 5.3.2021
Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen:
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Taide voi lievittää kipua ja vähentää lääkehoidon tarvetta. Pahoinvointia, kärsimystä ja
kipua käsittelevä taide voi tuottaa hyvinvointia ja laajentaa käsitystämme normaalista. Taidetta voidaan myös hyödyntää potilastyössä,
lääkärien työhyvinvoinnin tukemisessa ja lääkärikoulutuksessa. Pitäisikö lääkärin kirjoittaa
potilaalle resepti museo- tai konserttivierailuun???
Taide voi auttaa asettumaan toisen ihmisen
asemaan ja herättää empatiaa tämän kärsimystä kohtaan. Taiteessa taiteilijan kuvaama
kärsimys, myös rumasti ilmaistu, on kaunista jakamista herättäessään ihmisissä empaattisia tuntemuksia. Kun pystyy samaistumaan
kuvaan, musiikkiin tai esim. teatterissa tulkintaan, saattaa kokea tärkeän tunteen, ettei ole
yksin kärsimyksensä kanssa.
Musiikki ja monet muut taidemuodot tarjoavat välineitä itsensä sanattomaan ilmaisemiseen. Taide ja taidetoiminta voivat vahvistaa
yksilön kulttuurisia ja sosiaalisia kytköksiä,
luoda yhteenkuuluvuutta ja luoda tiloja, joissa
ihminen voi kokea itsensä muutoin kuin esim.
sairauden kautta.

Omia mietteitä kauneudesta henkisenä
voimavarana
Kauneuden kokemus on siis subjektiivinen
kokemus, riippuu tunnetilasta ja siitä kuinka
vastaanottavainen on.
Itselle vahvasti visuaalisena ihmisenä ja kokijana nähty kauneus pysäyttää, koskettaa syvältä. Näissä pysähtyneissä tai tyhjissä hetkissä
koen, että pääsen yhteyteen itseni kanssa. Ne
saattavat olla ihan lyhyitä mikrohetkiä. Niistä ei ole sanottavaa, kun ei niitä pysty sanoin
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kuvaamaan. On vain tietoinen läsnäolosta,
vaikka kokemus saattaa olla poissaoleva. Ympäristö katoaa, mutta on tietoinen tietoisuudestaan.
Esimerkiksi Hilma af Klintin (1862-1944)
teokset. Ensimmäisen kerran niitä nähtyäni
näyttelyssä keväällä 2014 Espoon EMMAssa (Espoon modernin taiteen museo) en laisinkaan niitä ymmärtänyt, ne vain mykistivät.
Osuvasti näyttely oli nimetty: Feel the Spirit!
Nähtävissä oli tuolloin 21 hänen teosta. Teokset vaikuttivat vahvasti, mutta tietoinen mieleni ei niitä kyennyt ymmärtämään.
Hilma af Klintista tehtyä dokumenttielokuvaa
Ilmeisen tuolla puolen (Halina Dyrschka, Saksa 2019) katsellessa ja toistamiseen muutamaa
tuttua teosta nähdessä kyyneleet vain alkoivat
virrata silmistäni. Varsinaista tunnetilaa tähän
ei liittynyt. Tulkitsen tämän intuitiivisena tietämisenä. Yhteys muodostuu, mutta edelleen
tietoinen mieleni ei ymmärrä. Liian vaikeaa
sille, ainakin vielä, vaikka dokumentissa oli
myös paljon avattu symbolien ja värien merkityksiä. Kuitenkin teosten nähtyä on ehjempi, voimallisempi olo. Tunne, että jokin viesti
korkeammalta on vastaanotettu intuitiivisesti.

Puheen ja ajatusten vaikutus
Puheella ja ajatuksilla on suuri merkitys henkisiin voimavaroihin. Sillä miten puhumme
toisille, itsellemme ja miten ajattelemme toisista ja itsestä. Myötätuntoa, ymmärrystä ja
hyväksyntää osoittamalla niin itseä kuin toisia kohtaan kasvatamme omia voimavarojamme. Syystäkin useat kirjat ja ihmiset puhuvat
ajatustemme voimasta. Ajatuksillasi luot ympäröivän maailmasi. Millainen haluat sen olevan? Kaikki on energiaa ja ajatusenergia pyrkii

ilmentämään itseään aineellisessa muodossa.
Aivomme ovat varsin jännät, kankeat, urautuneet. Tämä helpottaa niiden työskentelyä
massiivisessa aisti- ja tietotulvassa. Tätä voi
kuitenkin muuttaa ja opettaa uusia asioita
ja poistua urilta. Niille voi kertoa asioita ennakkoon. Alakuloisen mielen saa pikkuhiljaa
muokattua iloiseksi, onnelliseksi kertomalla
sille, että on iloinen ja onnellinen. Suosittelen
lämpimästi kokeilemaan, jos et ole sitä vielä
tehnyt.
Pianonsoiton opettelun aloittaessani en ajatellut, että tulen oppimaan soittamaan tai sitten
kun osaan, vaan menin jo suoraan tavoitteeseen. Olen pianisti! Osaan soittaa pianoa, osaan
lukea nuotteja. Näin itse luon oman maailmani
pianistina ja oppimistulokset ovat olleet itsellekin hämmästyttäviä ja suurta iloa tuottavia.
Toki se vaatii myös valtavasti harjoittelua, epäonnistumisten hyväksymistä ja niihin myötätunnolla suhtautumista. Itsensä kannustamista
ruoskimisen tai lannistamisen sijaan. Sillä on
niin suuri merkitys, miten itselle puhuu. Puhu
siis kauniisti itselle ja muille!
Erityisherkkänä koen monet asiat voimakkaasti ja se on niin voimavara kuin rasitekin.
Harmonia, kauneus ja hiljaisuus rauhoittavat,
häly ja epäharmonia, kaaos ja negatiivisuus
syövät voimia. Kuten varmasti kaikilla jossain
määrin.

Elementtikokeet
Arvo Pärtin säveltämä Spiegel im Spiegel toimi yhtenä tämän tekstin lähteenä kuvaten veden elementtiä, peilausta.
Alussa mainitsin ulkoiseen kauneuteen liittyen
elementit. Ne on vanhojen kansojen viisaiden

opetuksissa liitetty näkyväisen maailman lisäksi myös näkymättömään maailmaan. Tunteen maailmaa on kuvattu vedellä, ajatuksia
ilmalla ja tahtoa tulella. Ne ovat näkymättömän maailman henkisiä kasvukohtia elementtikokeiden muodossa. Monesti vanhoissa
mysteerioissa on yhdistetty maa- ja tulikokeet
ja vesi- ja ilmakokeet.

Maakoe
Perusta-Johtaja Pekka Ervastin Kiusausten
koulussa kirjassa kuvataan, että maakoe liittyy fyysiseen maailmaan ja kehoon. Miten
tulet toimeen fyysisessä maailmassa? Sitä on
symboloinut kulta eli raha. Kysytään siis sitä, miten suhtaudut rahaan. Meidän tulisi olla köyhinä rikkaita ja rikkaina köyhiä. Meidän
tulisi ymmärtää työn välttämättömyys ja ettei halua omistaa mitään väärin keinoin. Itse
enimmäkseen miellän olevani rahastonhoitaja varoilleni. Huolehdin siitä kuin se ei olisi
omaani. Maakokeen vieminen henkiselle tasolle herättää kaipuun kauneuteen, kehittyy
taiteellinen puoli.

Tulikoe
Tulikoe liittyy tunnemaailmaan. Ihminen hakee nautintoa kaikissa muodoissa. Tulikoe on
tekemisissä tunne- ja aistimusruumiin kanssa
sekä aistillisten kykyjen ja sisäisten tunteiden
kanssa. Ihanteena on täydellinen riippumattomuus kaikista aisti- ja tunne-elämästä, täydellinen itsehillintä, täydellinen puhtaus. Elämä
kasvattaa meitä ja valaisee valollaan vaikeutemme. Itse saamme huomata kärsimystemme kautta, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä
hyvää ja mikä huonoa. Tavoitamme sydämen
kautta hyvän, emme pakolla emmekä pelolla.
Tulikoe kasvattaa meistä sielullisia olentoja,
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siihen liittyy paradoksi onnesta, mikä tulee ulkoa. Se on meissä itsessämme.
Elementtikokeet kulkevat limittäin, rinnakkain ja päällekkäin. Eivätkä välttämättä missään tietyssä järjestyksessä vaan enemmänkin
spiraalimaisesti kiertäen taso kerrallaan, välillä eteenpäin, toisinaan palaten takaisin päin.
Mutta jos ajattelemme teoriassa ne järjestyksessä, niin ajatustyö, jota teemme maa- ja
tulikokeessa siirtää meidät vesikokeeseen.
Olemme tulleet totuuden etsijöiksi.

Vesikoe
Tätä taisin itse käydä viime kevään aikana läpi?
Enpä arvannut syksyllä, ajatellessani keväällä tekeväni asuntooni pientä pintaremonttia,
että tekisinkin massiivista uudelleenrakennustyötä itseni kanssa. Työ on vielä kesken, mutta
kun perustukset valaa nyt huolella, saattanee
tulla tulevaisuudessa myrskyissä tukevasti seisova rakennelma.
Ervastin Kiusausten koulussa kirjaa lukiessa
yhdistin kokemani vahvasti vesikokeeksi. En
voi väittää voittaneeni tätä vielä. Vesikoe liittyy ajatusruumiiseemme, siihen että olemme
ajattelevia totuuden etsijöitä. Me mietiskelemme, luemme, kuuntelemme toisiamme ja
tutkimme. Etsiessämme löydämme valtavasti
aatteita ja käsitteitä. Voittaaksemme vesikokeen, meidän tulee uhrata epäilykset ja uskomukset. Ymmärtää niidenkin olevan harhaa
ja vain itsestä lähtöisin. Meillä kaikilla on peili
edessämme, peilaamme niin toisiimme kuin
itseemme, kuin peili peilissä. Vaikka työ on
tehtävä yksin, tarvitsemme toisia peilaamaan
itseämme meihin. Tarkkailemalla, mitä toinen
itsessä herättää, saattaa löytää puolia, joita itsessä olisi vielä hyvä kehittää. Voi löytyä asioi-
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ta, joita ei ole edes tiedostanut tai hyväksynyt
itsellä olevan, esimerkiksi erilaisia tunnelukkoja tai kiintymyssuhdemalleja.
Elämä kasvattaa meitä vapaudessa, jokainen
pulma on ratkaistava omalla tavallaan. Joskus
lapsuudessa opittu toimintamalli ei ehkä enää
toimikaan ja niitä voi olla hyvä aikuisena tarkistaa ja miettiä mistä erilaiset toimintamallit
juontavat. Onko taustalla esimerkiksi pelkoja,
kaltoin kohtelua, arvostelua? Pelkoja kohdatessa voi sille pienelle sisäiselle lapselle kertoa,
että ei tarvitse pelätä. Olet tässä, otat hänet
syliin ja rakastat. On hyvä myös muistaa, että peilaamme myös sen kaiken hyvän, mitä
meissä on. Kun kohtaa ihania ihmisiä, joiden
kanssa on hyvä olla, ne hyvät ominaisuudet
mitä toisessa ihannoi, ovat jo meissä.
Pekka Ervast sanoo Kiusausten koulussa:
"jaksatko jäädä yksin, jaksatko seistä tyhjässä
avaruudessa?... Tyydytkö olemaan elävä, tajuinen piste kehässä, jota ei ole olemassa, ja keskustassa, jonka ääriä sinun tulee itse luoda?...
Jos voit, … pääset vesikokeesta ja joudut tekemisiin ilmakokeen kanssa, …joudut…uuteen maailmaan, jossa ei ole enää kysymys
tunteista ja ajatuksista, vaan omasta tahdostasi.” Vesikokeessa ihminen alkaa tuntea itseään. Se on viisauden alku, että huomaa, ettei
tiedä mitään. Kun maailmankuvat on vesikokeessa rikottu, on aika uskoa itseen! Mitä itse
tahtoo? Siirrytään ilmakokeeseen.

Ilmakoe
Ilmakokeessa tulee vastaan uusi tuntematon
maailma. Usko. Tulee astua tietoiseen uskoon, jonka keskipiste on sinussa itsessä. Voisi puhua oman voiman löytymisestä. Usko on
siis uskoa omaan itseen. Olet ymmärtänyt, et-

tä olet tajuntakeskus maailmankaikkeudessa,
olet näkymätön piste äärettömyyden avaruudessa. Tulee valintatilanne, tien risteys. Lähdetkö vasemmalle vai oikealle?
Vasen, vaaran tie on, että itse tahtoo olla jumala, luoja, joka etsii valtaa ja kunniaa. Antaa
siis persoonan vaikuttaa.
Vai lähdetkö oikealle? Uskot kuolemattomaan korkeampaan minääsi. Se on uskoa
hyvään, totuuteen, Jumalaan ja uskoa siihen,
että hyvä piilee ihmisessä itsessään. Jumala on
meissä kaikissa ja se on ääretön elämä, ei olento. Jumala on hyvyys, totuus, oikeus ja kauneus. Oikealla tiellä pyrimme ulos itsestämme.
Pyrimme vastaanottamaan sieluumme sitä
kuvaamatonta täydellisyyttä, joka heijastuu
meihin parhaimpanamme. Ilmakokeen ihanne
on epäitsekkyys ja rakkauden suuremmoinen
elämä iloineen ja suruineen. Tässä koetellaan
tahtoamme, onko se vilpitöntä ja puhdasta.
Elämänkoulussa ei ole ehkä opettajaa lainkaan, meidän tulee itse keksiä, millä tavalla
kasvatamme itseämme täydellisyyttä kohti.
Elämä on pitkämielinen, se ei hylkää, meillä
on aikaa kehittyä ja tulla tänne yhä uudelleen
opettelemaan. Nämä ihanteet eivät ole vain
ihanteita, vaan ne ovat täysin saavutettavissa.

Ajattelen sen niin, että minussa on se tie, minusta löytyy totuus ja luon itse elämäni. Sen
kautta löydän Isän luo.
Puhdistuksen tien kautta siis tiemme käy…
Vuorisaarnan ohjeet ovat moraalisia ja herättävät niitä noudattavalla sisäisiä aisteja. Ervastin mukaan kaksi viimeistä käskyä, älkää olko
pahaa vastaan ja rakasta kaikkia, herättävät
tajuamaan näkymätöntä maailmaa. Ajattelen
sen tarkoittavan myös yhteyttä itseen ja alkupuolella mainitsemiani sisäisiä ulottuvuuksia
kuten intuitiota ja sydämen ääntä.
Kohdistamme Jeesuksen ohjeet ensin itseemme, sitten vasta muihin. Seuraavaksi muokkaamiani ohjeita työkaluiksi:
Älä suutu -> Älä suutu itsellesi – tähän liitän
kaiken vihapuheen, halveksunnan, häpeän,
väheksymisen, puheet riittämättömyydestä ja
arvottomuudesta, siitä ettei kelpaa. Sinä riität
ja sinä kelpaat juuri sellaisena kuin olet. Kannusta itseäsi! Usko itseesi! Ole lempeä itsellesi!

Miten saamme yhteyden Itsen/Jumalan kanssa, sen sisäisen kauneuden kanssa, joka on vain muita varten?

Älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas -> Älä ole
ajatuksissakaan epäpuhdas itseäsi kohtaan - rakkaussuhde Itseen/Jumalaan on se tärkein ja
tuon suhteen väliin ei pitäisi minkään päästä.
Älä päästä mitään tai ketään siihen väliin. Vaali suhdetta itseesi, hemmottele itseäsi, kohtele
itseäsi kuin rakastasi, joka se onkin. Sinun paras ystäväsi. Kukaan sinun ulkopuolella ei tuo
onnea sinulle!

Jeesus vastasi opetuslapsille, kun he kysyivät,
kuinka voisivat tuntea tien hänen luokseen,
kun hän on mennyt: »Minä olen tie, totuus ja
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.” (Joh:14;6) Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä, Kristus on meissä.

Älä vanno -> Ole rehellinen itsellesi, kohtaa itsesi rehellisesti. Saatat huomata itsessäsi joitakin puutteita tai tapoja, jotka eivät enää
palvele sinua. Hyväksy ne ja kiinnitä huomiosi
niihin tapoihin, jotka palvelevat sinua. Kohtaa pelkosi. Erilaisten usein lapsuudessa tai
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myöhemmin kohtaamiemme hankalien tilanteiden selviytymiseen käytetyt toimintamallit
eivät enää ehkä ole hyödyllisiä. Emme ehkä
edes tiedosta pelkoa toimintamme taustalla,
se on jo niin automatisoitunut. Nämä saattavat löytyä toistuvien tapahtumien kautta, kun
yhä uudelleen huomaat olevasi vastaavassa tilanteessa. Silloin kannattaa pysähtyä ja miettiä
mitä tämä voisi kertoa tai tuoda näkyväksi.
Älä vastusta pahaa -> Älä vastusta itsessäsi olevaa pahaa. Ole armollinen itsellesi. Hyväksy
itsessäsi olevat ominaisuudet. Anna itsellesi
anteeksi! Tuntemalla itsensä voi asettaa realistisia tavoitteita tapojensa muuttamiseen.
Voisitko käyttää jotain ominaisuuttasi toiseen
tarkoitukseen? Kokeilla ja erehtyäkin. Voi
miettiä tilanteissa, joissa tuntuu, ettei pärjää
tai osaa, mitä niissä sanoisi ystävälleen. Ruokitaan hyviä puolia itsessä, huonommat sitten
surkastuvat tai muuttavat muotoaan.
Rakasta kaikkia -> Rakasta itseäsi. Ymmärrykseni mukaan voimme todella rakastaa muita
vasta, kun saavutamme yhteyden itseemme
ja rakastamme itseämme ehdoitta. Tämä on
myös väylä todennäköisesti ehtymättömiin
voimavaroihin! Joskus tulee vastaan kyselyitä, joissa pyydetään listaamaan asioita, joita
rakastaa. Kuinka pitkä listastasi tulisi, kunnes
lisäisit sinne itsesi?
Kun tuntee ja hyväksyy itsensä, muodostuu
yhteys itseen ja sitä kautta muihin ihmisiin. Ei
ole muukalaisia, vaan veljiä. Kaikki on yhtä.

Kauneus on lopulta pyyteettömän rakkauden
ilmennystä ja rakkaudesta saamme voimavarat.

Ruusu-Risti Temppeli Siilinjärvi
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Antti Savinainen, Kesäkurssialustus 4.7.2021

Pekka Ervastin opetuksia jälleensyntymismuistista
Johdanto
Jälleensyntymismuisti on kiehtova aihe, joka
herättää monia kysymyksiä. Jos jälleensyntyminen on luonnon tosiasia, kuten teosofia ja
monet muut henkiset suuntaukset esittävät,
miksi emme muista aikaisempia elämiä? Mitä
vaaditaan, että jälleensyntymismuisti heräisi?
Voimmeko luottaa selvänäkijöiden tai meedioiden kertomuksiin aikaisemmista elämistämme? Vastaan mm. näihin kysymyksiin Pekka
Ervastin opetusten pohjalta. Päälähteinä käytän Ervastin kirjoja Jälleensyntymisen mysteerejä ja
Jälleensyntymismuisti. 1

Itsetuntemus ja jälleensyntymismuisti
Jos nykyisen elämän tapahtumien muistelu on
virheille ja unohdukselle altista, ei ole vaikea
ymmärtää, että aikaisempien elämien muistaminen eli jälleensyntymismuisti on monin
verroin vaikeampaa. Ihmisen persoonallisuus
vaihtuu inkarnaatiosta toiseen, ainoastaan hänen korkeampi minänsä pysyy samana. Koska
nykyinen persoonamme ei ole aikaisemmin
elänyt, emme voi löytää siitä ja sen fyysisistä
aivoista jälleensyntymismuistia (tästä on poikkeuksena lasten jälleensyntymismuistot).
Vaikka emme yleensä muista aikaisempia elämiämme, monet persoonalliset piirteemme,
kykymme ja heikkoutemme ovat aikaisempien
elämien karman synnyttämiä. Siksi persoonallisuudenkin perusteella on mahdollista tehdä

1
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johtopäätöksiä edellisen elämämme suhteen.
Voisi ajatella, että jos olisin esimerkiksi taitava
kirjailija tai matemaatikko, niin olen varmaan
ollut sitä aiemmassakin elämässä. Tähän Ervast sanoo, että uusi ruumistus ei ole suoraa
jatkoa edelliseen; korkeampi minä on paljon rikkaampi kuin mitä yksi persoonallisuus
voi ilmentää. Ainoastaan kaidan tien kulkijat,
mestarien opetuslapset, jatkavat suoraan edellisen ruumistuksen työtä. Myös Rudolf Steinerin mukaan ihminen harvoin jatkaa jonkin
tietyn ominaisuuden kehittämistä seuraavassa
elämässään. Ervast antaa kuitenkin neuvon,
jonka avulla voi saada joitakin viitteitä aikaisemmasta elämästä:
Tutki, mikä nykyisessä elämässäsi on vaikeaa, mikä
on kohtalossasi sellaista, jota kiroat, miksi olet syntynyt muutamilla inhottavilla ominaisuuksilla, miksi sinua ovat kohdanneet eräät ikävät tapaukset…
Millainen on se elämä voinut olla, jossa olen tahtonut
sitä, mitä nyt kiroan, ja jolloin se on väikkynyt silmissäni ihanana vapautuksena?
Vaikka varmojen johtopäätösten tekeminen
on vaikeaa, jotakin on siis mahdollista päätellä itsetuntemuksen kautta ennen jälleensyntymismuistin heräämistä. Tässä vaaditaan
erottelukykyä; kaikki aikaisempiin elämiin liittyvä haaveilu on vain turhamaisuutta.
Ervastin mukaan jokaisessa tulee joskus
heräämään jälleensyntymismuisti. Ensimmäinen edellytys tälle on hyväksyä jälleen-

syntyminen järjessään. Meidän ei kuitenkaan
pidä vaatia itsellemme jälleensyntymismuistia, vaan asenteemme on oltava oikea.
Olemme jälleensyntymismuistille avoimia,
mutta sanomme: tapahtukoon Isän tahto
tässäkin asiassa.

Luonnon muisti
Ervast jaottelee muistin fyysisten aivojen
muistiin, joka toimii päivätajunnassa ja eetteriaivojen muistiin, joka välittää yhteyden
luonnon suuren muistin, eteerisen kuvasarjaston kanssa. Tätä nimitetään okkulttisessa
kirjallisuudessa myös astraalivaloksi. Luonnon muisti kuvaa objektiivisesti kaiken hyvän ja pahan. Luonnon muistin kuvissa on
mukana inhimillisten tunteiden ja ajatusten siemenet; astraalitaso on siten luonnon
muistin välittömässä läheisyydessä. Ervast
toteaa, että näiden kuvataulujen pelkkä selvänäköinen tutkiminen ei anna luotettavaa
tietoa aikaisemmista elämistämme.
Luonnossa on toinenkin muisti, jota Ervast
nimittää elämänkirjaksi. Se ei sisällä mitään
heikkoa ja huonoa; se voi säilyttää vain sen,
joka kestää ikuista elämää. Siinä maailmassa
elää todellinen tahtomme ja korkeampi minämme. Ihminen unohtaa taivasmaailmassa
kaikki kivut ja tuskat, mutta rakkaus ja voitetut kyvyt jäävät. Elämänkirjassa on luotettava jälleensyntymismuisti, joka on henkistä
laatua. Siinä ei ole tietoa siitä, mikä oli nimemme edellisessä elämässämme (tosin Ervast sanoo, että siihen voi sivuilmiönä liittyä
sellaistakin muistia). Elämänkirjassa on tieto siitä, millä tavalla hän on kussakin elämässä kehittynyt, millaista kehityksen tietä
hän on kulkenut. Elämänkirjaa tutkiva ih-

minen näkee, että jos hän on vapaa tietyistä
heikkouksista, se on aikaisemmissa elämissä
saavutettu. Hän näkee, että oikeus hallitsee
maailmassa ja että kaikki hyvät ominaisuudet on hankittu suurin ponnistuksin ja kärsimyksin.
Mainittakoon, että Kalevala kutsuu elämänkirjaa Antero Vipuseksi, jolta Väinämöinen
etsi kolmea puuttuvaa sanaa eli henkistä tietoa:
Silloin virsikäs Vipunen
Tuo vanha vara-väkevä,
Jonk’ oli suussa suuri tieto,
Mahti ponnetoin povessa,
Aukaisi sanaisen arkun,
Virsilippahan levitti,
Lauloaksensa hyviä,
Parahia pannaksensa…

Henkinen jälleensyntymismuisti
Ervastin mukaan on mahdollista luoda aikaisemmat persoonallisuudet uudelleen,
mutta sen voi tehdä vain nousemalla korkeamman minän tajuntaan ja sieltä käsin
laskeutua alas luonnon alempaan muistiin. Tulkitsen tämän niin, että kyseessä
on vain korkeampaan minäänsä vihkiytyneille adepteille mahdollinen asia. Kaidan
tien kulkija pääsee jo eläessään näkemään,
paitsi aikaisempien elämiensä henkiset saavutukset, myös henkisen tiedon siitä, mikä häntä tulevaisuudessa odottaa. Hän
näkee päämääränsä, jota teosofiassa kuvataan mestariudeksi. Tällöin ihminen oppii
tuntemaan oman mestarinsa ja ehkä useampiakin mestareita (näin tapahtui Ervastillekin uudestisyntymiskokemuksen jälkeen).

Kumpikin kirja on saatavissa internetistä: http://www.pekkaervast.net/teokset/ (e-kirjat)
ja http://www.ruusuristi.fi/julkaisut/aanitteet/ (äänikirjat).
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Jos opetuslapsen työ sitä vaatii, mestari voi
näyttää hänelle aikaisempia elämiä ennen
kuin hän itse kykenee niitä tutkimaan.
Ervast tuo esille, että on mahdollista saada
joitakin vaikutelmia unien ja näkyjen välityksellä aikaisemmasta elämästä, vaikka ei
osaisi lukea elämänkirjaa. Myös astraalinen selvänäkö voi näyttää kuvia luonnon
muistista, mutta mitään takeita näiden luotettavuudesta ei ole, kuten jo aikaisemmin
tuli esille. On mielenkiintoista todeta tässä
yhteydessä, että Ervast antoi esoteerisen
koulunsa oppilaille kesäksi seuraavanlaisen
”päivin ja öin” tapahtuvan mietiskelytehtävän: ”Teidän tulee mietiskellä, minkälainen
teidän viimeinen maallinen elämänne on ollut.” Mietiskelytehtävän tarkoituksena oli
herättää intuitiota ja salaisia muistoja, jotka
syntyvät ikään kuin välähdyksenä.
Tämä kesämietiskelyohje tuntuu hyvin
vaikealta, ellei peräti mahdottomalta tehtävältä. Toisaalta se ei ehkä ole aivan
mahdoton. Ervast nimittäin puhuu jälleensyntymismuistojen heräämisestä Vuorisaarnan pahanvastustamattomuuden käskyn
yhteydessä teoksessaan Jeesuksen salakoulu2 :
…miksikä Jeesus antaa tällaisen neuvon? Mikä on tämän neuvon okkulttinen tarkoitus, mikä harjoittelusalaisuus
sen takana piilee? Yksinkertaisesti se,
että kun näin jaksamme menetellä, kun
näin voitamme itsemme ja astumme
oman persoonallisuutemme ulkopuolelle…, silloin meissä aukenee silmä
näkemään maailma järjestettynä Kosmoksena… Meidän silmämme aukenee
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näkemään, että ihmiselämän ymmärtäminen ja selittäminen käy päinsä ainoastaan jälleensyntymisen avulla. Sillä
nykyisessä elämässämme ilmenevien
seurausten syyt eivät ole löydettävissä
nykyisestä elämästä, vaan menneisyydestä, joka on syntymän tuolla puolen.
Karman järkähtämätön tasapainolaki
edellyttää, että ihminen on jälleensyntyvä henkiolento. Kun tämä meidän
näkemisemme kasvaa ja kehittyy, niin
se muuttuu jälleensyntymismuistoksi.
Muistoja menneisyydestä alkaa välähdellä silmiimme, ensin hämärinä, sitten yhä kirkkaampina ja selvempinä…
Alamme ymmärtää, miksi meissä on
toinen tai toinen luonteen ominaisuus,
kuinka olemme kehittyneet sellaisiksi
kuin olemme. Kauas kantava on todella
neljännen käskyn salainen tarkoitus.

Kaikki ihmiset nimittäin pääsevät lukemaan
ainakin jossakin määrin elämänkirjaansa,
mutta tämä tapahtuu kuolemanjälkeisen
elämän taivastilassa puhdistusprosessien
jälkeen. Jokainen on halunnut syntyä maan
päälle uuteen elämään. Taivastilan lopussa,
uuden inkarnaation kynnyksellä ihminen
näkee kristusihmisen ihanteen ja tulevan
maanpäällisin elämänsä pääpiirteet. Ervast
kuvaa ihmisen antamaa jumalaista lupausta
seuraavalla tavalla:
Tuleva maanpäällinen elämämme näyt-

täytyy meille. Me näemme, mikä läksy
on meille annettu suoritettavaksi tätä
uutta elämää varten… Ja hänen sielunsa
tuntee: ”Nyt tahdon koettaa paremmin
kuin ennen olla puhdas, rehellinen ja
rauhallinen sisässäni. Minä tahdon olla
rakastava kaikkia kohtaan.”
Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin englannin kielellä Hermes Risen Magazine -nettilehdessä: https://hermesrisen.wordpress.
com/2021/06/28/reincarnation-memory-atheosophical-outline-by-antti-savinainen/

Tarkastellaan lopuksi kysymystä, miksi unohdamme aikaisemmat elämämme.
Dosentti Leo Näreaho pitää karman lakia
ongelmallisena kirjoituksessaan Karman rautaiset lait, koska ihminen ei tiedä, mistä häntä rangaistaan tai ehkä paremmin sanoen,
miksi hän kärsii. Kreikkalainen mytologia
esittää unohtamisen kauniisti allegorialla
Lethe-virrasta, johon ihminen syntymän
prosessissa laskeutuu korkeammalta astraalitasolta. Unohtaminen on uuden persoonallisuuden kannalta hyvä ja armollinen
asia. Ervast esittää tähän kaksikin syytä:
1) Jos ihminen arkisessa tajunnassaan
muistaisi, mitkä kärsimykset häntä odottavat, hän ei ehkä jaksaisi elää.
2) Voidakseen oppia rakastamaan epä-

2

Saatavissa internetistä: http://www.ruusuristi.fi/uploads/file/julkaisut/ladattavat_kirjat/Jeesuksen_salakoulu.pdf.

3

Näreaho, Leo (2008). Karman rautaiset lait. Teoksessa Tapio Tamminen (toim.): Guruja, joogeja ja filosofeja –
Intian filosofiaa, s. 125–153. WSOY.

itsekkäästi ja pyyteettömästi, ihmisen täytyy
unohtaa syntymää edeltävä taivaallinen onnen tila, jossa hän on antanut taivaisen lupauksen.
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Rauno Rinkinen

Ihminen, luonto ja teosofia

Olen pitänyt tästä aiheesta esitelmiä aikai-

semminkin ja siksi saatan jo osittain toistaa
itseäni. Mutta aihe on ollut itselleni tärkeä ja
läheinen useammastakin syystä.
Tutustuin teosofiaan jo hyvin nuorena ja
vaikka suunnittelin opintoja sosiaalisella alalla, opiskelin myös kirjallisuutta. Se kiinnosti,
koska luin paljon mm. kaunokirjallisuutta kuten venäläisiä klassikoita. Leo Tolstoi oli eräs
mielikirjailijani josta teinkin tutkielman, joka
koski hänen kirjaansa Ylösnousemus. Tuossa
kirjassa tulee hienolla tavalla esiin hänen kristillinen vuorisaarnaan perustuva maailmankatsomus. Suomessa mm. Arvid Järnefelt ja
Pekka Ervast saivat vaikutusta häneltä. Nuorena teosofina innostuin tolstoilaisuudesta,
jossa käsillä tekeminen ja maalle muutto innostivat.
Kaupunkilaispoikana lähdin opiskelemaan
puutarha-alalle. Opiskelin Suomessa eri puutarha-alan oppilaitoksissa ja valmistuin Lepaan puutarhaopistosta 1981. Samaan aikaan
olen myös opiskellut Ruusu-Ristissä teosofiaa,
jotka opinnot jatkuvat edelleen. Ammattini
kautta olen ollut luonnon kanssa tekemisissä
koko työurani ajan. Helsingissä liikkuessani
silmäilen kuinka entiset työmaani, viheralueet
puineen ja pensaineen jaksavat ja kukoistavat.
Muistan, kun olimme saaneet erään viheralueen valmiiksi ja suoritimme loppuviimeistelyä,
kuinka siihen saapui eräs ohikulkija joka ihaili juuri valmistunutta kukkaryhmää ja totesi
ihastuksissaan, että ”Onpa kaunista”, mutta
hartaana uskovaisena heti perään että: ”mut-
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ta eihän se ole mitään sen taivaallisen loiston
rinnalla mikä meitä odottaa”. Yritin kertoa
hänelle, että tämä on myös osa sitä samaa taivasta.
Perustimme myöhemmin vaimoni kanssa
perhekodin jossa mm. puutarhaterapiaa käytettiin kehitysvammaisten kanssa. Asuimme
silloin jo maalla ja viljelimme vihanneksia biodynaamisesti. Eräänä yönä näin unen jossa
Pellervoinen pellonpoika ratsasti pihaamme
hirven selässä ja hänen mukanaan oli metsän
eläimiä runsas kirjo. Hän kertoi, että luonnon
tila on huolestuttava ja että heidän on vaikea
elää. Hän pyysi minua kertomaan tästä ihmisille. No, unet on unia ja siitäkin on jo parikymmentä vuotta aikaa.

Elämän ja luonnon luominen
Teosofian mukaan ihminen on jälleensyntyvä olento joka useiden jälleensyntymien kautta
saavuttaa inhimillisen täydellisyyden. Elämä on
koulua jota käymme oppiaksemme tämän ihmisyyden tarkoituksen. Olemassaolo pitää sisällään
lukemattoman määrän niin näkymättömän kuin
myös näkyvän maailman ilmiöitä. Tämän nykyisen maapallomme elämä on alkanut tieteellisen
arvion mukaan 4,5 miljardia vuotta sitten. Tiede
puhuu alkuräjähdyksestä, josta olemassaolo on
saanut alkunsa. Eri mytologioissa, uskonnoissa
ja filosofioissa puhutaan myös maailman synnystä ja ihmisen synnystä. Näitä aiheita myös
teosofia tutkii eri lähtökohdista, sekä ns. Viisauden mestareiden, ihmiskunnan edelläkävijöiden
tutkimuksiin nojaten. Niiden mukaan elämäm-

me tällä maapallolla on vasta n. puolitiessään ja
elämme aineellisemmalla tasolla, jossa tarkoituksemme olisi ratkaista aineen arvoitus.
Kuten teosofiassa kerrotaan, on maaplaneettamme käynyt läpi eri vaiheita, niin jääkauden
kuin vedenpaisumuksen ja erilaisia luonnon
katastrofeja. Kerrotaan Lemuriasta ja Atlantiksesta, mikä on vajonnut meren alle. On jopa
kerrottu, että maapallo on ikään kuin elävä olento joka aina silloin tällöin karistaa päältään liiallisen painolastin. Erilaiset luonnonmullistukset,
ilmaston lämpenemiset ym. eivät ole vielä mitään lopullisia tuhoja vaan pikemminkin meille
ihmisille tarpeellisia opetuksia, että osaisimme
huomioida ympärillämme vallitsevan elämän ja
muut luonnon valtakunnat. Teosofiassa puhutaan elonaalloista tai manvantaroista, joita on
kaikkiaan seitsemän, joista
siis olemme keskivaiheilla, eli neljännessä. Monen
muun mytologian tai pyhän
kirjan tavoin kertoo meidän
kansalliseepoksemme Kalevala maailman ja ihmisen
synnyn, omalla ainutlaatuisella tavallaan. Sotka muni seitsemän munaa, kuusi
kultaista ja yhden rautaisen,
josta sitten muodostui fyysinen maailma.
Myöhemmin Väinämöinen
ajautui puuttomalle maalle, johon sitten tuli Pellervoinen, pellon poika, Sampsa poika pikkarainen maita kylvämään: kylvi maita, kylvi soita.
Näin sai elämä alkunsa maapallolla.
Hienosti myös Kalevala kuvaa sitä minkälaisia
puita mihinkin kylvetään.

”Mäet kylvi männiköiksi
Kummut kylvi kuusikoiksi,
Kankahat kanervikoiksi,
Notkot nuoriksi vesoiksi.
Noromaille koivut kylvi,
Lepät maille leyhkeille,
Tuomet kylvi tuorehille,
Raiat maille raikkahille,
Pihlajat pyhille maille,
Pajut maille paisuville,
Katajat karuille maille,
Tammet virran vieremille.
Sitten kaikki kasvu alkoi ja kasvoi kuuset kukkalatvat ja lakkapääpetäjät ym.
Raamatun luomiskertomuksessa on kaksi vaihetta: Elohistinen ja Jehovistinen luomiskertomus. Kirjassa ”Salaperäinen
ihminen” P.E. esittää kuinka
Elohim on monikkomuoto, eli
se kuvaa Logoksen hierarkioita jotka loivat ihmisen omaksi kuvakseen, eli Aadamin, siis
ihmisen. Eevahan luotiin toisessa vaiheessa Jehovistisessa
luomiskertomuksessa Aadamin kylkiluusta.
Ensimmäisessä luomiskertomuksessa luotiin ihminen, tai
Jumalat loivat ihmisen joka
oli sekä miestä että naista. Ei
kuitenkaan erillisinä olentoina, vaan siten,
että siinä oli elämän voimat molempiin puoliin. Itse henkiolentona ihminen ei ole noiden jumaluuksien luoma, vaan sanotaan, että
ihminen henkiolentona on syntynyt samasta absoluutista kuin kaikki nuo Logokset.
P.E: ”Ei ole kysymys siitä, että ihminen olisi luotu siinä merkityksessä, että mitään ei
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ennen ollut olemassa, josta nyt ihminen tehtiin, vaan se tarkoittaa sitä, että ihminen kyllä
henkiolentona on aivan iankaikkinen, on ikuisuuden mysteereistä lähtöisin, mutta Elohim
luovat ihmisen, herättävät paremmin sanoen
tuossa ikuisuudessa tiettyjä voimia, jotka siinä
itsessään jo ovat ja vaalivat niitä.” Näin P.E.
Ehkä vähän samoin kuin vanhemmat antavat lapselle muodon, mutta itse minuus tulee
muualta. Ilman vanhempia ei minuus voisi
syntyä.
Jumalalliset hierarkiat antoivat ensimmäisen
ilmenemismuodon joka ei tapahtunut vielä
tässä fyysisessä maailmassa, vaan korkeammalla tasolla. Tuo Aadam oli ns. Aadam
Kadmon joka syntyi abstraktisen ajattelun
maailmassa. ”Siellä mies ja nainen painautuivat mahdollisuutena, ituina jumalsyntyiseen
henkeen ja nämä vastakohdat on havaittavissa
kaikessa ilmenneessä luonnossa.”
Teosofian mukaan tuossa Aadamissa oli sekä mies että nainen, positiiviset ja negatiiviset
voimat. Se on: Jumalan kuva pyrkii täydelliseen itsetietoisuuteen. Jehovistisessa luomiskertomuksessa sanotaan: ”Näin on syntynyt,
mitä taivaassa ja maanpäällä on, koska ne luotiin, sillä ajalla, jolla Herra Jumala teki maan ja
taivaan. Ja ei ollut vielä yhtäkään kedon pensasta maan päällä eikä yhtäkään kedon ruohoa
vielä kasvanut.” Tämä on kuin tuo Kalevalan
puuton maa johon nyt luodaan elämä eli fyysinen tai aineellinen maailma jonka Logos loi
maan tomusta.
Teosofiassa kerrotaan kuinka ihminen on ollut aiemmin eetteritasolla ja hänessä on yhtyneenä molemmat sukupuolet. Sitten tuossa
luomisessa, niin kuin Aadamin kohdalla, tuotiin hänen eteensä kaikenlaisia eläimiä ikään
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kuin toveriksi. Mutta sitten ihmiskunta jakautui kahteen sukupuoleen, eli Aadamista otettiin Eeva ja näin meille on annettu rakkauden
läksy, että opimme veljesrakkautta. Sehän on
kaiken takana, vaikka sitä opitaankin vielä
alemmalla tasolla.
Tuossa kirjassa ”Salaperäinen ihminen” P.E.
puhuu ns. välittäjistä ja meedioista, kuinka me
kaikki tulemme saamaan sellaisia kykyjä. Ne
kyvyt tulevat lisääntymään ja jo nyt voimme
nähdä kuinka ne myös ovat lisääntyneet. Meidän jokaisen on löydettävä oma elämäntehtävä. Mediumin elämäntehtävä on henkiseltä
kannalta kasvattaa itseään hallitsemaan omia
kykyjään: tulla itsensä herraksi. Mediumistit,
jotka omaavat luonnostaan psyykkisiä kykyjä, ovat kehityksessään muun ihmiskunnan
edellä tai oikeammin ”voisivat kulkea ihmiskunnan edellä”. Esim. Blavatsky oli tällainen,
mutta hän voitti oman mediumistisuutensa.
Mediumisti seisoo ikään kuin toinen jalka
elämässä ja toinen kuolemassa. Hänen on
yhdistettävä ne siten, että hän voittaa kuoleman eli saavuttaa sellaisen tietoisuuden, että
ymmärtää, ettei kuolemaa ole. Myös välittäjäolennoiksi P.E. esittää sellaiset olennot
joilla on toinen puoli toisessa sukupuolessa ja toinen toisessa. Ovat ikään kuin kaksisukuisia, ovat fyysisesti toista sukupuolta
ja tuntevat sisäisesti olevansa toista. P.E.
puhuu tuossa kirjassaan kuinka nuo tulevaisuuden ensi airuet ovat varsin onnettomia,
koska maailma eivätkä he itsekään usein
ymmärrä itseään.
Teosofia esittää kuinka ihminen alkujaan
on pitänyt sisällään molemmat sukupuolet
ja palaa ikään kuin siinä suhteessa samaan,
mutta tietoisena minäolentona. Käy läpi

molempien sukupuolien opetukset syntyessään yhä uudelleen milloin mieheksi, milloin naiseksi.
Tapio Kaitaharju esittää kirjassaan ”Maaäidin
kirja”, kuinka joissain kulttuureissa on nähty
etualalla tuon luovan jumaluuden naisellinen
puoli: ”Kokonaisuutena ajatellen myös Maaplaneetta on elävä olento kuten ihminen. Sillä
on aineellinen ruumis ja myös eetteriruumis
kuten ihmisellä, samoin tunneruumis ja käsittämättömän korkealle ylettyvä viisaus. Tätä
viisautta ei ole mahdollista millään tavoin mitata ihmistasolta, perimmälti ei edes sitä ymmärtää, koska kysymyksessä on jumalallisen
alkuvoiman korkea ilmentymä.
Ihmisen aineellinen ruumis ja eetteriruumis
ovat siten ajatuksen alkulähteille mentynä
Maaäidin synnyttämät. Kaikki mitä niissä on,
on peräisin häneltä, hänen eri ilmenemismuodoiltaan. Siksi Maaäiti kokonaisuutena onkin
korkein aineelliseen tasoon tullut jumalallisen
alkuvoiman naisellinen ilmentymä. Sellaisena
hänet tavoittivat ”pakanalliset” luonnonkansat, ja näin tapahtuu edelleen ihmiskunnan takamailla. Maaemo on heille pyhä ja suuri, ja
koska he käsittivät hänen todellisuutensa, ilmestyi ja ilmeni hän heille myös aistein havaittavana lukuisissa eri muodoissa.” Näin Tapio
Kaitaharju.

Flora
Kasvit eivät kykene liikkumaan vaan ne elävät
paikallaan; ne ovat maapallon hallitseva ja näkyvin elämänmuoto. Ne muodostavat levien kanssa suurimman osan planeettamme biomassasta.
Lähes ainoina omavaraisina eliöinä kasvit ovat
ravintoketjumme perusta, ja ne ovat luoneet ilmakehän runsaan happipitoisuuden tuottamalla

kaasua yhteyttämällä. Nykyisenkaltainen elämä
maapallolla on pitkälti kasvien ansiota.
Kasvien ravinnon perusta on yhteyttäminen eli
fotosynteesi. Kasvit tuottavat auringon säteilyenergian avulla sokeria ja happea vedestä ja hiilidioksidista. Yhteyttävä pigmentti, klorofylli,
sijaitsee kasvisolun viherhiukkasissa eli kloroplasteissa.
Kasveja käytetään ravinnoksi, lääkkeeksi, mausteina ja yrtteinä, teenä, huumeina ja rakennusaineina – myös viherrakentamisessa luomaan
viihtyisyyttä ja terapeuttinen ympäristö. Siitä,
kuinka puistot ja puutarhat auttavat ihmisiä harmonisempaan ja tasapainoisempaan elämään,
varsinkin vaikeina aikoina, kuten esimerkiksi sairastaessa, on nykyään paljon tutkimusta.
Kasvien vaikutusta syötynä ihmisen mieleen
ja terveyteen on myös paljon tutkittu. Vanha kansa tunsi myös luonnon vaikutuksen ja
merkityksen ihmiseen ja ihmisen vaikutuksen
kasveihin. Tästä on olemassa runsaasti mielenkiintoista aineistoa kansanrunoudessamme
mm. Kalevalassa.
Kasvien ilmaa puhdistavaa vaikutusta on myös
paljon tutkittu mm. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus NASA on tehnyt laajoja ilman ja
jäteveden käsittelyä ja kierrättämistä koskevia
tutkimuksia; kuinka luonto tuottaa ja säilyttää
käyttökelpoisena puhtaan ilman kasvien elintoimintojen avulla.
Kain oli varmaan ensimmäinen puutarhuri, kun
hän uhrasi kukkia Jumalalle, ja kuten tiedetään, tuo uhri ei ollut Jumalan mieleen, kuten
Abelin eläinuhri. Kaikki me tiedämme miten
tarinassa kävi. Puhutaankin Kainin merkistä,
kuinka joillain ihmisillä on tuollainen Kainin
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merkki; he ovat ns. Kain-sieluja. Joissain vapaamuurarilegendoissa puhutaan noista Kainja Abel-sieluista. Kain-sielut ovat kehittäneet
kulttuuria kautta aikain ja myös puistoja, puutarhoja ja puutarhakulttuuria. Latinankielinen
kulttuuria tarkoittava sana cultura tarkoitti alun perin viljelystä ja kylvöstä. Monissa
myyttiperinteissä on myös käsitetty humuksen olevan humaanisuuden perustan.

Luontosuhde ja vaikutukset ihmiseen
Keskiajalta lähtien ovat kaupungit kasvaneet
ja sen myötä myös suhde luontoon on muuttunut. Luonto ja kulttuuri ovat erkaantuneet.
Erään tutkimuksen mukaan Suomessa keskiverto kaupunkilainen viettää ajastaan jopa yli
80 prosenttia sisätiloissa, ja lapsilla on enemmän kokemusta asfaltista, betonista, lasista
ja muovista, kuin ruohosta, puista tai perhosista. Maaseudulla asuvien ihmisten suhde
luontoon on myös muuttunut. Ennen oltiin
ja toimittiin luonnon kanssa ympäri vuoden
eri olosuhteissa ja vuodenaikoina. Nyt luontoon mennään enää lähinnä pistäytymään ja
usein jotain tiettyä tarkoitusta varten, kuten
marjastamaan, metsästämään tai harjoittamaan palveluna ostettua luontomatkailua. Ei
ole turhaan nimitetty nykyihmistä huone-ihmiseksi.
Amerikkalaisen kirjailijan Ralph Waldo Emersonin (1803–1882) teosta ”Luonto” on pidetty modernin ympäristöliikkeen synnyttäjänä.
Hän kirjoittaa luonnon lumoavasta voimasta,
kuinka se lumouksellaan lääkitsee ja parantaa
meitä. ”Meidät valtaa näiden paikkojen lumous, joista muinaistarinat ovat meille kertoneet.
Mäntyjen, kuusien ja tammien rungot kiiltävät melkein kuin rauta kiihtyneessä silmässä.
Vaiteliaat puut alkavat kehottaa meitä astu-
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maan niiden kanssa ja jättämään juhlallisista mitättömyyksistä koostuvan elämämme.
Täällä ei ole lisätty mitään historiaa tai kirkkoa
tai valtiota jumalalliseen taivaaseen ja kuolemattomaan vuoteen. Kuinka helppoa meidän
olisikaan astella edessämme avautuvaan maisemaan, syventyneinä uusiin kuviin ja ripeästi toisiaan seuraaviin ajatuksiin, kunnes kodin
muistot häipyvät mielestämme, koko muistin
hävittää itsevaltias nykyhetki, ja luonto kuljettaa meitä riemusaatossaan.” Näin runollisesti
intoutui Emerson luonnosta.
Koskematon luonto on erämaata ja metsäluontoa, jotka ovat meille suomalaisille tärkeitä ja vielä tavoitettavissa. Mutta luontoa ovat
myös puistot ja puutarhat, jotka on myös rakennettu kestämään suuria ihmismääriä.
Ehkäpä ihmisten silmät rupeavat avautumaan
ja luonnon tuntemus lisääntyy; myös tieteelliset tutkimukset syvenevät ja niitä kuunnellaan
– ei pelkästään itsekkäitä taloudellisia pyrkimyksiä.
Uusimmassa Suomen Luonto -lehdessä oli
mielenkiintoinen artikkeli metsäpölystä, joka
on kehitetty Suomessa. Se on metsämikrobiuute, joka vahvistaa ihmisen vastustuskykyä.
Tämä metsäpöly vastaa koostumukseltaan
metsän maaperästä löytyvää monimuotoista
mikrobiyhteisöä.
Nopea kaupungistuminen ja luonnosta erkaantuminen ovat johtaneet yli sadan immuunivälitteisen sairauden yleistymiseen mm.
astman ja erilaisten allergioiden kohdalla.
Näiden sairauksien sanotaan johtuvan ihmisen immuunijärjestelmien häiriöistä. Näiden
sairauksien kustannukset EU-alueella ovat
n. 100 miljardia euroa. Tutkijat toteavatkin

ettei kävely tai luonnossa oleskelu pelkästään
riitä, vaan tarvitaan myös kosketusta kuraan,
mutaan ja karikkeeseen. Vaikka pelkkä kävely
metsässä ei auta kaikkiin immuunijärjestelmien häiriöihin, auttaa se moniin muihin ”häiriöihin”. Vaikkapa pölkkypäisyyteen, kuten eräs
kiinalainen totesi.
Metsä on kokonaisuus: puut ovat yhteydessä
toisiinsa juuristonsa ja sienirihmastojen avulla. Ne pystyvät viestittämään toisilleen erilaisia
asioita mm. tuholaisten hyökkäyksistä jolloin
lähistön muut puut tuottavat tuholaisia torjuvaa yhdistettä lehdilleen. On myös todettu,
että isot puut pystyvät välittämään ravinteita
pienille puun taimille, jotka ovat katveessa isojen alla.
P.E. kirjassa ”Salaperäinen ihminen” tuo esiin
ajatuksen, että meidän tulisi kehittää myös fyysistä näköaistiamme siten, että se tulisi mahdollisimman hyväksi ja sitä kautta kehittyisi ns.
selvänäkö. Meidän länsimaisten ihmisten näkökyky on rappeutunut, toisin kuin alkuperäiskansoilla, kuten Amerikan intiaaneilla, joiden
näkö ja havaintokyky mm. luonnossa on niin
tarkkaa, että se on jo jonkinlaista selvänäköä.
Voimme kaikki kehittää noita taitoja aivan
luonnollisella tavalla luonnossa liikkumalla ja
havainnoimalla ympäristöämme. Vanhoilla
suomalaisilla on ollut tämä kyky ennestään.
Kuulin kerran tämmöisestä vanhasta pohjoiskarjalaisesta miehestä, joka sanoi havaitsevansa jo kaukaa sen kun ns. helsinkiläiset kulkevat
metsässä ja ettei hän viitsi heille näyttäytyä.
Samoin kaikki luontokappaleet havaitsevat
meidät, niin karhut, sudet, hirvet ja oravat, me
vain emme usein havaitse niitä.
Muistan kuinka järjestimme ns. metsäseminaarin 1980-luvun puolivälissä. Siellä oli luen-

noitsijoina mm. Henrik Skolimovski, Tapio
Kaitaharju, Erkki Lähde, Esko Jalkanen ja joitain muita metsäalan ihmisiä, sekä teosofisen
liikkeen edustajia. Se seminaari oli itse asiassa eräs teosofisen liikkeen yhteistyöseminaari.
Menimme siinä yhteydessä laivalla Lieksasta
Kolille ja perillä erään henkilön johdattelemana
katsoimme luontoa uudesta perspektiivistä, jolloin kävi niin, että useat meistä näkivät syvemmälle luontoon ja esim. puiden näkymättömän
puolen.

Puutarhojen merkitys
Puutarha on ollut olennainen osa monessa uskonnollisessa ja henkisessä yhteisössä.
Vanhassa intialaisessa perinteessä, jossa keskeinen sija on vetäytymisellä ja meditoinnilla
omassa rauhassa, puutarhan merkitys ei aina tule esille. Mutta heidän temppeleidensä
välittömässä läheisyydessä oli aina vesiaihe,
joka oli taitavasti sijoitettu koko ympäröivään maailmaan nähden, aivan kuten heidän
temppelinsäkin.
Myöhemmin esim. buddhalaisissa luostareissa puutarhalla ja koko ympäristöllä on keskeinen sija. Se on meditaatiopaikka ja paikka
jossa annetaan ja saadaan henkistä opetusta.
Polut jotka kiertävät henkistä keskusta ovat
jokapäiväisen aamukävelyn ja hiljentymisen
reittejä. Näin on myös Intian Dharamsalassa
Dalai Laman temppelin läheisyydessä. Siellä
joka aamu auringon noustessa kiertää syvän
hiljaisuuden ja rauhan vallitessa joukko hartaita buddhalaisia.
Jokainen voi kotonaan hoitaa kasveja vaikka
ikkunalaudalla, tai työpöydän reunalla pientä
minipuutarhaa, jossa on joku pieni puu, temppeli, maaston muotoja ja käytävä. Sitä voi kat-
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sella ja meditoida itsensä kävelemään siellä.
Bonsaipuut ovat myös eräs tällainen muoto.
Puutarhan hoitoa voi harrastaa hyvin monella
tavalla, tietysti maaseudulla, omakotitaloissa ja
rivitaloissa asujat ovat harrastaneet puutarhan
hoitoa perinteellisellä tavalla, rakentaen kukkapenkkejä, istuttaen puita ja pensaita, tehden
käytäviä ja vesiaiheita. Puhumattakaan kesämökkiläisistä ympäri Suomea, jossa luonnon
mahtavuus omin askarein, äänineen ja maisemineen tarjoaa mieltä tyynnyttävää ja sanoisinpa jopa henkistä leipää sitä kaipaavalle.
On tutkittu, että puutarhan tai puiston vaikutus ihmisiin on varsin merkittävä, vaikka eivät
ihmiset edes itse sitä tiedä eikä tiedosta. Puisto joka on liian yksinkertainen tai vastaavasti
sekava, ei houkuttele. Sen sijaan alueet joissa on isoja kasveja ja jonkinlainen kiintopiste,
vaikka kaunis tasapainoinen puu johon huomio kohdistuu, jossa voi ikään kuin katsettaan
lepuuttaa, on tarpeen. Kukkaryhmät ovat
myös tärkeitä esteettisten elämysten kannalta.
Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan
90 % arboretumin kävijöistä kertoi mieleen
jääneen näkymän jossa oli runsaasti kukkia.
Ja niin kuin jo Suomen luonnosta tiedämme,
vesi ja kasvillisuus ovat maiseman pääsisältö.
Rakennetut viheralueet lieventävät stressiä
monelle tavoin. Niissä voi harrastaa liikuntaa
ja ne antavat virikkeitä kaikille aisteille, jopa
yliaisteille, ja niissä saa kokea elämyksiä.
Ruotsalainen dosentti Patrik Grahn tutkiessaan puistojen käyttöä ja merkitystä totesi, että
jos puisto tai viheralue sijaitsee kodin lähellä,
siellä käydään usein. Kun matkaa on 50 metriä, on käyntikertoja 3–4 viikossa, ja jos puisto
sijaitsee kilometrin päässä, käydään siellä vain
kerran viikossa ”pyhäkävelyllä”. Tästä onkin
seurauksena ja tuloksena, että mitä harvem-
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min viheralueella käydään, sitä enemmän ilmenee väsymystä ja stressiä.
Luonto on suuri parantola. ”Ellei se voi parantaa muuta, parantaa se ainakin ihmisen
suuruudenhulluudesta”, kirjoitti Lin Jutang.
Ihmisen on löydettävä oikea paikkansa ja
hän on aina oikealla paikallaan, kun tarkastelemme häntä luontoa vasten. Tämän vuoksi
vanhat kiinalaiset maalasivat ihmisen pieneksi
maisematauluihin: katsomassa ylöspäin kohti vuoria tai puiden latvuksia. Pieniä vuoria
kiinalaiset myös rakentavat puutarhoihinsa
kenties muistutuksena siitä, että he pitävät
vuoristomatkaa terveellisenä ja puhdistavana
lääkkeenä. ”Se puhdistaa ihmisen sydämen
mielettömästä kunnianhimosta ja tarpeettomista huolista.”
Lin Jutang: ”Vuorien hiljaisuus – hiljaiset
huiput, hiljaiset rotkot, hiljaiset metsät – vaikuttaa myös parantavasti. Jokainen vuoristo, johon voidaan vetäytyä syrjään maailman
hälinästä, on parantola. Vuoriston sylissä ihminen lepää kuin lapsi äitinsä rinnoilla. Minä
en usko Christian Sciencen oppeihin, mutta uskon kyllä, että isoilla vanhoilla puilla ja
vuorilla on parantava vaikutus. Ne eivät kylläkään paranna katkennutta solisluuta tai tarttuvaa ihottumaa, mutta ne parantavat lihan
himon ja sielun sairaudet – kleptomanian,
suuruudenhulluuden, itsekeskeisyyden, henkisen ummehtuneisuuden, keinottelunhalun,
osakkeidenhimon, johtajapsykoosin, sotaneuroosin, runomanian, vihan, yhteiskunnallisen
ekshibitionismin, yleisen pölkkypäisyyden ja
kaikenkaltaiset moraaliset harhautumat.”
Kun me alamme kokea henkeä, tai Jumalaa
niin kuin myös sanotaan, on oikeastaan samantekevää onko Jumala persoonallinen tai
persoonaton, koska se on silloin elävää to-

dellisuutta joka ilmenee kaikessa. Se on niin
kuin sanotaan rakastava tajunta koko olemassaolon takana. Se on autuutta ja iankaikkista
elämää joka on tässä ja nyt.
Kun katselemme ympärillemme ja yleensä ihmisiä, huomaamme, että on aika harvinaista
nähdä onnellisia ihmisiä, jotka säteilevät ja
hymyilevät ja joiden silmissä loistaa hyvyys.
Yleensä ihmiset ovat huolten ja murheiden
painamia ”ajatustensa ruoskimia, täynnä tuskaa, pelkoa ja levottomuutta.” Tästäkin huolimatta jokaisen ihmisen sielussa soi ikään kuin
salainen ääni joka lupailee onnea ja sopusointua. Se voi ikään kuin tulla kuuluvammaksi
meille luonnon, puutarhanhoidon, linnun laulun ja veden solinan kautta. Tämä myös auttaa
meitä elämään ja alistumaan siihen, että elämä
on kärsimystä ja ilman onnea. Ehkä juuri tämän tajuaminen on syy miksi useat buddhalaiset munkit Dalai Laman tavoin ovat valoisia ja
hymyilevät. Eräs munkki sanoikin kerran, että
jos et voi muuta antaa, niin anna hymysi, se ei
maksa mitään mutta voi auttaa toista.
P.E:n ”Jumala ja onni”: ”Minkä tähden me ihmiset sitten emme ole onnellisia, vaikka Jumalakin sitä tahtoisi? Sen totuudenetsijä huomaa
riippuvan siitä, että me ihmiset itse asiassa
emme tahdo onnea. Emme uskalla tahtoa
onnea. Tämä on niin ihmeellinen salaisuus,
niin suuri elämän mysteeri, että meidän täytyy
kauan ponnistaa aivojamme ja sydämiämme,
ennen kuin sen käsitämme. Se on samalla hieno ja ihana totuus. Osaammeko ottaa oppia
niistä ihmisistä, jotka ovat kokeneet Jumalaa,
jotka tietävät, mitä onni on?” Näin siis Pekka
Ervast.
Tietenkin henkinen kehitys ja henkisten kokemusten myötä tuleva onni ja autuus ovat

sen kaltaisia asioita, että niihin on pyrittävä ja
ponnisteltava kaikin voimin, etsimällä. Mutta
me tiedämme, että aktiivinen henkinen pyrkimys on vaikeaa jos ei ole tasapainossa itsensä
kanssa. Tähän tasapainoon ja myös sisäiseen
puhdistumiseen auttaa luonto. Nykyisin puhutaan puutarhaterapiasta, jota on kokeiltu
hyvin tuloksin sairaaloissa, vammaisiin, vanhuksiin, lapsiin ja vankeihin.
Ensimmäinen suomalainen puutarha-alan väitöskirja valmistui v.1754 Henric Lindsteenin
tekemänä. Hän arvostelee siihen aikaan puutarhojemme harvalukuisuutta ja heikkoa tilaa ja
todistelee: ”että puu- ja ryytitarhojen perustaminen ja hoito täällä Suomessa on sekä mahdollista että helppoa”. Mitä hyötyjä hän näkee
puutarhan hoidossa, ilmenee hänen sanoistaan
seuraavasti: seikka, ”joka on parhain, ja yksin
jo riittävä rohkaisemaan jokaista puutarhojen
viljelemiseen, vaikka muita hyötyjä ei tulisikaan. Hän näkee, että: ”Se hyöty on sielumme
todellinen onni, joka hedelmiä ja puita katsellessamme ja tarkkaillessamme herättää meidät
kunnioittamaan Luojaamme. Tuhatvivahteisena kimaltelevat ja välkkyvät värit, monin tavoin
miellyttävä maku, lukemattoman suloiset lemut
ja mieluisat tuoksut muistuttavat meitä alinomaa Mestarin suuresta voimasta, viisaudesta
ja hyvyydestä meitä kohtaan”.
Suomessa toimi kaksi mielisairaalaa 1700-luvun lopulla ja kolmas ”houruinhoitolaitos”
valmistui 1841 Helsinkiin jolloin tunnettiin
”kauniin ja viihtyisän ympäristön sekä puutarhan ja puutarhatyön terapeuttinen merkitys
potilaille”. Tuo valmistunut sairaala oli Lapinlahden sairaala, jossa käytettiin puutarhaterapiaa ilmeisen onnistuneesti. Sinne saatiin oma
puutarhuri ja keittiöpuutarha ja kasvihuone,
josta saatiin runsaasti kukkia, ”jotenka hyöty
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siitä on ollut huomattava”, kirjoitti silloinen
ylilääkäri Sibelius.

vämmältä. Tietokoneluokassa tehty työ oli 12
% tehokkaampaa, kun siellä oli kasveja.

Osa puutarhanhoidon elvyttävästä ja parantavasta vaikutuksesta tulee itse työn kautta, mutta suuri merkitys on myös sillä miten meitä
ympäröivä maailma vaikuttaa tunteisiin. Tämä
merkitys kasvaa ja korostuu laitosympäristössä jossa pelko, suru, ahdistus ja yksinäisyys
saavat helposti vallan tai tukevan otteen ihmisestä. Yleensä sairastava ihminen on herkkä
ympäristöstä ja olosuhteista, kuten tuulesta,
lämmöstä tai häikäisystä. Pelko epämiellyttävyyden tunteesta voi estää ulkoiluhalukkuutta, mutta jos ympäristö koetaan miellyttävänä
ja turvallisena, halutaan
sinne mennä. Puutarhan vaikutukset ulottuvat paitsi tunteisiin
myös ajatuksiin. Niitä
on verrattu mietiskelyssä tapahtuvaan neljään
syvän rentoutumisen
vaiheeseen.

Vanhat kiinalaiset osasivat rakentaa kauniita
puutarhoja ja koristella kukkasin huoneensa, mutta he ottivat huomioon myös kukkien omat mielentilat ja tunnelmat, kuten Jyan
Tshuglang, joka eli kuudennentoista vuosisadan lopulla. Hän kirjoitti tutkielman kukkien
järjestelystä, jossa hän toteaa mm: ”Kukilla on
ilonsa ja surunsa ja aika, jolloin ne tahtovat
levätä. Jos kukkia kylvetetään aamuin ja illoin oikeaan aikaan, on vesi niille kuin hyvä
sade. Hieman pilvinen päivä, auringonlasku
ja kaunis kuutamo ovat kukkien aamua. Raju myrsky, kaatosade,
polttava aurinko ja
pureva kylmyys ovat
kukkien iltaa. Kun
kukat kylpevät auringossa ja niiden arat
ruumiit ovat suojassa
tuulelta, ne ovat iloisia. Kun ne näyttävät
olevan humalassa, hiljaisia tai väsyneitä, kun
päivä on sumuinen, silloin kukat ovat surullisia. Kun niiden oksat taipuvat aivan kuin ne
eivät jaksaisi pitää niitä ylhäällä, silloin kukat
kaipaavat unta. Kun ne näyttävät hymyilevän
ja katselevan sinua veitikka silmässä, silloin
kukat ovat juuri heränneet unestaan.”

Pelkästään
luonnon
näkeminen poistaa stressin oireet jopa muutamassa minuutissa. On myös todettu viherkasvien vaikutus toimistoissa ja koululuokissa.
Norjalainen Tove Fjeld tutki kasvien merkitystä työpaikoilla ja kouluissa. Hän totesi mm.
että kasvien tuominen työympäristöön vähensi neuropsykologisia oireita sekä limakalvojen
ärsytysoireita. Yskä, kurkkuoireet, päänsärky
ja uupumus vähenivät, samoin kuivuminen.
Hyvänolon tunne lisääntyi yli 80 %:lla työntekijöistä. Koululuokassa, jossa oli viherkasveja,
väheni sekä opettajien että oppilaiden päänsärkytapaukset lähes 50 % ja 70 % oppilaista
ilmoitti olonsa paremmaksi. Yleisesti oppilaista tuntui luokka raikkaammalta ja viehättä-
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Ja Jyanin mukaan ”Sopivin hetki kukkien ihailemiseen on teen juonti, toiseksi keskustelu
ja kolmanneksi viinin nauttiminen. Kaikkinainen metelöiminen ja joutava lörpöttely on
loukkaus kukkia kohtaan”.
Kuvat Rauno Rinkinen

Ruusu-Risti Turku

Tuurintupa, Tuureporinkatu 14, Turku

Yleisöesitelmät kevät 2022
Sunnuntaina klo 12:00
16.1.		

Keijo Remes,Totuuden paradoksi

13.2.		
13.3.		
24.4.		
15.5.		

Jarmo Ikola, Miksi Juuri Ruusu-Risti
Jarmo Anttila, Kuka auttaa meitä kuolemassa
Anne Paalo, Henkisen tien esteistä, haasteista ja kiusauksista
Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin

		

Yhteyshenkilö Saara Lintera, 041 4510591

Ruusu-Risti Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3

Yleisöesitelmät kevät 2022
Sunnuntaisin klo 13.00
16.1. Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
13.2. Jarmo Anttila, Kuka auttaa meitä kuolemassa
20.3. Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
24.4. Esitelmä ilmoitetaan myöhemmin
LUKUPIIRI
alkaen 26.1. joka toinen keskiviikko klo 18.00 - 19.30
Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040 579 5730
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Yrjö Härkänen

Joulumatinea

Mikä lienee Jeesuksen syntymän ilmenty-

minen meille? Kun oikein tuntee ja ajattelee,
voiko Jeesuksen, myöhemmin Kristuksen
syntymäjuhla olla meille läsnä joka päivä?
Jos aloitetaan Jeesuksesta: ei ole täyttä varmuutta Jeesuksen syntymäajankohdasta,
mutta jouluna Jeesuksen syntymäjuhlaa vietetään. Meille suomalaisille tämä valon juhla
sopii tosi hyvin pimeimpänä vuodenaikanamme. Mitä kukin tuntee jouluna? Joulu
on ainakin perinteiden juhla.

Huolella valmistettu jouluateria kruunaa
osaltaan intiimin joulutunnelman. Kullakin on siinä omanlaisensa perinteet ja myös
vaihtelunhalunsa.
Joululahjojen antaminen on mahdollista toteuttaa osittain symbolisesti koettaen eläytyä lahjan saajan perimmäisiin toiveisiin,
eikä tällaisen lahjan tarvitse välttämättä
maksaa mitään rahassa. Se voi esimerkiksi
olla jokin lupaus toiselle, joka sitten pidetään.
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Jos jatketaan taivalta Jeesuksen syntymästä 33
vuotta eteenpäin Kristuksen taivaaseenastumiseen herää kysymys: onko taivaaseenastuminen
vain hänen? Kuolinhetkellä ihminenkin astuu
taivaaseen. Mutta Kristuksenkin on mahdollista
syntyä joka hetki meissä aina, kun uudistumme
henkisesti. Tämä on erityisen tavoiteltavaa elämämme aikana.
Joulu on pysähtymisen ja uudistumisen juhla.
Puhuisin mielelläni muutoksen juhlasta. Positiivinen muutos on ihmisessä aina toivottavaa.

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain
Iitti • Pauli Loikala +35840 838 1017
Jyväskylä • Kirsi Toivonen +35850 378 7335
Kuopio • Jouko Ikonen +35850 341 8795
Lappeenranta/Taipalsaari • Paula Monto +35840 590 4918
Oulu • Vesa Raappana +35844 279 6393
Porvoo • Jorma Aunela +35840 969 2096
Rovaniemi • Marketta Mylläri +35840 762 6454
Siilinjärvi • Ari Ihalainen +358405604984
Tampere • Alpi Ikäheimonen +358400 238 769
Turku • Saara Lintera +35841 451 0591
Vihti • Jukka Sarno +35840 567 7485

Antakaamme itsellemme joululahjaksi positiivinen muutos ja palvelkaamme sillä kanssaeläjiä
ympärillämme. Vuoden mittaan tuon muutoksen
muoto hioo särmänsä pyöreiksi ja saavuttaa jouhevasti pyörivän olemuksen.
Vielä palaan muutokseen: historiallinen Jeesuslapsi syntyi muuttamaan maailmaa. Hän teki sen.
Hän haastaa meidät kaikki tekemään muutosta.
Muutos lähtee itsestä. Muutos ei lopu, vaan se on
jatkuvaa. Elämäkin on kosmoksellisessa mielessä
jatkuvaa.
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Marko Manninen

Sakraaligeometria matka jalosukuisten leikkausten lähteille
Kutsun maailmaamme Tasomaaksi,
en siksi, että me kutsumme sitä niin vaan,
jotta tekisin sen luonteen selvemmäksi teille,
iloiset lukijani, jotka olette etuoikeutettuja elämään Tilassa1.
-Edwin A. Abbott

Mitä syntyy, kun laitetaan yhteen geomet-

ria ja pyhä? Voiko siitä tulla millään tavalla
houkutteleva aihe? Useilla meillä on jo peruskoulun pulpetilta antipatioita ja pelkoja
matematiikkaa ja geometriaa kohden. Pyhään
liittyvät uskonnolliset mielleyhtymät ovat vieraita meidän aikanamme arkisessa elämässä,
ainakin läntisissä maissa. Tai sitten tykkäämme kyllä toisesta. Emme vain voi kuvitella, että pyhä ja geometria voisivat elää mitenkään
yhdessä. Mutta maailma on ihmeellinen paikka ja joidenkin kohdalla nämä kaksi näennäisesti hyvin erilaista käsitettä kulkevat yhdessä
sulassa sovussa kohti jännittäviä seikkailuja.
Pyrin kertomaan tässä esseessä2 siitä, miten
jouduin tekemisiin sakraaligeometrian eli pyhän geometrian kanssa. Mikä oli se sisäinen
pakko, joka johti minut tutkimaan aihetta
niin, että löysin itseni pian satumaisten linnojen kaupungista Sintrasta, Napolin mystisistä katakombeista, Sibyllan luolasta, Marokon
mahtavista moskeijoista, Maltan megaliittisista temppeleistä, Ateenan Akropolista ja Delfoin vuoristorinteiltä, Kreikan karuilta saarilta,
Kyproksen turkoosin sinisiltä rannoilta, Tur-
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kin seitsemästä pyhästä kaupungista, Hagia
Sofiasta, Ankarasta, Kappadokiasta, Rumin
mausoleumista ja Intian mahtavia hallitsijoita
synnyttäneestä Rajasthanista asti? Sisäistä kutsumusta on vaikea selittää, mutta joka tapauksessa seurasin sitä tutkien arkeologisia kenttiä
ja museoita, kirkkoja ja katedraaleja, juosten
symbolien, erityisesti kuusisakaraisen kukan
perässä. Kuvasin, dokumentoin, kirjoitin, julkaisin, esitelmöin ja nyt lopulta ynnään yhteen
mitä tästä kaikesta on jäänyt käteen.
Pyhän geometrian tutkimukseni voi jakaa karkeasti kolmeen osaan: a) historiallisiin kuviin
ja teksteihin perustuvaan tutkimustyöhön, b)
pyhän geometrian käsitteen tarkasteluun ja c)
pyhän geometrian sovelluksiin. Jotta tutkimus
ei olisi pelkästään ulkokohtaista, pohdinnan
pohjana ovat olleet konkreettisesti piirtäminen sekä perinteisellä kynällä ja paperilla että
tietokoneavusteisesti CAD-ohjelmilla, laskutehtävät, matemaattisten kaavojen muodostus
ja mosaiikkityöt.

Alkusysäys
Vuosien 2011–13 välillä tutkin ahkerasti Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen
Ilmestyskirjan lukumystiikkaa. Näiden tutkimusten johdosta minulle alkoi muotoutumaan mielessä tarve päästä kuvaamaan
maisemia, joissa apostoli Johannes oli oletetusti elänyt. Erityisesti mielessäni oli antiikin
Smyrnan (nyk. Izmir-kaupunki Länsi-Turkissa) muinaisen torin kupeessa olevan basilikan
seinään piirretyt varhaiskristilliset graffitit3 ja
eräs Pohjois-Turkin Pergamonin museossa
kivitaulussa esiintyvä aritmeettinen runo4. Runo oli erityinen siksi, että se demonstroi antiikin runoilijoiden kykyä tuottaa yhtä aikaa sekä
kielellisesti että aritmeettisesti päteviä runoteoksia. Muistomerkiksi pystytetty kivinen taulu
oli konkreettinen todiste gematrian kreikankielisen vastineen eli isopsefian käytöstä ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina5.
Kesällä 2014 toteutin sitten haaveeni matkustaa ensin Samokselle, Pythagoraan syntymäsaarelle. Halusin tietää, oliko tästä
kuuluisasta myyttisestä henkilöhahmosta jäänyt sinne jäljelle jotain mielenkiintoista, mitä
kirjoista ei löydy. Alkuperäisessä elinympäristössä maiseman, luonnon ja ihmisten luoman
ilmapiirin haisteleminen on jonkinlaista pyrkimystä löytää intuitiivinen yhteys tutkimuskohteeseensa. Kohde jollain merkillisellä tavalla ei
ole vain se ulkoinen kohde, minne matkustaa,
vaan myös sisäinen itse, joka kohteeseen matkustaa, muuttuu matkan kohteeksi.
Historiakirjojen kuvaukset paikoista ja ihmisistä muuttuvat toisella tavalla eläviksi, jos
osassa niistä on oikeasti matkustanut. Taivas,

tähdet ja kuu näyttävät muinaisten foinikialaisten näkökulmasta olleen puolet lähempänä
maan piiriä. Sen vaikutelman saa, kun tallustelee tuhansia vuosia vanhoja mukulakivikatuja ja katselee yötaivasta Kyproksen rannoilta,
jonne finnikialaiset perustivat siirtokuntia. Ei
ihme, että taivaankappaleet saivat niin suuren
merkityksen Välimeren maiden mytologioissa. Samoin mielikuvitus laukkaa ihan toisella
tavalla, kun on koskenut käsin Maltan neoliittisen kauden ihmisten rakentamia Hypogeumin6 seiniä - seiniä, joihin mahdollisesti jo
5000 vuotta sitten Lihavaa Leidiä palvoneet
ihmiset painoivat kuusikulmaisia mehiläiskennoston kaltaisia muotoja.
Samoksesta ei lopulta löytynyt juuri muuta
kuin suureen suoraan kulmaan asetettu pientä
suorakulmaa kantava Pythagoraan kosmosta
ylistävä monumentti, turisteille suunnattuja
paitoja, postikortteja ja rihkamaa, kreikankielisiä Pythagoraasta kertovia kirjoja ja ortodoksikirkkoja, joista Pythagorasta ei löytynyt edes
sivumainintana. Se oli pienoinen pettymys.
Jatkoin Pythagoreionin satamakaupungista
matkaani kuudenkymmenen kilometrin päässä olevalle toiselle saarelle Patmokselle, jossa
apostoli Johanneksen kerrottiin kirjoittaneen
Ilmestyskirjansa.
Matkani tarkoitus sai uuden suunnan tällä ulkoisesti karulla, kesäkuussa varsin helteiseksi äityvällä, mutta henkisesti hedelmällisellä
saarella. Uusi vire tarttui sillä hetkellä, jolloin
kuvasin Nikon D70 kameralla erään kappelin
oven yläpuolelle kaiverrettua kuusisakaraisen
kukan kuvaa. Jostain syystä otin tästä kohtees-

3

Roger S. Bagnall: Everyday Writing in the Graeco-Roman East, s. 21-24

3

Richard Simpson: Historical Notes - A Mathematical Inscription from Ancient Pergamon (2016)

1

Edwin A. Abbott: Tasomaa - monien ulottuvuuksien romanssi (1884)

5

Marko Manninen: Isopsefia - muinaisten mysteerien kiveen kirjoitettu avain (2018)

2

Sana essee tulee ranskan kielen sanasta essayer, joka tarkoittaa pyrkimystä.

6

https://en.wikipedia.org/wiki/Ħal_Saflieni_Hypogeum
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ta hyvin monta otosta eri etäisyyksiltä. Vasta kuukautta myöhemmin kuvia puolisolleni
näyttäessäni ymmärsin, mitä niihin oli itseasiassa “piilotettu.” Kohteen tarkempi zoomaus
toi esiin kuusisakaraisen kukan geometriseen
rakentamiseen liittyvät apukuviot, joista lopulta rakentuu nykyään Elämän Kukka-nimellä tunnettu geometrinen kuva.
Kuusisakarainen kukka ja apukuviot alaoikealla © Marko Manninen, Patmos (2014)

nes osoitti kirjeet juuri näihin seitsemään
kaupunkiin, joissa alkuseurakunnat vaikuttivat. Tästä historiallisesta seikasta johtuu se, että niitä kutsutaan pyhiksi
kaupungeiksi.
Sain kuvattua Pergamonissa haluamani
isopsefisen teoksen, mutta minulle selkiytyi samalla toinen erillinen tutkimushaara.
Isopsefisia teoksia oli turha etsiä muualta kuin museoista ja kirjoista. Sen sijaan

voissa. Olin jäänyt kuusisakaraisen kukan
koukkuun.
Keräsin vuosien aikana omilta matkoilta ja
muista lähteistä, ehkä edelleenkin kansainvälisesti kattavimman kuvaston kuusisakaraiseen
kukkaan liittyvän (engl. six-petal rosette) Elämän Kukan varhaisimmista eri varianteista.
Julkaisin löydökseni kahdessa tutkielmaesseessäni Artifacts of the Flower of Life7 vuonna 2014 ja Creative Power of the Flower of
Life8 vuonna 2016.

Geometriaan vihkiytyminen

Antiikin filosofit kokoontuivat Akatemianimisessä lähiössä vuosisatojen ajan. Sinne
johtavan portin päällä luki väitetysti ”Älköön
kukaan geometriaa tuntematon astuko tästä
sisään.” Myöhemmin uusplatonilainen Plutarkhos joutuu vastaamaan Moralia-kirjassa
kysymykseen siitä11, mitä Platon oikein tarkoitti sanoessaan, että "Jumala geometrisoi
alituisesti." Plutarkhoksen mukaan Platonin
kirjat, joissa tämä lause esiintyy, olivat jo kadonneet. Samoin Akatemian kyltin tekstiä ei
ole olemassa vasta kuin myöhemmiltä ajoilta mainintana. Joudumme siis päättelemään
muun tuotannon perusteella, että sopiiko se
jollain tavalla alkuperäiseen kuvaan Platonin
koulusta ja ajatusmaailmasta. Mielestäni se
osuu kuin harppi peukalon kantaan.

Kun aloin tutkimaan Elämän Kukan historiaa ja geometriaa lähemmin, huomasin samalla
ja oikeastaan yllätyin, miten tärkeänä monet
kuuluisat ja arvostetut filosofit pitivät geometrian tuntemusta. Platon kirjoittaa Sokrates-Theaitetos-dialogissa10, että “ihminen on
kaiken mitta.” Eksoteerisesti ymmärrettynä

Viitaten muinaisiin geometrikoihin 1700-luvun matemaatikko Carl Friedrich Gauss sanoi,
että Jumala aritmetisoi12. Johannes Kepler,
Galileo Galilei, Isaac Newton ja Leonardo da
Vinci vaikuttavat kaikki painottaneen sitä, että
maailmankaikkeutta on mahdoton ymmärtää

Näihin aikoihin poimin uudelleen luettavakseni Drunvalo Melchizedekin Elämän Kukan
Salaisuus-kirjat9 . Jostain syystä olin jättänyt
kirjat sen paremmin tutkimatta niiden julkaisun aikoihin 2000-luvun taitteessa. Mutta aika
oli nyt kypsempi. Vaikka Drunvalon aikamäärittelyt ja metodologian olen joutunut jättämään omaan arvoonsa, niin suurempi kaavio
elämän puun, kukan, hedelmän ja siemenen
myyttisestä sekvenssinomaisesta rakenteesta
vaikuttaa edelleen hyvin käyttökelpoiselta idealta.

Katseltuani useaan kertaan näkymiä Ilmestysluolan suuaukolta Egeanmerelle, jatkoin
matkaani Turkkiin muinaisiin pyhiin kaupunkeihin. Efesos, Smyrna, Pergamon, Sardis ja
Laodikea ovat edelleen massiivisia antiikkikaupunkikohteita, mutta Thyateirasta ja Filadelfiasta on jäljellä hädin tuskin havaittavat
rauniot. Ensimmäisen vuosisadan lopulla
maanpakoon Patmokselle karkotettu Johan-
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kuusisakarainen kukka tuntui pilkistävän esiin kaikkialla ja kaikkina aikoina,
varsinkin sen jälkeen, kun silmäni olivat
auenneet tälle muodolle. Myöhemmin
Helsingin kansallismuseossa käydessäni
hämmästyneenä huomasin, että jopa suomalainen käsityöperinne on jatkanut saman geometrisen kuva-aihion käyttämistä
1700–1900-luvun koristeellisissa rukinla-

ihminen on aistiensa kautta rajallinen ja ne rajat määrittelevät hänen tietonsa. Esoteerisesti
lause on myöhemmin ymmärretty niin, että
ihmisellä on kehossa maailmankaikkeuden
mitat ja järjessä ovi hengen maailmaan eli platonilaisittain ideamaailmaan. Sokrates viittaa
useasti samassa yhteydessä Protagoraan salaiseen oppilasjoukkoon sekä omiin vihkiytyneisiin ajattelijoihin, jotka ehkä tiesivät aiheesta
enemmän.

7

https://www.academia.edu/9644620/Artifacts_of_the_Flower_of_Life

8

https://www.academia.edu/26319739/Creative_power_of_the_Flower_of_Life

9

Drunvalo Melchizedek: The Ancient Secret of the Flower of Life 1-2 (1999, 2000)

10

Plato: Theaetetus, 152a,

12

Joachim Schwermer: The Shaping of Arithmetic after C.F. Gauss's Disquisitiones Arithmetica, s. 235

11

Plutarch: Table-Talk 8.2, 718ef
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ilman, että ymmärtää matematiikan ja geometrian kieltä.
Ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskua
eläneen roomalaisen arkkitehdin Vitruviuksen
teksteistä lähtien aina 1700-luvulle asti meillä on
suuri joukko materiaalia, jossa esitetään, kuinka
ihmisen raajojen mittasuhteet ovat harmoniset
ja tieto siitä muinaista perua. Näiden arkkitehtien mukaan rakennusten mittasuhteiden tulisi
täyttää samat geometriset harmoniasuhteet, joiden vastaavuus ei ole pelkästään ihmisessä vaan
taivaankappaleissa eli makrokosmoksessa. Joidenkin metrologian tutkijoiden mukaan eri kulttuureissa esiintyvät ajan, pituuden, etäisyyksien,
pinta-alojen, painojen ja tilavuuksien mittayksiköt juontuvat nätisti ihmisestä löytyviin mittasuhteisiin13.
Itämailla universumin, temppelin ja ihmisen mittasuhteiden vastaavuus esitetään Vastu Purusha
Mandala-sutrassa14. Adha devaha (makro), adha
purusha (mikro) ja adha yajna (meso / rituaalit)
maailmojen tasot esitetään muun muassa 8×8
ruudukossa, johon ihminen on sijoitettu sammakkomaiseen asentoon. Kaaviokuva toimii
samalla hindutemppelin pohjapiirroksena ja kosmoksen karttana. Sri Yantra-niminen geometrinen hilakuvio on vielä tunnetumpi. Baghor Kali
temppelin uudet löydöt vievät sisäkkäisten kolmioiden kuvittamisen taidon15, Yantran alkeet
jopa 10000 vuoden taakse.
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On turha yrittää luetella esseessä kaikkia niitä esimerkkejä, joissa numeroin, ruudukoin ja
geometrisin kuvin on pyritty esittämään hermeettinen “niin alhaalla niin kuin ylhäällä”aksiooma. Se on suuremman tietokirjan aihe.
Tätä työtä on muutenkin tehty jo pidemmän aikaa usean kirjailijan toimesta. Viime vuosisadan
tutkijoista ja teoksista voidaan mainita ainakin:
• R. A. Schwaller de Lubicz, joka 40-luvulla kirjoitti kirjan “Temppeli ihmisessä”, mikä
on tutkielma Karnakin temppelin arkkitehtuurista Egyptissä16
• 70-luvulta viime vuosikymmenelle vaikuttanut John Michell, jonka monet hänen
itsensä tekemän taiteen avulla kuvitetut kirjat
ovat jo klassikkoja, kuten esimerkiksi ”Ilmestyskaupunki - Kosmisen temppelin suhteista
ja symbolisista numeroista” ja “Kuinka maailma on tehty - tarina luomisesta pyhän geometrian mukaan”17
• Robert Lawlor ja hänen klassikko-oppikirjansa 80-luvulta nimeltä “Pyhä Geometria
- Filosofia ja käytäntö”18
• Michael S. Schneiderin 90-luvulla kirjoittama kirja nimeltä “Aloittelijan opas universumin rakentamiseen”19
Mainitsemani kirjat ovat englanninkielisiä.
John Michell on selvästi suurin vaikuttaja siinä,
miten sakraaligeometrian käsite on levinnyt
yleiseen käyttöön. On oikeastaan ihmeellistä,

kuinka paljon merkittävää innovointia sijoittuu 60- ja 70-luvuille. Mutta samalla on
myös mainittava, että tarkalleen ottaen pyhän geometrian käsite on punottu ja tehty
tunnetuksi juuri näiden uusien tutkijoiden toimesta. Googlen digitaalisista teoksista koottujen tilastojen mukaan pyhän
geometrian käsite alkoi yleistymään vasta
80-luvulla20. Pyhä tiedekin käsitteenä nousee kunnolla päivänvaloon vasta 1700-luvulta lähtien21.
Tutkimuksissani olen käyttänyt lähinnä suomen-, kreikan- ja englanninkielistä
materiaalia. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Pyhä Geometria-käsitettä ei löydy
tässä muodossa kovin vanhoista teksteistä,
mutta yleisesti ottaen kaikki muodot, symbolit ja luvut, jotka ovat uskonnollisessa
kontekstissa, ikoneissa, kirkkojen ja temppeleiden arkkitehtuurissa, on mielletty pyhiksi.
Täten ei ole yllättävää, että Suomessakaan
ei ole oltu tietoisia tällaisesta geometrisesta
suuntauksesta. Ainakaan tiukassa mielessä
itse tuotettua pyhää geometriaa käsittelevää kirjallisuutta ei juuri ole. Viime vuosikymmeneltä esiin nousee lähinnä taiteilija
ja kirjailija Hannamari Mäkelän “Kuudennen Auringon aika”-kirja, joka on kokoel-

mateos uuden ajan teemoista22 ja sisältää
myös pyhää geometriaa käsitteleviä lukuja.

Suomalainen yllätys
Kituuttaessani vähäisen sakraaligeometriaa
käsittelevän kotimaisen materiaalin kanssa käsiini kulkeutui vuonna 2018 eräs suomalainen
128-sivuinen käsikirjoitus 70-luvun loppupuolelta. Käsikirjoitus sisältää mandaloiden
ja intialaisbuddhalaisen stupa-arkkitehtuurin
tutkimuksia sekä niiden yhteenliittymiä antiikin arkkitehtuurisiin geometrisiin ideoihin.
Käsikirjoituksessa mainitaan muun muassa:
‘keskipiste-näkemykseen’ perustuvan kaaviokuvan… mandalan rakenteesta päädytään ‘ympyrän
neliöimisen’ ongelmaan. Ympyrän-neliöimis-prosessia on pidetty mandalan tosiasiallisena tapahtumana. Parin temppelin pohjakaavan avulla esitetään
ongelman likimääräinen geometrinen ratkaisu…
jonka on havaittu esiintyvän kuun ja maan välisissä
suhteissa.23
Kirjoittaja “on yrittänyt sitoa tätä tietoa siihen mitä nykyaikaiset tutkimukset ovat pitäneet totena” ja toteaa, että “ikivanha ja
nykyaikainen tieto sopivat toisiinsa ja ikään
kuin täydentävät toisiaan.” Lisäksi kirjoittaja
esittää, että:
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Katso John Neal: Ancient Metrology, I - III (2016 - 2020) ja Harry Sivertsen: Measurements of Gods (2017)
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Vibhuti Chakrabarti: Indian Architectural Theory and Practice - Contemporary Uses of Vastu Vidya (2013)
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An Upper Palaeolithic Shrine in India (pdf)
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Google nGram: Sacred Science
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eri kulttuurit ovat olleet yhteydessä toisiinsa… ‘neliön
välityksellä’... jos rakennuskohteet olisivat oikeassa suhteessa toisiinsa nähden eli siis yhteismitallisia toistensa
ja tämän kosmisen alkuenergian kanssa, arvatenkin ne
voisivat paremmin palvella ihmiskuntaa…24
Miletoksen kaupungin hävityksen jälkeen olisi hellenistisessä maailmassa alkanut transkendenttisten,
numeerisilla vastineilla ilmaistujen arvojen korostus.
Tämä on todettavissa kreikkalaisten temppelien pyhässä geometriassa ja Pythagoraan ja Herakleitoksen
kosmologisten järjestelmien leviämisenä. 25
Sakraaligeometria on läheisesti, jos ei erottamattomasti liitetty pyhien kulttirakennusten,
temppeleiden ja kirkkojen arkkitehtuuriin.
Käsikirjoituksen lähtökohtana on ollut tutkia, miten rakennuksen muoto vaikuttaa sitä
käyttäviin ihmisiin ja kuinka rakennuspaikan,
rakennuksen käyttötarkoituksen ja muodon
tulisi olla suhteessa toisiinsa.
Valitettavasti tekijä on "unohtanut" mainita vuonna 1976 kirjatussa käsikirjoituksessa
nimensä. Yksi ensimmäisiä epäilyksiäni oli
Herkko Pesonen, joka myöhemmin 90-luvulla julkaisi teoksen "Ikuinen nyt ja muinainen
tiede."
Herkon kirjassa ja salaperäisessä käsikirjoituksessa on jonkin verran yhteistä käsitteistöä
ja ilmaisuja, jotka voisivat viitata siihen, että
kirjoittaja on sama. Myös aihepiiri menee limittäin, vaikkakin Herkko oli selvästi ankaramman matematiikan ja geometrian esittäjä
90-luvun teoksessaan. Analyyttisempi ote voi
johtua osin siitä, että Ruusu-Ristin jäsenenäkin tunnettu Herkko Pesonen kirjoitti matematiikan alan merkkijulkaisuihin noihin
aikoihin. Tiedän Herkon (oikealta nimeltään
Herman Pesonen) vaikuttaneen Jyväskylässä
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40–60-luvulla, josta käsikirjoituksen löysin,
joten tältäkin osin linkki olisi valmis.
Käsikirjoituksessa oli kuitenkin viittaus kahteen henkilöön tarkastajina, joista toinen, Vilhelm Helander vahvistui kuuluvaksi tämän
hetken tunnettuihin ja arvostettuihin professoreihin arkkitehtuurin alalla. Lisäksi yhdessä
alaviitteessä mainittu 9-vuotiaan pojan sitaatti
voisi viitata johonkin lähituttavuuteen, jopa
sukulaissuhteeseen. Mainitun pojan nimi on
Petri Ailus ja sitaatti kuuluu26:
Jos ympyrän sisältä katsoo keskipisteeseen elämä käy
yhä ahtaammaksi ja ahtaammaksi, jos keskipisteestä katsoo kehälle niin vapautuu ja vapautuu.
Ei joulua ilman pientä mysteeriä. Arvelen
teoksen olleen kaavailtu arkkitehtuurin tutkielmaksi, mutta yhteydenottoni eri tahoihin
eivät vielä ole tuottaneet tulosta eikä tekijä ole
tiedossani. Voin vain toivoa, että jollain lukijalla tai kuulijalla herää muistikuvia tai ideoita,
kenen käsikirjoitus voisi olla. Se edustaa yksiä
varhaisimpia sakraaligeometriaa sellaisenaan
käsitteleviä suomalaisia teoksia. Lähimmäksi tätä pääsevät lähinnä Seppo Heinolan originellit tutkimukset 60-luvulta lähtien, joissa
pääpaino on kuitenkin enemmän numerologiassa ja siinä mielessä pyhän matematiikan,
matemagiikan piirissä. Heinolalla sakraaligeometria on yksi väline, jonka avulla hän etsii
analogioita nykytieteen ja perenniaalisen eli
ikiaikaisen tieteen välillä27.
Mikä sitten on johtanut siihen, että Suomessa
pyhä tiede ei ollut saanut samanlaista jalansijaa kuin maailmalla, jossa kyseisen käsitteen
alla on pohdittu maailmankaikkeuden lakeja
1700-luvulta lähtien? Yksi syy siihen voi olla,
että tiede, kristinusko ja muut uskonnolliset
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s. 74,
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Perttu Häkkisen haastattelussa Seppo Heinola: Kabbala - Salatiedettä ja mystiikkaa (2016)

26

s. 3

suuntaukset eriytyivät vahvasti toisistaan Suomessa 1900-luvun alussa. Esoteerisissa piireissä
otettiin eroa materialistiseen tieteeseen ja puhuttiin mieluummin salatieteestä (vertaa engl. secret
science ja sacred science merkityksiä).
Niihin aikoihin osa tieteen tuloksia tuntui asettuvan puolustamaan salatieteen ilmoituksia28.
Aikalaisen silmin on vaikea sanoa mihin asiat
kehkeytyvät. Vasta sukupolvien vaihtuessa näemme mihin edelliset päätyivät. Jopa taiteessa ennen
niin luontaista suosiota nauttinut mystiikan ja okkultismin harrastus hiipui puoleksi vuosisadaksi
50-luvulta lähtien nähtävästi tieteellisen positivismin johdosta29.

Aatteellinen geometria
Tässä yhteydessä eräs pieni detalji historiasta kaipaa mielestäni esittelyn. Kyseessä on kirje, jonka
muinaisessa Libyassa sijainneen kaupungin Ptolemaisin piispa Synesius kirjoitti ystävälleen Hesykhiokselle 400-luvulla. He olivat tavanneet joskus
menneisyydessä kuuluisan neoplatonilaisen naisopettajan, filosofi ja geometrikko Hypatian luona.
Kirjeessä sanotaan, että “heidät oli tuonut yhteen
pyhä geometria.” Tämä on varhaisin löytämäni
suora viite pyhän geometrian käsitteeseen.
Geometrisiin periaatteisiin nojautuen hän vetoaa
kirjeessä ystävänsä moraalin siitä, miten kolmatta osapuolta eli hänen veljeänsä Evoptiusta pitäisi
kohdella, joka myös oli Hypatian oppilas. Kirje
jatkuu30:
Sinun pitäisi kohdella Evoptiusta veljenäsi joukossamme,
jos se on totta, että kaksi asiaa, jotka ovat samanarvoisia
suhteessa kolmanteen, ovat samanarvoiset myös toistensa
suhteen.

Tämä tahtoo sanoa, että kaikki kolme miestä,
Synesius, Evoptius ja Hesykhios olivat yhtä
etäällä keskipisteestä, opettaja Hypatiasta ja
siis keskenään samanarvoiset.
Vuonna 411 kirjoitetussa kirjeessä mainittu pyhä geometria on kreikaksi tēs ieras geōmetrias
(τησ ιερασ γεωμετριασ). Ilmaisu on harvinainen
metafora. En ole löytänyt vastaavaa mistään
muusta alkukreikaksi kirjoitetusta digitoidusta
teoksesta. Metaforat sinänsä olivat tyypillinen
ilmaisutapa antiikissa. Metaforat jäävät joskus
salaperäisiksi sisäpiiriin kuulumattomille, mutta avautuvat paljon puhuvina ryhmän jäsenille.
Tällaiset geometrisiin periaatteisiin vertauskuvallisesti sidotut eettiset ja moraaliset kielikuvat ovat meille nykyään tuttuja lähinnä
vapaamuurarijärjestöissä ja muissa vastaavissa keskiaikaisiin artesaanikiltoihin perustuvissa sosioeettisissä yhdistyksissä, kuten Odd
Fellowsissa. Näissä opetusjärjestelmissä käsityökalut saavat eettiset konnotaatiot. Myös
jesuiittapappi, filosofi ja matemaatikko Rene
Descartes näki geometrian nimenomaan henkisen harjoituksen välineenä31.
Synesiuksen tapauksessa voitaisiin huomioida
abstraktimpien geometristen ideoiden vertauskuvallinen arvo pikemmin kuin geometrisia
kuvioita tuottavien esineiden vertauskuvallisuus. On muodot ja ideat sekä työkalut ja välineet, joilla ne saadaan luoduiksi. Tämä voi
tuntua hiuksen halkomiselta, mutta pyhästä
geometriasta puhuttaessa tällaisen eron huomaaminen voi olla hyödyllistä.
Pyhässä geometriassa tutkitaan perusmuoto-
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Taide ja okkultismi - Kirjoituksia taidehistorian rajamailta, s. 7 (1998)
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jen syntymistä sekä löydettyjen perusmuotojen suhteita toisiinsa. Antiikista periytyneen
tavan mukaan muodot rakennetaan joko vain
harpilla tai yhdessä harpin ja viivaimen avulla.
Kiinteällä säteellä varustetulla harpilla yksistään on mahdollista saada aikaiseksi kaikki
viivaimella piirretyt leikkauspisteet sisältäen
keskipisteet ja tangentit. Toisinpäin tämä ei
ole mahdollista. Viivaimen käyttö kuitenkin
helpottaa ja nopeuttaa oleellisesti leikkauspisteiden löytymistä.
Ensimmäiseksi voidaan mainita muodoton
muoto, eli tyhjyys, tabula rasa, joka on toisaalta kaikkeus, johon alkaa ilmestyä muotoja.
Tätä kutsutaan joskus paradoksaalisesti ympyräksi, jonka keskipiste on kaikkialla ja jonka
kehä ei ole missään.
Neoplatonikkojen teologista aritmetiikkaa
käsittelevät teokset32 maalaavat usein kuvan numeroista, jotka suurenevat yhdestä eli
monadista kymmeneen eli dekadiin. Samoin
perusteoksissa esitetään geometriset muodot
nollannesta dimensiosta eli pisteestä (0D) viivan (1D) ja tason (2D) kautta kuutioon (3D).
Kolmannessa dimensiossa esiintyvät Platonin
viisi ainoaa laatuaan olevaa kappaletta, nimittäin tetraedri, kuutio, oktaedri, dodekaedri ja
ikosaedri ovat pyhän geometrian standardimalli, loputon kontemplaation aihe.

Pyhän ja profaanin ristitulessa
Mikä näistä muodoista ja kappaleista tekee
sitten niin erikoisia, että niitä pitää kutsua oikein pyhiksi? Pyhä yksinkertaisuusko? Kyse
on kuitenkin “vain” geometrian ja matematiikan perusteista, joita opiskelemme jo peruskoulussa. Monet matematiikan ja historian
32

oppikirjat esittävät nykyään, että luvut ja aritmetiikka, samoin kuin kirjoitusjärjestelmät
ja monet muut keksinnöistä syntyivät urbaaneissa keskuksissa puhtaasti materialistisesta
välttämättömyydestä. Laskutaitoa tarvittiin,
koska hallitsijan piti tietää tarkasti verottamansa varallisuus ja kapakan taas piti pystyä
ennakoimaan viljan ja oluttuoppien kulutusta. Varhaiset nuolenpääkirjoituksella merkityt
savitaulut olivat puhdasta kirjanpitoa varten
laadittu. Vasta myöhemmin merkkejä alettiin
kutsumaan rahvaan kysynnän ja papiston tarjonnan takia pyhiksi merkeiksi, hieroglyfeiksi.
Tämä on yksi näkökulma.
Muodoissa ei sinänsä olisi mitään pyhää eikä esoteerista, jos emme alkaisi miettimään
syvemmin mistä matemaattiset ja geometriset perusideat tulevat, mihin ne pohjautuvat,
miksi niitä yleensäkään on olemassa. Filosofille tyypillinen introspektio muuttaa suunnan.
Jos ihmiselle olisi riittänyt laskea vain varallisuuttaan ja ennakoida kulutustaan, niin tokkopa siinä olisi edetty murtoluvuista kovin
pitkälle yhteismitattomien, transsendenttien,
irrationaalisten ja kompleksisten lukujen maailmaan puhumattakaan Hilbertin avaruudesta,
p-adisista numeroista ja epäeuklidisesta geometriasta. Järjen on täytynyt ainakin aika-ajoin
voittaa pelkät aistinautinnot ja profaanit motiivit, jotta tällaisten intellektuaalisten ideoiden äärelle on päästy.
Yhtenä esimerkkinä tarpeesta selvittää
loogisia ongelmia olkoon kahden pisteen
välille muodostettu viiva, joka oli monien paradoksien aihe antiikin Kreikassa.
Kuuluisimpia näistä olivat ne, miten ensin
matkaan päästetty kilpikonna voittaa Akil-

Katso Joel Kalvesmaki: The Theology of Arithmetic - Number Symbolism in Platonism

leksen juoksukilpailussa tai miten Akilles ei
voi koskaan saavuttaa maalia. Molemmat
paradoksit perustuvat sille tosiasialle, että Akilleksen täytyy ensin saavuttaa puolimatka tavoitteesta, sitten seuraavat puolet
jäljelle jääneestä matkasta ja niin edelleen,
ennen kuin hän tavoittaa kilpikonnan tai
pääsee perille maaliin. Lopputulema on se,
että Akilles jää aina vähää vaille päämäärän.
Kysymys on siis viivan puolittamisen probleemasta. Mahtuuko kahden pisteen väliin
rajattomasti uusia pisteitä?
Antiikin aikoina filosofeilla ei ollut käytettävissä yhtälöitä, vaan he ilmaisivat matemaattiset totuudet sanoin ja todistivat ne
geometrisesti piirtämällä. Geometria on siis
matemaattisen väittämän silminnähtävä todistus. Siksi sen asema oli erityinen. Kaikki
antiikin neljästä vapaasta tieteestä eli Quadriviumista perustuvat ensimmäiselle opille
eli numero-opille. Geometria on numeroita
tilassa eli avaruudessa. Musiikki on numeroita ajassa. Astronomia on numeroita aikaavaruudessa.
Ikiaikaiset eksistentiaaliset, ontologiset ja
epistemologiset kysymykset ovat omiaan
nostamaan tunnelmia, joita voi ja joita monet ovat kutsuneet pyhiksi mysteereiksi.
Kysymyksistä tulee pyhiä silloin, kun ne
viedään sellaisiin syvyyksiin, joissa joudumme pysähtymään ja paljastamaan tietämättömyytemme. Jos vastausta ei tule muualta,
se täytyy etsiä itse, löytää ja luoda itse. Luominen on pyhä toimitus ja siitä pyhässä geometriassa oikeastaan on kyse. Toistuvassa
luomisprosessissa tiedon, ymmärryksen ja
tuntemuksen rajoja liikutellaan niin, että ne
ikään kuin työntyvät aina vain syvemmälle
tuntemattomaan. Eikö tämä saa jonkinlaisia

tuntemuksia aikaan, eikö sitä voisi pyhäksikin kutsua? Joitain voi häiritä pyhä-sanan
uskonnollinen painolasti ja moni ehkä mieluummin puhuisi kunnioituksen, arvostuksen tai syvyyden tunteesta. En haluaisi itse
olla sillä tavalla sanojen vanki.
Toinen tärkeä vaikutin sille, miksi termiä
pyhä käytetään geometrian etuliitteenä, on
se, että se liittyy jo aiemmin mainittuun
kirkkojen, temppeleiden ja muiden pyhien
rakennusten, muistomerkkien ja maamerkkien arkkitehtuuriin. Lisäksi pyhyysmerkitys
nojautuu uskonnolliseen taiteeseen, ikoneihin, mandaloihin, maalauksiin, mosaiikkija kaiverrustöihin, joissa käytetään tiettyjä
geometrisia ja matemaattisia perusaihioita.
Täten voidaan ajatella, että koska geometriset perusaihiot toistuvat eri kulttuureissa eri
aikakausina uskonnollisessa kontekstissa,
ovat ne jotenkin liitoksissa pyhyyteen.
Monien sakraaligeometrian tutkijoiden mielestä perusaihioista tärkein on Vesica Piscis, joka tunnetaan myös nimillä mandorla
tai kalanrakko. Tämä geometrinen muoto saadaan aikaan yksinkertaisesti piirtämällä kaksi samankokoista ympyrää siten,
että molempien ympyröiden kehät kulkevat toistensa keskipisteen kautta. Keskelle muodostuva ovaali muoto käsitetään
kaikkien geometristen muotojen kohtuna.
Valtava määrä eri ikoneita ja uskonnollista kuvataidetta kuvaa pyhimykset tällaisen
ovaalin muodon sisälle. Myös katedraalien
ja pyhien tilojen oviaukot usein noudattavat
tätä geometrista rakennetta.
Vesica Piscis muodostaa matemaattisesti neliöjuuri kolme suhteen edellä mainittujen ympyröiden säteen eli leveyden ja

and Early Christianity (2013) ja Iamblichus: The Theology of Arithmetic - On the Mystical, Mathematical
and Cosmological Symbolism of the First Ten Numbers (400 jaa.)
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ovaalin muodon korkeuden välille. Eukleideen geometrinen oppikirja Elementit
300-luvulta eaa. mainitsee tämän muodon
ensimmäisenä yli neljästäsadasta geometrisesta propositiosta. Täten Vesica Pisciksen rakentamiseen liittyvät välineet, lähinnä
harppi tai kiinteäsäteinen ympyrälevy sekä
geometriset elementit, kuten ympyrät, keskipiste, leikkauspisteet sekä niiden kautta
piirrettyjen viivojen pituuksien suhteet, erityisesti neliöjuuri kolme ja sen rationaaliset
likiarvot kuten 265÷153 ja desimaalilikiarvo 1.732 (numeromystiikassa myös 1728 eli
12×12×12) saavat erityisen painoarvon pyhässä geometriassa.

tyy neliöjuuri kuudesta, Platonin lambdasta33
eli maailman sielusta, jonka eräs luku 1224
osuu joulun ytimeen. Lopulta ehkä kiehtovin kaikista, neliön ympyröimisen (ympyrän
neliöimisen) tehtävä eli pyhä liitto esitettynä
geometrikon silmin nitoo yhteen lähes kaikki
pyhän geometrian ideat.
Huomattavaa on myös, että islamilaisessa taiteessa geometria oli erityisessä arvossa, koska
muslimit eivät saaneet kuvata Jumalaa eivätkä
profeettoja kuvien tai patsaiden avulla.

Vesica Piscis - Korkeuden ja leveyden suhde eli neliöjuuri kolme
mm. Arkhimedeen käyttämän likiarvon 265 / 153 avulla esitettynä
Aihe on kuitenkin liian laaja ja haastava käsiteltäväksi esseessä ilman askel askeleelta johdattelevaa havaintomateriaalia, joten voinkin
vain ohjata lukijan tai kuulijan aiemmin mainitsemieni kirjailijoiden teoksiin. Huomio
kannattaa kiinnittää ensin neliön puolittamiseen ja tuplaamiseen, joissa esiintyy neliöjuuri kahden ja neliöjuuri viiden suhteet,
sitä kautta kultainen leikkaus ja muut jaloleikkaukset. Kahden ja kolmen synteesi löy-

Sen takia he ovat kyllästäneet moskeijat mitä
kauneimmilla ja monimutkaisimmilla geometrisilla kuvioilla ja ornamenteilla. Loputtomiin
toistuvan ornamentin kautta harras ihminen
voi kokea olevansa yhtä äärettömyyden kanssa. Tämä joskus algoritmiseksi taiteeksi kutsuttu suuntaus on voinut vaikuttaa geometrian
ja tieteen pyhyyden käsitteen muovautumiseen keskiajan jälkeen merkittävällä tavalla.
1700-luvulle asti on puhuttu enemmänkin

harmoniasta, universaalista geometriasta luonnon toimintoihin ja muotoihin liittyvien lakien
ja suhteiden kuvaajana.

Yhteenveto ja pohdintaa
Olen nyt esittänyt, miten kiinnostukseni pyhään
geometriaan on herännyt ja minne se on vienyt.
Tärkeimpinä funktioina pyhässä geometriassa
näen aivan omanlaisen ajattelun kehittämisen,
joka pohjautuu tuhansien vuosien filosofisuskonnollis-matemaattiselle traditiolle. Ensimmäisiä asioita, joita pyhä geometria opettaa, ovat
mikro-, meso- ja makrokosmoksen analogiat eli
yhtäläisyydet. Toinen mihin tutkijat usein viittaavat on perenniaalisen, ikiaikaisen filosofian vertaaminen kunkin aikakauden uusiin keksintöihin.
Ovatko ne harmoniassa? Kolmanneksi pyhää
geometriaa pidetään jonkinlaisena avaimena, joka
avaa uskontojen esoteerista ja unohdettua sanomaa.
En kuitenkaan usko, että perenniaalisen filosofian korostus sen itsensä takia johtaa kovin pitkälle. Mitä kostumme siitä, jos saamme tietää, että
jotkut muinaiset kulttuurit jo tiesivät sen, mitä
nyt tiedämme? Ennemminkin kysyisin, että mitä
me sillä tiedolla teemme nykyaikana, mihin sitä
voidaan soveltaa? Ennemminkin pitäisi tuoda
esiin niitä muinaisten kulttuurien tietoja ja taitoja
ja näyttää miten ne toimivat nykyaikana. Se voisi
olla vakuuttavampaa kuin jälkiviisastelu.
Visuaalisuuden vuoksi pyhä geometria on helpommin lähestyttävä kuin puhdas matematiikka tai moderni analyyttinen geometria. Sitä on
myös helppo soveltaa taiteessa. Tieteessä pyhää
geometriaa on pyritty soveltamaan klassisen ja
kvanttimekaniikan yhtenäisteorioissa ja kaiken
teorioissa. Se on neljäs asia, johon pyhää geometriaa voidaan käyttää. Sitä voi verrata luonnosta jo
löytyvien toimivien mallien imitoimiseen samalla

tavalla kuin kopioimme erilaisten luonnon organismien toimintoja ja luomme uusia materiaaleja
ja muotoja teollisuuteen ja jokapäiväiseen käyttöön.
Aika näyttää kykenevätkö sakraaligeometrian tutkijat luomaan jotain uutta, muutakin kuin taidetta. On aiheellista kysyä, miten pyhän geometrian
ideoita voidaan soveltaa elämään muutenkin kuin
abstraktilla tasolla? Vaikka eipä sinänsä, voihan
lopulta taide olla se, mistä pystymme ihmiskuntana nauttimaan enemmän kuin matemaattisista
kaavoista ja fysikaalisista faktoista. Materialististen
intressien rinnalla on aina kulkenut uskonnollinen,
taiteellinen ja filosofinen intressi. Jälkimmäiset
ovat kymmeniä tuhansia vuosia vanhojen kalliopiirrosten ja -maalausten perusteella olleet meille
vaistomaisempi ja luonnollisempi tapa hahmottaa
maailmaa; ainakin taide, jonka arvo on kokemuksellisesti välitön. Uskonnon, luonnontieteen ja
filosofian tärkeysjärjestyksestä jatkuu todennäköisesti vielä kauan kiivas keskustelu.
Edmund Husserlin, fenomenologian perustajan mukaan geometrian ilmeiseksi tekeminen on
myös sen historiallisen perinteen paljastamista.
Geometrian alkuperä-kirjan alussa35 hän sanoo,
että:
Meidän on... kysyttävä perimämme geometrian alkuperäistä merkitystä, joka on säilynyt... pätevänä ja samalla kehittynyt pidemmälle. Tarkastelumme johtavat välttämättä
syvempiin merkitystä koskeviin ongelmiin, tieteen ja tieteenhistorian ongelmiin ja universaalin historian ongelmiin.
Sakraaligeometrian tutkiskelulla voi näiden ongelmien parissa olla hyvinkin paljon sanottavaa,
koska sen lähtökohta on monitieteellinen, poikkitieteellinen, ekumeeninen ja syntetisoiva.
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of the Cosmic Temple (1972) ja How the World Is Made - The Story of
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-John Neal: Ancient Metrology, I - III (2016 - 2020)
-Marko Manninen: Artifacts of the Flower of Life (2014), Creative Power of the
Flower of Life (2016) ja Isopsefia - muinaisten mysteerien kiveen kirjoitettu avain (2018)
-Matthew L. Jones: Descartes's Geometry as Spiritual Exercise, Critical Inquiry (2001)
-Michael S. Schneider: A Beginner's Guide to Constructing the Universe (1994)
-Plato: Theaetetus (369 eaa.)
-Plutarch: Moralia, Table-Talk (100 jaa.)
-R. A. Schwaller de Lubicz: The Temple of Man (1941)
-Richard Simpson: Historical Notes - A Mathematical Inscription from Ancient
Pergamon (2016)
-Robert Lawlor: Sacred Geometry - Philosophy and Practice (1982)
-Roger S. Bagnall: Everyday Writing in the Graeco-Roman East (2012)
-Synesius: Kirje 93 (411 jaa.)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Essee sisältää kohdan käsikirjoituksesta, joka on JKL RR temppelillä, mutta sen alkuperäinen kirjoittaja ei ole selvillä.
Tämän esseen myötä ehkä voisin saada yhteydenottoja henkilöiltä, jotka ehkä
tunnistavat tai osaavat antaa lisää vihjeitä, kenen käsikirjoitus voisi olla.
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Enkeli
Tuli kaunein kaikista enkeleistä
minun lohduttajakseni päälle maan.
Nyt vast' olen ihminen: mulle
hänen kauttaan kaikki annetaan.

Hänen luokseen lentävät laulut
kuin pienet linnut riemuiten.
Hänen ruumiinsa on kuin sielu
ja sielunsa taivaan kaltainen.

Kuin unista suloisista
hän on astunut aineen maailmaan.
Hänen hentoa olkaansa vasten
pään painan nyyhkivän, autuaan.

Uuno Kailas
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Aate

Persoonalliset ”viat” salatieteen valossa

Eräs

ihmiskunnan vaikeimmin opittavista
läksyistä on asennoituminen jossakin johtavassa asemassa olevan henkilön persoonallisiin "vikoihin". Alinomaa on olemassa sekä
huhuja että julkisia "skandaaleja" johtavassa
asemassa olevien ns. paheista. Tätä kirjoittaessani on esimerkiksi vireillä oikeusjuttu
erästä pappismiestä vastaan, jota syytetään
juopottelusta ja nuorten naisten luvattomasta
"lähentelemisestä". Vastikään erotettiin eräs
tuomiokapitulin asessori virastaan tuollaisen
lähentelyn tähden. Myös erästä tullinhoitajaa
syytettiin samasta asiasta.
Meidän maassamme vaaditaan ihmisiltä ns.
puhdasmaineisuuden todistusta, kun he pyrkivät mihin tahansa virkaan tai luottamustoimeen.
Minkälaisia ns. yleinen mielipide tahtoisi
olevan henkilöiden, jotka kelpaavat luottamustoimeen? "Puhdasmaineisia", vastannee
useimmat. Mutta minkälainen olisi "puhdasmaineinen" henkilö? "Sellainen, jota ei ole
syytetty mistään rikoksesta ja jolla ei ole huomattavia persoonallisia vikoja", vastannee taas
moni.
Tuolla tasolla on nykyajan julkinen arvostelu.
Jos henkilön maine voi "tahraantua" jostakin
yksittäisestä teosta, niin on selvää, että koko
maine on heikko suojelemaan itseään ja se on
saanut likaisuuden leiman. Puhtaan ympäristön keskellä kukaan ei voi likaantua. Mikä on
sitten se likainen ympäristö, jonka keskellä
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nykyajan ihmisen maine voi tahraantua siinä
määrin, että hän ei kelpaa johonkin luottamustoimeen? Se on ns. näkymätön maailma,
paremmin sanoen sen alin taso – astraalitaso. Mutta jos "yleinen mielipide", joka sivumennen sanottuna ei vielä tunnusta lainkaan
astraalitason olemassaoloa, luulee ihmisen
maineen tahraantuvan jostakin persoonallisesta teosta, niin olisi hyödyllistä löytää keino,
miten maineen tahraantumista voitaisiin välttää. Onko sellaista keinoa nykyään olemassa?
Ei. Päinvastoin ihmisillä on yleisesti halu rypeä juuri siinä rapakossa – astraalisessa himoelämässä – jossa "maine" tahraantuu.
Kun tarttuvia tauteja vastaan koetetaan karaista ihmisiä, niin heitä neuvotaan käyttämään
ravintoaineita, joiden vaikutusta tartuntabasillit väistävät. Miksi ei "maineen" puhtautta
koeteta turvata vastaavilla välineillä? Epäilemättä sen tähden, ettei sellaisia välineitä tunneta ollenkaan.
Esimerkiksi juopottelu ja sukupuoli-irstaus
ovat haluttuja nautintoja sen tähden, että ne
tuottavat tilapäistä kutkutusta ja kiihotusta
hermokeskuksessa. Mutta "yleinen mielipide"
istuttaa tietämättään tällaisia hermokutkutuksen siemeniä kasvavaan nuorisoon samoin
kuin vanhempiinkin ihmisiin. Millä tavalla?
Sillä, että se rankaisee ns. paheista ja puhuu
kieltävästi muutamista nautinnonmuodoista, jos niitä haetaan sovinnaisten tapojen ulkopuolelta. Kuinka himojen keskellä elävä
ihminen voi tietää, että jokin hänen persoo-

nalliselle luonnolleen mieleinen teko voisi "tahrata maineen", jos ei hän näe toista
henkilöä kohdeltavan tahrattuna ennen kuin
itseään? Mutta kun henkilö näkee lähimmäistään rangaistavan huonomaineisuudesta mielitekojen tyydyttämisen tähden, joista
hän itsekin pitää, niin hänellä on "maineensa" pelastamiseksi kaksi mahdollisuutta: 1)
joko kohottautua suurta joukkoa hallitsevan
himoluonnon yläpuolelle tai 2) käyttää samoja nautinnonmuotoja, joista tietää lähimmäisensä maineen tahraantuvan,
mutta niin hyvin salattuna, ettei kukaan saa tietää asiasta.
Ensimmäinen keino olisi varmasti täysin turvallinen, mutta
sen toteuttaminen kysyy tavallisuudesta poikkeavaa henkistä kypsyyttä. Kukapa kykenee
ryhtymään ennen aikojaan pyhimykseksi? Kukapa lykkäisi
luotaan himon nektarilla täytetyn maljan, ennen kuin pitkällisestä kokemuksesta on
tullut tietämään sen vaikutukset? Jäljellä on siis se nykyiselle sivistykselle
niin mieleinen, ikään kuin hiljainen sopimus,
että nauttia pitää, mutta kiinnijoutumista on
kaikin tavoin vältettävä. Kun tällainen hiljainen sopimus on nykyään aivan yleinen,
eletään kummallisessa jännitystilassa. Asian
ilmitulon pelosta vapisevin käsin tartutaan
himonmaljaan, juodaan siitä täysin siemauksin, vilkutaan ympärille, ja jos huomataan
jonkun lähestyvän pannaan himonmalja pois
ja ollaan niin vakavan näköisiä kuin mahdollista, ettei luultu näkijä vaan epäilisi syyllisyyttä. Kun vaara sillä kerralla on onnellisesti

vältetty, hengitetään helpommin ja otetaan
uusia siemauksia himonmaljasta. Kun sitten esiinnytään "virassa", ollaan kuin ei olisi
koskaan ollut aavistustakaan "luvattomasta"
nautinnosta.
Joskus antavat parhaat, luotettavimmat ystävät ilmi "luvattomasti nauttineen" ja toiset
esiintyvät "todistajina". Niin täytyy hätääntyneen "antautua", kun ei enää näe mitään salaovea, josta voisi pujahtaa pakoon. Ja tällaisen
hätääntyneen uhraa "yleinen mielipide" julkisuudessa. Mutta voi niitä,
jotka ottavat osaa tuohon uhraamistyöhön! Ajatellaanpa
asiaa. Henkilö antaa virastoille "raportin" toisen "huonomaineisuudesta". Samalla kun
hän kirjoittaa "raporttia", väreilee hänen himoruumiinsa
juuri sille "luvattomalle" nautinnolle, josta hän nyt antaa
toisen ilmi. Vielä voivat vahingonilon hivelyt kutkuttaa
hänen tunneruumistaan. Toisaalta hän voi tuntea itsensä
"pakotetuksi" sellaiseen tekoon. Hän selittää itse "kukistuvansa", jos
ei tee paljastusta. Hän uhraa siis toisen mieluummin kuin itse kukistuu.
Mutta ketä hyödyttää tuollainen uhri? Sanomalehtiä lukevan "yleisön" enemmistö tuntee – vaikka ei tunnusta – olevansa syypää
samaan "luvattomaan" tekoon, josta taas yksi rangaistiin. "Ole nyt varovainen, ettei vain
sinun käy yhtä nolosti" kuiskaa "virkaveli"
toisen korvaan. "Kyllä sinäkin saat olla yhtä
varovainen", huomauttaa toinen.
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Miksi eivät "luvattomissa" nautinnoissa mässäilijät tee julkista "kompromissia"? Miksi
eivät he julkisuudessa selitä: "Kun me kerran olemme samanlaisia näissä asioissa, niin
meidän on turha tehdä niistä suurta numeroa. Miksi me persoonallisten vikojen tähden
tahtoisimme leimata toisemme kelvottomiksi täyttämään tehtäviämme velvollisuuden
vartijoina? "
Nykyinen sivistys ei uskalla tehdä tätä "kompromissia" sen tähden, ettei se ole tietoinen
salatieteellisistä asioista. Jos nykyajan ihmiset tuntisivat elämän yhtenäisyyden, he eivät
hakisi turvapaikkaa persoonallisuuden viitan
alta. Mutta heidän täytyy tehdä
niin sen tähden, että persoonallisuus on nykyään "käytännöllisten" ihmisten ainoa todellinen
elämä. Persoonallisuus sisältää
koko heidän maailmansa, sekä
julkisen että salaisen. Sen tähden
heidän täytyy salata toisilta persoonallisuuksilta asioita, jotka
ovat heille erittäin läheisiä.
Persoonallisten heikkouksien ja
vikojen ainoastaan omana tietonaan pitäminen vastaa nykyajan tavallisten
ihmisten sitä tarvetta, joka on koko salatieteilijöiden veljeskunnan yhteinen salaisuus. Tällä veljeskunnalla ei ole mitään persoonallisia
asioita, joita sen toisilta jäseniltä piiloteltaisiin.
Kun nykyään alkaa tulla persoonallisia "skandaaleja" päivänvaloon varokeinoista huolimatta, niin se merkitsee salatieteen valossa
katsottuna tarvetta eri persoonallisuuksien
raja-aitojen poistamiseen ja veljeyshengen
hidasta mutta varmaa voittoa. Tältä näkö-
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kannalta katsoen kaikenlaiset persoonalliset
"skandaalit" ovat erinomaisen terveellistä sielun ravintoa. Mutta sitä mukaa kun yksityisten
"skandaalien" lukumäärä lisääntyy, vähenee
niiden hävettäväisyys ja rangaistavuus, koska
niitä aletaan pitää ihmiskunnan yhteisenä, himoluonnon keräämänä pääomana.
Se nykyajankin korkeampi moraali, joka kehottaa ihmisiä peittämään toistensa vikoja,
viittaa juuri samaan tosiasiaan, minkä salatiede
on aina tuntenut, ja se tosiasia on himoluonnon yleinen vararikko. Tällaista vararikkoa
joudutetaan hitaasti. Yksityisiä persoonallisia vikoja on peitettävä, ettei persoonallista
olentoa tehtäisi ennenaikaisesti
kelvottomaksi. Kun noita yksityisten persoonallisuuksien vikoja on kertynyt niin suuri määrä,
että jokainen voisi olla ilmiantaja samalla kun hän jännittyneenä pelkää itseään annettavan
ilmi, niin on vararikon aika tullut. Kun kaikki ovat syytettyjen
penkillä, kukaan ei enää tahdo
esiintyä syyttäjänä. Silloin tehdään syyttämisvararikko, joka
tyhjentää himoluonnon varastot.
Tämä vararikko on sellainen isku kaikkien ihmispersoonallisuuksien suurelle yleisölle, ettei
kukaan sen yksityinen jäsen enää halua eikä
voi ruveta harjoittamaan "omaa" liikettään,
so. salaamaan persoonallisia vikojaan.
Salatieteen valossa eivät persoonalliset viat
ole hävettäviä. Ne kuuluvat himoluontoon,
jonka täytyy saada kehittyä rauhassa. Himoluonto on omalla alallaan yhtä pyhä ja jumalallinen kuin himotonkin elämä. Se kuuluu vain
suuren, yhteisen elämän toiseen järjestöön.

Valaistaanpa asiaa esimerkillä. Jonkin yhtiön osakkaat saapuvat yhteiseen kokoukseen.
Mitä sanottaisiin siitä osakkaasta, joka puheenvuoron saatuaan alkaisi ihan tosissaan
arvostella ja moittia esimerkiksi kaikkien
muiden liiketoveriensa neniä, pitäen omaansa mallikelpoisena? Eikö häntä pidettäisi
hupsuna, joka tuhlaa aikaa turhanpäiväisesti?
Muut osakkaat, jos he ylipäänsä tahtoisivat
vastata nenien arvostelijalle, selittäisivät saaneensa nenänsä samalta luonnolta kuin tuo
hupsukin.
Toisten persoonallisten vikojen urkkiminen
ja paljastaminen on salatieteen valossa yhtä
pikkumaista ja joutavaa kuin vastikään mainittu, oletettu nenien arvosteleminen vakavanlaatuisessa kokouksessa. Persoonalliset
viat ovat saman suuren, kolminaismaailmaa
hallitsevan himoluonnon eri muunnoksia.
Ne häviävät ajan myötä "itsestään" sitä mukaa kuin persoonallisuuteen yhdistetty tajuntakeskus laajenee.
Ajatellaan, miltä kuulostaisi, jos sanottaisiin
taiteilijasta, jolla on "ruma" nenä ja joka siitä huolimatta maalaa ihania kasvojen ja maisemakuvia: "Kuinka sellainen henkilö enää
voi pitää esillä noin rumaa nenää, vaikka
hänen tehtävänsä on kaiken kauniin ja ylevän tuominen esille yleisölle?" Mutta yhtä
mielettömästi menettelee nykyinen sivistynyt maailma, joka huudahtaa: "Kuinka on
mahdollista, että tuo opettaja elää vielä sellaisessa paheessa, vaikka hänen tehtäviinsä
kuuluu puhtauden saarnaaminen kansalle!"
Ei huomata – tai tahdota huomata – että tuo
opettaja on suuren aatteen palvelija, joka ei
yksilönä ole pannut tuota aatetta alkuun.

Mutta se seikka, että opettajassa ja johtajassa
tahdottaisiin nähdä täydellisyys personoituna,
viittaa puolestaan siihen salatieteelliseen tosiasiaan, ettei täydellisyyttä voi olla missään
muodossa eikä rajoitetussa tilassa.
Kun kansa moittii henkilöä, joka esiintyy "viran puolesta" toisenlaisen moraalin kuvassa
kuin omissa arkioloissaan, yksityisenä persoonallisuutena, niin se aivan selvästi lausuu sen
salaisen toivomuksen, että persoonallisuuden
tulee poistua näyttämöltä aatteiden maailmassa. Tajunta on sellaisessa pulassa ollessaan
aineeseen sidottuna. Jos ei se näe aatteen tilapäisessä edustajassa täydellistä muotoa, se ei
tahdo voida luottaa aatteen pätevyyteen. Jos
se taas luottaa aatteen pätevyyteen tämän tilapäisestä edustajasta huolimatta, se ei tahdo
jaksaa kulkea tasaisin askelin muotojen kehityksen rinnalla.
Mikäli tajuntakeskus edistyy salatieteellisessä
elämänymmärryksessä, sikäli se vapautuu sekä
muotojen Skyllan että aatteen Kharybdiksen
vetovoimasta. Se ei vältä kumpaakaan erikseen eikä siis tunne kummankaan vetovoimaa
erikseen. Ja kun se ei vältä kumpaakaan tietoisesti, niitä ei sille ole olemassakaan.
Persoonallisia "vikoja" ei salatieteen valossa
ole ollenkaan. Siinä on vain suuri, eri järjestöihin jakautuva elämä.
Tietäjä − huhti-kesäkuu 1911
Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumatta.
Etusivu Artikkelit
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Antti Savinainen, Laajennettu kirjaesittely

Kuka auttaa meitä kuolemassa –
antroposofinen näkökulma.
Iris Paxino
Bridges between life and death.
Floris Books, 2021.

Johdanto
Iris Paxino (s. 1970) on psykologi ja terapeutti, joka on väitellyt tohtoriksi kuolemanrajakokemuksista. Nykyisin hänen praktiikkansa on
Stuttgartissa. Paxinon kiinnostus kuoleman
arvoitusta kohtaan heräsi 18-vuotiaana, kun
vastoittain kuollut isoäiti alkoi ilmestyä hänen
uniinsa. Paxino vakuuttui kohtaamisen aitoudesta, vaikka se tapahtuikin unen aikana. Hän
alkoi hakea tietoa siitä, kuinka olisi mahdollista saada kuolleiden maailmasta täysin tietoista
kokemusta. Tieteen vastaus oli pettymys, koska vallitseva käsitys oli (ja on edelleen): mitään
ei ole eikä voikaan olla, koska aivot tuottavat
tietoisuuden. Rudolf Steinerin (1861–1925)
antroposofia antoi kokonaan toisenlaisen
vastauksen ja tarjosi modernin meditatiivisen tien sielun kykyjen kehittämiseen. Paxino
kiinnostui samaan aikaan kuolemanrajakokemuksien tutkimuksesta. Myöhemmin hän
alkoi työskennellä psykologina kuolevien potilaiden kanssa sairaalassa. Hän huomasi, että
kuolevien auttaminen ei ollut pelkästään keskeneräisten asioiden järjestelyä ja rohkaisua
kuoleman kohtaamiseen. Auttamistyö ei välttämättä pääty kuoleman rajalle, vaan se voi
jatkua myös kuoleman jälkeen, jos auttajalla
on siihen vaadittavat ominaisuudet.
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Esittelen seuraavassa Paxinon havaintoja
kuolleista eri vaiheissa ja hänen tapaansa työskennellä kuolleiden hyväksi. On hyvin kiehtovaa, että nykyajassa toimiva antroposofisen
tien kulkija voi kertoa kuolemasta omien kokemustensa pohjalta. Vertailen Paxinon esityksiä Pekka Ervastin (1875–1934) kuvauksiin
kuolemasta (ks. esim. Marjanen ym., 2016).

Eetterimaailmaan siirtyminen
Luonnollisen kuoleman hetki on pyhä. Ihminen jättää fyysisen käyttövälineensä ja astuu
eetterimaailmaan. Yleensä ruumiista poistuminen tapahtuu Paxinon mukaan pään kautta,
mutta se voi tapahtua joskus myös sydämen
kautta. Eetteriruumis eli elämänruumis on
muistin kantaja. Valon ympäröimä ihminen
näkee elämänsä panoraaman kuvina. Hänen
läheisyydessään on enkeliolentoja, erityisesti ihmisen oma suojelusenkeli tulee hänelle
näkyväksi. Enkeliolennot näkevät tässä tilanteessa ihmisen korkeamman minän ja sen
koko inkarnaatiohistorian. Lisäksi siirtymässä
toiseen maailmaan on paikalla edesmenneitä läheisiä ihmisiä ja sukulaisia. Paxino mainitsee, että kuoleman hetki kiinnostaa myös
huoneessa olevia elementaaliolentoja, jotka
myös pystyvät havaitsemaan ihmisessä loistavan korkeamman minän. Fyysisen ruumiinsa
jättäneen tajunta on kirkas ja täysin hereinen.
Ikävä kyllä siirtyminen toiseen maailmaan ei
ole aina kaunis ja harmoninen. Siirtymistä

vaikeuttaa huomattavasti pelko, koska se pimentää sielun valon, mikä puolestaan rajoittaa
ihmisen kykyä havainnoida kuolemanjälkeistä
ympäristöänsä. Uskonnollinen vakaumuskaan
ei ole tae siitä, että ihmisellä ei olisi kuoleman
lähestyessä pelon ja jopa epätoivon tunteita.
Vain sielun eletty henkisyys mahdollistaa tietoisuuden valon rajan toisella puolella. Paxino
mainitsee myös, että kipulääkitys voi himmentää kuolevan tajuntaa myös välittömästi
rajan toisella puolella.
Kuolintavalla on suuri merkitys siirtymisen
luonteeseen. Äkillinen onnettomuus tai väkivaltainen kuolema voi johtaa siihen, että
ihminen ei tiedä kuolleensa. Tällaisia ihmisiä
voidaan auttaa keskittyneellä rukouksella, Isä
meidän on kaikkein vaikuttavimpia. Näin voi
välittää sisäistä rauhaa ja sielunlämpöä, jotka
auttavat edesmennyttä
havaitsemaan auttajat
ja siirtymään näkymättömän maailman valoisammille alueille. Voi
käydä myös niin, että
ihminen jatkaa elämää
eetteriverhossaan
ja
pysyttelee maan piirissä esim. onnettomuuspaikan läheisyydessä,
mikä vaikuttaa paikan energiaan raskauttavasti. Ihminen voi tajunnassaan läpikäydä
kuolemaa edeltäviä traagisia tapahtumia yhä
uudelleen (tämä koskee myös itsemurhan tekijöitä). Paxino kuvaa tilannetta kuolemanjälkeiseksi post-traumaattiseksi stressihäiriöksi.
Edesmennyt voi jäädä kiinni eetterimaailmaan
myös, jos hänellä on ollut vahva materialistinen maailmankatsomus tai jos hän on kuollut
huumaavien aineiden yliannostukseen. Kummassakaan tapauksessa ihminen ei välttämättä

huomaa kuolleensa. Edesmennyt addikti hakeutuu vaistomaisesti samankaltaisten elävien
ihmisten seuraan, joita hän yllyttää käyttämään vahingollisia aineita. Rajan yli siirtyneen
riippuvuus ei häviä eetterimaailmassa, vaan se
jatkuu myös sielunmaailmassa. Paxino mainitsee myös, että syöpähoitojen yhteydessä käytetty kemoterapia voi aiheuttaa eetteriruumiin
kovettumista, jonka vuoksi eetterimaailmassa
vietetty aika voi kasvaa tavallisesta noin kolmesta päivästä viikkoihin tai kuukausiin. (Paxino huomauttaa, että tämä ei käy perusteluksi
kieltäytyä kemoterapiasta.)
Myös uskonnolliset ihmiset ja henkisen maailmankatsomuksen kannattajat voivat Paxinon mukaan jäädä kiinni eetterimaailmaan.
Protestanttisessa maailmassa on vallalla käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä unena,
josta herätetään vasta viimeisenä päivänä.
Tätä vahvistaa latteus
"lepää rauhassa". Lukijalle tulee yllätyksenä,
että myös dogmaattisen henkisyyden edustajat (Paxino mainitsee
tässä yhteydessä dogmaattiset teosofit, esoteristit ja antroposofit)
ovat alttiita jäämään kiinni eetterimaailmaan
tarpeettoman pitkäksi aikaa. Syynä on se, että
jäykät ajatustottumukset vaikuttavat eetteriruumiiseen kovettavasti, mikä hidastaa eetteriruumiin hajoamista eteeriseen maailmaan.
Ajatus vaikuttaa uskottavalta ja on pohtimisen arvoinen.
Paxinon kuoleman alkuvaiheen kuvaus on
hyvin yhteensopiva Ervastin kuvausten kanssa. Tosin Ervast ei kerro kipulääkkeiden tajuntaa himmentävästä vaikutuksesta fyysisen

55

ruumiin jättämisen jälkeen. On ilmeistä, että
kuolevien palliatiivinen kivunlievitys oli sata
vuotta sitten paljon nykyistä harvinaisempaa
(kemoterapiaa ei tuolloin ollut vielä olemassakaan). Ervast kuvaa Paxinon tavoin, kuinka
ärtynyt mielikuvitus voi aiheuttaa väkivaltaiseen kuolemaan tai itsemurhaan liittyvien
tapahtumien elämisen yhä uudelleen. Ervastinkin mukaan addiktion vallassa olevat vainajat toimivat saman heikkouden vallassa
olevien elävien ihmisten kiusaajina.
Ervastin opetuksissa elämänkertaus tapahtuu
korkeamman minän valossa ja on siksi objektiivinen ajatusten, tunteiden ja tekojen arviointi. Ervastinkin mukaan kuolemanhetkellä
paikalla voi olla enkeli, joka katkaisee hopealangan. Ervast ei kuitenkaan mainitse tässä
yhteydessä ihmisen omaa suojelusenkeliä. Ervastin mukaan suojelusenkelit toimivat pienten lasten apuna; ne vetäytyvät myöhemmin
ihmisen minuuden vahvistuessa. Toisaalta
Ervast pitää korkeampaa minää ihmisen omatuntona ja suojelusenkelinä (vrt. Sokrateen
daimon).

Kuolleiden auttamisesta
Paxino jakaa auttamisen tarpeessa kuolleet
eri ryhmiin: itsemurhan tehneet, väkivaltaisen kuoleman kokeneet, toiselta hengen riistäneet ja enemmän tai vähemmän tietoisen
pahuuden (mustan magian) vaikutuspiirissä
kuolleet. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluu järjestäytyneiden rikollisorganisaatioiden
jäseniä ja ihmisiä, jotka ovat työskennelleet
keskitysleireissä, menneissä tai nykyisissä.
He eivät vapaudu pahuuden otteesta kuoleman jälkeenkään, vaan tarvitsevat apua, jota
Paxinon mukaan voivat antaa vain erityisen
valmistautumisen läpikäyneet korkeamman
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hengenmaailman olennot tai elävät ihmiset,
joiden minuuden Kristuksen olemus on läpäissyt. Jälkimmäinen edellytys liittynee tärkeään Ervastin (1951/2020, vanhan painoksen
s. 27) opetukseen korkeamman minän ja Kristuksen suhteesta: "Korkeampi minämme ei
kehity lopulliseen päämääräänsä, ennen kuin
se ottaa siihen Kristuksen kokonaan vastaan."
Itsemurhan tehnyttä on mahdollista auttaa
niin, että häntä on rakastettava ilman tuomiota ja annettava teko anteeksi. Tämä tekee hänelle helpommaksi antaa anteeksi itselleen ja
ottaa vastaan henkisen maailman tarjoamaa
valoa ja apua. Samaan aikaan on tärkeää, että
itsemurhan tekijä ottaa vastuun tekemästään
teosta. Tarvitaan myötätuntoista ja lujaa lähestymistapaa, joka samalla suojaa edesmenneen sukulaisia liialliselta kuormitukselta,
jota itsemurhan tehnyt voi heille aiheuttaa.
Itsemurhan tehneen läheiset voivat toteuttaa
anteeksiannon osuuden, mutta Paxinon kuvaama kokonaisvaltainen auttaminen edellyttänee, että auttajalla on käytössään tarvittavat
yliaistilliset kyvyt.
Paxinon mukaan murhaajat näkevät elämänkertauksessa tekojensa traagiset seuraukset,
mikä täyttää heidät kauhulla. Murhaaja tuomitsee itse itsensä ja ajattelee, että hän ei ole
anteeksiannon arvoinen. Joskus rajan yli astunut ihminen voi olla yhtä aikaa sekä pahan
teon tekijä että uhri. Paxino kuvaa tällaisen
tapauksen, jossa edesmennyt eli hyvin samankaltaisessa ympäristössä kuin itsemurhan
tekijä. Hän onnistui vakuuttamaan kyseisen
edesmenneen, että hänen synkkä vankeutensa
ei ole ikuinen. Tilanne päättyi onnellisesti (Paxino, 2021, s. 94, käännös AS): "Nyt hänen oli
mahdollista tavata Kristus, joka loisti taustalla. Oli hyvin vaikuttavaa seurata, kuinka tämä

vuosia maailmojen välissä kärsinyt nuori mies
vajosi polvilleen ja kuinka Kristuksen ehdoton ja ikuinen rakkaus virtasi häneen. Nyt
hän oli valmis antamaan itselleen anteeksi…"
Lukija voi verrata edeltävää lainausta Ervastin (1925/2006, s. 18–19) vastaavaan esitykseen katuvasta itsemurhaajasta: "Auttajansa
taluttamana hän saapuu elämän ja kuoleman
Herran luo, Kristuksen luo, ja langeten Hänen jalkojensa juureen polvilleen, hän nostaa kyyneleisen katseensa kohti sitä loistavaa
olentoa, joka seisoo hänen edessään, ja tunnustaa: "Oi, kuinka olen pieni ja huono, kuinka olen erehtynyt elämän suuresta tehtävästä.
Mitenkä minulle nyt käy? Voinko ollenkaan
sovittaa tekoni? Onko minulle, Herra, mitään
armahdusta?" Ja silloin tuon kirkkaan ja loistavan olennon silmistä säteilee iankaikkinen
rakkaus, ääretön laupeus ja armo, ja hänen äänensä sävy on kuin taivainen soitto, kun hän
lempeästi vastaa: "Minä ymmärrän sinua, lapseni, ja annan sinulle anteeksi. Nouse ja käy
työhön, mutta älä enää syntiä tee.""
Paxino kertoo, että paljon kärsinyt ihminen ei
heti jaksa siirtyä eteerisestä maailmasta sielunmaailmaan, vaan hänet viedään ensin paranemisen paikkaan, joka sijaitsee sielunmaailman
esialueella. Tätä työtä ohjaavat korkeat enkeliolennot ja siellä palvelevat korkeamman
sielunmaailman ja henkisen maailman edesmenneet ihmiset, jotka tällaiseen työhön kykenevät.

Pohdintaa
Paxinon kuolemanjälkeisen elämän kuvaukset ovat varsin samanlaisia kuin Steinerin ja
Ervastin kuvaukset. Ehkä voidaan jopa sanoa, että Paxino on kuvauksissaan lähempänä Ervastin kuin Steinerin opetuksia, vaikka

Paxino onkin antroposofisen tien kulkija.
Kuten edellä kävi ilmi, joissakin kohdissa hänen kuvauksensa on likipitäen identtinen Ervastin kanssa. Toki Paxinolla on myös omaa
sanottavaa näistä asioista: hän kertoo useita
omia kokemuksiaan kohtaamisista edesmenneiden kanssa. Paxinon kuvauksista välittyy
tietty autenttisuuden tuntu, vaikka samalla
on todettava, että tämä ei tee hänestä erehtymätöntä. Mainittakoon vielä, että hän korostaa enkelien ja erityisesti ihmisen oman
suojelusenkelin roolia kuolemanjälkeisessä
elämässä selvästi enemmän kuin Steiner tai
Ervast.
Kaikki eivät ole ottaneet Paxinon kirjaa
myönteisesti vastaan. Eräs antroposofisesti suuntautunut kriitikko piti Paxinon kirjaa
todellisen antroposofian vastakohtana, koska kirjassa tuodaan esille asioita, joita Steiner
ei ollut sanonut (esim. joidenkin kuolleiden
juuttuminen eetterimaailmaan kolmea päivää
huomattavasti pidemmäksi aikaa). Keskeisin
argumentti oli lainaus Steinerilta: "kuolema
on ihmiselämän kaikkein kaunein kokemus".
Steiner on mitä ilmeisimmin tässä oikeassa,
mutta vaikuttaa selvältä, että tämä sääntö ei
ole ehdoton. Ervastkin opettaa kuoleman
pyhyyttä, mutta myös sitä, että ihmisen kuolemanjälkeisen elämän alku voi olla vaikea,
jos hänellä on raskaita tekoja tunnollaan.
Kirjan lopussa esitellään mm. meditaatioharjoituksia, jotka voivat johtaa edesmenneiden
tietoiseen auttamistyöhön. Tähän voisi lisätä
Ervastin tarjoaman näkökulman: kuolleita on
mahdollista auttaa myös unen aikana. Ehtona on se, että ihminen on päivän toimissaan
ollut auttavainen ja tahtoo auttaa myös unen
aikana. Hän voi myös pyytää, että auttamisesta ei jäisi mitään muistoa päivätajuntaan.
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Kirjan keskeinen sanoma on, että elävien ja
kuolleiden tietoinen yhteys on mahdollinen
ja tärkeä. Yhteyden oleellinen elementti on
avoin ja rakastava sydän. Paxinon näkökulma
on eettisesti kaunis: hän näkee kaikki – myös
pahoja tekoja tehneet ihmiset – arvokkaina

olentoina, jotka ansaitsevat teoistaan huolimatta anteeksiannon, avun ja myötätunnon.
Suosittelen lämpimästi Paxinon kirjan kääntämistä suomeksi; uskoakseni sillä olisi lukijoita myös antroposofisten ja teosofisten piirien
ulkopuolella.

Lähteet
Ervast, Pekka (1925/2006). Itsemurha (Itsemurha ei ole oikea ratkaisu.) Kustannusosakeyhtiö Tietäjä. Saatavissa internetistä osoitteessa http://media.pekkaervast.net/books_files/Itsemurha.pdf.
Ervast, Pekka (1951/2020). Kristus meissä. Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry. Vanha painos on
saatavissa internetistä osoitteessa http://media.pekkaervast.net/books_files/Kristus_meissa.pdf.

Yrjö Härkänen

Syyssonaatti

Kirjoitan nyt syyskuun lopulla, vaikka lehti il-

mestyykin joulukuussa. Rakastan haasteita. Aika
on yksi haaste. Miten suhtaudumme menneeseen
ja tulevaan? Olemmeko samoja syyskuussa kuin
joulukuussa? Miten taitamme ajan peistä joka sivaltaa eilisen ja huomisen samalla sivalluksella
kahtia halki, sekä eilisen että huomisen …
Totuudenetsijän lehdessä 3/2021 puhuttiin paljon jälleensyntymisestä. Puhuttiinko eilisestä ja
huomisesta tänä päivänä ja jälleensyntymisen
jälkeisestä eilisestä ja huomisesta? – Eiköhän.
Puhuttiinko jälleensyntymisen jumalallisesta ole-

Kun nyt kirjoitan syyskuun lopulla ja tämä julkaistaneen joulukuussa, haastan itseni ja teidät
neljän kuukauden aikamatkalle ja mistä mihin,
seuraavaan lehteenkö? Ehkä koronatilanne on
parantunut joulukuussa, me odotamme joulua uusin siivin, ja mitä siitä eteenpäin kunkin
kohdalla valkenee? Mitä tuo uusivuosi? – Ja
mikä parasta, emme, kukaan meistä ei vielä
tiedä sitä kokonaisuutta.
Se, että ei tiedä suhdettaan tulevaisuuteen …
on elämää. Se on sitä armolahjan osasta, joka

Marjanen, Jouni, Savinainen Antti ja Sorvali Jouko (2016). Kuolema ja kuolemanjälkeinen
elämä. Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista. Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.
Saatavissa internetistä osoitteesta http://www.teosofia.net/e-kirjat/Kuolemakooste-pe.pdf
ja äänikirjana osoitteessa http://www.ruusuristi.fi/julkaisut/aanitteet/.

muksesta ja sen tehtävästä? Tähän pysähdyn. Yritän nykyisin pysähtyä oleelliseen ja olla hiljaa …
vaikka saatan rupatellakin muuten niitä näitä.
Kun antaa tilaa kanssaihmisten ja veljien ajatuksille ja ennen kaikkea sydämensä äänelle, tavoittaa
väistämättä myös osaa jälleensyntymisen olemusta, sillä jälleensyntyminen on myös hetkessä elävää ja ihmisten kautta toteutuvaa. Kyse lienee
kosmoksellisesta jatkumosta, jossa fokuksessa on
elämä – myös tämän, eilisen ja huomisen elämä.
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meille ihmisillekin on suotu. Luonnon eläimet
elävät tuossa jatkuvassa todellisuudessa. Me
ihmiset elämme vain osittain. Meille on annettu kyky suunnitella elämäämme. Ihmisillä
on myös vastuu elämästään sekä yksilöllisesti
että maapallonlaajuisesti. – Se olisi hyvä myös
lunastaa.
Lopuksi herätän vielä jälleensyntymisen jumalallisen tehtävän eri muotoineen pohdittavaksi.

59

Jorma A. Aunela

Rakkaudella Porvoosta

Sydämellinen kiitos Ruusu-Ristille menneistä

vuosista. Ruusu-Ristin lämmin ja suvaitsevainen aura kertoo rakkauden hengen läsnäolosta.
Pekka Ervastin uranuurtava henkinen suurtyö
on kantanut hedelmää jo yli sata vuotta.
Olen neljänkymmenen vuoden ajan vetänyt
erilaisia ryhmiä, ensin taiteiden alueella ja sitten
henkisiä ryhmiä. Henkisellä ryhmällä näyttääkin olevan mittaamattomat mahdollisuudet, ja
tämä kiinnostaa minua. Ajattelin, että henkisen
ryhmän työn syvempi tutkiminen voisi kiinnostaa joitakin Ruusu-Risti -lehden lukijoita, koska
Ruusu-Risti on omalla tavallaan onnistunut juuri
tässä työssä. Tässä lyhyt tutkimus Ryhmän Salaisuudesta.

Ryhmän Salaisuus
Ryhmän Salaisuuden oivaltaminen tuo mukanaan voimallisia mahdollisuuksia tilanteessa, jossa ihmiskunta on siirtymässä Kalojen
ajan energioista uuteen Vesimiehen aikaan.
Ryhmän Salaisuus on nähtävillä kaikille
kaiken aikaa (niin kuin muutkin henkiset
totuudet), mutta hyvin harva kiinnittää huomionsa siihen. Ryhmän Salaisuus on uusi
ihmiskunnalle, ja vielä käsittämätön tosiasia
useimpien ihmisten käsityskyvylle. Avaimen
Ryhmän Salaisuuteen voi löytää epäitsekkäästä palvelusta ja päättäväisestä henkisten asioiden opiskelusta. Tarkkaavaiselle
opiskelijalle tiedonmuruja löytyy pidemmäl-
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le ehtineiden Veljiemme muistiinpanoista.

Ryhmän Salaisuutta etsimässä
1. Tiedonmuruja voi löytää Alice A. Baileyn
kirjasta Esoteerinen psykologia. Tässä esimerkkejä kirjasta: ”Me koulutamme kaikkialla
miehiä ja naisia siten, että he voivat olla vastaanottavaisia Suurelle Kehityssuunnitelmalle
ja vastaanottavaisia Ryhmävärähtelylle, ja että
he siten pystyvät toimimaan älykkäästi yhteistyössä, Jumalan muotoutuvan Tarkoituksen
kanssa.
On erehdys ajatella, että Suunnitelmaan sisältyisi yksittäisten pyrkijöiden kouluttamista
vastaanottamaan Mestarin tai hierarkian värähtelyä. Tämä on vain satunnaista ja vähemmän tärkeää.
Meidän täytyy selkeästi nähdä oma pyrkimyksemme, jotta etenisimme epäitsekkyyden polkua, joka johtaa Ryhmätietoisuuteen, emmekä
individualismin polkua, joka johtaa lopulta ja
väistämättä mustan magian vasemman käden
polulle.

alas laskeutuvista energioista sekä (sisäisillä
tasoilla olevien) Henkisen Ajattelijoiden Ryhmän suunnatusta ajatuksesta.
Niiden näkökulmasta, jotka näkevät ja ohjaavat, jokainen Ryhmä rakentaa jotakin, joka on
suhteellisen konkreettista. Rakentajien suuri
yhteinen työ etenee vakaasti.”

…

2. Tiedonmuruja saa myös Baileyn kirjasta
”Kristuksen toinen tuleminen”: ”Kristus tahtoo työskennellä ryhmien kautta. Kun ihmiset
tekevät itsensä kelvollisiksi palveluun sekä rakkauden jakamiseen, ja kun he tietoisesti virittävät itsensä sopusointuun sisäisten ryhmien
kanssa, on yhteistyö mahdollista. Lähimmäisenrakkaus on jumalallinen ominaisuus, joka
tekee meidät Kristuksen seurakunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.
Kristus ja hänen työtoverinsa kokevat ainoastaan ryhmätajuntaa. Erillinen osallistuminen
tai suhtautuminen on heille tuntematonta, sillä
heidän tajuntansa sulkee sisäänsä kaiken eikä
eristä ketään ulkopuoliseksi.

Pitäkää sen vuoksi kaikkea työtänne jo nyt
Ryhmätyönä, joka aiheuttaa väistämättömiä
seurauksia, ja lisää Ryhmän Ajatusmuodon
voimaa.

Tavallisen ihmisen tahto on itsekäs. Tahtoa
ymmärretään ensin väärin, mutta kun tahto
pyrkii vakaasti kohti siunauksellista tarkoitustaan, se saavuttaa lopulta epäitsekkyyden.
Tahtoa aletaan tulkita Jumalan suunnitelman
valossa, jolloin yksilö alkaa luopua omasta tahdostaan ja koettaa yhdistää tahtonsa ryhmän
tahtoon. Tämä on suuri askel eteenpäin, ja
johtaa lopulta tajunnan muutokseen, jota kutsumme vihkimykseksi.

Jokainen pyrkijöiden Ryhmä voi olla luova
keskus, ja saada tuloksia, jotka ovat ilmausta

Kun aineen puoleensa vetävä voima on voitettu, niin vastaavasti sielun puoleensa vetävä

voima tulee hallitsevaksi, ja päähuomio – joka
on niin kauan ollut sitoutunut yksilön muotoon, elämään ja toimintaan – sitoutuu nyt
ryhmän muotoon ja ryhmän tarkoitukseen.
Kun ihmisen mieli hitaasti tunkeutuu ihmiselle
tähän asti tuntemattomiin Jumalallisen Mielen
olemuspuoliin, ja kun Sydämen magneettiset
ominaisuudet heräävät, ja alkavat vastata sekä
ihmismieleen että Jumalalliseen mieleen, tulee
ihminen kykeneväksi toimimaan uusissa, alati
laajenevissa valon, rakkauden ja palvelun valtakunnissa.
Suurin palvelu, jonka ihminen voi lähimmäisilleen tehdä, on itse vapauttaa itsensä alempien
värähtelytasojen vankilasta, ja alkaa ohjata näitä voimia Sielunsa sekä sisällään asuvan Kristuksen voimalla. Silloin hän huomaa, että
itsekeskeisten voimien, henkilökohtaisten halujen sekä tunteiden ja kiintymysten tilalle astuu elävä voima.
Tätä voimaa me sanomme "Jumalan rakkaudeksi". Se on vapaasti virtaava, magneettisesti
puoleensa vetävä voima, joka ohjaa jokaisen
vaeltajan takaisin Isän Kotiin.
Meidän aikamme ihmiskunta voi jo käsittää ja tietoisesti ottaa osaa henkiseen valon
ja rakkauden työhön. Tämän kehityksen käytännöllinen tulos on tunnetason harhan hajottaminen ja ihmishengen vapautuminen aineen
orjuudesta.
Menneisyydessä meillä on ollut maailman pelastajia – Jumalan poikia, jotka toivat sanoman
joka lisäsi valoa ihmisille. Ihmiskunnan kehittymisen ansiosta on noussut esiin ryhmätoiminta, joka tuo maailmalle pelastuksen, ja joka
innoittaa ihmisten mieliä ja sieluja, niin että,
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Jumalan rakkauden, tiedon ja sopusoinnun
vuodatuksena saapuu Uusi Aika.
Uusi Aika – Vesimiehen Aika on tulossa tuomaan hyvinvoinnin takaisin ihmiskunnalle.”

…

Yllä olevat lainaukset kahdesta kirjasta eivät
tietystikään ole suora vastaus kysymykseeni.
Mutta vähitellen, ajan kuluessa on mahdollista
muuntaa ulkoinen tieto sisäisiksi kokemuksiksi. Tiedonmurujen tutkiminen sekä käytännön
palvelutyön harjoittaminen avaa oppilaalle mah-

dollisuuden hienostaa sisäisiä kehojaan reagoimaan korkeampiin värähtelyihin. Vasta
silloin alkaa ymmärtää Ryhmän Salaisuutta.
Piirroskuva Maria de Lisitzin

PEKKA ERVAST SEMINAARI
su 14.11.2021 klo 12
Merimiehenkatu 31, Helsinki
A.Karjalainen: Genesis op 32
Ilmari Leisma, laulu
Pinja Ukkola, piano
Avaussanat
Rauno Rinkinen
Pekka Ervastin
Kalevala-tutkimukset
Jouni Marjanen
Ruusu-Risti 100 vuotta
Jarmo Anttila
O. Merikanto: Louhi ylistää
tyttärelleen Väinön suuruutta
laulunäytelmästä Pohjan neiti
Maija Rautasuo, laulu
Pinja Ukkola, piano
Pekka Ervast, miksi?
Erik Gullman
A. Järnefelt: Berceuse
Alma Antila, sello
Pinja Ukkola, piano
A. Dvorak: Humoresgues op. 101 nro 7
Poco lento e grazioso
Pinja Ukkola, piano

Kahvitarjoilu, jonka jälkeen
seminaariin osallistujat on
kutsuttu elokuvesitykseen
Pekka Ervast ja ikuinen
viisaus, ohjaus Boy Hulden

TERVETULOA!
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Eteläinen Rautatiekatu 16 00100 HELSINKI

info@aatma.fi 09 – 693 3339 www.aatma.fi
Dyke Henry Van:
Legenda neljännestä tietäjästä

Hermes Trismegistos:
CORPUS HERMETICUM

Legenda neljännestä tietäjästä
tarina kertoo Artaban-nimisestä viisaasta ja rikkaasta miehestä, joka näkee taivaalla enteen, kirkkaan tähden, ja aikoo
lähteä kolmen muun itämaan
tietäjän kanssa kumartamaan
vastasyntynyttä juutalaisten
kuningasta. Hän kuitenkin
myöhästyy, ja vain kolme tietäjää pääsee perille Betlehemiin. Teos vuodelta 1896
kertoo 33 vuoden vaelluksesta ja valaisee ihmisen
matkaa, suunnitelmia, pettymyksiä ja kasvua.
AATMA 2021. 93 s. Sid. 21,-

(Smaragditaulu ja muita hermeettisiä kirjoituksia)

Hjelt Marjut, Leskelä-Kärki Maarit,
Oksama-Valtonen Hilkka:
Helmi Krohnin ihmeellinen elämä

Wai Lwin Moe Irene:
Kōbō-daishin jalanjäljissä

Helmi Krohnin elämää
leimasi henkinen etsintä,
joka huipentui vuonna
1928 Lontoossa. Hän
osallistui spiritualistien
kokoontumiseen ja tunsi
löytäneensä kotiin. Krohn
omisti elämänsä viimeiset
neljä vuosikymmentä
henkiselle vakaumukselleen ja vakiinnutti spiritualistisen maailmankuvan
aseman Suomessa.
Into-kustannus 2021. 399 s. Sid. 27,90

Borg Marcus J.: Kristinuskon sydän
Teos kuvaa kristillistä uskoa, jonka perusta on historiallinen raamatuntutkimus
ja nykyihmisen tieteellinen
maailmankuva. Hän pyrkii
avaamaan Raamatun kuvakieltä tämän päivän lukijan
ymmärrystä puhuttelevalla
tavalla ja osoittaa tekstinsä
etenkin niille, jotka ovat
menettäneet uskonsa ja
niille, jotka eivät pidä kristinuskoa enää uskottavana
elämänkatsomuksena.
TvM 2018. 278 s. Nid. 21,80 (33,-) TARJOUS.

Nämä muinaiset hermeettiset tekstit egyptiläiset
papit käänsivät kreikaksi
300 eaa-100 jaa. Viisaustekstien tekijäksi he merkitsivät ”Hermes Trismegistos” joka tarkoittaa ”kolmesti suurin”. Tekstit piirtävät kuvaa muinaisten
mysteerien alkulähteestä ja
sisältävät ”kaiken egyptiläisen filosofian”.
AATMA 2021. 2.p. 228 s. Nid. 30,-

Shikoku henroa on 88 temppelin kautta kulkeva 1200
kilometrin kierros, joka sukeltaa Japanin kulttuurihistoriaan ja houkuttelee tutkimaan buddhalaisuuden
ydintä uudesta näkökulmasta. Teos on matkapäiväkirja
ja opas elämänsä mahtavinta reissua suunnittelevalle
vaeltajalle. Lukija tutustuu
Shikoku henron perustajaan, Japanin buddhalaisuuden tärkeimpiin hahmoihin
kuuluvan Kōbō-daishin (774-835) elämäkertaan ja
historiallisiin temppelilegendoihin.
Basam Books 2021. 441 s. Nid. 39,90

Holm Tea: Magian lumo

William James valkoisen korpin jäljillä.
Magian lumo käsittelee
psyykillisen tutkimuksen historiaa ja William Jamesin
merkittävää tuotantoa.
James teki psyykillistä tutkimusta noin 30 vuotta.
Ajankuvan ymmärtämiseksi
kirjassa ovat mukana muun
muassa Madame Blavatsky,
tunnetut psyykilliset tutkijat
William Crookes, Richard
Hodgson, Frederic Myers ja
James Hyslop sekä kirjailija
Arthur Conan Doyle.
Basam Books 2021. 203 s. Nid. 27,90
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